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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i budget 2016 fått i uppdrag att i samverkan
med AB Stokab, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad och ”sakernas internet” (Internet of Things).
I ärendet föreslås en strategi som syftar till att stimulera, vägleda
och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till målet
om Stockholm som världens smartaste stad.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till strategi för
Stockholm som smart och uppkopplad stad. Förvaltningen ser stor
potential att genom digitalisering och nya smarta lösningar kunna
förenkla och förbättra tjänster inom det sociala området.
Förvaltningen har flera pågående projekt inom området.
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Förvaltningen välkomnar att kommunstyrelsen kommer att
genomföra en översyn av samtliga styrdokument inom it-området.
Ett sammanhållet digitaliseringsprogram kommer att skapa
förutsättningar för en tydligare styrning av it-utvecklingen i staden.
Förvaltningen ser även positivt på att mer konkreta strategiska
digitaliseringsplaner ska tas fram för varje verksamhetsområde.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har lämnat kommunstyrelsens förslag till strategi
för Stockholm som smart och uppkopplad stad till socialnämnden
för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 30 september 2016.
Strategin har även remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
samtliga facknämnder, Stockholms stadshus AB, samt ett antal
myndigheter och organisationer med kompetens inom
digitaliseringsområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Ärendet
behandlas av funktionshinderrådet dem 15 september 2016 och på
förvaltningsgruppens möte den 14 september 2016.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i budget 2016 fått i uppdrag att i samverkan
med AB Stokab, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad och ”sakernas internet” (Internet of Things).
I ärendet föreslås en strategi som syftar till att stimulera, vägleda
och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till målet
om Stockholm som världens smartaste stad. En smart stad är en stad
som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare
och bättre för invånare, företagare och besökare.
Den föreslagna strategin innehåller en målbild som tar avstamp i
Vision 2040. Målbilden för den smarta staden är att skapa den
högsta livskvaliteten för stockholmarna och det bästa klimatet för
företagande. Strategin innehåller ett antal principer för
genomförande och kommunikation i den smarta staden samt
förutsättningar för genomförandet i form av verksamheter, teknik
och kostnadsfördelningsprinciper. Likaså har ett antal prioriterade
projekt för att skapa grundförutsättningar för övriga
verksamhetsprojekt identifierats, så som kartläggning av befintliga
it-plattformar och utredningar kring juridik och
informationssäkerhet.
En kommunikationsstrategi har tagits fram för att vägleda
kommunikationen i och runt genomförandet av strategin.
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I arbetet med att ta fram planen har stadsledningskontoret kartlagt
pågående eller nyligen avslutade projekt kopplade till nya digitala
tjänster och verktyg. Likaså har 200 möjliga nya projekt inom
området identifierats.
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Förändringsarbetet kopplat till planen inom varje verksamhet
föreslås följas upp årligen av varje nämnd och bolagsstyrelse.
Prioriterade verksamhetsprojekt kopplade till den smarta staden
som utförs av facknämnder, stadsdelsnämnder och/eller
bolagsstyrelser föreslås följas upp av respektive projektägare, men
även rapporteras in centralt för att ge en samlad bild av stadens
arbete. Kommunstyrelsen föreslås samordna och följa upp
nämnders och bolagsstyrelsers arbete med genomförande av
strategin.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till strategi för
Stockholm som smart och uppkopplad stad. Förvaltningen ser stor
potential att genom digitalisering och nya smarta lösningar kunna
förenkla och förbättra tjänster inom det sociala området.
Förvaltningen har flera pågående projekt inom området.
Förvaltningen välkomnar att kommunstyrelsen kommer att
genomföra en översyn av samtliga styrdokument inom it-området.
Översynen ska leda fram till ett sammanhållet
digitaliseringsprogram för staden, där vidare utveckling av resultatet
av strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad ingår.
Ett sammanhållet digitaliseringsprogram kommer att skapa
förutsättningar för en tydligare styrning av it-utvecklingen i staden.
Förvaltningen ser även positivt på att mer konkreta strategiska
digitaliseringsplaner ska tas fram för varje verksamhetsområde.
Bilagor
1. Förslag till strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad
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