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Stadsledni
S
ingskonto
orets förslag till besslut
Kommunsty
K
yrelsen föresslår att kom
mmunfullmäkktige besluttar
fö
öljande.
1. Strateegi för Stocckholm som
m smart och uppkopplad
d stad, i
enligghet med billaga 1, godk
känns.
2. Stockkholms Stad
dshus AB uppmanas
u
attt ge stadenss bolagsstyreelser i uppdrrag att anta ”Strategi föör Stockholm
m som
smarrt och uppko
opplad stad””, bilaga 1.
3. Kom
mmunfullmäktige uppdrrar åt komm
munstyrelsen
n att
genoomföra föruttsättningsprrojekt och saamordna näämnders
och bbolags arbette med geno
omförandet av strategin
n.
4. Kostnnader fören
nade med geenomföranddet av strateg
gin samt
uppddrag om gen
nomförande av prioriterrade projektt ska
beakt
ktas i samban
nd med kom
mmunfullmääktiges bud
dget för
komm
mande år.
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Sammanfa
S
attning
Kommunsty
K
yrelsen har i budget 201
16 fått i upppdrag att i saamverkan
med
m AB Stookab, miljö- och hälsosk
kyddsnämnnden och
trrafiknämndeen ta fram en
e strategi för
f Stockhollm som sma
art och
uppkopplad
up
stad och ”sakernas inteernet” (Inter
ernet of Thin
ngs).
I ärendet förreslås en straategi som sy
yftar till attt stimulera, vägleda
och
o samordnna insatser för
f att genom
m digitaliseering bidra till
t målet
om
o Stockhollm som värlldens smartaste stad. E
En smart stad
d är en stadd
so
om utnyttjaar digitaliserringens möjligheter förr att göra liv
vet enklare
och
o bättre föör invånare, företagare och besökar
are. I staden skapas
kontinuerligt
k
t nya smartaa tjänster so
om verkar fö
för en innovativ stad.
Tjänsterna
T
soom utvecklaas måste utfformas på eett sätt som skapar
möjligheter
m
fför alla stad
dens invånarre att dra nyytta av dem, både de
med
m hög diggital mognad
d och tillgån
ng till internnet som de med
m lägre
digital
d
mognnad och tillg
gång till inteernet.
Utöver
U
strateegin för Sto
ockholm som
m smart ochh uppkopplaad stad ska
kommunstyr
k
relsen underr 2016 påbö
örja arbetet m
med en öveersyn av
saamtliga styrrdokumenteen inom it-o
området medd inriktning
gen att
sk
kapa ett sam
mmanhållet digitaliseringsprogram
m för Stockh
holms stad.
Digitaliserin
D
ngsprogramm
met är ett låångsiktigt sttyrdokumen
nt som
omfattar
o
alltt som har med digitaliseering i stadeen att göra, inklusive
den
d fortsattaa utveckling
gen och förv
valtningen aav resultatett från
genomförand
g
det av strateegin för Sto
ockholm som
m smart och
h uppkopplad
k
stadd. I arbetet med
m digitaliiseringsproggrammet ko
ommer
sttrategiska pplaner koppllat till digitaalisering förr stadens veerksamhets-områden
o
att tas fram i nära
n dialog med
m förvalttningar och bolag.
Den
D föreslaggna strategin
n innehållerr en tydlig m
målbild som
m tar
avstamp i Viision 2040. Målbilden för den smaarta staden är
ä att skapa
den
d högsta liivskvaliteteen för stockh
holmarna occh det bästaa klimatet
fö
ör företagannde. Detta uppnås
u
geno
om att Stockkholm blir ekologiskt
e
hållbart,
h
ekoonomiskt håållbart, sociaalt hållbart ooch demokrratiskt
hållbart.
h
Gennom digitaliisering, inno
ovativa lösnningar, öppeenhet och
uppkoppling
u
g byggs den
n smarta stad
den.
Vidare
V
föresslås ett antall principer för
f genomföörande och
kommunikat
k
tion i den sm
marta staden
n. Principerrna omfattarr bland
annat inriktnningen att in
nvesteringarr styrs till prrojekt som ligger
l
i
liinje med måålbilden, attt allt som geenomförs i dden smarta staden ska
utgå
u ifrån måålgruppernaas behov occh att Stockhholms stad ska
saamverka meer internt occh externt. Samverkan
S
internt och externt
med
m andra ooffentliga veerksamheterr, akademi, nnäringsliv och
o
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in
nvånare är aav högsta viikt för att sk
kapa den sm
marta staden
n för alla
so
om bor, visttas eller verrkar här.
Stadsledning
S
gskontoret föreslår
f
även
n ett antal sstrategiska möjliggörm
ande principper vilka kräävs för att uttveckla denn smarta stad
den.
Exempel
E
på sådana prin
nciper är att staden ska ha gemensaamma
digitala
d
platttformar, tek
kniska lösnin
ngar byggdaa på öppna standarder
och
o avtal som
m möjliggör utveckling
g och innovvation. Vidaare är
sääkerhet ochh integritetssskydd samt öppna dataa av stor vik
kt.
Ett
E antal priooriterade projekt, här kallade verkssamhetsprojjekt
reespektive föörutsättning
gsprojekt, fö
öreslås för aatt påbörja genomg
fö
örandet av sstrategin. Sttadsledningskontoret fööreslår även
n ett antal
kostnadsförd
k
delningsprin
nciper som bör
b gälla föör utveckling
gen av den
sm
marta stadeen.
En
E strategi fö
för kommun
nikation kop
pplad till denn smarta staaden
fö
öreslås för aalla Stockho
olms stads verksamhete
v
er. En viktig
g uppgift i
kommunikat
k
tionsarbetett är att alla Stockholms
S
s stads verkssamheter
deltar
d
i att iddentifiera geemensammaa budskap, aarenor och aktiviteter
a
so
om kan stärrka bilden av
a Stockholm
m som en sm
mart och up
ppkopplad
sttad i världenn. Varje verrksamhet an
nsvarar för aatt kommun
nicera det
so
om pågår innom respekttive verksam
mhet. Komm
munikation via
Stockholms
S
stads befinttliga kanaler och dialogg i sociala medier
m
är
prioriterat.
p
Förändringsa
F
arbetet inom
m varje verk
ksamhet förreslås följas upp
årligen av vaarje nämnd och bolagssstyrelse. Priioriterade
verksamhets
v
sprojekt kop
pplade till den smarta sttaden som utförs
u
av
faacknämnderr, stadsdelsn
nämnder occh/eller bolaagsstyrelserr föreslås
fö
öljas upp avv respektivee projektägaare, men äveen rapporterras in
centralt för aatt ge en sam
mlad bild av
v stadens arb
rbete. Indikaatorer för
att följa upp effekten av
v strategin föreslås
fö
tas ffram i samb
band med
digitalisering
d
gsprogramm
met.
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Bakgrund
B
Kommunfull
K
lmäktige haar i budget för
f 2016 besslutat att en
n strategi
fö
ör Stockhollm som smaart och uppk
kopplad stadd och ”sakernas
in
nternet” (Int
nternet of Th
hings, IoT) ska tas fram
m. Kommun
nstyrelsen
sk
ka i samverrkan med AB Stokab, miljöm
och hhälsoskyddsnämnden
och
o trafiknäm
mnden ta frram strategin
n. Stockhollm Businesss Region
sk
ka bistå meed ett näring
gslivs-främjande perspeektiv i framttagandet.
Arbetet
A
ska ääven omfattta en kostnaadsprognos för att realiisera
sttrategin.
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Stadsledning
S
gskontoret genom
g
avdeelningen förr digital utveeckling har
utarbetat
u
ett förslag till en strategi för
f Stockhoolm som sm
mart och
uppkopplad
u
stad, vilken
n redovisas i bilaga 1, ssamt en kom
mmunikationsstrate
k
egi, vilken redovisas
r
i bilaga
b
2. Föörslaget utgåår ifrån
Stockholms
S
stads förutssättningar varför en karrtläggning av
a
pågående
p
proojekt har geenomförts, vilken
v
redovvisas i bilag
ga 3. För
genomförand
g
det av strateegin och förr den långsiiktiga utvecklingen
mot
m att Stockkholm ska bli
b världens smartaste sstad föreslås ett antal
prioriterade
p
pprojekt, vilk
ka redovisas i bilaga 4..
Området
O
inoom vilket strrategin verk
kar regleras av flera sty
yrdokument.
d
D
Däribland sttyrdokumen
nt för it, vilkka är under översyn
genom
g
digitaaliseringsprrogrammet. Föreslagenn strategi existerar
parallellt
p
meed och komp
pletterar and
dra styrdokuument i stad
den,
sååsom:
- Digittaliseringsprogram för Stockholmss stad
- Stockkholms stad
ds kommuniikationsproggram
- Innovvationsstrattegi för Stocckholms staad
- Stockkholms stad
ds miljöprog
gram
- Grönn it-strategi för Stockho
olms stad
- E-strrategi för Sttockholms stad
- E-hällsa - Nation
nell it-strategi för vård ooch omsorg
g,
tilläm
mpning för Stockholms
S
s stad
- Tryggghets- och säkerhetsprogram för SStockholms stad
Ärendet
Ä
Som
S
grund fför att ta fraam strategin har stadsleedningskonttoret haft
dialog
d
med ccirka 250 peersoner. Staadsledningskkontoret harr
organiserat
o
ooch genomffört 13 styck
ken arbetsm
möten, cirka 45
in
ntervjuer, ennkätundersö
ökning med
d invånare saamt omvärlldsbevakning
b
avv andra smaarta städer.
Arbetsmöten
A
na har hållitts med repreesentanter fr
från berördaa fackfö
örvaltningarr och bolag samt akadeemi och närringsliv. Arb
betsmötena
har
h fokuseraat på: social hållbarhet; arbete, kulttur och fritiid; miljö
och
o energi; ttrafik, transp
port och log
gistik; stöd ooch omsorg
g;
byggnader
b
ooch stadsplaanering; tekn
nisk infrastrruktur; vatteen samt
fö
örskola ochh skola. Vidaare har fyraa arbetsmöteen med bred
dare tema
genomförts
g
ttillsammanss med närin
ngsliv, akadeemi, invånaare och
sttartupföretaag. Det har även
ä
genom
mförts direkttdialog i staadshuset
med
m invånarre i olika åld
drar från barrn till pensiionärer.
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In
ntervjuer haar genomförrts med med
dlemmar i aarbetsgruppen för den
sm
marta stadeen. Arbetsgrruppen beståår bland annnat av repreesentanter
frrån de fackfförvaltningaar och bolag
g som ingårr i digitaliseringsrådet
saamt represeentanter från
n projektorg
ganisationerr så som Urb
ban ICT
Arena.
A
Vidarre har interv
vjuer hållitss med invånnare i Stockh
holm.
Stockholms
S
stads invån
nare har även
n hörts genoom dialog via
v sociala
medier
m
samtt en enkätun
ndersökning
g som spridiits via elektrroniska
kanaler
k
vilkeen resulteraade i över 3 350 svar. Innvånarna tog i undersö
ökningen sttällning till stadens visiion om att bbli världens smartaste
sttad, utvärdeerade staden
ns nuvarand
de digitala kkontaktytor samt kom
med
m idéer påå lösningar som kan blii del av denn smarta stad
den. Cirka
50 enkäter hhar vid sidan
n av detta sk
kickats till ooch besvaraats av de
sttadsdelsförvvaltningar, fackförvaltn
f
ningar och bbolag som inte
i hörts
genom
g
arbettsmöten och
h intervjuer.
För
F att förståå erfarenhetter från omv
världen har en omvärld
dsbevakning
b
ut
utförts. Identtifierade iniitiativ i andrra smarta sttäder har
använts som
m inspiration
n i arbetsmö
öten. Dessuttom har ett aktivt
a
erfarenhetsuutbyte skett med
m andra städer
s
som kkommit lån
ngt i sina
saatsningar föör att bli sm
marta städer.
Arbetsmöten
A
na, intervjueerna och de interna enkkätundersök
kningarna
har
h fokuseraat på tre omrråden:
- Utmaaningar och
h möjligheteer för Stockhholm där diigitaliseringg
kan ggöra en skillnad
- Pågåående och ny
yligen avslu
utade ”smarrta” projekt inom
respeektive verkssamhetsomrråde i stadenn
- Möjlliga nya proj
ojekt inom den
d smarta sstaden med tydlig
nyttaa
Behov
B
och m
möjligheter för Stockholm
I ett Stockhoolm under fö
örändring fiinns behov och utmaningar som
delvis
d
kan beemötas och tillgodosess genom smaarta och dig
gitala
lö
ösningar. Föörändringen
n drivs bland annat av öövergripand
de trender
såå som urbannisering, glo
obalisering och ökad liivslängd.
Digitaliserin
D
ngen är en genomgripan
g
nde transforrmation som
m drivs av
utveckling
u
av nya teknik
ker och föräändrade betteenden vilk
ket
möjliggör
m
nyya former av
v tjänster occh lösningar
ar. Behov av
v och
möjlighetern
m
na med digittalisering åtterfinns inom
m både näriingsliv,
saamt på olika
ka nivåer av stadens org
ganisation ooch samtligaa
verksamhete
v
er.
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Det
D finns ockkså stora möjligheter
m
med
m digitalissering för Stockholm
S
och
o Sverige.. Tillväxten för Sverigee uppskattass kunna ökaa med cirka
40
4 procent fr
fram till 202
20 drivet av digitaliserinng. Denna tillväxt
t
sk
kulle kunnaa innebära mer
m än 200 000
0 arbetstiillfällen för Sverige,
med
m en stor andel av deessa i Stockh
holmsregionnen.1
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Figur
F
1:

