Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-09-25, § 6

Tid

Tisdagen den 25 september 2012 kl 16.30 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 2 oktober 2012

Madeleine Sjöstedt

Ewa Larsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)

§§7- 18

Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
för Billy Östh (M)
Sten-Åke Larsson (M)
för Anna Cederschiöld (M) §§1-6 samt §19
Torkel Tigerschiöld (MP) för Jakop Dalunde (MP)
Ersättare:
Sten-Åke Larsson (M)
§§7-18
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Jeanette Hemmingsson (S)
Martin Engman (S)
Karin Falk (S)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Eva Olofsson, Karin Dyne-Wernberg, Elena
Kiricheinko, Christine Oljelund, Mattias Sjölander, Anna Wahlström, Pontus
Werlinder, Jenny Rydåker samt biträdande borgarrådssekreteraren David Lindberg.
Personalföreträdaren Birgitta Andersson och Lotta Häger närvarade §§1- 15, §§17-19.

§6
Ett kombinerat konstverk och lekredskap vid Långsjöbadet. Svar
på skrivelse
Dnr 5.2-041/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets svar på skrivelse, daterad
2012-06-14, angående ett kombinerat konstverk och lekredskap vid
Långsjöbadet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 september 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och
Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2)

Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V)
föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:
Fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen föreslå att
- Fastighetskontoret ges i uppdrag att presentera ett förslag på kombinerat
lekredskap och konstverk vid Långsjöbadet, i enlighet med vad som anförs i
skrivelsen
- Utöver detta anföra
Enligt beslut i Fastighetsnämnden 2012-02-17 pågår en upprustning av
Långsjöbadet, där ny servering och servicebyggnad iordningställs. I skrivelse
ställd till Kulturnämnden och Fastighetsnämnden 2012-06-14, föreslår Evy
Kjellberg (C), Olle Andretzky (M), Kalle Bern (FP), Majvi Andersson (S) Viktor
Morawski (MP) Emelie Roxby Schüsseleder (V) från Älvsjö stadsdelsnämnd att
ett ”lekvänligt konstverk” tas fram som en del av Långsjöbadets upprustning.
Verket föreslås anknyta till grodor, då Långsjö- och Älvsjöbornas engagemang i
”Rädda Långsjöns grodor” är stort. Vidare anför stadsdelsnämnden att det inom
stadsdelen Långsjö inte finns någon utomhuskonst.
Vi ser mycket positivt på detta initiativ och ser gärna att det offentliga rummet i
Älvsjö i allmänhet och Långsjöbadet i synnerhet berikas med konst som är
tillgänglig för barn, vilket utvecklar dess rekreationella kvaliteter.
Vi vill därför se över förutsättningarna för alternativa finansieringsmetoder,
utöver 1 %-regeln för konstnärlig utsmyckning för varje enskilt byggprojekt vid
nybyggnation.
Det finns inget tak på hur mycket pengar staden får lägga på vare sig en lekplats
för barn eller ett konstverk. 1%-regeln är ett golv, som i det här fallet innebär att

50 000 kronor är det minsta staden kan lägga på ett konstverk i samband med
upprustningen av Långsjöbadet.
Det kombinerade konstverket och lekredskap som stadsdelsnämndens ledamöter
föreslagit kommer inte rymmas inom budgeten för den upprustning som nu
pågår vid Långsjöbadet. Därför ges fastighetskontoret i uppgift att ta fram ett
nytt förslag för hur idén skulle kunna genomföras, med en tidsplan och en
kostnadskalkyl.
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 Elisabeth Svensson (C).
Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson
m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:
Intentionen i skrivelsen är mycket lovvärd. Som kontoret påpekar i sitt svar så är
den summa som avsatts genom 1% regeln i detta fall alldeles för låg för att
generera i det som skribenterna efterfrågar. Avsikten är dock som ovan påpekats
mycket god. Kontoret bör därför undersöka stadsdelsnämndens vilja att anslå
egna resurser till detta projekt, vilka i så fall förmerar de resurser 1procentregeln frigör.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

