Utlåtande Rotel II (Dnr KS 2019/729)

Staden behöver fler Stockholmsrum
Motion av Emilia Bjuggren och Anders Göransson (båda S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Ärendet
Emilia Bjuggren och Anders Göransson (båda S) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att staden behöver fler Stockholmsrum.
Stockholmsrummet är ett informationscenter i Kulturhuset som berättar om
den växande staden. Motionärerna konstaterar att modellen i lokalens golv
saknar delar av staden där expansionen kommer att äga rum. Motionärerna
anser vidare att övriga utställningar i lokalen inte är tillräckliga för att ge en
bild över hur staden utvecklas. Ytterligare två Stockholmsrum i Västerort
respektive Söderort skulle enligt motionen visa hur staden görs mer
sammanhängande genom att satsa på en god offentlig miljö.
Motionärerna föreslår att staden öppnar två nya Stockholmsrum som fångar
upp den utbyggnad som sker i Västerort och Söderort, och att rummen placeras
på strategiska platser i respektive område.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms
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stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd
och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Fastighetsnämnden, kulturnämnden och
Skärholmens stadsdelsnämnd har inkommit med kontorsyttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att det finns stora fördelar med att hålla
samman kommunikationen kring den växande staden i ett och samma rum på
en central plats, men att tillfälliga utställningslokaler i ytterstaden kan vara
välmotiverat.
Exploateringsnämnden anser att etableringen av Stockholmsrum i andra
stadsdelar är positivt, förutsatt att det finns finansiering för investeringen och
för driften i ett långsiktigt perspektiv.
Fastighetskontoret ställer sig positivt till förslaget men anser att kostnaden
måste ställas mot andra investeringar som fyller samma funktion i
samhällsbyggnadsprocessen.
Kulturförvaltningen framför att behovet av fler fysiska rum i staden bör
ställas mot de alternativ som stockholmarna har att ta del av information.
Farsta stadsdelsnämnd anser att ett Söderortsrum och ett motsvarande i
Västerort, i någon form, är positivt men att finansieringen behöver utredas.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd instämmer i att ytterstadsdelarna
behöver synas i den offentliga diskussionen på flera sätt men att behovet av ett
Stockholmsrum i Västerort är litet.
Norrmalms stadsdelsnämnd är positiv till att det skapas fler platser för att
sprida information om stadsutvecklingen men också att ambitionen ska vara att
Stockholmsrummet i Kulturhuset ska inkludera stadens samtliga
stadsdelsområden.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anser att i första hand bör en lösning som
möjliggör en helhetsbild i det befintliga Stockholmsrummet undersökas.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är positiv till ett kompletterande
Stockholmsrum och föreslår Skärholmen som en av de två strategiska
platserna för detta.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd anser att det bör undersökas om utrymme
finns för att illustrera ytterstadens utveckling i det befintliga
Stockholmsrummet vid Sergels Torg eller om en plats i ytterstaden är
lämpligare.
Mina synpunkter
Stockholms stad ska vara en hållbar och dynamisk storstad med hög tillväxt.
Stadsutvecklingen ska vara demokratisk, inkluderande och ske i dialog med
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Stockholmarna. Det är viktigt att stadsutvecklingsförslag presenteras på ett sätt
som möjliggör diskussion om lokala frågor som berör medborgarna i deras
närmiljö.
Ambitionen är att Stockholmsrummet ska visa upp hela staden.
Stockholmsrummet utgör en del av en sammanhållen kommunikation kring
den växande staden, och verksamheten har 4 000 besökare i veckan. En viktig
framgångsfaktor är rummets centrala plats.
Det finns en risk att separata rum istället för att ena staden, delar upp den
och skapar separata lokala bilder utan ett större sammanhang. Att öppna fler
permanenta Stockholmsrum kräver dessutom ökade resurser i form av
finansiering för verksamhetsutveckling, drift, bemanning och kommunikation.
Tillfälliga utställningslokaler i ytterstaden kan istället användas för att möta
behov av samråd, dialog och information kring specifika projekt.
Bilaga
Motion om staden behöver fler Stockholmsrum

