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§5
Kvickentorps BP, anläggning av konstgräsplan.
Inriktningsbeslut
Gemensamt med idrottsförvaltningen
Bilaga 1: Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
FSK 2020/573

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för
projektet Kvickentorps BP, anläggning av konstgräsplan,
som underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en
utgift som redovisas i bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), John Kåberg (C) och Peter Wallmark (SD) föreslår
(se beslutet).
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom m.fl.
(V) föreslår följande:
1. I huvudsak godkänna kontorets förslag
2. Ge kontoret i uppdrag att även utreda behovet och
möjligheten att anlägga en ispist i anslutning till den nya
konstgräsplanen.
3. Att därutöver anföra följande:
Vi är mycket positiva till anläggandet av en konstgräsplan
inklusive ytor för spontanidrott på Kvickentorps BP. Bristen
på anläggningar för breddidrott är akut i Stockholms stad,
samtidigt som Farsta med omnejd kommer växa kraftigt
framöver genom det stora antal bostäder som planeras i
stadsdelen de kommande åren.
Under det fortsatta utrednings- och planarbetet ser vi gärna att
kontoret även undersöker det eventuella behovet och
möjligheten att anlägga en ispist i samband med anläggningen
av konstgräsplanen, i likhet med inriktningsbeslutet för
Sköndals BP som behandlas på dagens nämnd.
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När det kommer till idrottsföreningars, skolors och
framförallt allmänhetens nyttjande av till exempel
skridskobanor är närheten till anläggningen viktig, varför
möjligheten att anlägga en ispist bör prövas i samband med
planering av nya konstgräsplaner. Det skulle visserligen
innebära ökade kostnader för projektet, men samtidigt skulle
idrottsytan kunna användas året runt och komma fler
föreningar samt användare till del.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), John Kåberg (C) och Peter Wallmark.
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2020/573-1 (Signerad) Kvickentorps BP, anläggning av
konstgräsplan. Inriktningsbeslut
 FSK 2020/573-2 (Signerad) Bilaga 1 Kvickenstorps BP,
anläggning av konstgränsplan. Inriktningsbeslut - ekonomi
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