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Underskrifter Sekreterare    
Anna-Lena Alnerud 

 

  
Ordförande 

 
   
Katrin Stjernfeldt Jammeh 

 
   

  
Justerande 

 

   
Håkan Fäldt 
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Beslutande ledamöter 
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) 
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) 
Andréas Schönström (S) 
Rose-Marie Carlsson (S) 
Stefana Hoti (MP) 
Emma-Lina Johansson (V) 
Håkan Fäldt (M) 
Helena Nanne (M) 
Anton Sauer (C) 
Magnus Olsson (SD) 
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S) 
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) 
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Anders Olin (SD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
Nils Anders Nilsson (S) 
Sanna Axelsson (S) 
Sara Wettergren (L) 
Anders Skans (V) 
John Eklöf (M) 
Tony Rahm (M) 
Rickard Åhman Persson (SD) 

 

Övriga närvarande 
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige) 
Sedat Arif (S) (Kommunalråd) 
Eva Bertz (L) (Kommunalråd) 
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) 
Andreas Norbrant (Stadsdirektör) 
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) 
Tomas Bärring (Chefsjurist) 
Micael Nord (Avdelningschef) 
Anna Westerling (Ekonomidirektör) 
Cleas Ramel (Enhetschef) 
Ann Andersson (Budgetchef) 
Stefan Bille (Ekonom) 
Magdalena Bondeson (Sektionschef) 
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare) 
Belma Rosarv (Sekreterare ) 
Nicklas Sjöqvist (Presschef) 
Louise Lagerlund (Stadsjurist) 
Soeliah Hellwig (Praktikant, kanslienheten) 



3 
 

 

§ 295 
 

STK-2021-792 

Remiss från Finansdepartementet - Stärkt planering för 
en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 

 

 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har översänt remiss Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 
2021:23) med inbjudan att inkomma med synpunkter. Den statliga utredningen har haft i 
uppdrag att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som främjar hållbara livsmiljöer 
med minskad miljö- och klimatpåverkan. I remissärendet lämnas därför förslag på 
ändringar i plan- och bygglagen (PBL) samt förslag på ny lagstiftning med det övergripande 
syftet att reducera bilens särställning i lagstiftningen och ersätta denna med en likvärdig 
tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlösningar. Bland annat föreslås att 
kommunen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid bedömningen av om det krävs en 
detaljplan. Vidare föreslås en reviderad begreppsapparat där parkering utgår som begrepp 
och där mobilitetsåtgärder introduceras. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till 
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden som alla inkommit med 
yttranden. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till 

Finansdepartementet. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Håkan Fäldt (M) yrkar att följande läggs till i förslag till yttrande: 

"Då det saknas en fastslagen definition av vilka fastigheter med bostäder och verksamheter 
som medför ett transportbehov av betydande omfattning är det svårt att förutspå vilka 
effekter lagstiftningen kan få.” 

 
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande. 

Magnus Olson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 

Reservationer och särskilda yttranden 
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en 
skriftlig reservation, bilaga 2. 

 
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig 
muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Miljönämnden 
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Tekniska nämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut KSAU 210906 §505 

• G-Tjänsteskrivelse KSAU 210830 Remiss från Finansdepartementet - Stärkt 
planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 

• Förslag till yttrande 

• Remiss från Finansdepartementet - Stärkt planering för en hållbar utveckling 
(SOU 2021:23) 

• Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 

• Stadsbyggnadsnämnden beslut 210624 § 241 med muntlig Reservation (M), 
(C) och (SD) 

• Remissvar från stadsbyggnadsnämnden 

• Miljönämnden beslut 210824 § 131 med Särskilt yttrande (M+C) 

• Remissvar från miljönämnden 

• Tekniska nämnden beslut 210831 § 278 

• Remissvar från tekniska nämnden 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

Reservation 

 
Kommunstyrelsen: 2021-09-08 

Ärendenummer: STK 2021-792 Remiss från Finansdepartementet-stärkt planering för en hållbar 

utveckling. 

 
 

Finansdepartementet har översänt remiss Stärkt planering för hållbar utveckling SOU 2021:23 med 

inbjudan att inkomma med synpunkter. I remissärendet lämnas förslag på ändringar i plan och 

bygglagen samt förslag på ny lagstiftning med det övergripande syftet att reducera bilens särställning 

i lagstiftningen för att ersätta denna med mobilitets och transportlösningar. 

Det föreslås en reviderad begreppsapparat där parkering utgår och begrepp som mobilitetsåtgärder 

introduceras. Ändringen i fjärde och åttonde kapitlet innebär i praktiken att kommunen kan avstå 

från att kräva parkering för enskilt bruk. 

Vi Sverigedemokrater anser att flertalet förslag i remissen inte går i linje med våra intentioner 

samtidigt som det i framtiden kraftigt inskränker på människors valfrihet. Det finns en tydlighet i 

remissen som är av en skrämmande karaktär där människor ska bestraffas med avgifter, försvårande 

infrastruktur och kraftig inskränkning i vardagslivet. 

I dag är bilen ett av de mest inkomstbringande källorna där människor sysselsätts med tillverkning, 

reparation, service, däckbyten ja listan med kopplingar till bilen kn göras lång. Dock ska nämnas att 

människan blivit klokare och har i dag lyckat med att ta fram betydligt bättre miljöalternativ till 

förbränningsmotorn. I dag omnämns plats som alternativet att trycka bort bilen där vi 

Sverigedemokrater är av uppfattningen att varken Malmö eller Sverige behöver växa mer med 

problem som stat och kommun inte kan hantera. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på remiss svaret och då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi 

oss i ärendet. 

 
 

För Sverigedemokraterna Malmö 

Magnus Olsson Anders Olin 

 
 

Med instämmande av: Nima Gholam Ali Pour och Rickard Åhman Persson 
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