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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-12 kl. 09:00-15:15

Plats

Stadshuset, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Susanne Ydstedt (M) ersätter Darko Simic (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Julia Töringe (kommunikationschef)

Utses att justera

Martin Molin (C)
Göran Wiberg (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................
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Martin Molin (C)

Göran Wiberg (M)
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Justeringen

2019-12-19

Protokollet omfattar

§351
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§

351

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Michael Hård af
Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK2019-1294

SBN-2019-979
Sammanfattning

Motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamot (SD) med förslag om översyn av
Malmös parkeringsavgifter. Svar till fullmäktige ska lämnas senast 31 januari 2020.
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande är samordnat med fastighets- och gatukontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
Yrkanden
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
motionen.
Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 351a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Motion om översyn av Malmös parkeringsavgifter
Förslag till yttrande SBN 191212 Motion om översyn av Malmös parkeringsavgifter
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter

Bilaga § 351a
4

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende: Remiss från kommunfullmäktige – motion av Michael Hård
af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter
I detta ärende hanterar vi en motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter med hänvisning till iförande av parkeringsavgifter i Limhamn.
Moderaterna anser inte att motionen till fullo och framför allt i ”att-satserna” svarar eller ställer
frågan om ett svar som Limhamnsborna efterfrågar i att ta bort parkeringsavgifterna.
Moderaterna ställer sig bakom de protester som boende i Limhamn har framfört som bygger
på att stadsbyggnadsnämnden tidigare i projekteringen tagit beslut om en för låg
parkeringsnorm i Limhamns nya område.
Resultatet har gett att vissa boende har fått nyttja villagatorna för parkering och detta har den
styrande minoriteten tagit som intäkt för att införa parkeringsavgifter. Vi ser nu att
parkeringsavgifterna inte löser de uppkomna parkeringsbekymmer, utan snarare förvärrar
situationen genom att de Limhamnsbor som väljer att nyttja kollektivtrafik under vardagar ändå
måste flytta bilen för att inte få parkeringsböter enligt 24 timmars regeln för parkering på
gatumark.
Vi ser att en låg parkeringsnorm tillsammans med avgifter endast försämrar miljön och belastar
skattebetalarna med extra avgifter utan tillföra någon positiv parkeringslösning.
Däremot bör det utredas om parkeringsavgifter eller tidsbegränsad parkering närmast torg och
butiker behövs för parkeringsrotation som möjliggör att fler bilburna kunder kan hitta parkering
för handel.

Malmö den 12 december 2019
Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Göran Wiberg (M)

