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§7
Stadsarkivets remissvar om Revidering av Vision 2030
– ett Stockholm i världsklass
Dnr 1.6-8885/14
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:
1. Att kulturnämnden godkänner Stadsarkivets tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från 2014-07-11
Sammanfattning
Stadsarkivet stödjer idéen med en vision för ett Stockholm i
världsklass. Visionen fyller en funktion att inspirera stadens
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag till beslut
(se beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten
Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
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att bordlägga revidering av Vision 2030 – ett Stockholm i
världsklass
att därutöver anföra följande
Vi anser att det är en märklig ordning att behandla programoch visionsdokument som sträcker sig över flera år framåt i
tiden, en månad innan ett allmänt val. Inte minst för att det
minskar stockholmarnas delaktighet och påverkan av de beslut
som staden fattar och som får konsekvenser i stockholmarnas
vardag, för lång tid framöver.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att
ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.
Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund
(MP) deltar inte i beslutet då deras yrkande om bordläggning har fallit.
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