KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 15

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.

§ 15
Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av
Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Reviderat utredningsbeslut
Dnr 4.2/1567/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att utreda utveckling och
upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat
ärende från den 14 februari 2013.
Sammanfattning
I hörnet Götgatan och Peter Myndes Backe ligger fastigheten Stadsgården 1 och i
anslutning till den Södermalm 6:38 (under mark) som båda ägs av fastighetskontoret.
Kulturförvaltningen bedriver Stockholms stadsmuseum i byggnaden Södra stadshuset
som är belägen inom ovanstående fastigheter. För att anpassas till gällande
myndighetskrav samt för att energieffektiviseras är behovet av att rusta upp Södra
stadshuset stort.
Stockholms stadsmuseum önskar också modernisera sin museiverksamhet och ser
därför ett behov av att utreda möjligheterna till nya större, klimat- och
säkerhetsanpassade utställnings- och verksamhetslokaler inom den redan disponerade
ytan. Genom att omdisponera och utnyttja lokalerna mer effektivt skapas
förutsättningar för Stadsmuseet att utvecklas i önskad riktning.
Fastighetskontoret har i samarbete med kulturförvaltningen på uppdrag av
kommunstyrelsens ekonomiutskott genomfört en sammanvägd bedömning av det
framtida investeringsbehovet för Stadsbiblioteket, Stockholms stadsmuseum och
Medborgarhuset kopplat till verksamheternas lokalbehov och byggnadernas tekniska
status, vilket resulterat i detta reviderade tjänsteutlåtande avseende Stadsmuseet.
Bakgrunden är att tidigare förslag till utredningsbeslut (fastighetsnämnden 2012-04-17
och kulturnämnden 2012-04-19) återremitterades.
Den sammanvägda bedömningen resulterade för Stockholms stadsmuseums del i att
det är effektivt ur stadens synpunkt att verksamheten blir kvar i Södra stadshuset.
Vidare finns det en stor potential till ett mer effektivt utnyttjande av lokalerna samt att
verksamhetens framtida ytbehov stämmer bra överens med befintlig totalyta.
Kulturförvaltningen och fastighetskontoret föreslår i detta tjänsteärende mot bakgrund
av den sammanvägda bedömningen, att en utredningsfas inleds där fastighetsnämnden
medger en kostnad inom ramen för högst 3 Mnkr i syfte att ta fram ett beslutsunderlag
för en genomgripande upprustnings- och utvecklingsplan för Södra stadshuset.
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 vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund
(MP) enligt följande:
Vi ser mycket positivt på att man vill upprusta lokalerna, med
energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning. Men vi ser tyvärr även att
fokus har flyttats från att utveckla Stadsmuseet som en bred kulturell mötesplats
vid Slussen till att minimera ombyggnadskostnaderna för de befintliga lokalerna.
De ursprungliga expansiva planerna med utrymme för litteratur, konst och
stadsutveckling har reducerats till förvaltning. Stockholm stadsmuseum bör
spela en central roll som ”urbant centrum” och forum för Stockholmarnas
diskussion kring stadens historia, nutid och framtid.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

