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§9
Svar på motion om att stoppa rivningsvågen i
Stockholm
Dnr 1.1/1036/2016
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Att som svar på remissen överlämna och åberopa
förvaltningens yttrande.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningen tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-04-29.
Sammanfattning

Motionen från Rasmus Jonlund (L) och Björn Ljung (L) föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar dels om en utredning där
Stadsmuseet i Stockholm samverkar med andra
kulturmiljövårdande myndigheter om förstärkt skydd av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader dels fattar ett principbeslut
om att sluta riva kulturhistoriskt värdefulla hus.
Kulturförvaltningen konstaterar att skyddsbestämmelser i
detaljplan är ett bra instrument för att skydda kulturhistoriskt
värdefulla byggnader i Stockholm vilket ger ett skydd för fler
representativa byggnader i staden än enbart byggnader av
byggnadsminnesklass.
Kulturförvaltningen är positiv till en höjd ambitionsnivå vad
gäller att tillvarata den resurs som kulturmiljön och de
kulturhistoriska byggnaderna utgör. Det är ett led i att uppfylla
ÖPs intention om att de kulturhistoriska värdena ska vara en
utgångspunkt när staden växer.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
2) Rasmus Jonlund m fl (L) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
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-

Att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande
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Det är naturligt att en stad utvecklas med nya årsringar och
kompletteras med ny spännande arkitektur. En del av en stad i
förändring och som lever är att vissa hus måste rivas för att ge
plats åt framtiden. I Stockholm har emellertid flera äldre hus med
starka kulturhistoriska värden rivits. Klocktornet, Astoriaflygeln
och Tullhuset på Blasieholmen är exempel på byggnader som
borde fått stå kvar och som vittnar om att staden har för svagt
skydd för historiska byggnader.
De bestämmelser och klassificeringar som görs i staden verkar
inte vara tillräckliga för att skydda några av stadens mest
betydelsefulla hus – därför behöver skyddet stärkas. Det kan ske
genom ett ökat samarbete med Riksantikvariatämbetet eller med
ett principbeslut av kommunfullmäktige.
Beslutsgång

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

Rasmus Jonlund m fl (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.
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