Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-09-25, § 15

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.

§ 15
Utveckling och upprustning av Kista Gård 1 och 2.
Genomförandebeslut
Dnr 4.2.1-383/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en
ombyggnad av fem byggnader inom fastigheterna Kista Gård 1 och 2, till en
kostnad av 37 mnkr.

2

Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om
godkännande av renovering och ombyggnad av byggnaderna på fastigheterna
Kista Gård 1 och 2.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth
Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår
(se beslutet).

2)

Sebastian Wiklund (V) och föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt
följande:
Att i huvudsak godkänna upprustningen
Att därutöver anföra
Föreningslivet och kulturlivet i Kista med omnejd har begränsad tillgång till
lokaler. Fastighetsnämndens beslut att restaurera kulturskatten Kista gård är
mycket varmt välkommet, men staden måste i samband med detta se till att
gården fylls med ett innehåll som möter upp medborgarnas behov. Den
borgerliga alliansens förslag går, tvärt emot detta, ut på att skapa en ”publik
restaurang-, event- och konferensanläggning”. Den borgerliga alliansen tänker
då förstås att gårdens innehåll ska attrahera de företag som ligger vid Kista, inte
de boende.
Vänsterpartiet anser att en stor del av poängen med att staden förvaltar
kulturskatter som Kista gård även är att öppna upp dessa miljöer för
allmänheten, och då inte bara för betraktelser utan även för att ha möjlighet att
disponera dem. Därför vill vi att kontoret och exploateringskontoret ska ta
kontakt med stadsdelen och kulturnämnden för att vidare utreda hur man kan
fylla gården med innehåll som kan göra den mer publik för boende. Stöd till det
lokala föreningslivet och kulturlivet underlättar och stödjer mötesfriheten och
yttrandefriheten. Det är detta ett kommunalt ägande är till för.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

