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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-13 kl. 09:00-14:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
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)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 52

Justeringen

2020-02-24

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 52
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Protokollet omfattar

§50
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§

50

Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av
parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm, STK2018-96

SBN-2019-1207
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. När kommunfullmäktige behandlade
förslaget den 25 oktober 2018 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för en bredare
förankring. Sedan dess har en bredare politisk förankring skett och förslaget reviderats. Detta
förslag har nu skickats på remiss till berörda nämnder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden
Anders Olin (SD) och Darko Simic (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 50a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga § 50b.
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar en ett särskilt yttrande §
50c.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 50d.
Beslutet skickas till

kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Remiss översyn av parkeringsstrategier
Förslag till yttrande SBN 200213 Remiss översyn av parkeringsstrategier
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (förslag per 180528)
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling (reviderat
förslag efter återremiss)
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Sammanställning över ändringar
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy- och norm

Bilaga § 50a
5

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 19 SBN
Remiss från kommunstyrelsen – översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
I detta ärende så ska vi yttra oss till kommunstyrelsen om hur vi tycker att det ska
fungera att parkera i vår stad. Moderaterna vill se en tillgänglig stad för alla malmöbor
oavsett färdsätt. Det framgår väldigt tydligt att syftet med denna framarbetade
parkeringsstrategi, -policy och -norm är att vi inte ska parkera våra bilar i Malmö och
för oss som har ett val att vara utan sin bil ska det både vara kostsamt och krångligt.
Det lyfts bland annat att näringslivet kommer att gynnas av denna nya strategi för att
det bör leda till att man byter bilen mot cykeln vilket i sin tur leder till generellt lägre
antal sjukskrivningar, vilket vi tror är en ett påhittat sätt att försköna verkligheten.
Det lyfts även att byggkostnader kommer att kunna hållas nere för att byggherrar kan
spara in på att bygga parkeringsplatser, underjordiska garage och parkeringshus. Men
sanning är den att en garageplats drar in väldigt mycket mer intäkter för byggherrar
och fastighetsägare än cyklar ute på innergården eller inpressade i ett källarförråd gör.
Vi i Moderaterna är oroliga att denna strategi kommer leda till samma parkerings och
trafikkaos som vi i dagsläget ser ute i stora delar av Limhamn, där det planeras för
smala gator, dåligt med boendeparkeringar och byggherrarna beviljas bygga utan
privata parkeringar och mycket annat. För att sen i efterhand lösa detta problem så
införs parkeringsavgifter på alla dygnets timmar även för de som inte har egna
parkeringsplatser på sin fastighet. Vilket leder till stora privata kostnader som till viss
eller stor del behöver sin bil för att få vardagen att gå ihop. Även miljöaspekten när
vissa som har möjlighet att lämna bilen hemma för att till exempel ta bussen eller
cykeln till jobb och liknande så straffas denne med avgifter vilket kan leda till att man
kör med bilen onödigt mycket för att minimera parkeringskostnader.
Vi i Moderaterna är säkra på att detta kommer påverka näringslivet i vår stad negativt
då besöksnäring kommer dras till andra platser som är enklare att besöka, företag
kommer att drabbas negativt och eller rent av flytta sin verksamhet till annan ort då
kunderna inte smidigt kan ta sig till företaget. Vi tror även att familjer som inte ser ett
möjligt alternativ till bilen kommer att tvingas flytta till annan ort.
Vi yrkade på avslag på hela ärendet och då vårt yrkade inte gick igen reserverar vi oss
mot det till förmån för vårt yrkande.
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Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 50b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: STK 2019-1713. Remiss från kommunstyrelsen-översyn av parkeringsstrategier samt
ny parkeringspolicy och norm

