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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-15:50

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Benny Nilsson (enhetchef)
Maria Hultin (enhetschef)
Lotta Cederfeldt (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Caroline Franzén (personalföreträdare, Saco)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-05-02

Protokollet omfattar

§117
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§

117

Justering av felparkeringsavgifter

TN-2018-3436
Sammanfattning

Felparkeringsavgifter är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av
parkeringsregleringar. Nivåerna för felparkeringsavgifter ska sättas så att de har en preventiv
inverkan på felparkering. Felparkeringsavgifterna genomgick senast en justering 2010. Nu
gällande nivåer för felparkeringsavgifter behöver enligt fastighets- och gatukontorets
bedömning justeras för att öka incitamenten till att parkera korrekt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna nya nivåer på felparkeringsavgifter samt
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa högsta felparkeringsavgift till 1 300 kronor.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska få i
uppdrag att ta fram statistik över respektive lagbrott och i andra hand avslag.
Stefan Plath (SD) och Henrik Malmberg (C) bifaller Håkan Fäldts yrkanden.
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 15.20-15.30.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts återremissyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag
och finner det vara bifallet.
Votering begärs.
Votering

Ja-röst för Andréas Schönströms (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Håkan Fäldts (M) yrkande om återremiss.
Med 6 ja-röster och 6 nej-röster finner ordförande att genom sin egen utslagsröst har
nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer sedan yrkandena bifall och avslag mot varandra
och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
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Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson och Henrik Malmberg (C) med
instämmande av Niclas Röhr (M), Petter Naef (M) samt Lena Hjalmarsson (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §117a.
Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) avser att lämna in en skriftig reservation , bilaga §117b.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Justering av felparkeringsavgifter
Gällande felparkeringsavgifter
Förslag till nya felparkeringsavgifter

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-24

Tekniska nämnden
Voteringslista: §117
Ärende:

Justering av felparkeringsavgifter, TN-2018-3436

Voteringslist(or)
Justering av parkeringsavgift - votering om återremiss
Ledamot

Ja

Andréas Schönström (S), Ordförande
Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande
Yvonne Olsson (S), Ledamot
Stefan Pinjefors (S), Ledamot
Magdalena Beck (S), Ledamot
Märta Stenevi (MP), Ledamot
Lars-Göran Jönsson (M), Ledamot
Karin Elisabet Olsson (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Henrik Malmberg (C), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

0
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Bilaga §117a

Tekniska nämnden 6
2019-04-24
Reservation

§ 117 Justering av felparkeringsavgifter
Nämnden ska i dag ta ställning till höjda felparkeringsavgifter. Visserligen heter ärendet ”justering
av felparkeringsavgifter” men när styret skriver justering menar man uppenbarligen höjning.
Vi saknar underlag i ärendet för att kunna bedöma om de föreslagna avgifterna är rimliga och om
höjningarna kan försvaras mot allmänheten. Redan nu kan vi konstatera att höja avgiften för att ha
glömt markera sin p-skiva från 400 till 600 kronor är helt orimligt. Under 2018 fick styret in 4,4
Mkr på dessa misstag och en höjning till 600 innebär ytterligare 2,2 Mkr.
Likaså är höjningen med 150 % av felparkeringsavgiften vid parkering mot färdriktningen på t ex
bostadsgata från 400 till 1000 kronor helt orealistisk, i synnerhet som detta är tillåtet i stora delar av
Europa, t ex i Danmark, vilket skapar många irritationer hos våra besökande.
Om man jämför med ordningsboten ”kostar” det till exempel 500 kronor att köra med trasig
körriktningsvisare och 1 000 kronor att köra mot förbjuden infart (dvs mot färdriktningen), medan
det föreslås kosta 1 300 kronor att t ex parkera 9,5 meter från en korsande gångbana.
För att kunna ta ställning till ärendet yrkar vi i första hand återremiss med uppdrag till förvaltningen att ta fram antal och kommunens intäkt av respektive lagbrott under 2018 samt en relevant
jämförelse av avgifterna med t ex de ordningsböter som riksåklagaren fastställer med stöd av 48
kap 14§ rättegångsbalken. Om detta underlag förvägras oss tvingas vi yrka avslag.
Då (S) och (L) inte vill ha fram underlag för att kunna bedöma rimligheten i de föreslagna
avgiftsnivåerna utan yrkar avslag på vårt återremissyrkande, anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §117b
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-04-24
Ärende: TN-2018-3436

Justering av felparkeringsavgifter
Sverigedemokraterna säger nej till en höjning av felparkeringsavgifterna. Vi ser idag
en markant minskning av felparkeringsintäkterna. Detta sedan människor mer och
mer använder parkeringsappar.
Vi Sverigedemokrater vill inte straffa folk som försöker att göra rätt för sig och
motsätter oss därför höjningen av felparkeringsavgifterna. Den föreslagna justeringen
kommer dessutom inte att påverka de som felparkerar mest.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut..

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

