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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-02-11

TSN 2020/321

Plats och tid

Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–17.30

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Eva Höckert (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Tjänstgörande ersättare §15 då Fredrik
Schlyter (M) anmäler jäv.
Dieter Müller (KD), Tjänstgörande ersättare under hela mötet för Benny
Roth (KD).

Ersättare

Bengt Nilmo (M)
Mats Andersson (SD)

Övriga

Anna Pålsson, Nämndsekreterare
Daniel Vagland
Daniel Wargren
Mats Linderholm, Förvaltningschef
Stefan Andersson
Johan Hansson

Justeringens plats och tid

2021-02-16

Paragrafer

7–33

Sekreterare
Anna Pålsson
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Göran Gärtner (M)

Eva Höckert (S)
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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum
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2021-02-11

TSN 2020/321

ANSLAG/BEVIS

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

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-18

Datum då anslaget tas ned

2021-03-12

Förvaringsplats
Underskrift
Anna Pålsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-02-11

TSN 2020/321

§ 19 Äskande - parkeringsplatser
Söderslättshallen
Dnr TSN 2019/275

Beslut
Tekniska Servicenämnden beslutar
att äska 8,6 mkr för upprustning och belysning av Söderslättshallens parkering
att införa en tidsbegränsad parkering i form av p-skiva.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att uppdra till Tekniska
servicenämnden att projektera för upprustning och belysning av parkeringsyta vid
Söderslättshallen samt att utreda hur kapitalkostnaden kan finansieras via
parkeringsavgifter.
Av de alternativa lösningar som framkommit vid projekteringen förespråkar
Tekniska Serviceförvaltningen alternativ 3A ”Max” vilket innebär att hela ytan
omdanas för att få plats med så många parkeringsplatser som möjligt samtidigt som
trafikflödet förbättras genom två infarter. Lösningen innebär också att
anläggningen uppfyller aktuella miljökrav och att framtida underhållskostnader
sänks. Investeringskostnaden är 8,6 mkr inklusive belysning.
Tekniska serviceförvaltningen ställer sig positiv till införandet av
parkeringsavgifter. Tekniska serviceförvaltningen ställer sig också positiv till att
om det är ekonomiskt mer lönsamt att låta en extern entreprenör sköta
övervakningen istället för att sköta bevakningen internt. För utförlig information se
vidare tjänsteskrivelse, rubrik Äskande Söderslättshallens parkering.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige (2019-12-16 KF §266)
Söderslättshallen parkering - TSN 2019_275
Motion Parkering Södan SD 2019
Bilaga 1 Ritningsförslag

Yrkande
Johnny Nilsson (S) och Eva Höckert (S) yrkar avslag på liggande förslag med
avseende på andra att-satsen
"att införa parkeringsavgifter för att delfinansiera investeringen".
(M) yrkar bifall till liggande förslag.
(S) yrkar på följande förslag:

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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"att införa en tidsbegränsad parkering i form av p-skiva".

Beslutsgång
En enig nämnd ställer sig bakom den första att-satsen
"att äska 8,6 mkr för upprustning och belysning av Söderslättshallens parkering".
Ordförande ställer (S) yrkande mot liggande förslag till beslut med avseende på
den andra att-satsen och finner att Tekniska servicenämnden beslutar i enlighet
med liggande förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning
Tekniska servicenämnden godkänner följande voteringsordning:
JA-röst för liggande förslag
NEJ-röst för (S) yrkande
Vid omröstning genom upprop lämnas 3 st JA-röster av
Göran Gärtner (M), Ken Karlsson (SD), Fredrik Schlyter (M)
samt 4 st NEJ-röster av
Dieter Müller (KD), Johnny Nilsson (S), Eva Höckert (S), Sven Tilly (SÖS)
Teknisk servicenämnd beslutar därmed i enlighet med (S) yrkande.

Reservation
(M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande reservationsskrivelse:
"Fullmäktige har gett oss i uppdrag att utreda parkeringsavgift på
Söderslättshallen.
Att då som S, SÖS tillsammans med KD besluta att införa P-skiva utan att fortsätta
utreda parkeringsavgifter eller att skicka underlaget vidare till
Kommunfullmäktige, bryter mot KFs beslut.
Detta finner vi Moderater väldigt märkligt."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsförvaltningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