D
Digitalisering
gens möjliga effekt
e
på tillvväxten för flera
eeuropeiska lä
änder

Figur
F
2:

D
Digitalisering
gens möjliga effekt
e
på antaal arbetstillfä
ällen för
fflera europeisska länder

1

Digitizing Euurope, The Boston Consultin
ng Group 201 6
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Allt
A fler männniskor och resurser ko
oncentreras i och kring städer,
sååväl i Sveriige som i väärlden. Urbaanisering ärr i sig inte något nytt
men
m utveckl ingen går allt snabbaree.
- Undeer 1950-taleet bodde 30 procent av världens in
nvånare i
urbanna områden
n och idag ärr motsvarannde siffra 50
0 procent
- Enliggt FNs prog
gnos kan värrldens urbanniserade beffolkning
komm
ma att stigaa till 66 proccent år 20500
- Undeer de senastte fem åren har
h befolknningsökning
gen i
Stockkholm legatt på 17 000 personer peer år i genom
msnitt,
vilkeet gör staden
n till en av Europas
E
snaabbast växan
nde städer2
Bristen
B
på boostäder min
nskar möjlig
gheten för m
människor attt flytta till
Stockholms
S
stad. Bostadsbristen i Stockholm
S
hhar uppskatttats kosta
21
2 miljarderr kronor per år i form av
v minskad ttillväxt och ökat
3
utanförskap
u
. För att få bostäder tilll alla som vvill flytta tilll
Stockholm
S
ooch alla nyaa stockholmare har stadden som måll att bygga
40
4 000 bostääder fram tilll 2020. Sam
mtidigt inneebär EUs vaattendirektiv
d
att bbåde vattenn
nära och ick
ke-vattennärra nybyggnationer
måste
m
ske påå ett sätt som
m inte äventtyrar målenn för en vatteenkvalitet
med
m god ekoologisk och kemisk stattus till 20211.
Den
D ökade bbefolkningsm
mängden in
nnebär att anntalet transp
porter av
människor
m
ooch varor ök
kar. Stadens miljömål ppekar samtid
digt på att
biltrafiken
b
bör minskas.. Detta ställer krav på uutvecklingen
n av
kollektivtraf
k
fik, cykelban
nor och gån
ngbanor.
- 30 prrocent av dee svenska uttsläppen av koldioxid utgörs
u
av
utsläppp från väg
gtransporter och andelenn fortsätter öka i takt
med att vägtrafik
ken ökar4
- Avgaasutsläppen
n från vägtraafiken påverrkar naturen
n genom
utsläppp av försu
urande, gödaande och ozzonbildande ämnen
och hhar dessutom
m en negativ effekt på människorss hälsa
Stockholms
S
stad har som
m mål att taa ansvar för att minska de
klimatpåverk
k
kande utsläp
ppen och attt vara fossillbränslefrittt år 20405.
- I Sto ckholm upp
pgår utsläpp
pen av växthhusgaser tilll ungefär
3 tonn per person
n och år, räk
knat på transsporter, el och
o
6
uppvvärmning
- Ett ddelmål är attt utsläppen av
a växthusggaser år 202
20 ska vara
5
nere i 2,3 ton peer person och år
2

