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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll § 186

Sammanträdesdatum

15 juni 2022

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13:00 – 17:30

Tjänstgörande ledamöter

Monica Stolpe Nordin (C), Ordförande
Jonas Cronert (S), 1:e vice ordförande
Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande
Iréne Englund (S)
Yngve Wernersson (S)
Anna Nordanberg (L), §§ 175-210, 212-219
Frank Pettersson (M)
Solveig Nygren (M)
Jens-Ove Johansson (-), §§ 175-214, 217-219
Lars Nord (-), tjänstgör för Jens-Ove Johansson (-) §§ 215-216
Henrik Östman (L), tjänstgör för Anna Nordanberg (L) § 211

Tjänstgörande ersättare

Vid protokollet

Sofia Laxåback

Justeras

Paragrafen förklarades omedelbart justerad på sammanträdet
VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis § 186

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-15
Justeringsdatum
2022-06-15
Anslagsdatum
2022-06-15
Datum för nedtagande
2022Förvaringsplats
Stadshuset, stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

VÄSTERÅS STAD

Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-15

Frånvarande ledamöter
Anna Nordanberg (L), § 211
Jens-Ove Johansson (-), §§ 215-216
Närvarande ersättare
Anna Grön (S)
Mikael Dimgård (S), §§ 175-214
Henrik Östman (L), §§ 175-210, 212-219
David Sundén (C)
Johannes Wretljung Persson (MP), §§ 175-215, 217-219
Patrik Bruksgård (M)
Lars Nord (-), §§ 175-214, 217-219
Övriga närvarande
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör
Ida Fritzdorf Pettersson, chef enheten för geografisk information
Sofia Laxåback, nämndsekreterare
Elisabet Hofgren, nämndsekreterare
Mia Ståhlberg, trafikplanerare
Madeleine Sjöblom, samhällsplanerare
Åsa Rudhage, planarkitekt
Kristoffer Jasinski, stadsekolog
Susanne Shahoud Malo, planarkitekt
Ida Andersson, planarkitekt
Emma Lilja, planarkitekt
Selma Gudmundson Nylander, planarkitekt
Ingela Sandberg, landskapsarkitekt
Nora Kvassman, arkitekt
Linda Wångdahl, stadsbyggnadsantikvarie
Lars Eriksson, handläggare
Malin Berglund, arkitekt
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Dnr BN 2022/00362-1.7.1

Remiss - Uppdrag om genomlysning av stadens
mobilitetsåtgärder (nytt upplägg för flexibla parkeringstal)
Beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och
överlämnas till Tekniska nämnden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Särskilt yttrande
Anna Nordanberg (L) och Henrik Östman (L) lämnar följande särskilda
yttrande: "Liberalerna ställer sig inte bakom att antalet parkeringsplatser för
verksamheter ska kunna reduceras på grund av att den bilparkering som
tillhandahålls för anställda är marknadsmässigt prissatt. Det är inte en
kommunal uppgift att på detta sätt lägga sig i vilka avgifter privata
näringsidkare tar ut på sina parkeringsplatser. Det är heller inte en åtgärd
som på något sätt hjälper de anställda att transportera sig till och från arbetet.
Behovet av en parkeringsplats bottnar i ett behov av att transportera sig och
det behovet försvinner inte bara för att antalet parkeringsplatser blir färre.
Åtgärder som kan ge reduktion av antalet parkeringsplatser bör hjälpa till
med berördas behov av att transportera sig och inte bestå av pekpinnar eller
avgifter."
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M), Solveig Nygren (M) och JensOve Johansson (-) lämnar följande särskilda yttrande: "Vi är tveksamma till
denna typ av åtgärder mot bakgrund av bl.a. 5 års bindningstid."
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samråd
med byggnadsnämnden genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så
kallade MMrabatten) med syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa
för att skapa möjlighet till ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk.
Uppdraget har utförts i samverkan på förvaltningsnivå mellan teknik- och
fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och
stadsledningskontoret. Arbetet har resulterat i ett förslag på nytt upplägg för
flexibla parkeringstal. Tekniska nämnden har skickat ärendet på remiss till
byggnadsnämnden som ges möjlighet att komma med synpunkter på
förslaget.
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande
förslag till beslut:
1. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkänns och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Tekniska nämnden
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