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§9
Motion om medborgarundersökning avseende arkitektur,
KS 2021/757
Motion av Peter Wallmark (SD).
BRO 2021/320

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut anför
därutöver följande:
Den grönblåa majoriteten i Stockholms stadshus har nyligen infört
en arkitekturpolicy för hela Stockholm. Med utgångspunkt i
människans behov och stadens identitet verkar arkitekturpolicyn för
att utvecklingen av Stockholm ska präglas av hållbarhet och
skönhet. Arkitekturpolicyn hör till en familj av dokument som
formulerar strategier för stadens gestaltning. Förutom
översiktsplanen och byggnadsordningen ingår andra fördjupningar i
form av vägledningar och riktlinjer. De anger tillsammans mål för
hur staden bör utvecklas och har som funktion att vägleda inför
olika beslut och ligga till grund för styrande dokument, som
program, detaljplaner och bygglov.
Policyn innehåller fördjupningar kring olika aspekter av arkitektur.
Utöver att redogöra för olika förhållningssätt till byggande och
stadsutveckling, ger den konkreta medskick och metoder. Den
kompletterar byggnadsordningen, som utgör ett kunskapsunderlag
där Stockholms karaktär och historiska framväxt beskrivs.
Genom de möjligheter till samråd som i dag finns tillsammans med
bland annat arkitekturpolicyn och andra vägledande styrdokument
menar de grönblåa partierna att vi under mandatperioden stärkt
stockholmarnas möjligheter att säkerställa att stadsbyggnadsprojekt
går i linje med områdens karaktär. Det var bland annat utifrån detta
som de grönblåa avstyrda tre byggprojekt som skulle byggt igen ett
par mycket populära grönområden i stadsdelen.
Sverigedemokraterna valde istället att rösta ja till att dessa
grönområden skulle byggas igen trots det kraftiga motståndet som
fanns från brommaborna. Sammantaget visar det att
Sverigedemokraterna inte verkar ta särskilt stor hänsyn till
exempelvis brommabornas preferenser när de fattar
stadsbyggandsbeslut.
Utifrån ovanstående anser vi att motionen bör avstyrkas.
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Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit att
stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att genomföra en bred
medborgarundersökning avseende stockholmarnas preferenser
gällande arkitektur. Bromma stadsdelsförvaltning menar att det idag
finns en ordning för medborgare att demokratiskt vara med, lämna
synpunkter och påverka arkitektur och gestaltad livsmiljö i
Stockholm. Hit hör allt från översiktsplanen till detaljplaner och
bygglovsprocessen. Dessutom bevakar Rådet till skydd för
Stockholms skönhet och Stadsmuseet denna typ av frågor.
Förvaltningen kan därför inte ställa sig bakom motionärens förslag.
Förslag till beslut
Johan Paccamonti m.fl. (M), Louise Minnhagen (L), Karl Persson
(MP) och Adam Rosberg (C) lämnade ett förslag till beslut som
Mario Moya (KD) instämde i genom ett likalydande
ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Förslag till beslut
Ismo Pato (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förslaget från (M), (L), (MP) och (C).
(se beslut ovan)
Reservation
Johan Heinonen m.fl (S) och Lillemor Samuelsson m.fl (V)
reserverade sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Ismo Pato (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
"Att nämnden tillstyrker motionen och i övrigt anföra följande:
Syftet är att få en bild av vilka olika sorters arkitektoniska lösningar
som medborgarna föredrar och vilken sorts arkitektur som är
mindre uppskattad. Materialet ska användas som underlag och
inspiration för politisk beslutsfattare, byggherrar, arkitekter och
planerare."
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Handlingar i ärendet
 BRO 2021/320-2 (Godkänd - R 1) Motion om
medborgarundersökning om arkitektur
 BRO 2021/320-1.1 Motion om medborgarundersökning om
arkitektur
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