Statistiska cenntralbyrån, 20
014
Swedbank, 20013
4
Vägtrafikens miljöpåverkan
n, Naturvårdsverket, 2015
5
Budget 2016 fför Stockholm
ms stad och inrriktning för 20016-2017 sam
mt
gardirektiv 20015-2017 för koncernen
k
Sto
ockholms Staddshus AB,
äg
Stockholms staad, 2015
6
Leva miljövännligt och klimatsmart, Stock
kholms stad, 22015
3
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Det
D finns idaag skillnadeer inom Stocckholm, vilkket syns gen
nom
exempelvis:
- Skolrresultat, i Norrmalm
N
occh Östermallm går 94 procent
p
av
eleveerna ut grun
ndskolan meed behörighhet till gymn
nasiets
natioonella prograam, motsvaarande siffraa i Rinkeby--Kista och
Spånnga-Tensta är
ä 78 procen
nt7
- Sysseelsättning, områden
o
meed högst syssselsättning
g har över
88 prrocent förväärvsarbete medan
m
områåden med läägst syssel6
sättniing har 50 procent
p
- Valddeltagande, det
d valdistriikt med höggst andel som
m deltog i
valett hade över 94 procentss valdeltagan
ande medan distriktet
med lägst valdelltagande hade under 411 procent6
Stockholm
S
ooch Sverige har hög tilllgång till upppkoppling och
användning av digitala enheter.
- 92 pprocent av befolkningen
b
n 12 år och uppåt har tiillgång till
interrnet8
I Sverige harr medellivsllängden för invånare ökkat sedan
1860-talet.
- På huundra år harr andelen av
v befolkninggen som är 65 år eller
äldree dubblerats medan and
delen 10 år eeller yngre har
h
9
halveerats
- Prognnoser visar att kostnader för äldrevvård och sju
ukvård kan
komm
ma att öka med
m 270 pro
ocent från åår 2014 till år
å 204010
Teknisk
T
utveeckling inom
m områden som moln, mobilitet, Internet
I
of
Things
T
(IoT)), säkerhet och
o dataanaalys öppnar nya möjligh
heter för
sm
marta lösninngar i värld
dens städer, vilka kan an
användas förr att
bemöta
b
delarr av de beho
ov och utmaaningar som
m exemplifierats
ovan.
o
I de noordiska länd
derna finns goda förutssättningar, exempelvis
e
i form av attt IoT-markn
naderna är bland
b
de messt mogna i världen.
v
- I Norrden finns det
d närmare fyra gångerr så många
uppkkopplade sak
ker (IoT-enh
heter) per pperson som i resten av
11
världden
- Antaal uppkopplaade saker i Norden
N
förvväntas öka med
m drygt
20 prrocent per år
å och nå 150 miljoner åår 202010
- Det iinnebär merr än fem upp
pkopplade ssaker per peerson i
Nordden
7
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Skillnadernass Stockholm. Kommissionen
K
n för ett sociallt hållbart Sto
ockholm,
2015, Stockhollms stad, 2015
5
8
Svenskarna ooch internet, In
nternetstiftelseen i Sverige, 22015
9
Befolkningspyyramiden har blivit ett torn, SCB, 2015
10
0
Åldrande beffolkning, Folk
khälsomyndigh
heten, 2014
11
1
Connected T
Things 2016, TeliaSonera
T
occh Arthur D. L
Little, 2016
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Stockholm
S
hhar goda förrutsättningar och möjliggheter att blli en
sm
martare stadd.
- Stockkholm har världens
v
största neutralla fibernätveerk
- Stockkholm var en
e av de första städernaa i världen med
m 4G
och iidag finns det
d fyra konk
kurrerande 44G-operatö
örer och en
världdsunik mobiiltäckning i staden till fföljd av dettta
- Stockkholm är ettt ledande IK
KT-kluster122 i Europa och
o
världden, med fleera världsled
dande företaag och fram
mgångsrika
startuupföretag
- I Sto ckholm harr programmerare på sennare år utvecklats till
ett avv de vanligaaste yrkena i regionen
- I Sveerige genom
msyras närin
ngslivet av pplatta hierarrkier där
varjee individs id
déer och tankar räknas
- Sveriige erbjuderr möjligheteer för vårdnnadshavare att
a arbeta
undeer barnomso
orgen
- Sveriige har hög jämställdheet, topp 5 i vvärlden13
Stockholms
S
stad ligger även långt framme
f
inoom det som normalt
brukar
b
benäm
mnas e-förv
valtning.
- Natioonellt sett lååg staden långt fram reddan år 2014
4, med ett
60-taal e-tjänster och över 30
0 mobila appplikationerr, vilket
leddee till en delaad förstaplats i SKLs inndex för kom
mmuners
utbudd av e-tjänster och appllikationer
- Anväändningen av
a e-tjänsterr har även öökat kraftigtt och gick
från 22012 till 20
013 upp 25 procent
p
till 1,8 miljoneer
använndningstillffällen
Arbetsmöten
A
na och enkääterna med invånarna
i
iddentifieradee ytterligare
möjligheter:
m
- Smarrt stad engaagerar och in
ntresset krinng visionen ”världens
smarrtaste stad” är
ä stort vilk
ket visas av att över 75 procent av
de cirrka 3 350 enkätsvaren är positiva till att stadeen tar fram
en strrategi för sm
mart och up
ppkopplad sttad. Dialogen med
invånnare är viktiig i både fraamtagandet och genom
mförandet
av strrategin
- Det ffinns önskem
mål om att information
i
n från och kontakt
k
med
Stockkholms stad
d ska vara kopplad till iinvånarens
livssiituation
- Det äär viktigt för invånaren
n att tjänsterr är flexibla och går att
använnda över ko
ommungrän
nser samt attt landstinget,
komm
munens och
h i vissa fall även statligga myndigh
heters
tjänstter är samorrdnade
12
2
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Ett kluster ärr ett geografiskt område meed flera företagg inom samma bransch, i
detta fall inom informations-- och kommun
nikationstekniik (IKT)
13
3
The Global G
Gender Gap Report
R
2014, World
W
Econom
mic Forum, 20
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Pågående
P
occh nyligen avslutade ”smarta”
”
prrojekt
Det
D finns fleera pågående och nyligeen avslutade
de projekt in
nom
Stockholms
S
stad kopplaat till nya digitala tjänstter och verk
ktyg. I
frramtagandeet av strategin har en kaartläggning av dessa gjorts, där
över
ö
150 påggående ellerr nyligen av
vslutade proj
ojekt identiffierades.
Dessa
D
projekkt pågår i fö
örvaltningarr, bolag ochh stadsdelar i staden.
In
nventeringeen finns i bilaga 3 där projekten
p
koort beskrivs.
Möjliga
M
nyaa projekt
Många
M
städeer i världen gör insatserr för att bli ssmartare, ex
xempelvis
Dubai,
D
New York, Lond
don, Barcelona, Hong K
Kong, Singapore och
Wien.
W
Omfaattningen och inriktning
gen på smarrt stad-satsn
ningar runt
om
o i världenn skiljer sig samtidigt åt. Få städer i världen driver
d
heltääckande inittiativ som in
nkluderar både
b
invånarre, offentlig
g verksaamhet, närinngsliv och akademi
a
sam
mt alla verkksamhetsom
mråden,
exempelvis ttrafik, energ
gi, miljö, häälso-/sjukvåård. Städerna lägger
to
onvikt på ollika samhällsområden som
s prioriteeras inom
utvecklingen
u
n av den sm
marta staden.. Några städder är fokuserade på
ekonomisk ttillväxt med
dan andra är mer fokuseerade på
leevnadsvillko
kor. Gemenssamt är dock
k:
- Ett tyydligt fokuss på stadens invånare occh hur ny teeknik kan
använndas för attt förbättra viillkoren förr de som borr, besöker
och vverkar i stad
den
- Områåden som ofta nämns är
ä miljö, klim
mat, samverkan,
serviice, effektiv
vitet och triv
vsel
Under
U
framttagandet av strategin haar över 200 möjliga nya smarta
projekt
p
identtifierats gen
nom arbetsm
möten, intervvjuer, enkätter och
omvärldsbev
o
vakning, därr digitaliserring kan görra en skillnaad för
verksamhete
v
en. Dessa möjliga
m
nya projekt
p
har ööversiktligtt bedömts
utifrån
u
genom
mförbarhet och effekt, och är en ggrund för geenomfö
örandet av sstrategin sam
mt det fortsatta arbetett i digitaliserringsprogrammet
p
.
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Ärendets
Ä
b
beredning
Ärendet
Ä
har beretts inom
m avdelning
gen för digittal utvecklin
ng i
saamverkan m
med en arbeetsgrupp besståendes av AB Stokab
b,
S:t
S Erik Kom
mmunikation AB, miljö
öförvaltninggen, trafikko
ontoret,
äldreförvaltnningen, utbiildningsförv
valtningen, kkulturförvalltningen,
sttadsbyggnaadskontoret, idrottsförvaltningen, SSpånga-Ten
nsta
sttadsdelsförvvaltning, so
ocialförvaltn
ningen, explloateringsko
ontoret,
SLK
S
kommuunikationsen
nheten, Urb
ban ICT Areena och Stockholm
Business
B
Re gion. Arbettsgruppen fö
ör den smarrta staden haar under
sttrategiarbettet fungerat både som referensgruppp och som ett
saamverkansfforum. Sam
mverkan har även skett m
med Mobilee Life14 ochh
eGovlab15.
Strategin
S
harr även tagitss fram i sam
mråd med innnovationsd
direktören
och
o utredninngsstaben.
Stadsledni
S
ingskonto
orets synp
punkter occh förslag
En
E smart ochh uppkopplaad stad definieras här ssom en stad som
utnyttjar
u
diggitaliseringen
ns möjligheeter för att ggöra livet en
nklare och
bättre
b
för invvånare, föreetagare, och besökare saamt för att
effektiviseraa och förbätttra stadens verksamhet
v
ter. I staden
n skapas
kontinuerligt
k
t nya smartaa tjänster occh innovativva lösningarr för att nå
detta.
d
Det
D finns måånga goda exempel,
e
pro
ojekt och veerksamheterr som
reedan idag vverkar för en
n smart stad
d, men det fiinns ett behov av att
saamordna, riikta samt prrioritera dessa och nya satsningar inom
i
sttaden genom
m en gemen
nsam strateg
gi. Stockhollms stad harr genom
detta
d
goda föörutsättning
gar för att blli ännu smarrtare och påå sikt
uppnå
u
visionnen om ”värrldens smartaste stad”. Strategin i bilaga 1
ty
ydliggör rikktningen i trre områden: gemensam
m målbild,
genomförand
g
de och möjlliggörare. Delarna
D
i stra
rategin syns i Figur 3.

