Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2010-08-24, § 7

Tid

Tisdagen den 24 augusti 2010 kl 16.30 – 17.10

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

1 september 2010

Kristina Alvendal

Martin Michel

Närvarande
Ledamöter
Kristina Alvendal (M), ordföranden
Martin Michel (MP), vice ordföranden
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ingvar Snees (M)
Bengt Sandberg (S)
Karin Falk (S)
Sune Gidgård(S)
Ersättare
Mikael Eriksson (M)
Victor Wennerholm (M)
Carina Klevenvall (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Kristoffer von Beetzen (M)
Daniel Forslund (FP)
Lars Wyke (KD)
Nicklas Nilsson (S)
Gunnel Färm (S)
Ulf Holmlund (S)
Yildiz Kafkas (MP)
Maj-Len Eklund (V)

Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden

Tjänstgöranden

Förhinder har anmälts av ledamöterna Lennart Jansson (M), Camilla Lindberg (M),
Luke Cook (M),Per Altenberg (FP), Rana Carlstedt (S) Mattias Ericson (V) samt
ersättaren Helene Lilja (S)
Tjänstemän
Tf förvaltningschef Hans Pettersson, biträdande förvaltningschefen Thomas Perslund
och nämndsekreteraren Eva Olofsson. Tjänstemän från kontoret Andreas Jaeger och
Per Magnius samt borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande
borgarrådssekreteraren Nils Löwenspets från roteln. Personalföreträdarna Rolf Bodin
och Lillemor Öhman närvarade §§1-13

§7
Fler gatumarknader ger en mer levande stad. Svar på skrivelse
från Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Lars Wyke
(KD)
Dnr 1.6-183/2010
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.

2

Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att tillsammans med trafikkontoret utreda
vidare de föreslagna platserna som Järnvägsparken, Kulturhuset,
Blaiseholmstorg, Mariatorget, Södermalmsallén och Åsö Vuxengymnasium,
samt föreslå en taxesättning för gatumarknader.

Ärendets handling

- Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 juni 2010.
- Skrivelse, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, inkom 24 augusti 2010.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len
Eklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:
1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag
2 Uppdra åt kontoret att utreda och föreslå ytterligare platser i ytterstaden som
kan fungera som marknadsplatser samt i övrigt anföra följande:
Det är synd att en bra idé om fler marknadsplatser i staden behandlats på det sätt
som nu sker. Endast ett antal marknadsplatser i innerstaden föreslås trots att
skrivelsens rubrik talar om ’Fler gatumarknader ger en mer levande stad’ och att
evenemang, torghandel och folkliv är viktigt i en levande stad. Stockholms stad
består även av en ytterstad som bekant.
I förslaget står förvisso att förslaget ska ses som ett första steg. Vi föreslår att
kontoret omgående får ett uppdrag att föreslå fler marknadsplatser även i
förorterna. Kontoret bör utgå från Översiktsplanens så kallade
’utvecklingsområden, noder och Tyngdpunkter’. Det gäller Hammarby Sjöstad,
Gullmarsplan, Kista C, Brommaplan, Farsta C, Fruängen C, Spånga torg,
Ulvsunda, Telefonplan, Skärholmen C, Älvsjö, Högdalen c, Norra Djurgårdsstan
och förövrigt även platser i Norra Stationsområdet och på Nordvästra
Kungsholmen. Då skulle förslaget leva upp till både Kommunallagen,
Översiktsplanen och idén om att hela Stockholms stad ska leva.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.
Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.
Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt
Sandbergs m.fl. (S) och Maj-Len Eklunds (V) förslag till beslut.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