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård och Jan Valeskog
(båda S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Att
bifalla motionen.
Att
därutöver anföra.
Stockholm ska växa. Det är alla partier överens om. Målet är att bygga 140 000
bostäder mellan år 2010 och 2030. Och det är framför allt utanför tullarna som
framtidens Stockholm växer fram.
För att åskådliggöra detta har staden skapat det så kallade Stockholmsrummet. Det
är en fantastisk plats. Inte minst den modell över Stockholm som finns i golvet och där
besökaren har möjligheten att få en överblick av hur staden kan och ska växa. Tyvärr
saknas, vilket framgår av motionen, stora delar av det Stockholm där expansionen
kommer att äga rum. Järva, Farsta, Skärholmen är några stadsdelar som inte ingår i
modellen. Lovvärda försök har gjorts för att kompensera och komplettera, men vi
tycker inte att det räcker. Den nuvarande kommunikationen (med ett rum centralt)
riskerar att bidra till att skillnaden mellan ytter- och innerstad förstärks.
Därför vill vi att Stockholmsrummet kompletteras med ytterligare två
Stockholmsrum placerade i Söderort respektive Västerort. Där kan vi visa den stad
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som växer för dem som särskilt berörs samtidigt som vi gör staden mer
sammanhängande genom att satsa på en god offentlig miljö.
Ska vi bygga ett Stockholm som håller ihop, ett Stockholm för alla, är det viktigt
att det också syns i det offentliga rummet och hörs i den offentliga debatten. Det är en
investering i ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 30 oktober 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Joakim Larsson
Mats Larsson
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Emilia Bjuggren och Anders Göransson (båda S) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. Stockholmsrummet är ett informationscenter i
Kulturhuset som berättar om den växande staden. Motionärerna konstaterar att
modellen i lokalens golv saknar delar av staden där expansionen kommer att
äga rum. Motionärerna anser vidare att övriga utställningar i lokalen inte är
tillräckliga för att ge en bild över hur staden utvecklas. Ytterligare två
Stockholmsrum i Västerort respektive Söderort skulle enligt motionen visa hur
staden görs mer sammanhängande genom att satsa på en god offentlig miljö.
Motionärerna föreslår att staden öppnar två nya Stockholmsrum som fångar
upp den utbyggnad som sker i Västerort och Söderort, och att rummen placeras
på strategiska platser i respektive område.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms
stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd
och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Fastighetsnämnden, kulturnämnden och
Skärholmens stadsdelsnämnd har inkommit med kontorsyttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad ska vara en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
Av kommunfullmäktiges budget framgår att stadsutvecklingen ska vara demokratisk
och inkluderande. Utvecklingen av staden ska ske i dialog med Stockholmarna.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsrummet utgör en del av stadens
sammanhållna kommunikation kring den växande staden. Därutöver finns exempelvis
Stockholm växer-webb, grupper i sociala medier och en podcast. Byggplank och vepor
är också viktiga beståndsdelar i kommunikationen. Alla dessa kanaler är välbesökta,
bra fungerande och stöttar varandra.
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Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsrummet, förutom den uppskattade
modellen under lokalens glasgolv, är en verksamhet med temautställningar,
seminarier, frukostmöten och den personliga kontakt som besökarna får genom de
guider som tar emot i rummet.
Stockholmsrummet har omkring 4 000 besökare i veckan. En viktig
framgångsfaktor är rummets centrala plats vid Sergels Torg, som medför många
spontanbesök. Läget ökar också möjligheterna att etablera stadsutvecklingsfrågorna i
fler sammanhang.
Ambitionen är att visa upp hela staden i Stockholmsrummet. Lokalytan begränsar
dock hur stor del av staden som kan avbildas i modellen som är i skala 1:1000.
Informationen på väggar och skärmar, i temahörnan med mera handlar företrädesvis
om sådant som finns i de delar av staden som inte täcks in i modellen. Rummets guider
har kompetens om hela kommunen. I rummet finns 3D-bord i digitalt format som
täcker in hela kommunen och under utveckling är en station om översiktsplanens
fokusområden.
Stadsledningskontoret anser att det finns stora fördelar med att hålla samman
kommunikationen kring den växande staden i ett och samma rum, och på en central
plats. Stadsledningskontoret bedömer att separata söderorts- och västerortsrum i
enlighet med motionens förslag skulle riskera att, istället för att ena staden, dela upp
den och skapa separata lokala bilder utan ett större sammanhang.
Att öppna fler Stockholmsrum som bygger på en permanent verksamhet kräver
dessutom ökade resurser i form av finansiering för verksamhetsutveckling, drift och
bemanning samt kommunikation.
Stadsledningskontoret anser att tillfälliga utställningslokaler i ytterstaden för främst
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden att ha för samråd, dialog och
information kring specifika projekt är välmotiverat, liksom ambulerande
utställningsrum som den så kallade dialogpaviljongen. Stadens egna lokaler såsom
bibliotek och medborgarkontor kan med fördel användas i dessa syften, vilket också
görs i varierande grad.

Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
följande.
Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:
Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen från kommunstyrelsen.
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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När staden växer i hög takt blir kommunikationen med medborgarna allt viktigare.
Stockholmarna ska känna att de är delaktiga och att de förstår på vilka sätt tillväxten
påverkar deras vardag. Det handlar om att berätta hur den växande staden ska ge plats
för alla som vill bo och verka här. Om hur staden kan växa på ett ekonomiskt, socialt
och ekologiskt hållbart sätt.
Stockholmsrummet i Kulturhuset har varit en pusselbit och en lyckad satsning i att
nå människor där de rör sig och bjuda in till diskussion om den växande staden. Tyvärr
har rummet sina fysiska begränsningar och det är en brist idag att inte alla stadsdelar
syns på samma sätt. Om alla ska känna sig inkluderade i samtalet är det viktigt att
kunna besöka ett rum där även den egna stadsdelen är i fokus. Ett sätt att nå fler och
kunna visa upp alla stadsdelar är att etablera fler rum.
Eftersom en betydande del av utbyggnaden av staden sker i söderort har kontoret
börjat fundera över möjligheten att etablera ett Stockholmsrum i Stadsarkivets lokaler
vid Liljeholmskajen. Där skulle en modell över hela söderort kunna visas och lokalen
är lämplig för föreläsningar och samrådsmöten. En medborgarundersökning som
kontoret genomfört i söderort i juni 2019 visar att cirka 60 procent skulle vara
intresserade av att besöka ett Stockholmsrum för söderort. Ett nästa steg skulle kunna
vara ett Stockholmsrum för västerort som visar upp den utbyggnad som planeras och
pågår där.
Att etablera Stockholmsrum i andra stadsdelar än den mest centrala är ett sätt att
tillgängliggöra stadsutveckling och möjliggöra att flera blir delaktiga i dialogen om
hur Stockholm ska växa på bästa sätt. Kontoret skulle se det som en positiv utveckling
förutsatt att det finns finansiering för investeringen i rummen samt för driften i ett
långsiktigt perspektiv.

Fastighetskontoret
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Fastighetskontoret har tagit del av motionen och ställer sig positiva till förslag som
ökar medborgarnas medvetenhet kring den utveckling och byggande som sker i
staden. I översiktsplanen står att stadens ambition är att utveckla en delaktighet för
stockholmarna i stadsutvecklingsprocesserna och att detta kan ske genom utökad
dialog med medborgarna på lokal nivå.
Vidare skriver översiktsplanen att genom att arbeta mer med tidig kontakt och
dialog kan syftet med stadens planer förankras hos stockholmarna och nya perspektiv
och idéer tas tillvara.
Kontoret vill framhålla att innan några beslut fattas så måste kostnaden för öppnandet
av ytterligare två Stockholmsrum ställas mot andra investeringar som fyller samma
funktion av delaktighet och samhörighet i samhällsbyggnadsprocessen.
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Fastighetskontoret kan komma att beröras om de föreslagna rummen inreds i någon av
de byggnader som kontoret förvaltar.

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
En stad i en så snabb expansion som Stockholm behöver omfattande information
tillgängliggöras till invånarna om utvecklingen. Det finns poänger att skapa fysiska
platser som synliggör placering och byggprocess för stadens invånare men det kräver
stora resurser för att de ska kunna förbli relevanta, en utmaning som det befintliga
Stockholmsrummet också har.
Behovet av fler fysiska rum i staden bör ställas mot de alternativ som
stockholmarna har att ta del av information. I stadens centrala delar är
informationsplatser lätt tillgängliga för alla. Utmaningen är istället ytan.
Stockholmsrummet har fysiska begränsningar som gör att den skalenliga modellen
tyvärr inte har med hela staden. Genom att istället utveckla de rum vi redan har runt
om i staden såsom bibliotek, medborgarkontor m.fl. kan stadsutvecklingsfrågor och
information om den växande staden bli en integrerad del i befintliga verksamheter. I
dessa rum kan dialoger äga rum som tar in stockholmarnas synpunkter i arbetet att
med att utveckla och bygga staden. Alternativt kan tillfälliga pop-up rum skapas för
specifika projekt som ger stockholmarna en bild av hur staden växer och synliggör hur
staden utvecklas.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen av motion från Emilia Bjuggren och Anders Göransson,
Socialdemokraterna, om att staden behöver fler Stockholmsrum.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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
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miljoner besökare och ett Söderortsrum behöver inte vara den direkta målpunkten
men många kommer att hitta dit ändå.
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 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.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
Stadsdelsnämnden beslutar att motion (KS 2019/729) om staden behöver
fler Stockholmsrum besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7
augusti 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen instämmer i att ytterstadsdelarna behöver synas i den
offentliga diskussionen på flera sätt men menar att behovet av ett Stockholmsrum i
Västerort är litet. Expansionen av alla stadsdelar kan med fördel illustreras i det
befintliga Stockholmsrummet i stadens Kulturhus.