14
4
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Forskningsceenter som etab
blerades 2007 och har etabllerat sid som ett
e
in
nternationellt kkänt forskning
gscenter inom
m området mobbila tjänster. Centret
C
är
delfinansierat aav Vinnova. Andra
A
intressenter som deltaar i centret är Swedish
CT, KTH, Eri csson, Microssoft, IKEA, ABB med fleraa.
IC
15
5
eGovlab är een forskningsccenter inom e--förvaltning soom bildandes 2011 på
Stockholms unniversitet.
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Målbild
M
En
E målbild ssom sammaanfattar måleet för utveckklingen av den
d smarta
sttaden föresllås. Målbild
den för den smarta stadden, tar avstamp i
Vision
V
2040 och består av tre lagerr, se Figur 44.
Figur
F
4: M
Målbild

För
F respektivve område i målbilden finns delmåål definierade vilka
frramgår i strrategin i Kap
pitel 3: Mållbild för Stoockholm som
m smart
och
o uppkoppplad stad.
Strategiska
S
m
möjliggörande princip
per
För
F att vägleeda utveckliingen och sääkerställa låångsiktigt hållbara
lö
ösningar som
m möjliggö
ör den smartta staden haar sju strateg
giska
möjliggörand
m
de principerr tagits fram
m som ska eeftersträvas i staden.
Dessa
D
definiieras i strateegin i avsnittt 4.1 och prresenteras i Figur 5.
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Figur
F
5: S
Strategiska möjliggöra
ande princiiper

Principer
P
föör genomförrande
För
F att vägleeda och sam
mordna geno
omförandet av strategin
n har åtta
principer
p
förr genomföraandet tagits fram som sska eftersträävas i
sttaden. Desssa definierass i strategin i avsnitt 5. 1 och preseenteras i
Figur
F
6.
Figur
F
6: P
Principer fö
ör genomfö
örande
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Prioriterade
P
e projekt
Som
S
en del i genomföraandet av straategin initieeras ett antaal
prioriterade
p
vverksamhettsprojekt occh förutsättnningsprojektt, vilka bör
fiinansieras ssom en del av
a genomförandet av ddenna strateg
gi.
De
D prioriteraade verksam
mhetsprojekten syftar tiill att vidareeutveckla
eller skapa nnya applikattioner, tjänster och lösnningar som används av
verksamhets
v
sområdena samt
s
genom
m nya arbetsssätt skapar nytta i
Stockholm.
S
De
D prioriteraade förutsättningsprojekten syftar till att skapa de
fö
örutsättninggar som kräv
vs för att uttveckla den smarta stad
den och
kopplar
k
till vverksamhetssprojekten ovan.
o
Genom
mförs inte
fö
örutsättninggsprojekten kommer inte de prioritterade verkssamhetsprojekten
p
elller komman
nde verksam
mhetsprojektt relaterade till
målbilden
m
attt kunna gen
nomföras. Förutsättning
F
gsprojekt so
om föreslås
är exempelvvis:
- Kartlläggning av
v befintliga digitala
d
platttformar
- Plattfformar och infrastruktu
ur för integrration, IoT och
o big
data
- Riktllinjer för IoT
T-enheter och
o interopeerabilitet
- Öppnna data
- Kunsskapsspridn
ning
- Samvverkan
- Juriddiska utredn
ningar
- Inforrmationsark
kitektur och informationnssäkerhet
Kommunika
K
ationsstrateg
egi
Kommunika
K
ationsstrateg
gin är ett öv
vergripande dokument för
f
kommunikat
k
tionen i och
h runt genom
mförandet av strategin för en
sm
mart och upppkopplad stad.
s
Komm
munikationssstrategin definierar
bland
b
annat syfte, mål, målgrupper
m
r och budskaap. Dokumeentet ska
vara
v vägledaande för allaa Stockholm
ms stads verrksamheter i deras
kommunikat
k
tion kring den
d smarta staden. Kom
mmunikation
nsstrategin
beskrivs
b
i billaga 2.
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Organisation
O
n för genom
mförande
Kommunsty
K
yrelsen föresslås samordna och följaa upp nämnders och
bolagsstyrels
b
sers arbete med
m genom
mförande av strategin. Varje
V
nämnd
n
och bbolagsstyrellse föreslås ansvara förr att aktivt arbeta
a
utifrån
u
dennaa strategi fö
ör att nå mållbilden inom
m respektiv
ve
verksamhet.
v

Digitaliserin
D
ngsrådet föreeslås ansvarra för samorrdning av sttrategin för
den
d smarta sstaden. Rådeet föreslås även
ä
ansvarra för den öv
vergripande
g
priooriteringen av projekt för
f att bli enn smart stad
d och val avv
de
d projekt soom ska finan
nsieras.
Stadsledning
S
gskontorets avdelning för
f digital uutveckling har
h
uppdraget
u
attt arbeta närra de olika verksamhets
v
sområdena för att
aktivt kunnaa stödja verk
ksamheter i sitt förändrrade arbete med
m att
utnyttja
u
de m
möjligheter som digitaliiseringen föör med sig.
Genomföran
G
ndet av strattegin föreslåås därför leddas av och samordnas
s
in
nom avdelnningen för digital utveck
kling.
Nya
N resurserr kommer attt krävas förr att genom
mföra strateg
gin. Ett
program
p
(sam
mordnande projektorgaanisation) fö
för den smarrta staden
fö
öreslås etabbleras inom avdelningen för digitall utveckling
g.
Programmet
P
t föreslås an
nsvara för attt samordnaa och följa upp
u de
prioriterade
p
vverksamhettsprojekten och förutsäättningsprojeekten.
Utöver
U
resurrser till prog
grammet ko
ommer nya ppermanentaa
liinjeresurserr och kompeetenser att krävas
k
inom
m avdelningeen för
digital
d
utvecckling för attt förvalta reesultaten avv de genomfförda
fö
örutsättninggsprojekten.. De prioriteerade verksaamhetsprojeekten som
drivs
d
av verkksamheternaa tillsammaans med avddelningen fö
ör digital
utveckling
u
kkommer vidaare kräva attt respektivee verksamheet har
kompetens
k
aatt genomföra projekten
n och priorititerar arbeteet med dem.
Ytterligare
Y
pprojekt för den
d smarta staden
s
föresslås samordn
nas och
fö
öljas upp avv projektkon
ntoret inom digital förnnyelse, där
projektförsla
p
ag går genom
m ordinariee ansökningssprocess.
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Finansiering
F
g och kostn
nadsfördeln
ningsprincipper
Kommunfull
K
lmäktige fö
öreslås i bud
dget och bokkslut beaktaa de
kostnader
k
soom genomfö
örandet av strategin
s
förr den smartaa staden
in
nnebär. Gennomförandeet av strategin innefattaar prioriterad
de
fö
örutsättninggsprojekt occh verksamh
hetsprojekt samt samorrdning av
genomförand
g
det. Andra och
o parallellla projekt innom ramen
n för den
sm
marta stadeen ute i verk
ksamheternaa ryms inom
m ordinarie budget
b
eller söker säärskilda meedel inom elller utanför staden. Upp
pskattade
kostnader
k
föör att initieraa ett antal prrioriterade pprojekt och det
programkont
p
tor som föreeslås för attt påbörja geenomförandet av
sttrategin för den smartaa staden pressenteras neddan (ej inbeeräknat
utökade
u
linjeeresurser tilll avdelningen för digittal utvecklin
ng).

