Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2020-12-16, § 11

Tid

Onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.00 – 17.20

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justering

Tisdagen den 22 december 2020, §§ 1-8, 13, 15-23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Onsdagen den 16 december 2020, §§ 9-12, 14

Katarina Luhr

Felix Antman Debels

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Karin Lekberg (S) vice ordföranden
Torbjörn Erbe (M)
Fritz Lennaárd (M) §§ 1-14, 16-23
Amelie Langby (M)
Jonas Nilsson (M)
Christoffer Jönsson (L)
Gunnar Caperius (C)
Felix Antman Debels (S)
Jakob Sahlin (S)
Deniz Butros (V)
Rose-Marie Rooth (V)

Tjänstgörande ersättare:
Tapani Juntunen (SD)
Torbjörn Ebérus (M)

för Anton Clarholm (SD)
för Fritz Lennaárd (M) § 15

Ersättare:
Torbjörn Ebérus (M) §§ 1-14, 16-23
Maria Kihlström (M)
Felix Schartner Giertta (MP)
Maja Boström (C)
Sofia Tahko (KD) § 16-23
Heidi Lampinen (S)
Joel Tekle-Georgis (S)
Sinikka Suutari (S)
Maria Mustonen (V)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Anna Hadenius, Monika Gerdhem, Anders Kandelin,
Maria Kjellman Wall, Gustaf Landahl, Rakel Nilsson, Daniel Persson,
Emily Tjäder, Malin Täppefur samt borgarrådssekreteraren Cindy Falquet
och personalföreträdaren Luis Lopez.
Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
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§ 11
Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en
mobilitetsfond av Arvid Vikman (S)
Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/772
Dnr 2020-12020
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 november 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L), Gunnar Caperius (C) och Tapani
Juntunen (SD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Karin Lekberg m.fl. (S) och Deniz Butros
m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar att återremittera
ärendet till miljöförvaltningen och begära förläng remisstid,
samt att därutöver anföra följande:
Kommunstyrelsen har till miljö- och hälsoskyddsnämnden
remitterat en motion från Arvid Vikman (S) om att inrätta
gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Det framgår dock
inte av tjänsteutlåtandet vad förvaltningen anser om de
faktiska förslagen. För att ge det bästa underlaget till
kommunstyrelsen är det därför lämpligt att återremittera
motionen till miljöförvaltningen.
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Förslagen i motionen syftar till att minska bilberoendet i
staden till förmån för alternativa mobilitetslösningar och på så
sätt reducera stadens trafikutsläpp. Förslaget om gröna
parkeringsköp innebär att reducera parkeringsnormen för en
fastighetsägare i utbyte mot investeringar i andra
mobilitetstjänster som till exempel elbilpool eller cykelpool. I
de fall där egna åtgärder är begränsande skulle investeringar
istället kunna göras genom en mobilitetsfond för att
möjliggöra bredare transportsatsningar i det lokala området.
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Båda dessa förslag skulle kunna effektivisera användandet av
stadens befintliga parkeringsplatser och vara ett flexibelt
komplement till riktlinjerna om de gröna parkeringstalen. Vi
välkomnar förstås fler initiativ som kan effektivisera stadens
transporter och minska trafikutsläppen.
Vi vill dock gärna veta vad förvaltningen anser om förslagen
som Umeå respektive Malmö har goda erfarenheter av.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Katarina Luhr (MP) ställer förslaget att återremittera
ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner
att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner därefter att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Vice ordföranden Karin Lekberg m.fl. (S) och Deniz Butros m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om
återremiss.

Vid protokollet
Maria Kjellman Wall
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