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Stadsarkivets remissvar om Revidering
av Vision 2030 – ett Stockholm i
världsklass
Stadsarkivets förslag till beslut
Att kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendet
Stadsarkivet har, på remiss, fått Stadsledningskontorets förslag
angående revidering av Vision 2030 – ett Stockholm i
världsklass.
Sedan visionen togs fram 2007 har omvärlden förändrats och
stadens befolkningstillväxt ökar snabbare än väntat, vilket
föranlett denna revidering.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Informationsförsörjning
och utveckling.
Stockholms Stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
Telefon 08-50828310
Växel 08-50828300
Fax 08-50828301
jonas.engrdt@stockhlm.se
stockholm.se

Stadsarkivets synpunkter och förslag
Stadsarkivet stöder idéen med en vision för ett Stockholm i
världsklass. Visionen fyller en funktion att inspirera stadens
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medarbetare till fortsatt hög ambitionsnivå och en ännu bättre
verksamhet.
Stadsledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande gjort en
innehållsrik beskrivning av staden ur en mängd aspekter. Staden
beskrivs mycket positivt med viss utvecklingspotential. Enligt
Stadsarkivets uppfattning skulle både visionen och
bakomliggande tjänsteutlåtande vinna på en tydligare analys av
de utmaningar och problemområden som staden ändå faktiskt står
inför och tänkbara angreppssätt för att bemöta dessa. En sådan
djupare analys skulle ge ett värdefullt stöd i arbete med
verksamhetsplanering och strategier för stadens verksamheter.
Visionen har i huvudsak ett utifrån och in-perspektiv, vilket är
bra. Medborgare, näringsliv och besökare står i fokus. I vissa fall
lyfts dock interna aspekter på stadens arbete fram. Stadsarkivet
anser att det vore värdefullt att lyfta fram att staden 2030 ska ha
en e-förvaltning och informationsförsörjning i världsklass. Detta
innebär att staden ska arbeta med modern informationsteknologi
för att ge bästa service, erbjuda demokratisk insyn, samt ge
effektivast möjliga förvaltning.

Bilaga: Stadsledningskontorets remiss Revidering av Vision

2030 – ett Stockholm i världsklass.

SLUT

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

