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Remiss Motion om bidrag till fastighetsägare för
att återställa förvanskade fasader, KS 2020/1483
Motion av Peter Wallmark (SD)
Förslag till beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på motionen om kulturbidrag till
fastighetsägare av kulturfastigheter för att återställa förvanskade
fasader.

Sammanfattning
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit att fastighetsägare
ska kunna erhålla ett kulturbidrag för att återställa förvanskade
husfasader på kulturklassade fastigheter. I förslaget ingår även att
fastighetsägare ska upplysas om bidraget samt kunna erhålla
rådgivning härför.
Bromma stadsdelsförvaltning konstaterar att det idag finns
möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag för byggnadsvård.
Bidraget avser merkostnader för särskilda material och speciella
byggnadsmetoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden.
Länsstyrelsen ger fastighetsägare information och rådgivning i
frågan. Om det därutöver behövs ett kommunalt kulturbidrag med
ett liknande syfte är svårt för stadsdelsförvaltningen att ta ställning
till utan ett tillräckligt underlag.
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Ärendet
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit att fastighetsägare
ska kunna erhålla ett kulturbidrag för att återställa förvanskade
husfasader på kulturklassade fastigheter. Avsikten med bidraget är
att fastighetsägare som står i begrepp att renovera fasaden på en
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kulturklassad fastighet, genom bidrag för merkostnader, ska
uppmuntras till att återskapa den ursprungliga fasaden, porten eller
fönster. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om
att:
- införa ett kulturbidrag för att täcka merkostnader för
återställande av förvanskade fasader
- att kulturbidraget även kan användas för merkostnader när
originalfasader på kulturklassade fastigheter renoveras
- att fastighetsägare av kulturklassade fastigheter och som står
i begrepp att renovera, informeras om att bidrag och
rådgivning finns i samband med ansökan om bygglov
Synpunkter och förslag
Bromma stadsdelsförvaltning anser att frågan om ett kulturbidrag
för att återställa husfasader på kulturklassade byggnader inte ligger
inom ramen för förvaltningens kompetens- eller ansvarsområde.
Det finns ett bidrag som man idag kan ansöka om hos Länsstyrelsen
vilket avser byggnadsvård och bevarandet av kulturhistoriska
miljöer. Detta bidrag finns för att täcka merkostnader för material
och speciella byggnadsmetoder för att bevara det kulturhistoriska
värdet. Länsstyrelsen lämnar gärna information om denna möjlighet
och erbjuder även rådgivning härför. Om det därutöver behövs ett
kommunalt kulturbidrag med ett liknande syfte är svårt för
stadsdelsförvaltningen att ta ställning till utan ett tillräckligt
underlag.
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Stadsdelsdirektör
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