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

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.

§ 10
Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP.
Förslag till inriktningsbeslut
Dnr 4.2.1-397/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att, ta fram förfrågningsunderlag för
upphandling av anläggande av två fullstora konstgräsplaner, dels på Kaknäs BP
och dels på Årsta IP, för en sammanlagd investeringsutgift om 16,0 mnkr,
inklusive tidigare nedlagda kostnader.

Handlingar i ärendet

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

1)

2)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M),
Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V)
föreslår (se beslutet).
Ewa Larsson m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:
Vi ser positivt på att utveckla både Kaknäs BP och Årsta IP. Men vi ställer oss starkt
kritiska mot att i nationalstadsparken ersätta naturliga gräsytor med konstgräs.
Vi ser det angeläget att snarare minska än öka mängden parkeringsplatser på angiven
mark.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt
förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M),
Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).
Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om
återremiss.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh
(M) m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:
I syfte att samla stadens förvaltning av byggnader och anläggningar under en
nämnd övergick ägandet av stadens idrottsanläggningar från idrottsnämnden till
fastighetsnämnden den 1:a januari 2011. Idrottsnämnden hyr dock
idrottsanläggningarna av fastighetsnämnden och likaså åligger ansvaret för alla
frågor rörande verksamheterna som bedrivs på anläggningarna fortfarande hos

idrottsnämnden. Idrottsnämnden sköter dialogen med föreningar och klubbar och
beslutar om vilka projekt som ska genomföras samt vilken prioriteringsordning
dessa ska ha givet de budgetramar som fastställs av Kommunfullmäktige. Detta
är således inget som fastighetsnämnden har rådighet över. Idrottsnämnden
fungerar i sammanhanget som en beställarenhet och fastighetsnämnden som en
utförarenhet.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

