Utlåtande 2017:159 RII (Dnr 106-128/2016)

500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm
Motion (2016:9) av Rickard Wall (-)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:9) av Rickard Wall (-) om 500- respektive 100-årsjubiléer i
Stockholm anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Rickard Wall (-) har väckt en motion i kommunfullmäktige om 500respektive 100-årsjubiléer i Stockholm.
År 2023 är det 100 år sedan Stockholms Stadshus invigdes. Det är även 500
år sedan Gustav Vasa tågade in i Stockholm. Motionären föreslår att
Stockholms stad sätter ihop en arbetsgrupp för att förbereda högtidlighållandet
av 500-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm och 100-årsminnet av
invigningen av Stockholms stadshus.
Motionären föreslår även att arrangemanget kring Gustav Vasas 500årsjubileum kombineras med att skapa ett landmärke för Stockholm i form av
en staty av Gustav Vasa och att överväga att skapa en park där stadens olika
kungastatyer kan samlas i likhet med vad som idag finns i Bangkok.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden. Trafiknämnden har ej inkommit
svar på remissen och stadsbyggnadskontoret har meddelat att de avstått från att
svara.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att uppmärksamma
Stadshusets 100-årsjubileum. 500-årsminnet av Gustav Vasas intåg i
Stockholm anses emellertid inte i första hand vara en kommunal angelägenhet
och en ytterligare staty av Gustav Vasa bedöms inte som aktuellt. Kontoret
finner inte heller något skäl att samla existerande kungastatyer i en park.
Kulturnämnden anser inte att 500-årsjubileet av Gustav Vasas intåg i
Stockholm är en i första hand kommunal angelägenhet. Nämnden bedömer det
inte heller aktuellt att skapa ytterligare en staty av Gustav Vasa eller att samla
kungastatyer på en plats. Firandet av Stadshusets 100-årsjubileum anses
emellertid som angeläget för staden och stockholmarna.
Mina synpunkter
Stockholms Stadshus är på många sätt en unik byggnad som självfallet ska
firas 2023, 100 år efter att huset invigdes. Remissinstanserna instämmer i
denna bedömning och stadsledningskontoret har, i samarbete med
fastighetskontoret, redan påbörjat förberedelserna för firandet. Stadshuset, den
kanske främsta symbolen för stadens demokrati, är ett hus fyllt av berättelser
värde att uppmärksamma och föra vidare.
Vad gäller motionärens övriga förslag instämmer jag också där i de
bedömningar som gjorts av remissinstanserna. Det är i dagsläget inte aktuellt
med fler kungastatyer och de vi har fyller framförallt en funktion i den
historiska kontext där de idag är placerade. Att flytta samman statyerna i en
park är därför inte lämpligt.
Även angående ett högtidlighållande av Gustav Vasas 500-årsjubileum av
intåg och kröning så delar jag remissinstansernas hållning att detta är en
uppgift för staten.
Bilaga
Motion (2016:9) om 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:9) av Rickard Wall (-) om 500- respektive 100-årsjubiléer i
Stockholm anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 31 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Roger Mogert
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Rickard Wall (-) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att vid
midsommar år 2023 dels fira 500-års minnet av Gustav Vasas intåg i
Stockholm dels samtidigt fira 100 årsminnet av Stadshusets invigning som
avhölls på 400-årsdagen av intåget. Rickard Wall föreslår att en arbetsgrupp
sätts samman for att förbereda de båda händelserna.
Motionären föreslår också att Gustav Vasa skulle hedras med en staty, ett
landmärke, och att den skulle kunna utgöra grunden i en park där ett antal
kungastatyer samlats.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden. Trafiknämnden har ej inkommit
svar på remissen och stadsbyggnadskontoret har meddelat att de avstått från att
svara.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad har flera kända profilbyggnader men ingen av dem är så välkänd
som Stadshuset. Byggnaden är ett populärt besöksmål både för turister och för
stockholmare som vill se dess arkitektur och ta del av det viktiga demokratiarbetet i
kommunfullmäktige.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att uppmärksamma Stadshusets 100årsjubileum utifrån de viktiga uppgifter som byggnaden har som en världsberömd
profilbyggnad och som centrum för demokratin i Stockholms stad. Att öka
stockholmarnas kunskap om och öka möjligheterna till engagemang i stadens arbete
och utveckling är något som eftersträvas i stadens arbete varje dag. Ett 100årsjubileum skulle kunna vara ett tillfälle att bjuda in stockholmarna till Stadshuset
för att förstärka detta arbete.
Stadsledningskontoret har, i samarbete med fastighetskontoret, redan påbörjat
förberedelserna inför 100-årsjubileet som nu beaktas när renoveringar och
förbättringar av Stadshuset planeras. En arbetsgrupp med berörda förvaltningar,
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under ledning av stadsledningskontoret, kommer att tillsättas i god tid före jubileet
för att planera hur jubileet ska uppmärksammas.
Stadsledningskontoret delar kulturförvaltningens synpunkter när det gäller att
uppmärksamma 500-årsminnet av Gustav Vasas intåg i Stockholm.
Stadsledningskontoret anser inte detta är en kommunal angelägenhet i första hand.
Om staden ska uppmärksamma 500-årsminnet bör utredas med hänsyn till vad andra
aktörer eventuellt planerar.
Stadsledningskontoret delar kulturförvaltningens synpunkter även när det gäller
frågan om en staty och en statypark. Som landmärke hänvisas till den redan
befintliga statyn av Gustav Vasa på Nordiska museet. Utomhus står Gustav Vasa
staty framför Riddarhuset varför ytterligare en staty inte känns aktuell. Övriga
kungastatyer i staden ingår som en del av den gestaltade stadsbilden och har oftast en
lång tradition på respektive plats varför det inte finns något skäl att samla dem.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti 2016
följande.
Att som svar på motionen överlämna och åberopa kulturförvaltningens
yttrande.
Kulturförvaltningen tjänsteutlåtande daterat den 27 juni 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen anser inte att 500-årsjubileet av Gustav Vasas intåg i Stockholm
1523 är en kommunal angelägenhet i första hand. Som landmärke hänvisas till den
redan befintliga statyn av Gustav Vasa, som välkomnar besökarna på Nordiska
museet. Utomhus, står Gustav Vasa staty framför Riddarhuset sedan sent 1700-tal,
varför ytterligare en staty inte känns aktuell.
De befintliga kungastatyer som finns ingår som en del av den gestaltade
stadsbilden och har oftast en lång tradition på respektive plats varför det inte finns
något skäl att samla dem på en plats.
Stadshuset besöks varje år av mer än 400.000 turister och fyller idag flera olika
funktioner - besöksmål, arbetsplats och för stadens representation. Att
uppmärksamma och publikt fira att det 2023 är 100 år sedan Stadshuset, stadens
främsta symbolbyggnad, invigdes framstår som angeläget för staden och
Stockholmarna.
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