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Stadsmuseinämnden
Nämndens uppgifter för stadsmuseet
Nämnden har till uppgift att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till stadens invånare, stadens besökare och till framtida generationer. Nämnden ska utgöra stadens kompetens i arkeologiska och bygghistoriska frågor. Nämnden är remissinstans i bygglovs- och detaljplaneärenden
som kan påverka eller förändra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Huvudsakliga styrdokument
•
•

Byggnadsminnesförklaring – policy för Stockholms stads egna byggnader
(KF 1992-11-09)
Kartredovisning över kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen i Stockholms innerstad (KF 1996-04-22)

Förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008
Mnkr

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Intäkter
Netto

Budget
2005

-79,5
14,2
-65,3

Budget
2006

-85,7
14,2
-71,5

Plan
2007

-85,0
14,2
-70,8

Plan
2008

-85,0
14,2
-70,8

Budgeten för 2006 ökar med 6,2 mnkr netto jämfört med 2005. Ökningen består främst av kostnader för remisshantering av planärenden samt satsningar på
fri entré på stadsmuseet och medeltidsmuseet. Kostnadsminskningar med 0,3
mnkr avseende energi och 0,3 mnkr för i huvudsak konsultkostnader har inarbetats i budgeten.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2006-2008
− Stadens museiverksamhet ska även nå grupper som i dag inte tar del av
verksamheten.
Det är av vikt att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska
värden. De senaste årens ökande intresse för Stockholms historia måste stimuleras och utvidgas till de grupper som inte traditionellt besöker museer. Stadsmuseet ska med sin antikvariska erfarenhet vara delaktig på ett tidigt stadium i
plan- och bygglovsprocessen. För att klara den ökade remisshandläggningen
ska en förstärkning göras.
Fri entré
Reformen med fri entré på de statliga museerna är lyckad och innebär att nya
grupper nås. Stadsmuseinämnden ska därför införa fri entré på Stockholms
stadsmuseum och Stockholms medeltidsmuseum.
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Byggnadsklassificering
Stockholm har länge saknat en utförlig inventering och kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen i ytterstaden. Detta arbete har påbörjats under 2004 och
ska fortsätta under tre års tid fram till 2007.
Stadsmuseinämnden ska
• fortsätta klassificering av bebyggelsen i ytterstaden
• vara en aktiv och delaktig resurs i det pågående bostadsbyggandet
• införa fri entré på Stockholms stadsmuseum och Stockholms medeltidsmuseum.
Uppdrag i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008
Kommunfullmäktige har i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren
2006-2008 (utl. 2005:106) framhållit ett antal frågor som särskilt ska beaktas i
samband med stadens arbete med budget för 2006.
Kommunstyrelsen har uppdraget att under 2005 göra en översyn av renhållningsnämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsmuseinämnden och stadsbyggnadsnämnden. Resultatet
av dessa översyner ska inarbetas i budgeten under planperioden. Ambitionen är
att effektivisera förvaltningsorganisationen och frigöra resurser för att säkerställa utrymme för prioriterade områden. Vidare ska Stockholms Stadshus AB
ansvara för att driva på och följa arbetet med rationaliseringar. De bolag som
omfattas i ett första skede är bostadsbolagen och Stockholm Vatten AB.
Ett arbete har inletts för att genomföra de översyner som efterlyses. De
resultat som kan förväntas av dessa översyner kommer att inarbetas i
budgeten under planperioden. Förväntade resultat för år 2006 har inarbetats och redovisas under respektive berörd nämnd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
18.

Förslaget till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för Stadsmuseinämnden godkänns.
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