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Sammanträdesprotokoll § 95 

Sammanträdesdatum 19 maj 2022 

Plats och tid Stadshuset, Kreativiteten B7, kl 13:00 – 16:50 

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande 

Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande 

Anna Östholm (L) 

Ulf Jansson (C) 

Erik Degerstedt (M) 

Kenneth Nilsson (SAKNAR) 

Tjänstgörande ersättare Sheraz Al Hasan (S) tjänstgör istället för Solveig Nilsson (S), 1:e vice 

ordförande 

Jan-David van der Horst (S) tjänstgör istället för Mattias Hedman (S) 

Akis Nicolaides (M) tjänstgör istället för Stefan Lindh (M) 

Vid protokollet Kerstin Herbertsson 

Paragrafen direktjusteras på sammanträdet 

 

 

 

 

 

   

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Tekniska nämnden, § 95 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Justeringsdatum 2022-05-19 

Anslagsdatum 2022-05-20 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 
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 Frånvarande ledamöter 

 Solveig Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

Mattias Hedman (S) 

Stefan Lindh (M) 

  

 Närvarande ersättare 

 Benny Nore (L) 

Maria Sannesjö (C) 

Johannes Wretljung Persson (MP) 

Paula Ottoson (M) 

Samuel Stengård (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Caroline Bärzén, controller 

Krister Sikström, avdelningschef 

Anneli Asplin, planeringsstrateg 

Fanny Berglind, planerare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 95 Dnr TN 2022/00234-3.12.4 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Genomlysning av stadens 
mobilitetsåtgärder (nytt upplägg för flexibla parkeringstal), 
utökad hantering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner att beskrivning av nytt upplägg för flexibla 

parkeringstal remitteras till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Akis Nicolaides (M) och Erik Degerstedt (M) 

reserverar sig enligt följande: 

Det uppdraget som getts omkring en genomlysningen med förslag rörande 

mobility-management (MM) och MM rabatten med flexibla parkeringstal är 

uppe för hantering under denna punkt. Dessa delar är och kan inte friställas 

från stadens p-tals norm utan det påverkas omedelbart negativt vid införande 

av MM rabatten och flexibla parkeringstal.   

Det underlag som är framtaget innehåller flera bra och intressanta delar, 

delar som i sig borde vara en naturlig del för varje Byggherre som vill bygga 

hållbara, långsiktiga och attraktiva fastigheter. Det stora problemet i 

upplägget som nu finns är att de i många fall självklara delar för en modern 

och hållbart byggnation nu premieras med kortsiktiga incitament som i sig 

tillskapar en större ekonomisk lönsamhet för byggherrarna. P-talets 

minskning för Byggherren på bostäder med upp till 30% mindre p-platser är 

en stor ekonomisk vinst för Byggherren, och innebär direkt en minskning på 

den redan rådande låg p-tals normen vi har i staden. 

Vi ser en långtgående negativ effekt för staden med detta MM rabattsystem 

och flexibla parkeringstal. Några av de konsekvenser som utgör en påtaglig 

risk är att efter den 5 års perioden som Byggherrarna uppfyller den i 

handlingarna beskrivna ”guld nivån” i MM rabatten innebär att man får 

minska p-platserna med 30%. Men efter perioden kan dessa MM lösningarna 

avvecklas, vilket i sin tur kan komma att generera klagomål från boende och 

företagare att inte tillräckligt med parkerings lösningar finns, klagomål som 

garanterat vänds tillbaka till kommunen. 

Dessa i handlingarna för beslutet beskrivna åtgärder medför att antalet p-

platser kommer minska än mer på ett högst reellt sätt mot vad som erbjuds 

idag i vår stad. Detta ser vi som djupt oroande. Utifrån bland annat detta som 

beskrivits ovan och med bakgrund att det redan idag är en låg p-tals norm i 

staden hade ett annat beslut varit önskvärt. 
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Med de ändringar som gjordes på arbetsutskottet och skrivningen i 

handlingen som inte längre stämmer under nämndmötet så anser vi att 

handlingen i detta skede och skick inte kan skickas på remiss.   

Särskilt yttrande 

Samuel Stengård (KD) och Paula Ottoson (M) lämnar särskilt yttrande i 

enlighet med Moderaternas reservation. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2022 att godkänna uppdrag som 

innefattar verkställighet för nytt upplägg för flexibla parkeringstal, och att 

skicka detta vidare som återrapport till kommunstyrelsen. 

Efter beslutet fattades har det lyfts ett politiskt önskemål om formellt 

remissförfarande till byggnadsnämnden innan uppdraget återrapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Det har också lyfts ett politiskt önskemål om att inte öka rabatten för 

mobilitetsåtgärder, för att harmonisera med kommunfullmäktigeuppdraget 

om översyn av parkeringstal. Utifrån detta föreslås att reduktion för bostäder 

i mobilitetspaket guld uppgår till 30 procent. Det innebär att den högsta 

möjliga reduktionen för bostäder blir oförändrad jämfört med dagens flexibla 

parkeringstal. Som en konsekvens av detta föreslås även att reduktion för 

bostäder i mobilitetspaket silver uppgår till 20 procent, för att vara rimlig i 

relation till de krav som ställs på silver- respektive guldnivå.  

I enlighet med information på tekniska nämndens arbetsutskott den 12 maj 

har remissen skickats till byggnadsnämnden direkt efter arbetsutskottets 

sammanträde för att möjliggöra en snabb hantering. Tekniska nämnden 

föreslås godkänna remissförfarandet vid sitt sammanträde den 19 maj 2022. 

Remisstiden sätts till den 15 juni 2022. 

Beslut om nytt upplägg för flexibla parkeringstal avses fattas på ett extra 

sammanträde med tekniska nämnden i juni. Detta beslut kommer då att 

ersätta beslut taget på sammanträdet den 21 april 2022, §75. 

Vidare beredning i kommunstyrelsen planeras till augusti, för att därefter tas 

upp i kommunfullmäktige. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 12 maj 

2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden godkänner att beskrivning av nytt upplägg för flexibla 

parkeringstal remitteras till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 
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Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag på teknik- och 

fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 

förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 


