Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-10-25, § 8

Tid

Tisdagen den 25 oktober 2011 kl 16.30 – 17.10, ajournering 16.40- 16.45

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 2 november 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Mattias Ericson (V)
Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Martin Engman (S)

för Anna Cederschiöld (M)
för Elisabeth Svensson (C)
för Bengt Sandberg (S)

Ersättare:
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tjänstemän
Tillförordnad förvaltningschef Ingrid Gyllfors, Eva Olofsson, Anita Granlund, Tommy
Waldnert, Daniel Öhman och Jonas Holmer. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel
samt biträdande borgarrådssekreteraren David Lindberg. Personalföreträdarna Rolf
Bodin, Markus Buråker och Lillemor Öhman närvarade §§ 1-12.

§8
Projekt ”Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen med
kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut
Dnr 5.2-266/2011
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner utredning i enlighet med detta utlåtande, tillika
projektdirektiv.

2

Fastighetsnämnden godkänner för egen del utredning till en budget om 3 mnkr
samt anmäler beslutet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets, exploateringskontorets, trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets,
södermalms stadsdelsförvaltnings, socialförvaltningens, kulturförvaltningens och
idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 30 september 2011.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Nicklas Nilsson m.fl. (S) och
Mattias Ericson (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligtföljande:
Att fastighetsnämnden tillstyrker förslaget med tillägg utifrån följande:
Det är välkommet att det tas ett samlat tag kring närmiljön kring
Medborgarplatsen. Det är positivt att så många berörda förvaltningar nu samlas
för att ta fram ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut inom projekt
”Södermalms hjärta”
Vi vill utveckla området och göra det mer gästvänligt med mer träd, park och
grönska. Fatbursparken behöver öppnas upp och hela parken göras tillgänglig
och attraktiv för publikt deltagande i miljön.
Det behövs ytterligare cykelparkeringar och cykelbanor.
Slussen bör kopplas samman med pendeltågsstationen vid Södra station. Detta
kan ske genom att den gamla tågtunneln används som gångtunnel utrustad med
rullband. Den gamla tågtunnelns västra öppning ligger omedelbart söder om
kvarteret Fatbursträsket. Detta skapar en genare gångväg för de som byter
mellan pendeltågen vid Södra station och övrig kollektivtrafik vid Slussen, samt
bidrar till ett ökat folkliv genom Fatbursparken.
Områdets fastigheter kan med fördel öppnas upp mera än i dag.
Södermalmshallarna utgör till exempel en intressant målpunkt, men utgör efter
stängningsdags bara en stängd koloss. Både katolska kyrkan och moskén bör

bjudas in i arbetet för att bidra med sina respektive verksamheter och
erfarenheter
Biltrafiken på Götgatan bör minska och dess barriäreffekt mildras för ökad
sammankoppling till Björn Trädgård.
Medborgarhuset har stora tillgänglighetsproblem och bör öppnas upp och mer
göras en levande del av medborgarplatsen. Viktigt är också att beakta husets
kulturhistoriska värde.
Vidare bör planområdet utvidgas till att också inkludera en översyn av både
Högbergsgatan och Anna Lindhs plats.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och
Billy Ösths m.fl. (M) förslag.
Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Nicklas Nilsson m.fl. (S) och Mattias
Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

