Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-08-27, § 6

Tid

Tisdagen den 27 augusti 2013 kl 17.00- 17.15

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 27 augusti 2013

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

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)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Tjänstgörande ersättare:
Petter Krönmark (M) för Elisabeth Svensson (C)
Ersättare:
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Katja Hessle (M)
Dani Amso (M)
Karin Callerud Blomstrand (M)
André Nilsson (FP)
§ 11-13
Martin Engman (S)
Emilia Bjuggren (S)
Daniel Almgren (MP)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Anna Wahlström, Carina Jonsson, Christine
Oljelund, Daniel Öhman, Eva Olofsson, Jenny Rydåker, och Pontus Werlinder.
Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren Erica
Närlinge. Personalföreträdaren Birgitta Andersson, Rolf Bodin och Reza Etemad
närvarade §§ 1-9 samt §§ 11-13

§6
Motion om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av
yttrandefriheten i staden. Svar på remiss
Dnr 1.6-298/2013
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och
åberopa kontorets svar på remissen ”Motion om satsning på samlingslokaler och
mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden”.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 augusti 2013.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och
vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att
fastighetsnämnden beslutar enligt följande:
Motionärerna tar upp problemet om att det finns allt färre samlingslokaler i
staden för ideella organisationer och sammanslutningar att tillgå.
Fastighetskontoret svarar bland annat att traditionella samlingslokaler ”ersatts”
med mötesplatser i exempelvis skola och bibliotek. Det finns för det första flera
samlingslokaler i medborgarhus i Stockholm så de är inte helt ersatta än. För det
andra är det inte så att samlingslokalerna på övriga ställen (exempelvis skola)
har ökat nämnvärt enligt SLKs informationstjänst.
Förutom att det inte finns samlingslokaler tillgängligt i alla delar av Stockholm
så är priserna för att hyra lokalerna på tok för höga. Det kan röra sig om
betydelsefulla lokala engagemang som bara har medlemmarnas egna plånböcker
att tillgå för att få hyra in sig. Prissättningen måste därför ses över. Det dessa
aktörer gör är att bruka demokratin och på så sätt bidra till att utveckla den. De
lämnar ett mycket viktigt bidrag till samhället. Därför ska staden med genom sitt
ägande av fastigheter verka för att mötesfriheten säkerställs. En första sak är
därför att utreda möjligheten att etablera minst en samlingslokal i varje
stadsdelsområde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl.
(FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP).
Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

