Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-05, § 16

Tid

Tisdagen den 5 mars 2013 kl 17.00 –17.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ewa Larsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Sonny Österman (M)
Mikael Eskman (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Tjänstgörande ersättare:
Martin Engman (S) §§ 1-10 och §§ 12- 18 för Bengt Sandberg (S)
Karin Falk (S) § 11 för Bengt Sandberg (S)
Ersättare:
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Katja Hessle (M)
Dani Amso (M)
André Nilsson (FP)
Karin Falk (S) §§ 1-10 och §§ 12-18
Emilia Bjuggren (S)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Christine Oljelund, Eva Olofsson, Jenny
Rydåker och Pontus Werlinder. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande
borgarrådssekreteraren Erica Närlinge. Personalföreträdarna Birgitta Andersson, Rolf
Bodin och Reza Etemad.

§ 16
Enklare idrottshallar. Rapport
Dnr 1.6-110/2013
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner rapport gällande enklare idrottshallar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 januari 2013.
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 ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson
m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:
Detta är en rapport som ur flera perspektiv är mycket tillfredsställande. För
Idrottsnämnden tydliggör den olika alternativ, vilket underlättar prioritering av
befintliga resurser. För Fastighetsnämnden, som fastighetsägare, är det
värdefullt med den flexibilitet i tid och rum som de enklare idrottshallarna kan
erbjuda. Vi tror att lärdomarna från denna rapport kommer att leda till ett bättre
utnyttjande av resurser till gagn för stockholmarna.
Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Det råder idag brist på idrottshallar och Vänsterpartiet ser positivt på den
utredning som genomförts kring enklare idrottshallar med kortare livslängd.
Enligt rapporten är byggnation av fyra enkla hallar av den dyraste modellen, och
med en bedömd livslängd på 30 år, kostnadsmässigt ekvivalent med tre
traditionella idrottshallar med läktare. Livslängdsbedömningar är inte triviala att
utföra, och det är viktigt att kunna säkerställa att risken för plötsliga oväntade
haverier under den planerade brukstiden är minimal i jämförelse med
traditionella konstruktioner. Möjligheten att ta i bruk förenklade konstruktioner
får dock inte komma att erbjudas istället för en fullstor idrottshall där behovet
finns. De får endast vara komplement tills staden har byggt ikapp.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
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