Fastighetsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-10-25, § 12

Tid

Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 16.45 – 16.50

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 9 november 2016

Jan Valeskog

Henrik Sjölander

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Jan Valeskog (S) ordföranden
Margareta Stavling (S)
Anders Göransson (S)
Åke Askensten (MP)
Hanna Begler (MP)
Mehdi Oguzsoy (V)
Henrik Sjölander (M)
Mikael Eskman (M)
Erika Wing (M)
Tomas Tetzell (M)
Tjänstgörande ersättare:
Gunnar Würtz (L)

för Richard Bengtsson (L)

Birger Kato (S)

för Maria-Elsa Salvo (S)

Elisabeth Hellström (M)

för Helena Eklund (L)

Ersättare:
Anna Forssell (S)
Martin Hansson (MP)
Sanna Sjögren (V)
Per Melin (M)
Leif Bokström (M)
Hamid Ershad Sarabi (C)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Åsa Öttenius, Jenny Holmberg, Carina Jonsson,
Christine Oljelund, Jenny Rydåker, Anna Wahlström och Pontus
Werlinder samt personalföreträdarna Birgitta Andersson, Lawen
Baderkhan och Reza Etemad §§ 1-12 samt borgarrådssekreteraren Karin
Kolk.
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§ 12
Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på
Mälarhöjdens IP. Genomförandebeslut
Dnr 2.6-271/2016
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna genomförandet av
en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP till en
investeringsutgift om 80 mnkr och ger kontoret i uppdrag att
teckna hyresavtal med idrottsförvaltningen till följd av
investeringen.

2

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2016.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl.
(MP), Mehdi Oguzsoy (V) och Gunnar Würtz (L) föreslår
(se beslutet).

2)

Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslår att fastighetsnämnden
beslutar att delvis bifalla kontorets förslag, samt att därutöver
anföra följande:
En specialhall för gymnastik var en viktig prioritering under
föregående mandatperiod, dels ur ett jämställdhetsperspektiv,
men också eftersom behovet av en sådan anläggning var stor.
Det är olyckligt att projektet bantats 35 procent i storlek
samtidigt som kostnaderna ökat med 30 procent. Det är
förvisso positivt att den socialdemokratiskt ledda majoriteten
satt ner foten och inte låter kostnaderna skena iväg alldeles.
Såsom förvaltningen konstaterar finns det dock en risk att
kostnaderna ökar när projektet nu ska ut på upphandling. Vi
anser att man, mot bakgrund av de kraftigt ökade
kostnaderna, bör titta på alternativa placeringar innan
genomförandebeslutet fattas. Vi är angelägna om att
gymnastiken ges bra förutsättningar för sin verksamhet och
att alla discipliner ryms inom den planerade hallen.
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Beslutsgång

Ordföranden Jan Valeskog (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. (MP), Mehdi Oguzsoy (V)
och Gunnar Würtz (L).
Reservation

Henrik Sjölander m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gunnar Würtz (L) enligt följande:
Vad som från början skulle bli en dubbelhall har nu bantats
ner till en enkelhall, på grund av att oförutsedda
omständigheter har gjort att kostnaderna skenat iväg. Det är
olyckligt; behovet av en ny hall i söderort, specialanpassad
för gymnastik, bedöms av idrottsförvaltningen som mycket
stort. Liberalerna välkomnar ändå den hall som nu planeras.
1000 barn i Söderort står i kö för att få börja träna gymnastik
och det är bättre att bygga en mindre hall än ingen alls.
Dessutom är hallen viktig ur ett jämställdhetsperspektiv, det
är framför allt flickor som nyttjar en gymnastikhall medan de
allra flesta av stadens befintliga hallar används av en
övervägande del pojkar.
Ersättaryttrande

Hamid Ershad Sarabi (C) instämmer i förslag från Henrik Sjölander
m.fl. (M).

Vid protokollet
Jenny Holmberg

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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