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Motion av Joakim Larsson (M) om renovering av obelisken på Slottsbacken
Sedan några år tillbaka har obelisken på Slottsbacken varit omgärdad av skyddsstängsel med
anledning av de omfattande renoveringsbehoven som potentiellt skulle kunna ge upphov till
personskador. Detta framkom ursprungligen av ett svar på skrivelse från
stadsledningskontoret till Statens Fastighetsverk (SFV) den 25 maj 2012. Flösten 2013 var
SFV i kontakt med Stockholms stads fastighetskontor samt Stadsmuseet för att förtydliga
frågan kring ansvaret för obelisken. Det råder trots detta märkligt nog fortfarande oklarheter
på två ytterst konkreta punkter. Dels vad gäller vem som ansvarar för obelisken, dels om det
uppkomna behovet avser underhåll och förvaltning eller renovering.
Obelisken skapades på beställning av Gustav III som på detta sätt ville visa sin tacksamhet för
borgerskapets vakthållning under ryska kriget 1788 - 1790. Den stod färdig år 1800 och
överlämnades då till borgerskapet av Gustaf IV Adolf. På grundval av detta framhärdar SFV
att den ägs av Stockholms stad. Dock konstaterar Kulturfastighetsutredningen, som SFV
själva gjort på uppdrag av regeringen 2009, att det är Statens Fastighetsverk som förvaltar och
äger obelisken som en del av statens långsiktiga ägande och förvaltande av fastigheter i ett
kulturhistoriskt sammanhang. Detta förtydligas vidare i betänkandet ”Statens
Kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden, betänkandet av utredningen om
omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (SOU 2013:55). Utredningen
konstaterar dock att obelisken står på stadens mark, vilket sannolikt är ett skäl till varför
oklarheter fortfarande råder kring ansvaret och därvidlag även kostnaden.
Obelisken på Slottsbacken utgör inte bara ett omistligt kulturhistoriskt värde, den står
dessutom i direkt anslutning till ett av Stockholms främsta turistmål - Kungliga slottet, och
beskådas således av miljontals turister varje år. Utifrån dessa två avseenden ter sig en
renovering följaktligen synnerligen nödvändig.
I syfte att få till en nödvändig renovering av obelisken på Slottsbacken föreslår jag att
kommunfullmäktige beslutar:
att

kommunstyrelsen skyndsamt klargör var i stadens organisation frågan om en
renovering av obelisken på Slottsbacken, samt andra liknande monument på
stadens mark, skall ha sin hemvist.

att

kommunstyrelsen hemställer hos regeringen om att Statens Fastighetsverk
skyndsamt skall vidta nödvändiga renoveringsåtgärder av obelisken på
Slottsbacken.

Stockholm den 20 januari 2016

