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Initiativärende avseende att underlätta
användandet av motorfordon under Pandemin
Till Tekniska nämnden
Världen, Sverige och Malmö drabbas återigen av den fruktansvärda Pandemin i
form av Covid-19. En Pandemi som på olika sätt slår hårt och skoningslöst mot
oss människor. Både regeringen och Malmö stad planerar och genomför olika
åtgärder för att på bästa sätt rädda liv och samhällsekonomin. De politiska
partier har dock olika förslag på hur detta bäst kan och ska hanteras, men är
grundläggande överens om att något måste göras.
Det finns nu ett beslut i kommunfullmäktige som innebär att Tekniska nämnden
halverar avgiften för uteserveringar, i syftet att tillmötesgå en hårt drabbad
restaurangbransch. Detta är både bra och nödvändigt.
Det vi Sverigedemokrater saknar, är stöd och hjälp till de Malmöbor som på olika
sätt är beroende av bilen och därför helt enkelt också måste parkera den
någonstans. Väldigt många människor har blivit hårt drabbad i privatekonomin,
samt att många även är permitterade. Malmö stad stödjer kulturen, näringslivet,
omsorgen och andra viktiga verksamheter. Nu är det dags att även bistå de
Malmöbor som behöver bilen.
Under rådande situation avråder myndigheterna från att åka kollektivt. Vi
föreslår därför en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och
med senast december 2020 till och med maj 2021. Vi vill också att förvaltningen
ser över möjligheten till totalt avgiftsfri parkering i hela Malmö under helgen med
syftet att stärka Malmös Cityhandel och övrig verksamhet.
I enlighet med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Tekniska nämnden att
besluta:
Att förvaltningen i enlighet med förslaget får i uppdrag att genomföra en tillfällig
sänkning av P-avgifter. Både vad gäller parkering på gatumark och
parkeringshus.
Att förvaltningen får i uppdrag att se över andra möjligheter som kan underlätta
användandet av motorfordon under Pandemin.

_______________________

____________________________

Stefan Plath (SD)

Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________

Ilvars Hansson (SD)

Lars Hallberg (SD)

