Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 193 Remiss: "Motion från Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S) Din ålder ska inte
avgöra vilken del av kommunen du bor i"
Dnr BN 2020/0284

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ge två uppdrag till byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden. För det första att nämnderna gemensamt tar fram en plan
för att säkerställa en tillräcklig tillgång på seniorbostäder i varje
tätort utanför staden och inarbeta detta i relevanta styrdokument.
För det andra att nämnderna säkerställer att en särskild dialog förs
med de organisationer som representerar kommunens pensionärer
och seniorer. Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss för att
yttra sig.

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Björn Abelson (S) med instämmande av Christina Sjöström
(MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut samt
att tillstyrka motionen.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Björn Abelsons (S)
m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Dimitrios
Afentoulis (KD) m.fl. bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Därefter ställer ordförande Klas
Svanberg (M) Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
Björn Abelsons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 Remiss
Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen du bor i
Motion (S) Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen
du bor i
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 §208 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Tekniska nämnden
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Byggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-15 klockan 17.00–19.49, ajournering klockan 18:3418:50, Meteoriten,plan 7, Kristallen, Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 198
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Margita Malmros (S)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)
Ann Tångmark (FNL), närvarande § 187-202, kl. 17.00-19.34,
tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 198
Nikola Maka (S), tjänstgör för Daniel Fatemi (S) § 187-208
Christina Sjöström (MP), tjänstgör för Axel Hallberg (MP)
§ 187-208
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Lena Gustafsson (M), deltar på distans
Sofia Kristensson (M), deltar på distans
Helmut Moser (V), deltar på distans
Bo Wennergren (FI), deltar på distans

Tjänstepersoner

Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Petter Eiring, bygglovschef
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans
Elin Karlsson, arkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Jenny Nagenius, planarkitekt

Justerare

Christina Sjöström (MP) med Nikola Maka (S) som ersättare

Paragrafer

§ 187–208

Justerare
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2020-10-23, kl. 11.00, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen,
Brotorget 1

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2020-10-15

Paragrafer

§ 187–208

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2020-11-18

Utdragsbestyrkande

