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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:45

Plats

Triangeln 1&2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Gustav Svanborg Edén (personalrepresentant, Vision)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-06

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar
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Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för p-vakter, STK2020-406

TN-2020-1246
Sammanfattning

Niclas Röhr (M) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag om att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka parkeringsvakternas
befogenheter och ge dessa möjlighet att bötfälla vid nedskräpning och klotter.
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till Tekniska nämnden för yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag,
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad, samt
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse uppmana Kommunstyrelsen att,
i sin tur, tillskriva berört departement inom Regeringskansliet med uppmaning om att
tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga lagändringar.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, att, med hänvisning
till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad,
samt att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att i skrivelse uppmana
Kommunstyrelsen att, i sin tur, tillskriva berört departement inom Regeringskansliet
med uppmaning om att tillgodose för den i motionen föreslagna åtgärden erforderliga
lagändringar.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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