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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/65

Kulturnämnden

Motion – Fond eller stiftelse för bevarande av
kulturhistoriska värden
Motion den 20 april 2020 av Ninni Lindberg med flera (MP)
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen ska påbörja en utredning om det
kulturhistoriska värdet i kommunens byggnader och att det i denna utredning bör ingå att
se över lämpliga finansieringsalternativ utifrån bland annat förslagen i motionen.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att kommunen undersöker möjligheterna att inrätta någon form av
fond eller stiftelse som förvaltas av kommunen för bevarandet av kulturhistoriska
värden. I kulturnämndens reglemente framgår att nämnden har ett ansvar för att ”Verka
för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden
karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar”. I kulturnämndens budget
saknas specifikt utrymme för åtgärder för att svara upp mot detta ansvar. I beslut om ny
hyresmodell i kommunen har det beslutats att utreda hur värdet av kommunens
kulturhistoriska byggnader kan säkerställas för framtida generationer. I
kommunstyrelsens utredning av hur det kulturhistoriska värdet i de byggnader som
kommunen äger kan säkerställas för framtida generationer, bör även ingå att se över
lämpliga finansieringsalternativ.
Förslagen i motionen
Motionären föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att inrätta någon form av
fond eller stiftelse som förvaltas av kommunen för bevarandet av kulturhistoriska
värden. Syftet med förslaget är att säkerställa att medel finns för att bevara och
underhålla kommunens kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader även om de
inte är byggnadsminnen eller på annat sätt uppbär en kulturhistorisk märkning.
Enhetens utredning och bedömning
Motionärerna menar att det säkert är tack vare olika ”q-märkningar” som flera
byggnader står kvar i Nacka idag och att det i många detaljplaner saknas skydd
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av byggnader som har en annan funktion än den ursprungligen hade, men likväl kan
betraktas som kulturhistoriskt intressanta.
I Nacka finns flertalet exempel på hur industrihistoriskt intressanta miljöer omvandlats
till såväl köpcentra som bostadsmiljöer. I vidareutveckling av den här typen av miljöer
inträffar det att ekonomiska argument leder utvecklingen av områden och byggnader
mot beslut om att snarare riva och bygga nytt istället för att bevara och vidareutveckla.
Stora delar av Nacka ingår i riksintresset för farleden och inloppet till Stockholm och i
och med att en så stor del av territoriet påverkas av riksintresset blir olika typer av
projekt inom stadsutveckling, bostadsbyggande eller annan omvandling ofta mer
komplicerat, tidsödande och kostsamt än om det inte hade varit ett riksintresse.
I kulturnämndens reglemente framgår att nämnden har ett ansvar för att ”Verka för
bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden
karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar”. I kulturnämndens budget
saknas specifikt utrymme för åtgärder för att svara upp mot detta ansvar.
Motionärerna föreslår att kommunen ska skapa någon sorts kommunal kulturhistorisk
fond eller stiftelse och menar att detta skulle kunna skapas i form av en
insamlingsstiftelse. En insamlingsstiftelse skulle också möjliggöra för privatpersoner att
stötta med bidrag, till exempel i form av testamentsgåvor i likhet med vad som görs i en
del andra kommuner.
I beslut om ny hyresmodell i kommunen (KFKS 2020/388) beslutades att ”De
byggnader kommunen äger som är av kulturhistoriskt värde behöver utredas särskilt för
att säkerställa att det kulturhistoriska värdet säkerställs för framtida generationer.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan analys görs.”
I kommunstyrelsens utredning av hur det kulturhistoriska värdet i de byggnader som
kommunen äger kan säkerställas för framtida generationer, bör även ingå att se över
lämpliga finansieringsalternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Att säkerställa att Nackas kulturhistoriska miljöer bevaras för framtida generationer är
viktigt, inte minst för barn. Barns utveckling av identitet och självkänsla påverkas
positivt av att känna tillhörighet och stolthet i förhållande till den plats man räknar som
sin hemmiljö. Genom förslag till beslut finns möjligheter att skapa förbättrade
förutsättningar för att barn i dagens och framtidens Nacka kan utveckla sin identitet och
känna stolthet för sin uppväxtmiljö genom att bevarande av Nackas kulturhistoriska
miljöer och finansiering av detsamma i möjligaste mån kan säkerställs.
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Handlingar i ärendet
Motionen ”Fond eller stiftelse för kulturhistoria”.
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