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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-07 kl. 09:00-13:35

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl. 9:00

Beslutande ledamöter

Märta Stenevi (MP) (Ordförande)
Sofia Hedén (S) (Vice ordförande)
Tomas Pettersson (M) (Vice ordförande)
Solange El-Haj (S)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Mikael Andersson (V)
Anders Lunderqvist (M)
Simon Chrisander (L)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Shaip Morina (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Mårten Espmarker (MP)
Boel Pettersson (V)
Darko Simic (M)
Lars Hellström (L)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör)
Magnus Hillborg (Nämndsekreterare)
Johan Emanuelson (Avdelningschef, Strategiavdelningen)
Peter Olsson (Enhetschef, Stadsmätningsavdelningen)
Erika Knobblock (Enhetschef/utvecklingssamordnare, Administrativa
avdelningen)
Ingemar Gråhamn (Stadsarkitekt, Stadsarkitektavdelningen)
Anna Holmqvist (Planchef, Planavdelningen)
Göran Sundberg (Stadsjurist)
Tina Weberg (Enhetschef, Stadsarkitektavdelningen)

Utses att justera

Sofia Hedén (S)

Justeringen

2018-06-07
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Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm, STK2018-96

SBN-2016-1303
Sammanfattning

Efter genomförd remiss har fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och Parkering Malmö tagit fram ett slutligt förslag på policy och norm
jämte remissammanställning. Förslaget avser verkställande av kommunfullmäktiges uppdrag
om en översyn av Malmö stads samlade parkeringspolitik enligt stadens budget för 2015.
Uppdraget fördelades till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden och
Parkering Malmö.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ny policy och norm för mobilitet och parkering med tillhörande
remissammanställning,
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige att anta den föreslagna
policyn och normen,
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige att uppdra åt
stadsbyggnadsnämnden att besluta om riktlinjer för anordnande av parkering och mobilitet i
plan- och bygglovsskedet, enligt vad som benämns i förslag till policy och norm för mobilitet
och parkering som ”Mobilitet för Malmö”, samt
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige att uppdra åt ansvariga
nämnder att vidare utreda de föreslagna strategier som omnämns i förslag till policy och
norm för mobilitet och parkering.
Yrkanden

Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M) och Anders Lunderqvist (M) yrkar i första hand
att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret
med syfte att göra om policyn så att






den ger en förutsägbarhet för byggandet,
den förser kommunen med tydliga regler,
den ger en parkeringsnorm som ligger närmare verkligheten när den gäller
befolkningens behov för parkeringar,
den följer de intentioner som finns i nationella lagar,
den inte ger utrymme för godtycklighet och betalningar i utbyte mot uppfyllande av
lagkrav.

I andra hand yrkar Simon Chrisander (L) m.fl. att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att avslå
ärendet.
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Anders Olin (SD) yrkar bifall till Simon Chrisander (L) m.fl. yrkanden.
Ordföranden Märta Stenevi (MP) yrkar avslag på Simon Chrisander (L) m.fl. yrkande om
återremiss och yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Märta Stenevi (MP) ställer Simon Chrisanders (L) m.fl. yrkande om återremiss
av ärendet mot hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden Märta Stenevi (MP) ställer därefter sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden
ska besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag mot Simon Chrisanders (L) m.fl. yrkande
om avslag på detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget yrkande.
Reservationer

Simon Chrisander (L), Tomas Pettersson (M) och Anders Lunderqvist (M) inkommer med en
gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Ander Olin (SD) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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