Kulturnämnden 2015-09-22

Sida 14 (24)

§7
Svar på remiss om Innovationsstrategi för Stockholms
stad
Kuf dnr. 1.1/2085/2015
SSA dnr. 1.6-12295/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets
gemensamma förslag:
- att godkänna svaret på remissen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat
ärende från 2015-09-08.
Sammanfattning
I ärendet lämnar kulturförvaltningen och Stadsarkivet ett gemensamt
svar.
Den föreslagna strategin innehåller principer för hur
innovationsförmågan hos stadens verksamheter kan stärkas och
därmed öka organisationens förmåga att möta framtidens utmaningar.
För att främja stadens innovationskraft föreslås sex delstrategier för
hur staden ska arbeta med att stärka innovationskraften i
organisationen.
Förvaltningarna understryker i sitt svar värdet av en innovativ strategi
för staden och betonar bland annat kulturens roll som motor i stadens
utveckling, behoven av stärkta incitament för innovationer, att ILS
utvecklas till ett innovativt verktyg, medarbetarnas kompetenser och
kunskaper om innovation samt ökat samarbete över förvaltnings- och
bolagsgränserna.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen och Stadsarkivet
(se beslutet).

2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- att som svar på remissen överlämna följande
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Vi välkomnar att staden nu tar fram en innovationsstrategi. Vi
håller också med om mycket av den problembeskrivning som
ges i strategin kring de hinder som gör att innovation i
alldeles för liten utsträckning är en naturlig del av hur
Stockholms stad som organisation arbetar dagligdags. Även
de delområden som strategin pekar ut uppfattar vi som i
huvudsak relevanta.
Vi tycker dock att strategin måste bli betydligt mer konkret
innan den på allvar kan tjäna som vägledning för ett bättre
innovationsarbete. En sådan konkretisering är nödvändig för
att kunna utmana invanda arbetssätt och göra saker
annorlunda. Aktivt ledarskap behövs, precis som strategin
skriver, för att uppmuntra medarbetarna att arbeta med
innovation, men det behövs också nya institutioner,
finansieringslösningar och miljöer som driver fram
innovation.
Med tanke på hur omfattande stadens upphandlingar är, och
hur lågt förmågan att använda upphandling för att främja
innovativa lösningar skattas i dagsläget, måste arbetet med att
främja innovationsdrivande upphandlingar ges högsta
prioritet. Genom att lämna utrymme för utveckling av teknik
och arbetssätt under avtalsperioden skapas nya möjligheter
för tillväxt och innovationskraft hos de företag som har
staden som kund. Vi hyser ingen större tilltro till majoritetens
beredskap att se upphandlingar som ett instrument för
innovation och tillväxt.
Slutligen anser vi att alla förvaltningar och bolag inom staden
bör ges i uppdrag att aktivt identifiera och undanröja hinder
för företagande, utveckling och innovation. Detta ska vara en
del av kärnuppdraget och integreras i det löpande arbetet.
3) Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättaryttrande från Pelle
Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- att som svar på kommunstyrelsens remiss av
innovationsstrategi för Stockholms stad anföra följande:

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Vi anser att innovationer har en viktig roll att fylla både i
förhållande till att utveckla den befintliga verksamheten och
för att bygga en stark och konkurrenskraftig region. Vi vill att
nyskapande tankar och idéer ska kunna frodas och utvecklas i
Stockholms stad i syfte att i förlängningen erbjuda
medborgarna bättre verksamheter genom t ex
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innovationsupphandlingar där smarta lösningar ska prioriteras.
I det arbetet är det också viktigt att staden vågar satsa på dessa
frågor vilket inkluderar såväl centralt stöd till nämnderna och
medarbetarna som att avsätta tillräckliga resurser i form av tid
och pengar.
Ambitionerna i det ärende som nu ligger för beslut är i
grunden bra men den remitterade strategin är emellertid så
oprecis att den inte kan anses utgöra ett strategidokument. Vi
efterlyser ett tydligt syfte med strategin samt tydligare
definitioner och avgränsningar kring hur stadens
innovationsarbete konkret ska bedrivas.
Strategin saknar även tydliga mål och indikatorer liksom en
plan för hur arbetet ska följas upp vid sidan av budget. Vi
anser att frågan om innovationer och
innovationsupphandlingar är för viktiga för att bara reduceras
till fina ord och formuleringar. För att detta dokument ska bli
en effektiv strategi så efterlyser vi konkreta målformuleringar
och indikatorer, en tidsplan för implementeringsarbetet samt
en konkret plan för hur detta arbete ska följas upp.
Vi saknar även resonemang om på vilket sätt staden centralt
kommer att stötta upp nämnder och medarbetare i syfte att öka
deras kompetens vad gäller t ex innovationsupphandlingar.
Vidare kan det också finnas anledning att fundera över
huruvida staden ska inrätta centrala stödfunktioner för
innovationsarbetet eller om det bör finnas forum för
nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan nämnderna. Idag
ligger vissa nämnder längre fram än andra när det gäller
innovationer, detta bör staden dra nytta av inom hela
organisationen.
Vi tycker att den strategi och den rapport som ligger till grund
för beslutet är bra som underlag för en kommande
innovationsstrategi men inte tillräckligt för beslut i
kommunfullmäktige. Vi vill därför uppmana kommunstyrelsen
att omarbeta och vidareutveckla innovationsstrategin utifrån de
ovan anförda synpunkterna.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) och Pelle Thörnlund (C) reserverar sig mot beslutet till
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förmån för sitt förslag.
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