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I trafik- och renhållningsnämndens budget för 2014 är 2 mnkr
avsatta för julbelysningsprogram i ytterstadsdelarena med syfte
att dekorera platser/gator/torg under julperioden. Medel om
2 mnkr fördelas till de ytterstadsdelar som ansöker om tilldelning
av medel för julbelysning. Budgeten fördelas mellan ansökande
stadsdelsförvaltningar.
Trafikkontorets andel av sökt budget får utgöra max 25%, 50%
av budgeten skall vara extern finansiering.
Behoven och prioritering av plats/område för juldekoration bör
förankras lokalt varför projektansvar/-utförande hanteras lokalt i
stadsdelarna. Detta också för att trafikkontoret inte har personella
resurser att hantera julbelysning över hela staden.
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Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden
godkänner ”strategi för julbelysning i Stockholms
ytterstadsdelar” (bilaga 1) samt detta tjänsteutlåtande som svar på
skrivelse ”Mer attraktiva centrum i ytterförorterna” från Tobias
Johansson (V) (bilaga 2).

Bakgrund
I trafikkontorets budget för 2014 är 2 mnkr avsatta för
julbelysningsprogram i ytterstadsdelarena med syfte att dekorera
platser/gator/torg under julperioden.
Historiskt (före 2008) har trafikkontoret endast gjort få
punktinsatser med juldekorationer i Stockholm city, för att ge
viss julstämning till de mest centrala platserna. Stockholm sågs
som en dålig vinterstad, enligt en uppmärksammad artikel i DN
2007. Fastighetsägarna i city beslutade därför att under perioden
2008-2010 investera 8 mnkr i juldekorationer där City i
Samverkan, CiS, blev projektansvarig för genomförandet.
Trafikkontoret gjorde fortsatt punktinsatser för att dekorera vissa
delar som inte ingick i fastighetsägarnas investering.
Till perioden 2011-2013 fick trafikkontoret i uppdrag att utveckla
juldekorationerna i Stockholm city. Samarbetet mellan
trafikkontoret och CiS utformades till att bli ett samverkansprojekt för att driva och utveckla julbelysningen. Projektet blev
3-årigt för att möjliggöra en periodisering av kostnaderna över
tiden. Julbelysningen samfinansieras mellan staden och
fastighetsägarna, genom CiS, och avgränsas därmed också av CiS
definierade område i city.
Projektet #Stockholmsjul drivs av CiS som också har det
juridiska ansvaret. CiS har en projektgrupp som håller i bl.a.
avtalsfrågor och kontakter med fastighetsägare, tillståndsfrågor,
marknadsföring, sponsorer, underhåll/felanmälan av julbelysning
i city och ser till att projektet drivs framåt.
En önskan om juldekorationer på andra platser än Stockholm city
har återkommande uttryckts men tidigare har inga medel varit
avsatta för detta. Budgettilldelningen medför nu en möjlighet att
utföra vissa insatser med juldekorationer i de olika
ytterstadsdelarna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av trafikkontoret baserat på erfarenheter från
julbelysningen i Stockholm city.

Trafikkontorets förslag
Julbelysningen i Stockholm city har varit mycket uppskattad
under den senaste 3-årsperioden. Att utveckla Stockholms
ytterstadsdelar med juldekorationer ses som ett naturligt steg för
att i ytterstadsdelarna lokalt skapa en ökad trivsel under juletid.
Arbetet med att prioritera var det är angeläget med julbelysning
kräver god lokalkännedom.
Finansieringen av julbelysning i ytterstadsdelar bör precis som i
city ske i samverkan mellan näringsliv/företag och staden. De
bästa förutsättningar för att bygga dessa konstellationer finns
lokalt.
Trafikkontoret föreslår därför att budgeten om 2 mnkr fördelas
till de ytterstadsdelar som, hos trafikkontoret senast 2014-06-02,
ansöker om tilldelning av budget för julbelysning, enligt
beskrivning i strategin. Budgeten fördelas lika då andra
hänsynstaganden, som kan vara aktuella (exempelvis eftersatt
underhåll, social belastning, invånarantal, antal centrum, m.m.) är
ytterst svårt att göra på ett rättvist sätt.
Stadsdelarna fakturerar trafikkontoret den tilldelade budgeten och
stadsdelarna ansvarar därefter för projektet och projektekonomin
lokalt.
För att säkerställa leverans/montage av juldekorationer till julen
2014 bör lokala beslut om dekorationer tas så snart som möjligt.
Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden
godkänner förslag till strategi för julbelysning i Stockholms
ytterstadsdelar (bilaga 1) samt detta tjänsteutlåtande som svar på
skrivelse ”Mer attraktiva centrum i ytterförorterna” från Tobias
Johansson (V).

Slut
Bilaga
1. Strategi för julbelysning i Stockholms ytterstadsdelar
2. Skrivelse ”Mer attraktiva centrum i ytterförorterna”,
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