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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-23 kl. 09:00-15:00

Plats

Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
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)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bengt Svensson (C) ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen)
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Darko Simic (M)

…………………………………
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Stefana Nyberg (personalrepresentant, SACO)
Utses att justera

Darko Simic (M)

Justeringen

2020-01-30

Protokollet omfattar

§13
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§

13

Remiss från tekniska nämndens trafikutskott - Malmöinitiativet klagomål angående införandet av boendeparkering på
Limhamn, TN-2019-3413

SBN-2020-2
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med synpunkter på ordnandet av parkering för boende i
Gamla Limhamn och i Limhamns hamnområde. Tekniska nämndens trafikutskotts svar är att
parkering inom områdena är en konsekvens av att fler människor ska dela på det allmänna
utrymmet. Krav har ställts i nybyggnadsområden i enlighet med stadens parkeringsnorm och
Plan- och bygglagen. I äldre områden där parkeringsnorm inte fanns vid uppförandet, har det
införts möjlighet för boende att ha biluppställning på den allmänna ytan genom
boendeparkering. På centrala gator med högt tryck på korttidsparkering är det reglerat med
endast avgift i syfte att skapa en hög rörelse på platserna som gynnar centrumaktiviteter.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i allt väsentligt i trafikutskottets svar, men förordar en
enstaka rättelse i sak.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över ärendet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
Särskilda yttranden
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga §
13a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 13b.
Beslutet skickas till

Tekniska nämndens trafikutskott
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 200123 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
Malmöinitiativet
Förslag till yttrande TRU 191216 Malmöinitiativet - klagomål angående införandet
av boendeparkering på Limhamn
Malmöinitiativ - klagomål angående införandet av boendeparkering på Limhamn
Fältstudie Parkeringsbeläggning Limhamn (TN-2019-3413-3)
§ 51 TRU 191216 Malmöinitiativet - klagomål angående införandet av
boendeparkering på Limhamn
Förslag till yttrande SBN 200123 Remiss från tekniska nämndens trafikutskott
Malmöinitiativet
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Bilaga § 13a
5

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-01-23
Ärende: 14 SBN-2020-2
Remiss från tekniska nämndens trafikutskott – Malmöinitiativet –
klagomål angående införandet av boendeparkering på Limhamn, TN2019-3413
Det har kommit in ett Malmöinitiativ om de nya parkeringsnormerna på Limhamn som
rubriceras under rubriken ”Parkeringseländet”. Det man i skrivelsen vänder sig mot är
inte bara boendeparkering utan hela den nya parkeringssituationen i Limhamn. Vi
håller med på att de nya reglerna har skapat ett parkeringselände. Invånarna reagerar
på att det inte går att stanna bilen och göra ett snabbt besök i en affär. Många måste
först leta upp en parkeringsautomat, som många gånger är långt borta, att gå dit och
sedan tillbaka till bilen ta ofta så lång tid att man under denna tid hade kunnat uträtta
sitt ärende. Här saknas den tidigare timparkeringen på en eller två timmar. Följden har
blivit att de små butiker har tappat många av sina kunder och Malmborgs parkering är
jämt full. Många har blivit trötta på att leta parkering på Malmborgs och kör i stället till
Emporia. Detta är ju inte att främja handeln på Limhamn. När det i småhus och
bostadskvarter finns parkeringsavgifter på dagen, så motverkar kommunen sin egen
strävan att medborgare ska använda kollektivtrafiken för att ta sig till sitt arbete. Det
blir för dyrt att låta bilen vara kvar hemma. Att dessutom erlägga pengar nattetid gör
invånarna ännu mer upprörda.
Parkeringsproblematiken som uppstår i Limhamn grundar sig i att kommunen bebyggt
nya delar i Limhamn och mer specifikt Limhamns sjöstad med för dåliga
parkeringsmöjligheter som leder till att boende i de nya delarna parkerade sina bilar i
gamla delar av Limhamn. Istället för att göra ändring av parkeringsnormerna i Limhamn
borde staden planera för fler parkeringar i nya delar av Limhamn. Vi föredrar att man
återgår till de gamla parkeringsnormerna i Limhamn.
.
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 13b
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Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-01-23
Ärende: SBN 2020-2

Ärendet gäller ett Malmöinitiativ gällande parkeringsproblematiken i Limhamn. Ärendet har inte
något skarpt förslag, utan blir mer en framställan kring problemen. Vi Sverigedemokrater vill
dock belysa problematiken och orsaken till den.
Den stora utbyggnad i Limhamn där den tidigare S, MP majoriteten med stöd av V är orsaken till
problematiken genom deras parkeringsstrategi för utbyggnadsområdena där de levt i tron att
tvinga bort bilen. Verkligheten sprang om dem och den problematik vi belyst i ärendena är nu ett
faktum där man i stället använt gaturummet vilket var vår farhåga.
Det ska bli intressant att följa stadens vidare utveckling med denna fientliga strategi som inte har
någon förankring med verkligheten.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

