1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-12 kl. 15:00-15:35

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)
Ola Nord (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§216

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

216

Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter

STK-2020-406
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Niclas Röhr (M) avseende förslag om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka parkeringsvakternas
befogenheter och ge dessa möjlighet att bötfälla vid nedskräpning och klotter. Motionären
refererar till teorin ”Broken Windows”, som är en teori inom kriminologin och refererar även
till artikeln ”The spreading of disorder” som har publicerats i tidskriften Science. Motionären
hänvisar till att studien, i artikeln, beskriver olika experiment där man bland annat undersökt
människors reaktioner på nedskräpning och att studien visade att nedskräpad plats lockade
fler att fortsätta skräpa ner, än om samma plats var renstädad.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att utöka
parkeringsvakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning samt
klotter.
Ärendet har lämnats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden har i sitt yttrande beskrivit
att det inte finns förutsättningar för parkeringsvakter att bötfälla då utdömandet av böter
ankommer på den domstol eller rättskipande förvaltningsenhet, så som exempelvis
polismyndigheten, som i lag eller annan författning givits rätten att meddela böter. Någon
sådan rätt har inte givits kommuner eller kommunala bolag.
Förslaget är att anse motionen vara besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Niclas Röhrs (M) motion om utökat ansvar till
parkeringsvakter besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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