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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Vakans C (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§83
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Återrapportering uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med
berörda parter ska utreda möjligheterna att omvandla Parkering
Malmö till Mobilitet Malmö för att göra om parkeringshus till
mobilitetshus

STK-2020-1259
Sammanfattning

Stadskontoret har i nära samarbete med Parkering Malmö och fastighets- och gatukontoret
genomfört en utredning av hur mobilitetshus kan introduceras i Malmö. Både
affärsmöjligheter och stadsutvecklingsaspekter har belysts såväl som möjliga åtgärder för att
omvandla befintliga parkeringshus till mobilitetshus. En central aspekt i den fortsatta
framdriften är att den sker med en gemensam ambition och ansats, där relevanta nämnder
inom Malmö stad såväl som Parkering Malmö är involverade och där samverkan prioriteras.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner genomförd redovisning av budgetuppdrag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda
nämnder och bolag arbeta vidare med de förslag och rekommendationer som
återfinns i rapporten samt att i senast oktober 2021 återkomma med ett förslag på
genomförandeplan och att i det sammanhanget även överväga ett namnbyte från PMalmö till Mobilitet Malmö.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till stadskontorets förslag som endast avser beslutspunkt 1
med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och Anton Sauer (C).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga 23.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 210301 §105
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Återrapportering uppdrag budget 2020 Kommunstyrelsen med berörda parter ska utreda möjligheterna att omvandla
Parkering Malmö till Mobilitet Malmö
Bilaga 1_Mobilitet Malmö Affärsmöjligheter
Bilaga 2_Från parkeringshus till mobilitetshus
Rapport budgetuppdrag 2020 Mobilitet Malmö
Tekniska nämnden beslut 210219 § 59 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1259

Återrapportering uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med berörda parter ska utreda
möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö för att göra om
parkeringshus till mobilitetshus
Sverigedemokraterna yrkade avslag på tilläggsförslaget i KSAU och bifall till stadskontorets
ursprungliga förslag. Vi har som bekant en helt annan vision än det nuvarande styret vad gäller
stadsbyggnads- och trafikfrågor.
Vi återkommer i fullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 23

Reservation
Kommunstyrelsen 10-03-21
Ärende 21: Återrapportering uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen medberörda parter ska
utreda möjligheterna att omvandla ParkeringMalmö till Mobilitet Malmö för att göra om
parkeringshus tillmobilitetshus
Centerpartiet och Moderaterna är positiva till P-Malmö utreder möjligheten att utnyttja parkeringshuset
på nya innovativa sätt och att utreda nya affärsmöjligheter. Vi vill dock framhålla att vår uppfattning är
att mobilitetshusens huvudsakliga syfte skall vara att underlätta byte av färdmedel från eller till
personbil. Vi tror att mobilitetshusen kan fylla en viktig funktion där människor kan på ett enkelt sätt
kan transportera sig med personbil till eller från centrala Malmö och byta till alternativa transportmedel
inom staden. Vi vill också poängtera att det är viktigt att framtagandet av tjänsteerbjudanden görs i
samarbete med näringslivet i Malmö.
Dock så vill Moderaterna och Centerpartiet motsätta sig ett officiellt namnbyte från Parkering Malmö
till Mobilitet Malmö. Namnet Parkering Malmö är väl etablerat och är resulterar i en överflödig kostnad
i ett omständigt projekt.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade att, godkänna redovisningen av budgetuppdrag och fortgå med
arbetet men att inte genomföra ett namnbyte av Parkering Malmö.
I och med att vårt förslag ej vann stöd reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 24

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-03-10
Redovisning uppdrag budget 2020 - Utredning av mobilitetshus i samarbete
med Parkering Malmö
Diarienr: STK 2020-1259
Miljöpartiet är mycket positivt till att göra om parkeringshusen till
mobilitetshus. Utredningens förslag till åtgärder som kan göras redan nu vid
dagens p-hus är bra, vi vill komplettera med följande iakttagelser.
För cyklister som vill ta sig till ett mobilitetshus för att använda en
transportcykel eller delningsbil är det såklart viktigt att det finns cykelstråk som
leder till mobilitetshusen och det är viktigt att det finns cykelparkeringar har en
ordentlig möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Som avskräckande exempel kan
man ta cykelparkeringarna vid Bagersplats som endast erbjuder låsmöjlighet i
framhjulet (vilket innebär att en tjuv på några sekunder skruvar loss framhjulet
och tar cykeln).
Med tanke på att bilflottan på korttid måste bort från bensin och diesel borde
potentialen för att göra mobilitetshusen attraktiva för elbilsparkering vara stor.
Kanske kan det vara en affärsmöjlighet att erbjuda “wehicle to grid” som
stabiliserar elnätet och samtidigt finansierar parkeringen, win-win. Solceller på
tak och fasad borde även kunna sänka elkostnaden för laddningen.
Dock är det allra viktigaste för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt
god ekonomi för miljövänlig och yteffektiv mobilitet att utnyttjandet av Malmös
mobilitetsytor prissätts rätt.
Idag är priset på privatbilism kraftigt subventionerat på följande områden:
● Gratis gatuparkering för hela eller delar av dygnet i stora delar av staden.
● Kraftigt subventionerad tomrättsavgäld för mark som används till
bilparkering.
● Ingen eller låg värdering vid försäljning av mark som används till
bilparkering både i markplan och i underjordiska garage.
● Bilpendlare från kranskommunerna kör gratis i stadens gatunät
oberoende av tid på dygnet och oberoende av vilka utsläpp bilarna har.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo
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Utan en avgift lär “Park and ride” aldrig bli attraktivt.
Potentialen för bättre ekonomisk styrning är mycket stor och stor del av
styrningen ligger inom Tekniska nämndens ansvarsområde.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo

