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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-26 kl. 13:00-17:00

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Magdalena Beck (S)
Marja Harborn (L) ersätter Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Stephanie Karlsson (kommunikatör)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Henrik Gunée (ingenjör)
Marija Andonovski (sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-03-09

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)
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Protokollet omfattar

§48
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§

48

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm

TN-2018-401
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 fullmäktige 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. Tekniska
nämnden har varit med i arbetet med framtagandet av ny parkeringspolicy och
parkeringsnorm och ställer sig bakom huvuddragen i det framtagna dokumentet även efter
gjorda revideringar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, då dock med
tillägget att det i yttrandet ska tillföras att det är tekniska nämndens mening att
följande lydelse i policydokumentet (s. 19) bör strykas: "De flesta åtgärder i detta paket
kommer att vara sådana som vid denna policys framtagande (2019) ännu inte är utvecklade.
Det innebär att det kommer att ta viss tid innan den omfattande nivån i praktiken kan
tillämpas i stadsbyggandet. Grundläggande utformningsprinciper ska vara uppfyllda", samt
att uppdra åt förvaltningen att under 2020 ta fram förslag på sådana mobilitetsåtgärder som
ska kunna motsvara kategorin omfattande nivå (s. 19) i föreslaget policydokument.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar
därmed att tekniska nämnden ska besluta att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet
med förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå ordförande Andréas Schönströms (S) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) och ordförande
Andréas Schönström (S), att tekniska nämnden ska besluta att till förvaltningens förslag till
yttrande tillföra att det är tekniska nämndens mening att följande lydelse i policydokumentet
(s. 19) bör strykas: "De flesta åtgärder i detta paket kommer att vara sådana som vid denna
policys framtagande (2019) ännu inte är utvecklade. Det innebär att det kommer att ta viss tid
innan den omfattande nivån i praktiken kan tillämpas i stadsbyggandet. Grundläggande
utformningsprinciper ska vara uppfyllda", samt att uppdra åt förvaltningen att under 2020 ta
fram förslag på sådana mobilitetsåtgärder som ska kunna motsvara kategorin omfattande nivå
(s. 19) i föreslaget policydokument.
Stefan Plath (SD) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att tekniska nämnden ska
besluta att avslå Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) respektive Håkan Fäldts (M)
yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget
yrkande.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) m.fl. tilläggsyrkande mot Stefan Plaths (SD)
respektive Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att tekniska
nämnden beslutat i enlighet med Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 48a.
Håkan Fäldt (M), Karin Olsson (M) och Niclas Röhr (M) reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 48b.
Särskilda yttranden
Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48c.
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 48d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Förslag till yttrande TN 2020-02-26 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
KSAU 191202 §657 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy- och norm
Följebrev Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sammanställning över ändringar i Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling, reviderat
förslag efter återremiss

bilaga § 48a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-02-26
Ärende: TN-2018-401

