SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Diarienummer KS 2022/107
Sammanträdesdatum 2022-06-09

§ 115
Parkeringsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Parkeringsstrategin antas.

Ny lydelse under rubriken riktlinjer för reglering, andra punkten:
Stadshusparkeringen (Kvarteret Örnen) konverteras till tretimmars-parkering och
görs allmänt tillgänglig torsdag-söndag. Viss andel besöksparkeringar till Stadshuset
ska dock reserveras.
Reservation mot beslutet
Anders Hansen och Uno Kenstam, båda (SAFE) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Rikard Salander och Märit Strindberg, båda (MP) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Hans-Christer Hellman, Anna Gerebo, Stefan Karlsson, Torgny Tilstam och AnnCharlotte Ekman Hellman, samtliga (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till parkeringsstrategi för Nässjö kommun är framtagen.
Parkeringsstrategins syfte är att samordna arbetet med parkering och ange riktlinjer
för arbetet. Kommunen ser arbetet med parkering som en viktig strategisk fråga för
hur vi väljer att transportera oss och hur staden och kommunen utvecklas på ett
hållbart sätt.
Förslag till parkeringsstrategi har riktlinjer för reglering, strategiska målpunkter för
parkering, prioritering mellan olika parkeringsbehov, utformning och lokalisering,
pendlarparkering och så kallade friköp av parkeringsplatser. Strategin redovisar
även riktvärden för vilket antal cykel- och bilparkeringar som bör finnas för att
lämna bygglov för bostäder och vissa verksamheter.
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Lena Torp, Magnus Hellström, Arne Bülow, Robert Vennerstrand, Viktor
Karlsson, Gerd Lagerqvist, Maria Högberg och Willy Lax, samtliga (SD) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
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Ärendets tidigare behandling
 Tekniska servicenämnden den 13 april 2022, § 59.
 Samhällsplaneringsnämnden den 19 april 2022, § 60.
 Central samverkan den 25 april 2022 punkt 5.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2022, § 91.
 Kommunstyrelsen den 25 maj 2022, § 119.
Kommunstyrelsens förslag
Parkeringsstrategin antas.
Ny lydelse under rubriken riktlinjer för reglering, andra punkten:
Stadshusparkeringen (Kvarteret Örnen) konverteras till tretimmars-parkering och
görs allmän tillgänglig torsdag-söndag. Viss andel besöksparkeringar till Stadshuset
ska dock reserveras.
Yrkanden
Sara Lindberg (S), Kim Strand (V), Anna Gerebo (M), Håkan Gustafsson (S),
Agneta Svensson (L), Sigvard Karlsson (KD), Anders Karlsson (C) och Laila Norss
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Magnus Hellström (SD) yrkar att Alternativ 1 i samhällsplaneringsnämndens
remisshandling för parkeringsstrategin antas, vilket innebär inga ändringar av
dagens reglering.

Anders Hansen (SAFE) yrkar bifall till Uno Kenstams (SAFE) yrkande.
Rikard Salander (MP) yrkar att punkt 4, under avsnitt 4 på sidan 9 i
parkeringsstrategins antagandehandlingar om framgångsfaktorer för tillgången till
cykelparkeringar, skrivs om till:
Tillgången till cykelparkeringar ska vara god och de ska hålla en bra och säker
standard, särskilt vid pendlar-och långtidsparkeringar, kollektivtrafiknod och vid
målpunkterna i centrum av Nässjö stad.
Märit Strindberg (MP) yrkar att den nya lydelsen under rubriken riktlinjer för
reglering att Stadshusparkeringen konverteras till tretimmars parkering och görs allmän
tillgänglig torsdag-söndag tas bort från parkeringsstrategin. Sista stycket angående
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Uno Kenstam (SAFE) och Hans-Christer Hellman (M) yrkar bifall till
samhällsplaneringsnämndens ursprungliga förslag, att parkeringsstrategin antas,
utan den nya lydelsen under rubriken riktlinjer för reglering, andra punkten:
Stadshusparkeringen (Kvarteret Örnen) konverteras till tretimmars parkering och görs allmänt
tillgänglig torsdag-söndag. Viss andel besöksparkeringar till Stadshuset ska dock reserveras.
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besöksparkering, Viss andel besöksparkeringar till Stadshuset ska dock reserveras, bör dock
kvarstå.
Anders Hansen (SAFE) yrkar bifall till Rikard Salanders (MP) yrkande.
Rikard Salander (MP) yrkar bifall till Märit Strindbergs (MP) yrkande.
Ajournerng
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20:10 - 20:19
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige vill besluta enligt Magnus
Hellströms yrkande att anta samhällsplaneringsnämndens Alternativ 1, inga
ändringar av dagens reglering eller enligt Uno Kenstams och Hans-Christer
Hellmans med fleras yrkande att anta samhällsplaneringsnämndens ursprungliga
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
samhällsplaneringsnämndens ursprungliga förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill besluta enligt Uno
Kenstams och Hans-Christer Hellmans med fleras yrkande att anta
samhällsplaneringsnämndens ursprungliga förslag eller enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden frågar slutligen om kommunfullmäktige vill besluta enligt Rikard
Salanders ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige säger nej.
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________________
Beslutet skickas till:
Samhällsplaneringsnämnden
Tekniska servicenämnden

