Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-05, § 18

Tid

Tisdagen den 5 februari 2013 kl 17.00- 18.25

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 14 februari 2012

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Peter Jönsson (M)
Mikael Eskman (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)
§§ 1-13
Tjänstgörande ersättare:
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Maria Öhman (V)

för Anna Cederschiöld (M)
för Sonny Österman (M)
för Sebastian Wiklund (V) §§ 14 – 22

Ersättare:
Tom Hedrup (M)
Katja Hessle (M)
Dani Amso (M)
Karin Callerud Blomstrand (M)
André Nilsson (Fp)
Martin Engman (S)
Karin Falk (S)
Emilia Bjuggren (S)
§§ 1-10
Daniel Almgren (MP)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
§§ 1-13
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Karin Dyne Wernberg, Anita Granlund, Jonas
Holmer, Gunnar Kempe, Christine Oljelund, Eva Olofsson, Jenny Rydåker, Anna
Wahlström. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel, biträdande borgarrådssekreterare
Erica Närlinge. Personalföreträdarna Lillemor Öhman och Reza Etemad.

§ 18
Affärskoncept för idrottsanläggningar. Lägesrapport
Dnr 5.2-508/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten Affärskoncept för
idrottsanläggningar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Elisabeth Svensson (C), vice
ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se
beslutet).

2)

Peter Jönsson m.fl. (M) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:
Enligt ”Förteckning över ansvarsfördelningar för ingående uthyrnings- och
arrendeavtal” är idrottsnämnden ansvarig för frågan om serveringsavtalen, med
undantag för ett fåtal fall. Därför bör fastighetskontoret återkomma med ett
ärende i de delar där fastighetsnämnden har rådighet för att beslut ska kunna
fattas

3)

Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:
Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut samt
Att därutöver anföra
Vänsterpartiet ställer sig positiva till att man nu tar tag i frågan kring matutbudet
kring anläggningarna. Vi vill betona att det alltid ska finnas minst ett vegetariskt
alternativ till hands.
Vad gäller att skapa möjligheter för reklam vill vi förtydliga att vi inte vill att det
ska finnas reklam på kontorets egna skyltar, vi tycker däremot att det är okej
med samhällsinformation. Skyltarna ska inte heller placeras på husväggarna på
hallar som är grönklassade. Vidare ställer vi oss skeptiska till hur klubbarna ska
få ha reklam i stadens lokaler och vill vet mer om hur detta ska se ut. Vad vi kan
se så finns inga garantier för att det inte kommer förekomma reklam som direkt
eller indirekt riktar sig till barn. Sådan verksamhet ska staden inte understödja.

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) ställer övriga förslag mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP),
Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt
Sandberg m.fl. (S).
Reservation

Peter Jönsson m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om
återremiss.
Sebastian Wiklund (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