Ärendet gäller remiss från kommunstyrelsen-översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och norm. Vi Sverigedemokrater delar ej den syn som majoriteten förespråkar.
Vi kan se i ett flertal ärenden att p-normen varit alldeles för låg vilket i sin tur skapa andra
problem som också upprört stadens invånare. Vi anser att politiken ska förenkla för invånarna
inte försvåra.
Den nya parkerings strategi som är tagen för laddfordon kräver också att vi skapar möjlighet för
dessa, vilket ska göras i garage och ej på markparkering. Vi anser därför att p-normen vid
boendet bör öka för att klara den kapacitet som krävs för att kunna följa den antagna strategin
för laddfordon.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 50c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2020-02-13
Ärende: 19 Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och -norm
STK2018-96
Centerpartiet förespråkar lösningar med mindre kommunala pekpinnar och större friheter för
individen att själv bestämma över sitt liv, det gäller även när det kommer till parkering. Vi
motsätter oss ett system där byggherrar tvingas bygga parkeringsplatser ifall en marknadsmässig
efterfrågan saknas, och anser att malmöborna själva ska få avgöra om parkeringsplats i anslutning
till bostaden är en kvalitet man är beredd att betala för när man väljer bostad. Därför är vi positiva
till att man nu väljer att sänka miniminivåerna så att det blir möjligt att bygga lägenheter med få
eller inga tillhörande parkeringsplatser i lägen där bilinnehavet sannolikt kommer vara lågt.
Vi anser dock att policyn är allt för omfattande och att många inslag blir kontraproduktiva, där det
framstår som att jakten på bilister varit överordnad möjligheten att bygga en tät och hållbar stad.
•

•

•

•

Mobilitetsåtgärder som sänker p-talet bör fokuseras till hårda åtgärder, som bra
cykelparkering och bil- och cykelpooler som underlättar för ett liv utan bil. Mobility
manegment är något som kommunen kan ägna sig åt, inte något som hyresgäster ska
finansiera via höjda bostadskostnader. Detsamma gäller mobilitetsköp, där pengarna bör
gå till åtgärder som förbättrar för hållbart resande, inte påverkanskampanjer mot bilister.
Principen om att all parkering ska ordnas på fastigheten bör framförallt gälla bilplatser för
boende. För funktioner som angöring för lastning och lossning, parkeringsplats för
rörelsehindrade, sophämtning etc bör staden kunna ha en mer pragmatisk hållning där
även angöring på gatumark kan vara aktuellt i de fall det innebär negativa konsekvenser
för den byggda miljön om funktionerna ordnats på kvartersmark
Nivån av mobilitetsåtgärder för att sänka p-normen bör förtydligas för att skapa en ökad
transparens för byggherrar. I dagsläget innehåller policyn ett allt för stort mått av
godtycklighet vilket ger utrymme för enskilda handläggare att göra allt för varierande
bedömningar
Cykelparkeringar är bra, men den höjda nivån riskerar att ske på bekostnad av goda
boendemiljöer och grönytor om hela innergårdar och bottenvåningar tvingas bli
cykelparkering. En zonindelning och/eller möjlighet till reducerat antal lättillgängliga
cykelplatser bör övervägas där förväntat resande med kollektivtrafik är högt.

Hållbarhet handlar inte om att göra det svårare att köra bil, utan om att göra det lättare att inte
köra bil. Med det sagt så anser vi att denna parkeringsnorm är ett steg på vägen mot liberalare
byggregler, och yrkar därför bifall.

Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Bilaga § 50d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-02-13
Remiss från kommunstyrelsen -Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Diarienr: SBN-2019-1207
Den nu föreslagna parkeringsnormen är inom något område ett steg i rätt
riktning och därför är Miljöpartiet villiga att ställa sig bakom
stadsbyggnadsnämndens positiva yttrande. Vi vill samtidigt understryka att den
saknar den styrka och tydlighet som krävs för att lösa de stora utmaningar som
biltrafiken innebär för miljö, klimat och trängsel.
De senaste årens utveckling inom hållbart resande har lett till att de flesta nu
har tillgång till bilpool, lånecyklar, lådcyklar, elcyklar, mm. Allt detta minskar
behovet av bilparkering. Det finns flera exempel på innovativa byggprojekt där
de boende inte har behov av att äga en egen bil.
Ändå väljer nu de styrande partierna att kräva fler parkeringsplatser vid
nybyggnation utan hänsyn till om det är önskat eller ej av den som bygger. Fler
parkeringsplatser driver upp boendekostnaderna, ökar klimatutsläppen och tar
plats från samhällsnyttiga funktioner som butiker, restauranger, parker och
förskolor.
Anmärkningsvärt och mycket oroande är att den föreslagna p-normen kommer
leda till mer biltrafik kring Malmös nya förskolor. De styrande partierna anser
att det är en rättighet att kunna köra med sin bil helt inpå förskolans entré.
Oroande är även att det i dokumentet saknas en beskrivning kring vad som är
omfattanade åtgärder (samt en tidsplan kring när den ska tas fram) vilket gör
att nybyggnadsprojekt idag inte kan få den lägsta normen.
För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

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

