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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-01 kl. 15:00-15:10

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)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 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 stadskontorets förslag med tillägg
av en beslutspunkt enligt följande:
"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 P-Malmö till Mobilitet Malmö."
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes reviderade förslag.
Beslutsunderlag
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