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§ 11
Motion om att bättre ta tillvara döda ytor – så kallade wasted spaces
– i staden
Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:86) av Karin Ernlund (C)
(KS dnr 106-1932/2015)
Beslut
Tjänstutlåtandet utgör svar på remissen.
Ärendet
I en motion föreslår Karin Ernlund (C) att Stockholms stad tar fram ett ”wastedspace” program som grund för hur staden bättre skulle kunna utnyttja döda ytor.
Det kan till exempel vara otillgängliga platser under broar, hörn av parker eller
öppna ytor långt från bostäder och belysning. I motionen föreslås att
kulturnämnden får i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna,
identifiera minst en död yta i varje stadsdel som kan upplåtas för kulturella
ändamål, som scenkonst, utställningar, musik och möten med mera. Motionären
föreslår att staden ska vara generös med tillstånd och subventionera markhyran
för dessa platser.
Den mark stadsdelsnämnden förfogar över utgörs av naturmark, parker och
gång- och cykelvägar. Sedan många år har nämnden strävat efter att arbeta bort
den typ av döda ytor i stadsdelsområdet som motionären beskriver. För att öka
tryggheten på dessa platser har stadsdelsnämnden satsat på säkerhet, belysning
och tillgänglighet. Förvaltningens bedömning är att det inte längre finns några
otillgängliga platser i stadsdelsområdet på mark som stadsdelsnämnden
förvaltar. Motionärens intentioner om ökad trygghet är således redan
tillgodosedda. Stadsdelsförvaltningen anser vidare att det är behovet av platser
för kultur som bör styra markupplåtelsen. I sammanhanget kan nämnas att
trafiknämnden utarbetat förslag till nya taxor för upplåtelse av offentlig plats
som innebär att mindre evenemang, som genomförs utan vinstsyfte, blir
avgiftsfria. Därmed kommer möjligheterna för kulturskapare att hyra mark utan
kostnad att öka.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 14 april 2016.
Dnr 1.5.1.-721-2015
Förslag till beslut
Ordföranden Mia Päärni (S) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
28 april 2016
Sida 17

Vice ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (L)
lämnade följande särskilda uttalande:
Motionären tar i sin motion till fullmäktige upp problem med så kallade
’’wasted spaces’’, d.v.s. ytor som egentligen inte används till något idag.
Vi tycker att det är bra att Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning arbetar
kontinuerligt med dessa frågor, ofta i samverkan med det ideella föreningslivet, både offentliga och privata fastighetsägare och näringslivet.
Trygghetsvandringar är en sådan företeelse vi är mycket stolta över att vi har i
stadsdelen.
Vi delar förvaltningens syn på det positiva med att kulturskapare kan hyra mark
för mindre evenemang för en liten eller helt utan avgift. Med det sagt, ser vi
det som djupt problematiskt att taxorna för kommersiellt bruk har chockhöjts.
Strängare regler och flerdubblade hyror för exempelvis food trucks har gjort det
omöjligt för många mindre näringsidkare att bedriva sin verksamhet, just ofta på
så kallade wasted spaces.
Vi är oroade för food trucksen i Rinkeby-Kista som gör, ibland otrygga platser,
tryggare. Dessutom anställer de ungdomar och skapar en trevligare stadsmiljö.
Ersättaryttrande
Sofia Tahko (KD) anmälde att, om hon hade tjänstgjort, hade hon ställt sig
bakom Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.

