Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-10-23, § 8

Tid

Tisdagen den 23 oktober 2012 kl 16.30 – 17.20

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 30 oktober 2012

Madeleine Sjöstedt

Ewa Larsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)

§§ 1-11

§§ 7-13

Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Daniel Almgren (MP)
Jeanette Hemmingsson (S)
Ersättare:
Sten-Åke Larsson (M)
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Karin Falk (S)
Torkel Tigerschiöld (MP)

för Anna Cederschiöld (M)
för Elisabeth Svensson (C) §§1-7
för Billy Östh (M) §§ 12-13
för Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
för Sonja Pagrotsky (S)
§§ 8-11
§§ 1-5, §§ 9-13
§§ 3-13
§§ 3-13

Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Anita Granlund, Jonas Holmer, Christine
Oljelund, Eva Olofsson, Jenny Rydåker, Sassan Sanjari, Anna Wahlström och Pontus
Werlinder. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel samt personalföreträdaren Rolf
Bodin, Reza Etemad och Birgitta Andersson.

§8
Utveckling av Strömparterren. Utredningsbeslut
Dnr 4.2.1-447/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner att restauranglokal på Strömparterren överförs till
fastighetskontoret och att kontoret utvecklar och hyressätter lokalen enligt
trafikkontorets intentioner för parken. Detta förutsätter ett beslut om överförande
i trafik- och renhållningsnämnden 2012-10-18.

2

Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda, till en kostnad av 0,5 mnkr,
befintliga lokalers användande i förhållande till varandra, tillsammans med
kulturförvaltningen och i samråd med riksdagsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt följande:
Vi välkomnar kontorets förslag om att förvalta och utveckla restaurangen och
därigenom utveckla hållbara långsiktiga synergieffekter till gagn för alla
besökare. Vi ser även mycket positivt på samverkan med såväl Stockholms
Medeltidsmuseum, Kungliga Operan som andra kulturaktörer i området.
Vi ser dessutom gärna att restaurangen inte bara till sitt yttre står i samklang med
parkens kulturmiljö, utan även i själva verksamheten så att både historia och
framtid återspeglas. Detta för att platsens helt unika karaktär ska tas tillvara och
för att besökare ska kunna se en samhällslinje även inom matkulturen.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