2017

2018

Prioriterade
e förutsättniingsprojekt

41 mkr

6 mkr

Prioriterade
e verksamhetsprojekt

92 mkr

34 mkrr

Program fö
ör den smarta staden

9 mkr

8 mkr

Totalt

142 mk r

48 mkr

Grundprincip
G
pen är, som
m för allt it-sstöd i stadenn, att kostnaaden för
verksamhets
v
sspecifika lö
ösningar och
h tjänster böör bäras av det
verksamhets
v
sområde som
m använder dem.
Under
U
förutssättning att finansiering
g beviljas föör genomförrandet av
sttrategin utöökas den gem
mensamma it-infrastrukktur som staadsleedningskonttoret har an
nsvar för till att även om
mfatta den
gemensamm
g
ma it-infrastrrukturen i den smarta sttaden, som används
av olika verkksamhetsom
mråden. Tilläggskostnad
aden för löpaande drift
och
o förvaltniing av den nya
n it-infrasstrukturen ffördelas till nämnder
och
o bolagssttyrelser på samma
s
sätt som övrig ggemensam
itt-infrastrukttur, genom it-prislistan
n.
Nät
N och utruustning som används fö
ör datatrafikk i den smarta staden
ansvarar Stookab respekttive S:t Erik
k Kommuniikation för i enlighet
med
m tidigaree beslut av kommunfull
k
lmäktige.
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1 Samm
manfatttning
Stockholm
S
fförändras tilll följd av öv
vergripandee trender så som
urbanisering
u
g, globaliserring och ökaad livslängdd. Samtidigtt leder
utveckling
u
innom digitaliisering och ny teknik tiill nya möjlligheter.
Detta
D
tar sig uttryck i fö
örändrade fö
örväntningaar från invån
nare,
fö
öretagare occh besökaree samt nya former
f
av tj änster och lösningar.
l
Digitaliserin
D
ngen innebärr en omvandling av sam
mhället med
d nya
möjligheter
m
fför tillväxt och hållbarh
het. Denna potential ärr mycket
omfattande.
o
Exempelvis uppskattass tillväxten för Sverigee att kunna
öka
ö med cirkka 40 procent fram till 2020 drivett av digitalisering,
vilket
v
skulle kunna inneebära mer än
n 200 000 joobb för Sveerige1.
Stockholm
S
hhar goda förrutsättningar att ta tillvaara på
digitalisering
d
gens möjlig
gheter genom
m hög jämsttälldhet, utb
bredd
itt-infrastrukttur och hög digital mog
gnad. Detta ger betydan
nde
fö
ördelar i daggens snabbrrörliga och innovativa miljö.
Stockholm
S
hhar även god
da förutsättn
ningar för ddigitalisering genom
en lång histooria av att vara en ledan
nde stad inoom informattions- och
kommunikat
k
tionsteknik,, med många framståennde startupfföretag och
etablerade gllobala bolag
g. Vidare haar Stockholm
m god tillgåång till
arbetskraft m
med relevan
nt utbildning
g samt en traadition av samarbete
s
mellan
m
närinngsliv, akademi, och offfentlig sekttor.
Genom
G
att uutnyttja desssa förutsättn
ningar och m
möjlighetern
na med
digitalisering
d
g och ny tek
knik ska Sto
ockholms sttad göra liveet enklare
och
o bättre föör alla som lever,
l
vistass eller verkaar i Stockho
olm.
Stockholms
S
stads vision
n 2040 är attt Stockholm
m ska bli väärldens
sm
martaste staad, där utvecklingen utgår ifrån beehoven hos invånare,
fö
öretagare occh besökaree. Målet upp
pnås genom
m att Stockho
olm via
in
nnovativa löösningar, öp
ppenhet och
h uppkopplin
ing blir ekon
nomiskt,
ekologiskt, ddemokratisk
kt och socialt hållbart, iillustrerat i Figur 1.

1

Digitizing Euurope, The Boston Consultin
ng Group 201 6
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Figur
F
1:

Illu
ustration av den
d smarta sttaden

Strategin
S
förr Stockholm
m som smartt och uppkoopplad stad syftar till
att stimuleraa, vägleda occh samordn
na insatser fö
för att göra Stockholm
S
tiill världens smartaste stad genom digitaliserinng. Inom Sttockholms
sttads organissation finnss många god
da exempel på verksam
mheter och
projekt
p
som verkar för en
e smart staad redan idaag. Genomfö
örandet av
sttrategin skaa bygga vidaare på det so
om redan haar gjorts och
h görs i
Stockholm.
S
V
Vidare ska nya satsningar utgå ifråån målgruppernas
behov
b
och m
målbilden i denna
d
strateegi.
För
F att möjliiggöra värld
dens smartaste stad kräv
ävs att ett an
ntal
grundläggan
g
nde förutsätttningar och förhållninggssätt etableeras, därför
har
h sju strateegiska möjliiggörande principer
p
taggits fram. Exempel på
dessa
d
principper är att lösningar byg
ggs på gemeensamma diigitala
plattformar,
p
att öppna sttandarder an
nvänds, att säkerhet occh
in
ntegritetssky
kydd säkersttälls samt attt data delass och är öpp
pen. Den
sm
marta stadeen kräver äv
ven möjliggö
örare inom verksamhetter, teknik
saamt finansieering. För att
a styra finaansieringen har tre
kostnadsförd
k
delningsprin
nciper tagitss fram.
Genomföran
G
ndet av strattegin behöver styras avv strategiskaa principer,
i detta fall åttta principerr för att ge ramarna
r
förr insatser occh
underlätta
u
prrioriteringarr. Dessa prin
nciper inkluuderar bland
d annat att
den
d smarta sstaden bygg
gs genom samverkan m
med invånaree,
näringsliv,
n
aakademi och
h offentlig verksamhet.
v
Vidare ställler dessa
principer
p
kraav på att dett är invånarn
nas, företaggarnas och besökares
b
behov,
b
intresssen och mö
öjligheter so
om ska väglleda utveck
klingen av
den
d smartaree staden. Geenomförand
det beskrivs utifrån sam
mordning
och
o samverkkan, kommu
unikation saamt prioriterrade projektt.
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Förändringsa
F
arbetet omffattar Stockh
holms stadss samtliga nämnder
och
o bolagssttyrelser. Förrändringsarb
betet för attt genomföraa strategin
och
o de projeekt som kopplas till straategin ska fööljas upp årrligen av
varje
v
nämndd och bolagssstyrelse. Prrojekt koppllade till straategin som
utförs
u
av faccknämnder, stadsdelsnäämnder ellerr bolagsstyrrelse följs
upp
u av respeektive projek
ktägare, meen rapporterras centralt för att
sk
kapa en sam
mlad bild av
v hur arbetett fortskriderr. Kommun
nstyrelsen
ansvarar för samordning
g av strategins genomfö
förande, öveergripande
kommunikat
k
tionsinsatseer och den centrala uppfföljningen av
a hur
arbetet fortskkrider. Upp
pföljningen bör
b vara basserad på
datainsamlin
d
ng, analys, slutsatser
s
occh plan för hhandling.
Den
D smarta ooch uppkop
pplade stadeen förväntass skapa storaa värden
och
o nytta förr Stockholm
ms invånare,, företagare och besökaare genom
sttadens verkksamheter. Den
D smarta staden förvväntas skapaa nytta i
fo
orm av ökadd livskvaliteet, ett bättree klimat för företagande samt en
ökad
ö
öppenhhet och med
dvetenhet. En
E smartare stad bidrar till ökad
liivskvalitet ggenom enklare, effektiv
vare och anp
npassade tjän
nster. Med
ett bättre klim
mat för föreetagande skapas ökad titillväxt och
sy
ysselsättninng samt ökad attraktivittet för privaata investeriingar.
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2 Inledning
”Digitaliseriingen är den
n enskilt stö
örsta förändrringsfaktorn
n i vårt
tiidsperspektiiv”2, skriverr regeringsk
kansliet. Diggitaliseringeen
tiillsammans med övergrripande tren
nder så som
m globaliseriing,
urbanisering
u
g och ökad livslängd
l
sk
kapar nya m
möjligheter in
nom
sttaden. Rätt hanterad kaan digitaliseeringen möj liggöra en högre
h
liivskvalitet ooch ett bättrre klimat förr företagandde. Denna strategi för
Stockholm
S
ssom smart och
o uppkopp
plad stad syyftar till att stimulera,
s
vägleda
v
och samordna insatser
i
för att göra Stoockholm tilll världens
sm
martaste staad genom digitalisering
g.
Tre
T aspekterr som är gru
undläggandee för utveckklandet av sttadens
digitalisering
d
g är genomg
gripande treender som ppåverkar Sto
ockholms
sttad, möjlighheter till följ
ljd av digitaaliseringen ssamt stadens behov.
Trender
T
så soom urbanisering, globaalisering ochh ökad livsllängd
påverkar
p
utvvecklingen av
a stadens verksamhete
v
er och skapaar nya
behov
b
för staaden. Genom
m digitaliseering och nyy teknik sam
mt
fö
örändrade bbeteenden sk
kapas nya tjjänster och arbetssätt.
Digitaliserin
D
ngs möjligheeter kan anv
vändas för aatt bemöta de
d
övergripande
ö
e trenderna och stadenss behov.
2.1
2

