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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-11-06

KS 2019/84

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–15.20

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M), Jäv §303
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD), Jäv §303
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Ohrlander (M), Tjänstgörande §303
Åke Svensson (KD), Tjänstgörande för Erik Lundström (KD)
Ken Karlsson (SD), Tjänstgörande §303
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S)

Ersättare

Jan Isaksson (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Bo Carlbank, Ekonomidirektör, Klg
Emelie Ekander, Tf Kommunikationschef

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-13

Paragrafer

254-289

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Åke Svensson (KD)

Helmuth Petersén (SD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-14

Datum då anslaget tas ned

2019-12-05

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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§ 279 Utredning kring parkeringssituation vid
och runt Söderslättshallen
Dnr KS 2019/593

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att besvara motion från Tomas Olsson
(SD) och Mathias Andersson (SD) gällande parkeringsplatser vid
Söderslättshallen med att uppdra åt tekniska servicenämnden att utreda
parkeringssituationen vid och runt Söderslättshallen, samt att återkomma till
kommunfullmäktige i september 2019 med förslag och kostnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen inkom med yttrande under beredningen inför
beslutet i kommunfullmäktige.

Beredning
Tekniska serviceförvaltningens utredning av parkeringssituationen vid och runt
Söderslättshallen bifogas ärendet.
Tekniska förvaltningen föreslår att antalet parkeringsplatser inte utökas, men att
ytan rustas upp. Eftersom ytan är i väldigt dåligt skick krävs mest troligt även en
hel del förstärkningsarbete på bärlager vilket kommer driva upp kostnaden. En
upprustning av Söderslättshallens befintliga parkeringsyta uppskattas grovt till 4,7
miljoner kronor.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-09-18 att yttra sig över motionen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Tjänstemannaberedningen 2019-10-08 tillförde tredje och fjärde att-satsen i förslag
till beslut.

Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar i enlighet med liggande förslag med följande ändringar:
Den andra att-satsen ändras till följande:
att uppdra till tekniska serviceförvaltningen att projektera för upprustning och
belysning av parkeringsytan vid Söderslättshallen
Beslutet kompletteras med följande nya att-sats:
att ärendet till kommunfullmäktige kompletteras med kostnaden för belysning
Den sista att-satsen ändras till följande:
att uppdra till tekniska servicenämnden att förbereda för att kapitaltjänstkostnaden
vid Söderslättshallen finansieras via parkeringsavgifter

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

4 (5)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-11-06

KS 2019/84

Lennart Höckert (S) yrkar avslag på sista att-satsen, som gäller finansiering via
parkeringsavgifter, och föreslår istället en lösning med p-skiva.

Beslutsgång
Mötet enas om att ställa sig bakom Mikael Rubins (M) yrkanden.

Ordförande ställer avslagsyrkandet från Lennart Höckert (S) mot mot liggande
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Votering begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för liggande förslag med Mikael Rubins (M) ändringar
Nej-röst för Lennart Höckerts (S) yrkande

Vid omröstning genom upprop lämnas nio (9) ja-röster av
Mikael Rubin (M), Göran Gärtner (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Åke
Svensson (KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson
(SD), Bengt Andersson (SD) och Emil Samnegård (MP).
samt fyra (4) nej-röster av
Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Sven Lindkvist (S) och Veronica
Larsson (S)
Henrik Silfverstolpe (L) och Patrik Holmberg (C) avstår från att rösta.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med
Mikael Rubins (M) ändringar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna utredning av parkeringssituationen vid och runt Söderslättshallen,
att uppdra till tekniska serviceförvaltningen att projektera för upprustning och
belysning av parkeringsytan vid Söderslättshallen
att investeringen finansieras via kommunstyrelsens oförutsedda investeringsanslag,
att ärendet till kommunfullmäktige kompletteras med kostnaden för belysning,
samt
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att uppdra till tekniska servicenämnden att förbereda för att kapitaltjänstkostnaden
vid Söderslättshallen finansieras via parkeringsavgifter.

Reservation
Lennart Höckert (S) anmäler att socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

