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Remissvar motion av Mats Berglund (MP) om
ett ”Demokratins torg” på Ragnar Östbergs
plan (2013:30)
Förslag till beslut
Remissvaret godkänns.

Sammanfattning
Mats Berglund (MP) har föreslagit att staden ska utreda och skapa ett
”Demokratins torg” vid Stadshuset för att Stockholmarna där på ett tryggt och
tillgänglig sätt ska kunna möta de folkvalda politikerna.
Kulturförvaltningen anser att det vore positivt att skapa en bättre ordning kring
Stadshuset då demonstrationer och möten hålls där i syfte att komma i kontakt
med stadens politiker. Förvaltningen stödjer därför förslaget att utreda förutsättningarna för detta. Stockholms stadsarkiv ansluter sig till kulturförvaltningens
utlåtande.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Underlag för beslut
Remiss från Mats Berglund (MP) den 26 mars 2013, remisstid 14 juni 2013.
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UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Förslaget bygger på tanken på ett ömsesidigt intresse från folkvalda och medborgare att skapa goda möjligheter till ordnade kontaktytor utanför Stadshuset.
Motionären föreslår att staden ställer i ordning en plats för mindre demonstrationer
och opinionsyttringar, t.ex. vid Ragnar Östbergs plan där Stadshusets personalentré finns. Skapandet av en sådan plats skulle enligt förslaget föregås av en
utredning av frågan.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av kulturförvaltningens kulturstrategiska stab. I ärendet har
staben varit i kontakt med Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsarkiv och
Stockholm konst.

Bakgrund
Stadshuset har synnerligen stort kulturhistoriskt värde (blått enl. Stadsmuseet
kulturhistoriska klassificering) och Fastighetskontoret förvaltar byggnaden.
Utvecklingen av Stadshusets yttre miljö bör grundas på ”Vårdprogram för
Stadshusträdgården 2012”, utförd av Ramböll Sverige AB på uppdrag av
Fastighetskontoret. Det är viktigt att eventuella förändringar vid Stadshusets västra
fasad står i samklang med byggnadens och Stadshusträdgårdens gestaltning.
I Stockholm används Sergels torg för vissa demonstrationer och här finns en
talarstol med strategisk placering. Vid Stadshuset samlas ibland demonstrationer,
t.ex. för att överlämna namninsamlingar eller för att manifestera någon aktuell
fråga. Dessa samlingar hålls ofta utmed fasaden längs Hantverkargatan och kan då
samla flera hundra personer.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen anser att det vore bra med en utredning i frågan, i syfte att ta
fram närmare information om hur platserna norr och väster om Stadshuset används
idag. Vidare vore det värdefullt med Stadshusets bedömning av behoven när det
gäller demonstrationer och möten mellan politiker och medborgare. Förvaltningen
föreslår att en sådan utredning tar fasta på anläggningens kulturhistoriska värden,
platsen som nationellt besöksmål samt de demokratiska och symboliska värden
som ryms här. Stockholms stadsarkiv ansluter sig till kulturförvaltningens
utlåtande.
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Motion från Mats Berglund (MP).