Trend
der som påverkar Stockholmss stad

Stockholms
S
stad påverk
kas av flera trender såsoom urbaniseering,
globalisering
g
g och ökad livslängd. Dessa
D
trendeer öppnar fö
ör
möjligheter
m
ooch inverkaar på stadens verksamhhet. Även fö
öretagande
påverkas
p
av trenderna som öppnar för nya möjjligheter
Digitaliserin
D
ng och ny teeknik är vikttiga för att ssäkerställa att
a dessa
trrender bidraar till en possitiv och hållbar utveckkling för Sto
ockholm.
Figur
F
2:

Exeempel på tren
nder som påv
verkar Stockhholms stad

Urbanisering
U
g
Urbanisering
U
gen leder tilll en ökad betydelse förr Stockholm
m som nav
fö
ör ekonomi , politik, ku
ultur och miljöfrågor, bbåde lokalt, nationellt
2

Strategiska
S
treender i globallt perspektiv - 2025: en heltt annan värld?
?; Kansliet
fö
ör strategisk aanalys; Utrikessdepartementeet; Regeringskkansliet 2014

Bilaga 1. Strategii
Sida 6 (38))

och
o internatiionellt. Dettta gäller intee minst Stocckholm som
m är en av
Europas
E
snabbbast växan
nde städer med
m en genoomsnittlig
befolkningsö
b
ökning undeer 2009-201
14 på cirka 17 000 perssoner per
3
år .
Urbanisering
U
gen inverkaar exempelvis på stadenns verksamh
heter
genom
g
att staadens roll som
s
inflyttn
ningsort, innnovationscen
ntrum,
kommunikat
k
tionspunkt och
o bostadssort förändraas. Med flerr invånare
påverkas
p
exeempelvis tilllgången tilll bostäder saamt tillgång
gen till
kvalificerad
k
arbetskraft. Fler invånare innebärr även en ök
kad
efterfrågan ppå kultur och fritidsaktiiviteter sam
mt en ökad användning
a
av olika trannsportmedell samt infrasstruktur.
Globaliserin
G
ng
Globaliserin
G
ng leder till att
a Stockhollm blir en aallt viktigaree part i
utbyten
u
i dett internation
nella sammaanhanget avv länder och
h städer.
Det
D globala sammanhan
nget är viktiigt för företaagande då Stockholm
S
också
o
är en aav Europas konkurrensskraftigaste storstadsreg
gioner och
är beroende av handel med
m omvärlden. Globalliseringen in
nnebär
tiillgång till een internatio
onell arbetsm
marknad, m
men även en
n ökad
konkurrens
k
kkring tillgån
ng samt attraktion av taalang och
expertkunska
kap.
Med
M ett störrre internatio
onellt utbytee ökar rörellsen på Stocckholms
in
nternationellla kommun
nikationspun
nkter. Fler sspråk och ku
ulturer
återfinns i sttadens verkssamheter occh fler invånnare återfinn
ns i stadenss
processer
p
förr integration
n. Detta led
der till ökadee behov av att utnyttja
teeknikutveckklingen för att
a erbjuda effektiva sppråk och
översättning
ö
gstjänster i så
s väl försko
ola och skolla som stöd och
omsorg.
o
Gloobalisering inverkar
i
äveen på stadenns miljökrav
v och
arbete genom
m internatio
onella krav och
o jämföreelser.
Ökad
Ö
livslänngd
In
nvånarna i S
Stockholm lever allt längre. En ökkad livsläng
gd innebär
fller äldre, vi lket betyderr fler aktivaa personer i äldre åldrarr men även
fller äldre meed behov av
v stöd och omsorg. Denn ökade livslängden
tiillsammans med att dett föds färre barn betydeer även att andelen
a
av
sttadens invån
ånare som ärr äldre kommer att ökaa.
Denna
D
föränndring i dem
mografin inn
nebär att Stoockholms sttad ställs
in
nför en ökadd verksamh
hetsvolym kopplat till ääldre inom exempelvis
e
sttöd och om sorg. Digitaalisering öpp
pnar möjliggheter för attt behålla
3

Statistiska cenntralbyrån, 20
014.
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omvårdnadsk
o
kvalitet äveen när fler blir
b äldre. Geenom bevak
kning,
råådgivning ooch assistan
ns på distanss skapas frihhet för den äldre
ä
saamtidigt som
m omvårdn
nadsresurserrna kan anväändas till fler. En ökadd
liivslängd förrväntas även
n inverka påå andra verkksamhetsom
mråden så
so
om bostad; trafik och stadsplaneri
s
ing samt kulltur och frittid.
Exempelvis
E
förväntas efterfrågan på
p äldreanpaassade bostääder,
trransport av äldre samt äldreanpasssade kultur-- och fritidsaaktiviteter
öka.
ö
2.2
2

Digita
aliseringen
ns möjligh
heter

Utveckling
U
iinom digitallisering och
h ny teknik kkombinerat med
fö
örändrade bbeteenden ger upphov till
t nya tjänsster och arb
betssätt som
tiillsammans förändrar samhällen
s
i snabb takt. Digitaliseriingen
in
nnebär ett pparadigmskiifte och har redan föränndrat stockh
holmarnas
säätt att leva. Förändring
gen har pågåått länge meen har accellererat
kraftigt
k
på seenare år gen
nom snabb teknikutvec
t
ckling och minskade
m
kostnader
k
föör teknik. Människor
M
lever idag i ettt samhälle som
präglas
p
av m
mobilitet, däär informatio
on är tillgännglig var de än är, och
där
d det digitaala och det fysiska allt mer smälteer samman.
Digitaliserin
D
ng utvecklass parallellt med
m globalissering, urbaanisering
och
o ökad livvslängd och ger tillsamm
mans upphoov till möjligheter och
behov
b
för staaden. Digitaalisering är en möjligheet för företaagande och
bidrar
b
till tilllväxt. Undeer åren 2006
6–2013 stodd IKT-sektorn och
IK
KT-investerringar för 42 procent av
v Sveriges pproduktiviteetstillväxt4.
Digitaliserin
D
ng innebär behov
b
och möjligheter
m
fför stadens samtliga
verksamhete
v
er.
finns behov
Exempelvis
E
v av effektiv
vt utnyttjandde av bostad och
bostadsförm
b
medling vilkeet mötas gen
nom digitalla lösningar. Även
matchning
m
av kunskapeer och komp
petenser medd arbetsgivaares
efterfrågan sskapar beho
ov av utnyttjjande av de digitala
möjlighetern
m
na.
Ökat
Ö invånarrantal ger upphov
u
till behov
b
av enn hållbar
reesursanvänddning och avfallshanter
a
ring. Digitaalisering och
h ny teknik
erbjuder möjjligheter attt möta dessaa behov gennom exempeelvis smart
avfallshanterring och sm
mart belysnin
ng. Ökade fförväntningar på
in
ndividanpasssade och fllexibla lösniingar skapaar även efterrfrågan av
digitala
d
lösnningar.
4

Hur driver IK
KT produktivittet och tillväxtt – Analyser aav kvantitativaa data;
Myndigheten
M
fför tillväxtpoliitiska utvärderringar och anaalyser; PM 2014:17
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Digitaliserin
D
ngens betydeelse uppmärrksammas bbland annat genom att
målet
m
för Diggital agendaa för Storsto
ockholm är att regionen
n ska bli
bäst
b i Sverigge på att se och
o dra nyttta av de möjjligheter som den
digitala
d
utveecklingen in
nnebär. Digiitalisering fi
finns även på EU:s och
reegeringens agenda.
Digitaliserin
D
ng kan exem
mpelvis grup
pperas i tre oområden. Det
D första
området
o
relaaterar till tek
knisk utveck
kling vilkett konstant ök
kar
möjlighetern
m
na inom digitalisering. Det andra oområdet relaaterar till
fö
örändrade bbeteenden och behov. Det
D tredje om
mrådet relatterar till
nya
n tjänster ooch arbetssätt.
Figur
F
3:

