KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 13

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§ 13
Svar på skrivelse om fasadbelysning, principer och former för
handläggning inom staden
Dnr 4.2/694/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2013.
Sammanfattning
I sin skrivelse önskar Skönhetsrådet resa frågan om hur stadens olika förvaltningar
förhåller sig till de olika belysningsprinciper som finns och hur man var för sig och
tillsammans hanterar ärenden rörande belysning av fasader i staden.
Skönhetsrådet föreslår att en arbetsgrupp formeras med representanter för de av
stadens förvaltningar som är berörda av frågorna. Denna grupp bör få i uppdrag att
analysera dagens situation närmare och att formulera förslag till åtgärder som kan
förbättra handläggning och processer inom staden i syfte att höja kvaliteten på allas
vår gemensamma ljusmiljö.
Belysningen av stadens fasader är en viktig del av stadens karaktär och av stor
betydelse för hur vi upplever staden. Förvaltningen ser positivt på Skönhetsrådets
förslag att formera en grupp som får till uppgift se över principer och processer i syfte
att förbättra kvaliteten på stadens fasadbelysning.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M) enligt följande:
Stockholm är en oerhört vacker stad och under de mörka stockholmsnätterna är
belysning ett mycket välkommet inslag. Förutom att skapa en vacker och trevlig
stämning för alla stockholmare och besökare så ökar belysning även tryggheten i
staden. Det inkomna förslaget från Skönhetsrådet om att tillskapa en
arbetsgrupp, med stadens berörda förvaltningar och kontor, för att på så sätt
förbättra handläggning och processer är bra. Att förbättra möjligheterna och göra
det lättare för fastighetsägare att belysa sin fasad ligger helt i linje med
Stockholms stads nya ljusprogram, där målet är att Stockholm, tillsammans med
privata aktörer, ska lysa upp Stockholms stadsrum.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt
m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