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Sverigedemokraterna anser att bilen även i framtiden kommer vara en viktig del av
många människors liv och kan därför inte ställa upp på den styrande minoritetens
ständiga försämringar för stadens bilister. Vi säger därför nej till föreslaget.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister,
bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med
morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör
ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där människor blir så
pass frustrerade över trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många
människors vardag. Genom att gång efter gång försämra för stadens bilister skapar
man en mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och
från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden,
inte färre.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 48b
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Reservation
§ 48 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och - norm
I planen noteras att en ”bredare politisk förankring har skett” efter återremissen från kommunfullmäktige.
Eftersom vi från moderat sida inte har erbjudits att medverka i en sådan politisk förankring undrar vi hur
denna bredare politiska förankring har skett.
Vi är glada över att normtal för antal p-platser samt gångavstånd från parkering till förskola är justerat till
det bättre men saknar fortfarande bestämmelser om att p-platserna för korttidsangöring ska anläggas i
direkt anslutning till förskolan.
Någon större hänsyn har inte heller tagits till synpunkter från handel och andra instanser som har
påpekat att ett levande centrum fordrar möjlighet för Malmöbor och besökande att ta sig dit på olika sätt,
även med bil, som då behöver kunna parkeras i rimlig närhet till butikerna.
Det noteras i policyn att den tar hänsyn till förändrade transportbehov genom att upplåta färre platser för
bilparkering i gatan. Samtidigt föreslås att färre parkeringsplatser ska behöva anordnas i den egna
fastigheten, en matematik som självklart inte går ihop.
Vi anser fortfarande att gångavstånden mellan parkeringsplatsen/angöringspunkten och målpunkten är
för långa till både bostäder (500 meter) och arbetsplatser (800 meter). För den som behövt använda bil
för sina inköp är 500 meter en lång sträcka att gå med varorna.
Vissa tabellvärden är oklara. T ex i tabellen ”DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR BILPARKERING,
DEL 2” på sidan 9 saknas notering både om vilken avskrivningstid och ränta som använts i kalkylen.
När man studerar förslaget kan man vidare läsa att boende ska ha plats för sin bil i närheten av
bostaden medan han/hon åker kollektivt till arbetet. Samtidigt som allt fler ungdomar bor kvar hemma
allt längre betyder detta att många familjer kommer att behöva ställa både en och ibland två bilar vid sin
bostad medan man tar sig till arbetet på annat sätt. Samtidigt noterar vänsterstyret att det behövs färre
p-platser i p-husen eftersom man vill samutnyttja bostadsparkeringsplatserna med parkeringsplatser för
verksamheter och handel. Hur ska detta gå ihop? Fler som lämnar bilen hemma ger rimligen färre och
inte fler platser att samutnyttja!
I vänsterstyrets förslag till policy står det också att ”vid antagandet av policyn är arbetet inte avslutat
utan utvecklas vidare i fortsatta strategier. Eftersom parkering är ett av de mest betydelsefulla
styrmedlen för biltrafik är det viktigt att staden behåller en aktiv roll genom att kontinuerligt anpassa
planeringen efter förändrade förutsättningar för parkering.”
Vi moderater anser att planeringen ska anpassas efter invånarnas behov och förutsättningar för att få
sitt livspussel att fungera, inte efter förändrade förutsättningar för parkering som beror på vänsterstyrets
beslut.
I förslaget noteras också att p-normen ska kunna sänkas ytterligare om det finns mobilitetsåtgärder i
form av t ex. bilpool, cykelpool, cykelservice eller kollektivtrafikkort för de boende. Visserligen ska
hyresvärden garantera att dessa pooler är aktiva under några år, men rimligen ska byggnaderna
användas som bostäder under många fler år och vad händer om bil- eller cykelpoolen upphör efter
kanske 5 år?
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som
fastighetens användning ger upphov till, vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. På vilka
vetenskapliga grunder anser sig vänsterstyret kunna ta bort detta ansvar genom att påstå att om
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fastighetsägaren under några år erbjuder kollektivtrafikkort så kommer fastighetens användning inte
längre att generera några behov av parkeringsplatser? Att man väljer att bo i kollektivtrafiknära bostäder
innebär inte med automatik att den boende väljer att inte äga/hyra/låna en bil som i så fall behöver en
parkeringsplats i närheten av bostaden.
Vi säger vidare nej till alla idéer om mobilitetsköp. Att lösa parkeringsfrågan vid en fastighet i centrala
staden genom att erbjuda ”åtgärder som långsiktigt förbättrar den hållbara mobiliteten i Malmö stad” ger
inte bättre möjlighet för en boende i den aktuella fastigheten att lämna bilen hemma och åka kollektivt till
arbetet. Det är endast bra parkeringsplatser vid bostaden som kan underlätta för ett sådant
resemönster. Förslaget ska dessutom utvärderas två år efter bygglovet. Hur löser vänsterstyret
parkeringsproblemet om utvärderingen pekar på att det inte fungerat som det var tänkt? Vems ansvar
blir ett sådant misslyckande?
I planen förklaras uttrycket mobilitetsåtgärd som en åtgärd som ger boende och verksamma incitament
och möjligheter att resa på andra sätt än med egen bil. Syftet med mobilitetsåtgärder kopplat till
bostäder och verksamheter är att minska efterfrågan på bilplatser. Vidare kan man läsa i förslaget att
trenderna påverkar hur staden kan arbeta med parkering och angöring och hur malmöborna väljer att
resa. Policyn säger sig ta höjd för ett mer flexibelt parkeringsbehov som i större utsträckning är
anpassningsbart efter förändrade behov. Detta är dessvärre en klar tankevurpa och vi beklagar att
vänsterstyret inte kan inse att man kan vilja äga en bil även om man reser till arbetet på annat sätt.
Vi moderater är övertygade om att många Malmöbor även i framtiden väljer att inneha eller i vart fall
disponera en egen bil även om man åker kollektivt eller cyklar till arbetet. Därmed minskar trafiken i
Malmö, men inte behovet av parkeringsplatser vid bostäderna. Vi moderater vill därför underlätta för
den som äger/hyr/leasar eller lånar en bil att parkera den vid sin bostad och utföra de dagliga resorna
på annat sätt – medan vänsterstyret uppenbarligen tycker att om man är så oklok att man vill kunna
parkera sin bil vid bostaden och åka kollektivt till arbetet så ska man bo någon annanstans än i Malmö.
När kommunfullmäktige återremitterade ärendet för en bredare förankring utgick vi ifrån att vänsterstyret
hade ambitionen att i samråd med oppositionen ta fram ett dokument som var hållbart över tid, men kan
nu konstatera att detta uppenbarligen inte var deras avsikt.
Eftersom vi moderater självklart inte kan medverka till att fastställa en norm som vi är övertygade om
kommer att försämra för invånarna eller i värsta fall skrämma bort dem från Malmö yrkar vi avslag.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

