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Kulturtaxa för upplåtelse av stadens
mark. Motion (2017:10) av Karin Ernlund
(C). Svar på remiss från
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Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
-

att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
att förklara beslutet omedelbart justerat

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Bitr. förvaltningschef

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta om
reviderade taxor så att kulturevenemang blir en egen kategori.
Syftet som anges är att åtgärden skulle leda till ett mer levande
stadsliv.
Kulturförvaltningen ser det som mycket viktigt att staden ger
goda förutsättningar för ett levande kulturliv i de offentliga rummen. Kultur- och föreningslivet visar stort intresse för arrangemang i stadsrummen och sådana initiativ bör uppmuntras för att
berika det offentliga rummet. Behovet att anpassa taxorna för
upplåtelse av stadens mark till kulturarrangemang är alltså stort.
Trafikkontoret tar nu fram nya taxor för upplåtelse av mark,
beslut väntas under hösten 2017.

Underlag för beslut

stockholm.se

Remiss från kommunstyrelsen, trafikroteln, angående motion
(2017:10) av Karin Ernlund (C) om att införa kulturtaxa för
upplåtelse av stadens mark. Motionen är daterad 7 mars 2017 och
remisstiden sträcker sig till den 1 september 2017.
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UTLÅTANDE
Remissen
Motionen tar sin utgångspunkt i den förändring av stadens taxa
för upplåtelse av mark som genomfördes 2016 och menar att det
finns exempel på kulturevenemang som missgynnas av rådande
ordning. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta
om reviderade taxor så att kulturevenemang blir en egen kategori.
Syftet som anges är att åtgärden skulle leda till ett mer levande
stadsliv.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den kulturstrategiska staben, i samarbete
med administrativa staben och evenemangsavdelningen.

Bakgrund
Trafikkontoret tar nu fram ett förslag till nya taxor för upplåtelse
av stadens mark. Ärendet kommer enligt de planer kulturförvaltningen känner till att gå upp i trafiknämnden hösten 2017 för att
sedan fastställas av kommunfullmäktige. Avsikten är att de nya
taxorna ska träda i kraft den 1 januari 2018. Kulturförvaltningen
har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.
I arbetet med kulturstöd, samlingslokaler och det lokala kulturlivet möter förvaltningen många kulturaktörer som vill genomföra arrangemang i det offentliga rummet. Kulturförvaltningen
ser en positiv kraft i det stora intresse som finns att använda
stadens offentliga rum för kultur och konst.

Jämställdhetsanalys
Motionen tar inte upp jämställdhetsaspekter på taxorna. Kulturförvaltningen ser inte att förslaget till svar på motionen innebär
några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen ser det som mycket viktigt att staden ger
goda förutsättningar för ett levande kulturliv i de offentliga rummen. Kultur- och föreningslivet visar stort intresse för arrangemang i stadsrummen och sådana initiativ bör uppmuntras för att
berika det offentliga rummet. Behovet att anpassa taxorna för
upplåtelse av stadens mark till kulturarrangemang är alltså stort.
Trafikkontoret tar nu fram förslag till nya taxor, beslut väntas
under hösten 2017.
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Bilaga
Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C) om att införa kulturtaxa
för upplåtelse av stadens mark.

