Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-03-17, § 13

Tid

Torsdagen den 17 mars 2011 kl 16.30 – 17.00

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 22 mars 2011

Ulla Hamilton

Emilia Hagberg

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ulla Hamilton (M), ordföranden
Emilia Hagberg (MP), vice ordföranden
Bo Arkelsten (M)
Daniel Valiollahi (M)
Datevig Mardirossian Lönn (M)
Annika Davidsson (M)
Mark Klamberg (FP)
Jonas Naddebo (C)
Malte Sigemalm (S)
Oskar Levin (S)
Mats Lindqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Margareta Stavling (S) för Annika Ödebrink (S)
Kajsa Stenfelt (V) för Claudia Jiménez-Guala (V)
Ersättare:
Peter Abelin (M)
Christoffer Kuckowski (M)
Inga-Lill Larsson (M)
Christer Swärd (M)
Charlotta Schenholm (FP)
Jesper Svensson (FP)
Göran Oljeqvist (KD)
Jimmy Lindgren (S)
Hanna Helsing (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Maria Antonsson (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Magdalena Bosson, Fredrik Alfredsson, Lars Jolérus, Louise Bill,
Maria Stigle, Marita Söderqvist, Staffan Forsell, Ted Ell och Ulla Ritzén samt
borgarrådssekreteraren Karin Dhakal från roteln.

§ 13
Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48). Svar
på remiss
Dnr T2010-002-04721
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:
1

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 februari 2011.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg (MP),
Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2)

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar
att tillstyrka motionen samt att nämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Stockholm ett unikt tillfälle att tex via Konstfacks elevarbeten vara med och
utsmycka staden. Den resurs som eleverna besitter borde kunna nyttjas på ett bra
och konstruktivt sätt.
Grundtanken i motionen är att de betongtorn som idag är vattentorn i Stockholm
med modern ljusteknik kunde bli blickfång under dagens och årstidernas mörka
perioder.
Vår uppfattning är att vid ett tävlingsmoment så kan de mest spektakulära
utsmyckningarna stoppas. Skönhetsrådet borde vara den instans i staden som
utsågs till ”tävlingsdomare”.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Emilia Hagbergs m.fl. (MP), Mark
Klambergs (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.
Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt
följande:
Vi tycker att motionens grundidé om att försköna Stockholms tråkiga miljöer är
bra. I danska städer som Köpenhamn och Århus finns många bra exempel på hur
man genom olika mer eller mindre etablerade konstnärer förskönat tråkiga

miljöer, exempelvis husgavlar och murar. Vi vill lyfta fram möjligheten till att
låta konstnärer försköna de ”tråkiga miljöer” som Trafik- och
renhållningsnämnden råder över: brofundament, väg- och gångtunnlar,
parkeringsgarage, hissar, m.m. Det skulle göra att miljöer som i dag kan
uppfattas som obehagliga eller skrämmande skulle kunna te sig välkomnande
och tryggare och leda till en ökad trivsel i staden totalt.

Vid protokollet
Maria Stigle

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