bilaga § 48c
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Särskilt yttrande
§ 48 Parkeringspolicy
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.
Henrik Malmberg (C)
Med instämmande av
Peter Olsson (C)

bilaga § 48d
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-02-26
Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Diarienr: TN-2018-401
Den nya parkeringsstrategin innebär flera steg i rätt riktning. Strategin är ett av
de viktigaste verktygen för att kunna uppnå målen i TROMPEN (trafik och
mobilitetsplanen) och Malmös miljömål.
Vi tycker dock att strategin kunde förbättrats ytterligare inom ett antal
områden:
Som påpekas av tekniska nämnden innebär de ökade kraven på
korttidsparkering för bil vid skolor och förskolor en försämring av trafikmiljön
för barnen. Här borde strategin istället gå i andra riktningen och prioritera gång
och cykel. Barn och unga rör sig redan idag mindre än tidigare generationer och
riskerar därför sämre hälsa som vuxna. Vardagsmotionen behöver uppmuntras
inte försvåras.
Den nuvarande parkeringsstrategin är tydlig med att studenter har ett lägre
bilinnehav och därför är kraven på bilparkering betydligt lägre för dessa. I den
nya strategin är detta inte lika tydligt. Om konsekvensen blir högre krav på
bilparkering så innebär detta en onödig extra kostnad för boendet för en grupp
som ofta har väldigt låga inkomster och prioriterar bilägande lågt.
Rekommendationen att minst 15% av bilparkeringsplatserna ska vara
förberedda laddinfrastruktur är för lågt satt med tanke på att fordonsflottan ska
vara fossilfri år 2030. Minst 50% är en rimligare nivå. Utan laddinfrastruktur
får vi ingen omställning till elfordon.
Då policyn i sin helhet är ett steg i rätt riktning väljer vi att ställa oss bakom den
men kommer att fortsätta driva frågan om en ännu grönare parkeringspolitik.
För Miljöpartiet de gröna

Med instämmande av

Stefana Hoti
ledamot Tekniska nämnden

Lucas Carlsson
ersättare Tekniska nämnden

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

