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Protokollsutdrag 

Sammanträdestid 2022-12-07 kl 13:00-14:15 

Plats Sessionssalen, stadshuset 

Utses att justera Helena Nanne 

Justeringen 2022-12-14 

Protokollet omfattar §45 

Underskrifter Sekreterare 
Julia Campbell 

Ordförande 
Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Justerande 
Helena Nanne 
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Beslutande ledamöter 
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) 
Roko Kursar (L) (Vice ordförande) 
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande) 
Andréas Schönström (S) 
Sofia Hedén (S) 
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) 
Håkan Fäldt (M) 
Anton Sauer (C) 
Magnus Olsson (SD) 
Anders Olin (SD) 
Emma-Lina Johansson (V) 
Anders Skans (V) 
Stefana Hoti (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Amani Loubani (S) 
Anders Rubin (S) 



Sanna Axelsson (S) 
Nils Anders Nilsson (S) 
John Eklöf (M) 
Farishta Sulaiman (M) 
Tony Rahm (M) 
Rickard Åhman Persson (SD) 
Anders Pripp (SD) 
Janne Grönholm (MP) 
Sara Wettergren (L) 

Övriga närvarande 
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande) 
Sedat Arif (S) (Kommunalråd) 
Andreas Norbrant (Stadsdirektör) 
Tomas Bärring (Chefsjurist) 
Julia Campbell (Nämndsekreterare) 
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) 
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef) 
Ulf Nilsson (Enhetschef) 
Anna Westerling (Ekonomidirektör) 
Ann Andersson (Budgetchef) 
Louise Lagerlund (Stadsjurist) 
Magdalena Bondeson (Sektionschef nämnd och registrator) 
Nicklas Sjöstedt (Presschef) 
Micael Nord (Näringslivsdirektör) 
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör) 
Nasrin Bigdelou (Enhetschef hållbarhetsavdelningen) 
Demir Kolenovic (Sektionschef stadsfastigheter) 
Tova Svensson (Praktikant) 
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§ 45 

STK-2022- 1166 

Remiss från Miljödepartementet - Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har remitterat Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning. Rapporten syftar till att identifiera möjliga styrmedel 
samt åtgärder för minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn. Ärendet har 
remitterats till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Både 
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden anser bland annat att begreppet 
transporteffektivitet behöver breddas och ses utifrån ett samhällsperspektiv där exempelvis 
beteendeförändringar, yteffektivitet och delningsekonomi är viktiga pusselbitar. 
Miljönämnden har avstått från att yttra sig. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner förslag till yttrande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 



1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till 
Miljödepartementet. 

Beslutsgång 
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Helena Nanne (M) yrkar att kommunstyrelsen ska skicka tekniska nämndens yttrande så 
som sitt eget. 

Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Helena Nannes (M) yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig muntligen mot 
beslutet. 

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in 
en skriftlig reservation, bilaga 4. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
Miljönämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Stadskontoret, omvärld- och näringsliv 

4 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut KSAU 221128 §122 
• G-Tjänsteskrivelse KSAU 221128 Remiss från Miljödepartementet - 

Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns 
klimatomställning 

• Förslag till yttrande KSAU 221205 
• Tekniska nämnden beslut 221027 § 263 med muntlig Reservation (MP) 
• Remissvar från tekniska nämnden 
• Stadsbyggnadsnämnden beslut 221027 § 324 med muntlig Reservation (M) 

och Särskilt yttrande (SD) 
• Remissvar från stadsbyggnadsnämnden 
• Remissvar från miljönämnden 
• Remiss från Miljödepartementet - Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som 

leder till transportsektorns klimatomställning 
• Trafikanalys Rapport 2022:14 - Förslag som leder till transportsektorns 

klimatomställning 
• Följebrev Remiss från Miljödepartementet - Trafikanalys Rapport 2022:14 

Förslag som leder till trans 
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Reserva 
tion 

Kommunstyrelsen 
Ärendenummer: STK- 
2022-1166 

Remiss från Miljödepartementet - Trafikanalys Rapport 2022:14 
Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning 

Miljödepartementet har remitterat Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som 
leder till transportsektorns klimatomställning. Rapporten syftar till att identifiera 
möjliga styrmedel samt åtgärder för minskade växthusgasutsläpp från 
transportsektorn. Ärendet har remitterats till bland annat 
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Både stadsbyggnadsnämnden 
och tekniska nämnden anser bland annat att begreppet transporteffektivitet 
behöver breddas och ses utifrån ett samhällsperspektiv där exempelvis 
beteendeförändringar, yteffektivitet och delningsekonomi är viktiga pusselbitar. 
Förslaget till beslut är att kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och 
skickar yttrandet till Miljödepartementet. 

Sverigedemokraterna anser att tekniska nämndens yttrande belyser och svarar på 
remissen på ett bättre och tydligare sätt. Därmed yrkade vi att tekniska nämndens 
förslag till yttrande skulle översändas till departementet som kommunstyrelsens 
yttrande. 

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot 

beslutet. För Sverigedemokraterna Malmö 

Magnus Olsson 

Magnus Olsson (SD) 

Anders Olin 



Anders Olin (SD) 

Med instämmande av 

Rickard Åhman Persson 

«SE1» 

Anders Pr ipp 

Anders Pripp (SD) 

2022-12-07 

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 

040–300 126 E-post: malmo@sd.se | Hemsida: 

malmo.sd.nu 

mailto:malmo@sd.se

	Kommunstyrelsen
	Protokollsutdrag

