Fastighetsnämnden

Protokoll nr 8/2021
2021-11-23

Protokoll 8/2021
fört vid Fastighetsnämndens sammanträde tisdagen den 23
november 2021 kl. 16:30-16:40, Liljevalchs konsthall
Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Jan Valeskog (S) Vice ordförande
Jan Tigerström (M)
Fredrik Wallner (M)
Lars Svärd (M)
Emilie Fors (L)
Martin Hansson (MP)
Christina Wainikka (C)
Peter Wallmark (SD)
Gunnar Würtz (L) ersätter Elise Karlsson (V)
Lisa Lundgren (MP)
Esme Güler (S) ersätter Linda Agetoft (S)
Gerardo Berrios (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Kristiina Katajikko (M)
Anders Karlsson (M)
Jan Erik Lundqvist (KD)
Göran Ek (SD)

Övriga närvarande

Anders Kindberg Fastighetsdirektör
Martin Holmén Borgarrådssekreterare
Rakel Nilsson Nämndsekreterare
Erik Germundsjö Nämndsekreterare
Reza Etemad Personalföreträdare

Justerare

Dennis Wedin, Jan Valeskog

Datum för justering

2021-11-23

Paragraf

§8

Sekreterare

Rakel Nilsson

Fastighetsnämnden

Protokoll nr 8/2021
2021-11-23

§8
Motion om Liljevalchs utbyggnad. Remissvar
FSK 2021/422

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors m.fl. (L), Martin
Hansson m.fl. (MP), Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Gerardo Berrios (V) föreslår (se beslutet).
Peter Wallmark (SD) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att
tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:
Att tillbyggnaden i höjd har anpassat sig till den ursprungliga
konsthallen, att den är tillbakadragen så att det ursprungliga
Liljevalchs fortsatt är huvudnumret i stadsrummet (från land),
att en av Sveriges mest namnkunniga samtida arkitektkontor
utformat tillbyggnaden, eller att berörda remissinstanser inom
staden som till exempel Stadsmuseet har godtagit nuvarande
gestaltning, är inget som får slutresultatet att bli mer
förlåtande. Det är också en skandal att kostnaderna för bygget
har tillåtits skena från 130 miljoner till 570 miljoner, dvs mer
än fyrdubblats.
Sverigedemokraterna hoppas att detta blir det sista bygget
som uppförts i stadens regi både vad det gäller bristen på
demokrati i gestaltningsfrågan och den skenande
kostnadsökningen.
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 m.fl. (L), Martin
Hansson m.fl. (MP), Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Gerardo Berrios (V).
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Reservation
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/422-3 (Godkänd - R 1) Motion om Liljevalchs
utbyggnad. Remissvar
 FSK 2021/422-4 Bilaga 1 Motionen

