Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2007-09-25, § 20

Tid:

25 september 2007 kl 16.30 – 16.45

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

5 oktober 2007

Mikael Söderlund

Jan Valeskog

Närvarande:
Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)
Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Charlotte Svensson (s)
Adnan Bozkurt (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Personalföreträdare
Charlie Magnusson SKTF

tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Ted Ell, Karin Hebel, Lars Jolerus, Erica Lawesson,
Ulla Ritzén, Anette Scheibe, Marita Söderqvist och Michael Åhström, samt
borgarrådssekreteraren från roteln Henrik Nerlund och biträdande
borgarrådssekreteraren Magnus Thulin.
§ 20
Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden - upprustning, byte av
tätskikt och installationer. Inriktningsbeslut.
Dnr T2007-410-02075
Bordlagt 12 juni 2007 nr 37 och 28 augusti 2007 nr 30
Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till
vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:
Trafik- och renhållningsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag
att fortsätta arbetet upp till 3,1 miljoner kronor, i samordning med
exploateringskontorets planer, med omfattning och inriktning som redovisas i
utlåtandet. (Inriktningsbeslut)
Yrkanden
Bifall yrkades till kontorets förslag.
Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och
ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda
yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt
Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:
1.
2.
3.
4.

Redovisningen i tjänsteutlåtandet godkänns.
Kontoret får i uppdrag att avvakta med åtgärder i gatudäck.
Kontoret får i uppdrag att endast genomföra renoveringen av bassängen,
bassängbottnen och fontänen med tillhörande anordningar såsom föreslås i
tjänsteutlåtandet.
Därutöver anförs följande:

Stockholms innerstad klarar inom den närmaste tiden inte av ett arbete som i så stor
utsträckningen skulle inverka på framkomligheten som en genomgripande renovering
av gatudäcken skulle innebära. Med rådande högkonjunktur är inte heller kostnaderna
försvarbara. Trafikkontoret får därför i uppdrag att genomföra de delar av
renoveringen av bassängen, bassängbottnen, fontänanläggningen med tillhörande delar
som behövs för att arbetet med Sergelgången etapp II ska kunna fortskrida utan
framtida onödiga ingrepp i taket (bassängens botten). I arbetet som bör utföras ingår
också en översyn av stålet i skulpturen Kristallvertikalaccent, samt en utredning av
belysningen.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten
Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets
förslag.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga K2.

******
Efter sammanträdet höll tjänstemännen från trafikkontoret Lars Jolérus och Anette
Scheibe en föredragning om vilka erfarenheter kontoret gjort avseende
renoveringsarbeten på Centralbron och i Söderledstunneln. De gav även en
återkoppling till hur det gått sedan trängselskatten återinfördes.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

Tillhör § 20, bilaga K1
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-09-25
Tillhör ärende 20
Sergels Torg, gatudäck och
fontän över Sergelarkaden upprustning, byte av tätskikt och
installationer. Inriktningsbeslut
Mikael Söderlund m.fl. (m)
Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)
Anders Broberg (kd)

Förslag till beslut
Att

godkänna redovisningen i tjänsteutlåtandet,

att

avvakta med åtgärder i gatudäck,

att

endast genomföra renoveringen av bassängen, bassängbottnen och fontänen med
tillhörande anordningar såsom föreslås i tjänsteutlåtandet,

att

därutöver anföra följande:

Stockholms innerstad klara inom den närmaste tiden inte av ett arbete som i så stor
utsträckningen skulle inverka på framkomligheten som en genomgripande renovering
av gatudäcken skulle innebära. Med rådande högkonjunktur är inte heller kostnaderna
försvarbara. Trafikkontoret får därför i uppdrag att genomföra de delar av renoveringen
av bassängen, bassängbottnen, fontänanläggningen med tillhörande delar som behövs
för att arbetet med Sergelgången etapp II ska kunna fortskrida utan framtida onödiga
ingrepp i taket (bassängens botten). I arbetet som bör utföras ingår också en översyn av
stålet i skulpturen Kristallvertikalaccent, samt en utredning av belysningen.

Tillhör § 20, bilaga K2
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-09-25
Tillhör ärende 20
Sergels torg, gatudäck och fontän
över Sergelarkaden - upprustning,
byte av tätskikt och installationer.
Inriktningsbeslut
Mats Lindqvist (mp)

Särskilt uttalande
Inriktningsbeslutet behöver tillföras aspekter på de önskvärda spårvägsspår, som inom
en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid kommer att dras fram här.

