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§9
Svar på motion om att utreda en vattenpark vid
Slussen
Dnr 1.1/4620/2015
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta
tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-01-29.
Sammanfattning

Liberalerna Richard Bengtsson, Rasmus Jonlund och Anne-Lie Elfvén
föreslår att en Vattenpark med vattenkonst anläggs i anslutning till
Slussen i samband med ombyggnation och i framtiden.
Kulturförvaltningen har genom avdelningen Stockholm konst i samråd
med Exploateringskontoret utrett detta, i sig, och förvaltningen är
positiv till detta konstinitiativ, men anser att det inte är genomförbart
förrän efter Slussen projektet är färdigställt.
Kulturförvaltningen avstryker därför förslaget och önskar att
Liberalerna bidar sin tid för kommande tillfälliga konstprojekt som
bättre fungerar i den komplexa byggprocessen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
2) Hanna Gerdes m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M)
föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
-

Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande

Kulturförvaltningen skriver att man ”gläds över att Liberalerna påtalar
nödvändigheten av konstnärlig gestaltning, både under byggprocessen och
i ett framtida Slussen”, men avstyrker ändå förslaget med hänvisning till
att man befinner sig i en byggprocess, vilket är lite märkligt.
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Ombyggnationen av Slussen kommer att vara i flera år. Med enkla
medel borde någon form av utsmyckning av vattenspegeln med tema
exempelvis ”Staden vid vattnet” eller motsvarande kunna anläggas.
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Exakt vad och hur ska vi som politiker såklart inte lägga oss i, det är
konstnärliga expertisens och konstrådets sak.
Slussen behöver även under ombyggnationen vara en så skön,
tillgänglig och njutbar plats som möjligt. En vattenpark skulle komma
många Stockholmare till glädje under ombyggnationen. Motionen bör
därför tillstyrkas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Hanna Gerdes m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
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