Exeempel på områden inom digitalisering
d
g

Teknisk
T
utveeckling
Teknisk
T
utveeckling är grunden
g
för digitaliserinng. Teknisk
k utvecklingg
in
nnebär nya möjligheterr för lagring
g, utbyte, int
nteraktion, analys,
a
utförande
u
sam
amt användaande av dataa och inform
mation. Män
ngden data
och
o informattion som prroduceras occh samlas inn ökar krafttigt, bland
annat genom
m användnin
ngen av sociiala medier och utveck
klingen
in
nom Interneet of Thingss (IoT). IoT är ett samliingsbegrepp
p för
fy
ysiska objekkt som kom
mmunicerar elektronisktt med omväärlden. All
in
nsamlad datta, big data,, kan tillsam
mmans med IoT möjligg
göra nya
lö
ösningar, exxempelvis där
d trafikstyrning optim
meras baseraat på
reealtidsinform
mation. Andra exempeel inom teknnisk utvecklling är
Artificiell
A
Inntelligens (A
AI), maskiniinlärning, roobotisering,,
kvantdatorer
k
r, uppkoppliing, systemintegration och sensoreer. Teknisk
utveckling
u
sppänner överr många dellar och nivååer av staden
ns
verksamhet.
v
Ett
E exempel på hur tekn
nisk utveckling inverkaar i olika niv
våer av
sttadens verkksamhet återrfinns inom stadens stööd och
omsorgsverk
o
ksamhet. Ett exempel på
p teknisk uutveckling är
möjligheten
m
att ge stöd på distans till brukare. Applikationer så som
videosamtal
v
möjliggör interaktion
i
på
p avstånd m
mellan bruk
kare och
personal.
p
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Förändrade
F
beteenden och behov
Den
D tekniskaa utveckling
gen ger upp
phov till föräändrade betteenden.
Genom
G
föränndrade beteeenden skapas behov occh möjligheeter för nya
och
o förändraade tjänster i stadens veerksamheterr. Exempel på
fö
örändrade bbeteenden ärr mobil- och
h multikanaalanvändnin
ng,
beslutsfattnin
b
ng med hjällp av rekom
mmendatione
ner, delning i social
media.
m
Det l eder även tiill ökade krav på tillgännglighet,
reealtidsinform
mation och individualiiserade tjänsster.
Förändrade
F
bbeteenden innebär ocksså en påverkkan på invåånares
in
nteraktion ooch förväntaan på staden
n och stadenns verksamh
heter.
In
nvånare harr en ökad viilja till direk
ktkontakt viilket skapar en vilja att
engagera sigg i staden occh delta i deen demokrattiska processsen.
Teknikutvec
T
cklingen och
h förändrade beteendenn skapar äveen behov
av kulturellt,, socialt och
h intellektueellt utbyte m
mellan invån
nare genom
m
digitala
d
kanaaler.
Nya
N tjänsterr och arbetsssätt
Teknisk
T
utveeckling och förändradee beteenden skapar möjjligheter tilll
nya
n tjänster ooch arbetssätt. Exempeel på nya tjäänster är förrsäljning
och
o delning via digitalaa kanaler sam
mt digitala
prenumeratio
p
onstjänster.
Ett
E exempel på utveckliingen är den
n så kalladee delningsek
konomin
so
om syftar tiill olika arraangemang för
f att hyra, dela eller lååna
reesurser och tjänster. Flera effektiv
va sätt att annvända tillgäängliga
reesurser inom
m en stad haar dykt upp och snabbtt blivit popu
ulära för att
dela
d bilar, cyyklar, verkty
yg och bosttäder. Staden
ens verksam
mhet för
in
nfrastrukturr och trafik bidrar
b
till utvecklingenn av delning
gsekonominn
fö
ör såväl cykklar som billar. I framtid
den förvänta
tas en utveck
kling av
fller lösningaar som i grunden föränd
drar hur invvånare leverr sina liv.
2.3
2

Värld ens smarttaste stad
d

Den
D framväxxande digitaaliseringen inom företaagande och stadens
verksamhets
v
sområden in
nnebär storaa möjligheteer för Stockh
holms stad.
Stockholms
S
stads Vision 2040, och
h strategin fför Stockhollm som
sm
mart och upppkopplad stad,
s
tydligg
gör denna m
möjlighet en
nligt nedan.
I Stockholm
ms stads Visiion 2040 om
m ett Stockhholm för allaa, framgår
det
d att Stockkholm ska bli världens smartaste sttad. Stockho
olm ska
vara
v ett hållbbart och ink
kluderande samhälle.
s
D
De möjlighetter och
fö
ördelar som
m digitaliseriingen medfför ska omfaatta alla gru
upper i
saamhället, gaamla som unga,
u
it-vanaa som it-ovaana. Det skaa vara ett
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saamhälle därr tillväxt, in
nnovation, lååg miljöpåvverkan, jämllikhet och
tiillgängligheet är en själv
vklarhet.
Med
M smart ooch uppkopp
plad stad menas
m
en stadd som utnytttjar
digitalisering
d
g och ny tek
knik för att göra livet eenklare och bättre för
in
nvånare, förretagare och
h besökare. Användninngen av digiitalisering
och
o ny tekniik skapar förutsättningaar för innovvation och ökad tillväxtt
i Stockholm,, men ocksåå möjligheteer till ökad pprocesseffektivitet ochh
in
nnovationskkraft inom Stockholms
S
stads verkssamheter.
2.4
2

Föruttsättningar

Stockholm
S
hhar goda förrutsättningar för att ta ttillvara på
digitalisering
d
gens möjlig
gheter och bli världens smartaste sttad.
Stockholm
S
äär en internaationellt fram
mstående arrena för båd
de
sttartupföretaag och etabllerade globaala bolag inoom digitalissering.
Som
S
ledandee land inom
m informatio
ons- och kom
mmunikatio
onsteknik
med
m tillgångg till arbetsk
kraft med relevant utbilldning har Stockholm
S
möjligheter
m
aatt utvecklaa och leda uttvecklingenn inom digittalisering
in
nternationelllt. Stockholm har även
n bra förutsäättningar för
digitalisering
d
g genom hö
ög jämställd
dhet där varjje persons id
déer
reespekteras, vilket ger betydande
b
fö
ördelar i daggens snabbrrörliga och
in
nnovativa m
miljö. Vidare har invånaarna hög diggital mognaad och är
uppkopplade
u
e genom en hög fiber- och
o mobilpeenetration i staden.
Det
D finns reddan idag en unik innovationsmiljöö med exemp
pelvis
Kista
K
som ärr ett globalt ledande klu
uster för innnovativ digiital
utveckling.
u
S
Stockholm hamnar
h
äveen ofta i toppp på rankningar av
fö
ördelaktiga klimat för startupföret
s
tag samt diggitaliserade städer.
Detta
D
har lettt till att 201
14 hade Stocckholm nässt flest tekniikföretag
per
p capita i vvärlden, vilk
ka startat effter 2003 occh var värdeerade till en
miljard
m
USD
D, endast Sillicon Valley
y hade fler5. Stockholm
msregionen
är vidare vällkänd utifrån
n kultur och
h kreativitett – två viktiga faktorer
fö
ör innovatioon. I regioneen är 16 pro
ocent av allaa företag en
n del av denn
6
kulturella
k
occh kreativa sektorn
s
. En
n viktig föruutsättning fö
ör att
kunna
k
utnytttja digitaliseeringens mö
öjligheter ärr även att 6 procent av
alla anställdaa i Sverige har
h specialistkunskaper
er inom it, vilket är
to
opp 5 i EU. En hög jäm
mställdhet och platta hieerarkier därr varje
persons
p
idéeer respekteraas ger ocksåå förutsättniingar för ettt innovativt
klimat.
k

5
6

A breeding grround for tech
h billionaires – Stockholm B
Business Regiion
Creative Stocckholm and thee Mälarregion
n - Mälarrådett
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Stockholm
S
hhar i en interrnationell jäämförelse bbra grundläg
ggande
digital
d
infrasstruktur i form av värld
dens största öppna fiberrnät som
byggts
b
ut av Stokab. Sto
ockholm vaar även förstt i världen med
m 4G
och
o det finnss idag fyra konkurreran
k
nde 4G-operratörer i staaden
saamtidigt som
m planering
gen av 5G pågår.
p
Det fi
finns därmed
d mycket
god
g trådlös iinternetuppk
koppling i hela
h staden. Baserat på den
teekniska infrrastrukturen
n, har Stockh
holms stad genom sam
marbeten
med
m externaa aktörer starrtat ett antal fysiska tesstbäddar därr ny teknik,
tjjänster och aapplikation
ner kan testaas i riktiga sttadsmiljöerr.
Stockholms
S
stad har kom
mmit långt vad gäller aatt erbjuda digitala
d
tjjänster. Stocckholms staad har idag ett
e 60-tal e--tjänster och
h ett 30-tal
mobila
m
appliikationer. Vidare
V
har an
nvändningeen av e-tjänsster ökat
med
m 25 proccent 2012-20
013, till 1,8 miljoner annvändningstillfällen.
Sedan
S
2011 har Stockho
olms stad occkså publiceerat öppna data
d för att
frrämja utveccklingen av smarta tjänster och är iidag ledand
de i Sverige
vad
v gäller m
mängden öpp
pna data.
Stockholms
S
stad driver ett program
m för digitaliisering, vilk
ket pekar utt
riiktning och mål för Sto
ockholms sttads arbete m
med
digitalisering
d
gsfrågor sam
mt tydliggörr principer fför styrning
g,
organisering
o
g och uppfölljning.
2.5
2

Omfa
attning

Strategin
S
förr Stockholm
m som smartt och uppkoopplad stad
kompletterar
k
r andra styrd
dokument som
s reglerarr hur Stockh
holms stad
sk
ka utvecklaas. Digitaliseeringsarbeteet omfattar bbåde Stockh
holms stad
so
om organisaation och Sttockholm so
om plats.
I Stockholm
ms stad som organisation
o
n ingår helaa den komm
munala
verksamhete
v
en, Stockhollms stads allla nämnderr och bolagssstyrelser,
med
m samtligga chefer och
h medarbetaare samt upp
pphandlad verksamhet.
Där
D ingår ävven de som deltar
d
i den kommunalaa verksamh
heten som
tiill exempel elever, bruk
kare och ku
under. Stockkholm som plats
p
in
nnefattar gaatu-, stads- och
o bostadsmiljön och gemensamm
ma delar
av Stockholm
m där både näringsliv, akademi occh invånarna verkar,
vilka
v
delvis lligger utanfför den direkta kommuunala verksaamheten.
Strategin
S
besskriver hur Stockholmss stad som oorganisation
n ska arbetaa
och
o samverkka för att utv
veckla Stockholm till een smart stad. Det
krävs
k
ägandeeskap på allla nivåer i Stockholms
S
stads organ
nisation för
genomförand
g
det av strateegin då digiitalisering röör såväl cheefer som
medarbetare
m
e.

