PROTOKOLL 9/2012
§6

KULTURNÄMNDEN

Tid

Torsdagen den 22 november 2012, kl 15.00 – 15.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 22 november 2012

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Anna-Greta Leijon (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Tony Nilsson (S)

för Birgitta Holm (M)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Johan Nilsson (M)
Mathias Laitila Kälvemark (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Adnan Bozkurt (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)

fr.o.m. § 7

Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal, Ingrid
Mårtensson och Johan Westin samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO),
Marie Egnell (TCO) och borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande
borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§6
Remissvar angående förslag till upphävande av fastighetsplaner
inom Stockholms kommun, Fp 2011-05940-411
Dnr 4.1/4148/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det som svar på remissen.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 12 november 2012.
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till upphävande av fastighetsplaner
inom Stockholms kommun. Förslaget omfattar ca 9000 fastigheter. Syftet med
upphävandet är att ta bort inaktuella bestämmelser om hur fastighetsindelningen ska se
ut, samt att minska administrationen vid fastighetsbildningsärenden och ny
planläggning.
Förvaltningen kommer, om förslaget går igenom, inte längre att få
fastighetsbildningsärenden på remiss. Förvaltningen mister då sin möjlighet att
uppmärksamma de konsekvenser följderna av fastighetsindelningarna kan få på de
kulturhistoriska värdena i staden. Förvaltningen föreslår därför att:


Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun i samarbete med Stadsmuseet
fastställer rutiner för när och hur samråd kring fastighetsregleringar bör ske.



Samtliga fastigheter som blåmarkerats på den kulturhistoriska
klassificeringskartan undantas från massupphävandet av fastighetsindelningar.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)
och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,
Att staden vidtar åtgärder så att ärenden rörande såväl blå- som grönmarkerade
fastigheter med automatik remitteras till Stadsmuseet,
Att därutöver anföra:
Det är viktigt att radera onödiga administrativa hinder som förlänger
handläggningstiderna för framtida fastighetsbildningsärenden. Ivern att
producera bostäder åt stadens mycket snabbt växande befolkning får dock inte
gå ut över de kvaliteter staden besitter. Förändringar i kulturmärkta fastigheter

måste därför med automatik remitteras till Stadsmuseets kulturmiljöavdelning.
För att reducera handläggningstiderna är det också av stor vikt att Stadsmuseet
kopplas in på ett tidigt stadium i planprojekten.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane
Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