Norrmalms stadsdelsnämnd
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Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 augusti
2019 följande.
Motionen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till att det skapas fler platser för att sprida information om
stadsutveckling i Stockholm. Eftersom det största tillskottet av bostäder planeras
utanför innerstaden anser förvaltningen att det är rimligt att det finns tillgänglig
information i stadsdelsområden utanför tullarna. Samtidigt anser förvaltningen att
Stockholmsrummet i Kulturhuset ska handla om hela Stockholm och ha ambitionen
att inkludera stadens samtliga stadsdelsområden.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 juni
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att Stockholmsrummet är en bra verksamhet och instämmer i att
fler samtal om det offentliga rummet och stadens exploatering gynnar demokratin
samt ökar kunskapen omden växande staden. Förvaltningen anser att genom att
öppna filialer missas möjligheten att få en helhetsbild av hur Stockholm utvecklas och
växer.
I första hand bör en lösning som möjliggör en helhetsbild i det befintliga
Stockholmsrummet undersökas. Om en helhetslösning inte är möjlig kan förslagna
filialer inhysas i befintlig verksamhet lokalt ex, på medborgarkontoren. Utnyttjande
av befintliga lokaler är kostnadseffektivt och en samlokalisering kan ge flera
synergieffekter som ökad kunskapsdelning och ökad service till medborgarna.
Filialernas verksamhet behöver då anpassas till utrymmet i lokalerna och den
befintliga verksamheten på plats.

Skärholmens stadsdelsförvaltning
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Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10
september 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Fokus Skärholmen är ett av fyra fokusområden i stadens översiktsplan. Just nu pågår
detaljplaner för ca 6 500 nya bostäder i stadsutvecklingsprojektet. Fokus Skärholmen
har ett särskilt uppdrag att vara stadens profilprojekt för socialt hållbar
stadsutveckling, där det lokala perspektivet och dialogen med Skärholmsborna är
viktig.
Under 2017 och 2018 fanns en möteslokal inom ramen för Fokus Skärholmen med
syfte att samla information kring stadsutvecklingsprojektet. ”Skärholmsrummet”
erbjöd en plats för möten mellan invånare, stadens olika förvaltningar, byggaktörer
och civilsamhället som på olika sätt är involverade i Fokus Skärholmen. Genom att ha
en fysisk samlingsplats för stadsutvecklingsprojektet var det lätt att samla, sprida och
förankra information om Fokus Skärholmen lokalt till stadsdelens invånare.
Skärholmsrummets största styrka var möjligheten att hålla kontinuerlig dialog med
olika aktörer, även när det inte var samråd eller granskning av detaljplaner.
Skärholmsrummet var ett förvaltningsövergripande samarbete mellan
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.
Exploateringskontoret stod för hyran av lokalen som förvaltas av Micasa,
stadsdelsförvaltningen för huvuddelen av kostnaderna för bemanning och IT medan
stadsbyggnadskontoret stod för material och modeller samt personal vid samråd.
Skärholmsrummet stängde under våren 2018 på grund av beslut från
exploateringskontoret om att inte längre finansiera hyran.
Med hänvisning till de positiva erfarenheterna av att ha en lokal mötesplats för
stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, samt med anledning av att Skärholmen
är ett fokusområde i stadens översiktsplan och en utpekad regional stadskärna i den
regionala utvecklingsplanen för Stockholms region, RUFS, ställer sig Skärholmens
stadsdelsförvaltning positiv till ett kompletterande Stockholmsrum och föreslår
Skärholmen som en av de två strategiska platserna för detta. Förvaltningen föreslår
även att driften av ett Stockholmsrum i Skärholmen finansieras på samma sätt som
nuvarande Stockholmsrum.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
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Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är positiv till utökad information om
stadbyggnadsfrågorna och anser att det finns ett värde i att även ytterstadens framtida
utveckling illustreras på ett liknande sätt som innerstadens. Det är av stor vikt
modellen är tillgänglig för så stor publik som möjligt och att den därför bör placeras
på en plats där många människor rör sig. Förvaltningen anser att det bör undersökas
om utrymme finns i det befintliga Stockholmsrummet vid Sergels torg eller om en
plats i ytterstaden är lämpligare. En sådan plats kunde för Västerorts räkning vara
Kista galleria eller i Vällingby centrum. Kostnaderna för nya Stockholmsrum bör
dock inte belasta den berörda stadsdelsnämnden.
Stockholmsrummet i Kulturhuset är öppet och bemannat 10-19 vardagar och 1116 på helger. Om liknande Stockholmsrum ska öppnas även i andra delar av staden är
det av stor vikt att även dessa blir kontinuerligt bemannade så att medborgare och
besökare kan svara på frågor och berätta om de planerade projekten. Samma service
som erbjuds vid Stockholmsrummet i innerstaden måste kunna erbjudas även här.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på motionen.
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