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§7
Kajstrategi för Stockholms stad (KS 2022/256).
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1082/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-04-14.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat Kajstrategi för Stockholms stad
till kulturnämnden. Strategin ska skapa förutsättningar att
utveckla stadens kajer till mer levande mötesplatser, tillgängliga
för folkliv, restauranger och caféer. Kajstrategin innehåller
fokusområden, planeringsprinciper och lokala utvecklingsmöjligheter. Den föreslås bli ett stadsövergripande styrdokument
som efter beslut i kommunfullmäktige ska genomföras inom
ramen för nämnders och bolagsstyrelsers ordinarie verksamhet.
Ett särskilt genomförandeprojekt föreslås.
Kulturförvaltningen ser positivt på kajstrategin och att kulturperspektiven lyfts fram. Kulturförvaltningen föreslår att ett övergripande kulturprogram om kajernas kulturmiljövärden och
potential för konst och kultur tas fram inför den fortsatta utvecklingen, som vägledning för staden och externa aktörer. I svaret
lämnas också särskilda synpunkter på vissa av avsnitten i
strategin, bland annat förslag till vissa förtydliganden.
Kulturförvaltningen bidrar gärna till genomförandet av
kajstrategin.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Torun Boucher m.fl. (V)
och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Strategin ger en god inriktning för levande kajer med
evenemang, bad och mycket annat. Inte minst är
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kartläggningen av lokala utvecklingsmöjligheter längs ett
antal angivna kajer värdefulla, för att kunna arbeta i
enlighet med den strategiska vägledning som presenteras
i dokumentet.
Ett perspektiv vi saknar i kajstrategin är kultur för barn vid
kajerna. Ett avsnitt om konsekvenser för barn lyser med sin
frånvaro, det är beklagligt med tanke på att staden ska
erbjuda stadens barn kulturella aktiviteter. Det är givetvis
välkommet att kajstrategin tagit emot viktiga inspel från
stadens gymnasieelever, däremot är barnperspektivet minst
lika viktigt. Ett förslag skulle kunna vara att ha en dialog
med kulturskolan för inspel om kultur för barn i
kajstrategin. Vi anser det vara viktigt att hålla sig till
principen om inkludering och en stad i ögonhöjd.
Ersättaryttrande

Paulina Sokolow (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S).
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