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Motion S om att staden behöver fler
Stockholmsrum
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av motion från Emilia Bjuggren och Anders
Göransson, Socialdemokraterna, om att staden behöver fler
Stockholmsrum.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emilia Bjuggren och
Anders Göransson, Socialdemokraterna, att Stockholmsrummet på
Kulturhuset ska kompletteras med ytterligare två Stockholmsrum
placerade i Söderort respektive Västerort. De skulle fånga upp den
utbyggnad som sker och planeras i Västerort och Söderort, planer
som till stora delar saknas i det nuvarande Stockholmsrummet.
Förvaltningen anser att det är ett intressant förslag. Det är en brist
att information saknas i Stockholmsrummet för de delar av staden
där en stor del av expansionen av bostäder kommer att äga rum,
exempelvis Farsta. En ambulerande utställning kan vara ett
alternativ. Då får fler möjligheten att ta del av planeringen för
framtidens Stockholm.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emilia Bjuggren och
Anders Göransson, Socialdemokraterna, att Kulturhusets
Stockholmsrum ska kompletteras med två liknande
informationscenter i Söderort respektive Västerort.
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Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bland annat Farsta
stadsdelsnämnd för yttrande senast den 10 september.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Motionen i sammanfattning
Stockholm ska växa med 140 000 bostäder fram till 2030 och idag
finns planering i olika skeden för 121 000 bostäder varav ungefär
100 000 ligger utanför tullarna.
Stockholmsrummet på Kulturhuset är ett informationscenter som
invigdes 2015 där det berättas om den växande staden och vägen till
framtidens Stockholm. I golvet finns en stor modell över Stockholm
där man får en överblick av hur staden kan och ska växa. Tyvärr,
skriver motionärerna, saknas stora delar av det Stockholm där en
stor del av expansionen ska äga rum, som Farsta, Skärholmen och
Järva. Försök har gjorts att kompensera med exempelvis Virtual
Reality-versioner av vissa byggprojekt i de delar av staden som inte
finns med i modellen. Motionärerna anser att om Stockholm ska
vara en stad som håller ihop och vara för alla är det viktigt att
ytterstadens byggande syns i den offentliga diskussionen.
Emilia Bjuggren och Anders Göransson föreslår därför att
Stockholmsrummet ska kompletteras med ytterligare två
Stockholmsrum som placeras strategiskt i Söderort respektive
Västerort.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det är ett intressant förslag att skapa fler
Stockholmsrum. Eftersom det är utanför innerstaden det största
tillskottet av bostäder planeras är det rimligt att det finns tillgänglig
information i stadsdelar även utanför tullarna.
För att locka besökare till ett Söderortsrum är någon av de lokala
centrumens gallerior en strategisk placering, Farsta Centrum till
exempel. Farsta Centrum har årligen flera miljoner besökare och ett
Söderortsrum behöver inte vara den direkta målpunkten men många
kommer att hitta dit ändå.
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En annan plats som har många besökare är biblioteket. Farstas
bibliotek är beläget lite i utkanten av centrum och har begränsad yta
vilket kan göra att det är svårt att finna utrymme för ytterligare en
verksamhet. Stora modeller skapar alltid ett stort intresse men även
kartor i storformat på en vägg eller på ett golv brukar uppskattas av
besökare.
Det är inte självklart att det behöver vara två permanenta lokaler i
Söderort och Västerort. De kollektiva tvärförbindelserna mellan
exempelvis Farsta och Skärholmen är dåliga och det är inte givet att
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besökare åker från Skärholmen till Farsta, eller vice versa, för att
besöka ett Söderortsrum.
En möjlighet som förvaltningen ser är en ambulerande utställning.
Något liknande den dialogpaviljong som stadsbyggnadskontoret
använde till samrådet för nuvarande översiktsplan. Då får fler av
dem det berör chansen att ta del av vad som planeras för framtidens
Stockholm.
En undersökning som riktats till en medborgarpanel i Söderort om
Stockholmsrummet med frågor om man kan tänka sig att besöka ett
eventuellt Söderortsrum har nyligen utförts av Novum på uppdrag
av exploateringskontoret. I korthet visar resultatet att det är troligt
att 58 procent skulle besöka ett Söderortsrum.
Förvaltningen kan konstatera att kommunal information som är
visuell och berör människors närområde ofta betraktas som
intressant och attraktiv. Ett Söderortsrum, och ett motsvarande i
Västerort, i någon form är positivt. Det återstår dock att utreda hur
lokal och personal för två nya Stockholmsrum ska finansieras.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
André Isaksson
Tillförordnad stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilaga
Motion från Emilia Bjuggren och Anders Göransson (S) om att
staden behöver fler Stockholmsrum
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