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Motion till kommunfullmäktige

MOTION angående stadsantikvarie i Solna
I svaret på en interpellation om Solnas kulturmiljöer förra våren lämnade KFNs ordförande ett
utförligt och genomarbetat svar där han bland annat skrev detta:
Kommunantikvarie
Fram till våren 2007 hade staden en anställd som på del av sin tid tjänstgjorde som kommunantikvarie. I denna
tjänst ingick ett antal olika ansvarsområden. Några av dessa var:
1. Att, utifrån plan- och bygglagens respektive kulturminnesvårdslagens bestämmelser, tillvara de
kulturhistoriska värdena hos byggnader och miljöer i samband med detaljplanering och bygglovgivning.
2. Att förmedla och göra stadens unika kulturmiljöer kända och attraktiva. Här ingick bland annat
dokumentation, information samt skyltning av kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader.
3. Att ansvara för stadens omfattande digitaliserade bildarkiv (med c:a 15.000 dokument).
4. Att sköta stadens museiverksamhet med visningar, tillsyn och skötsel.
5. Planering av publika arrangemang som exempelvis Staden dag och Krausfirandet.
I maj 2007 överfördes ansvaret för kulturminnesvårdsfrågor (punkt 1 ovan) från kultur- och fritidsnämnden till
stadsbyggnadsnämnden. Ansvaret för punkterna 2-5 låg kvar hos kultur- och fritidsnämnden och fördelades till
bibliotek, konstsekreterare och andra enheter/anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen.
I samband med detta beslutade staden att den vakanta tjänsten som kommunantikvarie inte skulle återbesättas. I
stället har stadsbyggnadsnämnden respektive byggnadsnämnden sedan dess köpt in extern konsultkompetens för
att tillgodose de behov staden har på det området.

Att vid behov köpa in extern kompetens har visat sig inte varit tillräckligt. Bristen på kontinuitet
gör att känsliga kulturmiljöer och enskilda byggnader har tillåtits förfalla.
Givet Solnas snabba expansion och byggtakt, borde inte Solna ha en stadsantikvarie som kan
vara med tidigt i planprocesser och därigenom se till att Solnas kulturmiljöer på ett adekvat sätt
bevaras och införlivas i den framväxande staden?
Med beaktande av ovan anförda synpunkter yrkar jag att
Solna återupprättar tjänsten som stadsantikvarie

Björn Bränngård (BEP)