Bilaga 1. Strategii
Sida
S
12 (38))

Strategin
S
harr, i de nya tjjänster och funktioner som genom
mförandet
av strategin syftar till attt möjliggörra, sin tyngddpunkt i dett som ovan
definieras
d
soom Stockholm som platts. Detta kan
an omfatta exempelvis
e
digitala
d
lösnningar koppllat till miljö
ö och trafik. Digitala lösningar
in
nom miljö kkan vara sm
mart belysnin
ng och smarrt avfallshan
ntering
so
om minskarr ineffektiviitet och ger förutsättninngar för eko
onomisk
och
o ekologissk hållbarheet. Exempel inom trafikk är smarta
trrafiksignaleer. Detta kan
n omfatta ex
xempelvis ssmart belysn
ning,
sm
marta trafikklösningar eller
e
digitalaa tjänster förr att stödja integration
av nyanländaa. Dessa gru
undar sig påå den möjligggörande teeknik och
principer
p
som
m definieras i strategin
n och som seedan ska etaableras i
genomförand
g
det. Detta fokus
fo
innebäär att samveerkan med in
nvånare,
näringsliv,
n
aannan offenttlig verksam
mhet och aka
kademi är krritiskt för
genomförand
g
det av strateegin och förr att Stockhoolm ska bli och
uppfattas
u
som
m en smart stad.
Samverkansm
S
modellen med
m dessa fy
yra aktörer bbrukar benäämnas
”Kvadrupel hhelix”. De fyra
f
aktörerrna definieraas här enlig
gt nedan:
- Invånaree inkluderar boende i Sttockholm, ccivilsamhälllet så som
förening sliv och ideeella verksam
mheter, menn likväl anh
höriga och
besökaree
- Näringsllivet inkludeerar både ettablerade fööretag och
startupfööretag
- Offentligg verksamheet inkluderaar statliga veerksamheter,
landstinggsverksamh
heter och kommunala vverksamheteer
kning och akkademisk uttbildning
- Akademii inkluderarr både forsk
Det
D kommerr att krävas att Stockholms stad som
om organisattion
saamverkar p å regional, nationell occh i förlängnningen även
n
in
nternationelll nivå för att
a Stockholm
m ska bli occh långsiktigt
uppfattas
u
som
m en smart stad. Det ko
ommer exem
mpelvis kräävas
saamverkan m
med kommu
uner och lan
ndsting inom
m regionen och även
nationellt
n
förr att erbjudaa enhetliga tjänster till invånare occh besökaree
över
ö
kommuun- och land
dstingsgränsser. Det kann exempelviis ske
genom
g
samvverkan med Sveriges ko
ommuner occh landsting
g (SKL)
eller statligaa myndighetter som Traffikverket occh Migrationsverket.
Stockholms
S
stad kommer även beh
höva samverrka internattionellt för
att exempelvvis uppnå diigital hållbaarhet. Det kaan ske geno
om
saamverkan m
med ISO-org
ganisationer i deras staandardiserin
ngsarbete
och
o med EU
U i arbetet med
m att främjja standardiisering och
in
nteroperabillitet.
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Figur
F
4:

2.6
2

Om
mfattningen av
a strategin

Strate
egins dela
ar

Strategins
S
ollika delar illlustreras i Figur
F
5. Straategin grund
dar sig i en
ty
ydlig målbilld vilken beeskrivs i Kaapitel 3. Förr att nå målb
bilden om
världens
v
smaartaste stad krävs ett an
ntal så kallaade möjliggö
örare
kopplat
k
till vverksamhet och teknik samt kostnaadsfördelnin
ngsprinciper,
p
villka beskrivss i Kapitel 4.
4 Hur Stockkholms stad
d ska ta sig
frrån nuläget mot målbillden, genom
mförandet, bbeskrivs i Kaapitel 5.
Hur
H nyttan ooch arbetet med
m strategin ska följass upp beskrrivs i
Kapitel
K
6.
Figur
F
5:

Strrategins delarr
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3 Målbiild för Stockho
S
olm som
m smart och
uppk
kopplad stad
Målbilden
M
föör Stockholm
m som smart och uppkkopplad stad
d grundar
siig i de behoov som finns i staden occh tar avstaamp i Stockh
holms
sttads Visionn 2040 – ett Stockholm för alla. Måålbilden besstår av tre
laager, se Figu
gur 6. Kärnaan visar huvudmålet förr strategin med
m
målgruppern
m
na i fokus däär invånare,, besökare ooch företagaare ingår.
Mellanlagret
M
t visar fyra hållbarhetso
områden soom tillsamm
mans
möjliggör
m
huuvudmålet. Det yttre laagret visar dde grundlägg
gande
fö
örhållningsssätt som gen
nomsyrar sttrategin ochh möjliggör målen.
Figur
F
6:

3.1
3

Måålbild

Högstta livskvaliteten och bästa kllimatet förr
företa
agande

I Stockholm
m utvecklas tjänster
t
och digitala lössningar för och
o
tiillsammans med invånaare, näringssliv, akadem
mi och offen
ntlig
verksamhet.
v
Detta sker utifrån nedaanstående m
målsättningaar:
- Digitalissering och ny
n teknik utn
nyttjas för aatt göra livet enklare
och bättrre för invånare och besökare.
d bästa staaden för förretagande occh en
- Stockhollm ska bli den
ledande kkunskapsregion. Nya smarta tjänstter utvecklaas
kontinueerligt och deet är lätt att starta, drivaa och utveck
kla
verksamhheter.
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3.2
3

Ekono
omiskt hå
ållbar

I Stockholm
m är den ekon
nomiska tilllväxten ochh sysselsättn
ningsgradenn
hög.
h Den hålllbara ekono
omiska tillv
växten drivss utifrån ned
danstående
målsättninga
m
ar med digittalisering occh ny teknikk som möjliiggörare:
- Stockhollm är en väx
xande och innovativ reegion i värld
den som är
attraktiv utifrån ett investerings
i
s- och etableeringspersp
pektiv.
- Stockhollm är nytänk
kandets digitala centruum i världen
n och en
central nnod i ett glob
balt nätverk
k av framgånngsrika städ
der.
- Startupsccenen i Stocckholm är en
e av de bässta i världen
n.
- Genom eentreprenörsskap och intraprenörskkap inom dig
gitalisering
och ny teeknik utveck
klas och växer Stockhoolm.
- Stockhollm attraheraar talang och
h besök, intternationelltt och
nationelllt.
- Genom aatt utnyttja digitaliserin
d
ng och ny teeknik drivs offentlig
o
verksamhhet kostnad
dseffektivt.
- Stockhollm har en un
nik bredd in
nom näringsslivet som ger
g goda
förutsättnningar för en
e inkluderaande arbetsm
marknad.

3.3
3

Ekolo
ogiskt hålllbar

I Stockholm
m som stad och
o region genomförs
g
bbyggande, sttadsplanering
p
sam
mt produktiion av varorr och tjänsteer med stor hänsyn till
ekosystemenns långsiktig
ga bärförmååga. Den ekkologiskt håållbara
utvecklingen
u
n i Stockhollm drivs utifrån nedansstående målsättningar
med
m digitalissering och ny
n teknik so
om möjliggöörare:
- I Stockhoolm använd
ds digitalisering och nyy teknik för att
förenkla möjligheterrna att vara miljövänligg för de som
m lever och
verkar i sstaden.
- Stockhollm har god beredskap
b
för
f att hanteera möjliga effekter av
klimatförrändringar, exempelviss höjd vattennnivå och kraftiga
k
skyfall.
- Stockhollms energifö
förbrukning och klimatppåverkan minskas
m
genom sm
marta digitaala och tekn
niska lösninngar.
- Stockhollm erbjuderr hållbara lösningar för ett modernt
transporttsystem.
- Genom ddigitaliserin
ng och ny teknik stimulleras ekolog
gisk
mångfaldd och natursskydd.
- I Stockhoolm tas varo
or och tjänsster fram påå ett resursefffektivt sätt
med minnsta möjligaa miljöpåverrkan.
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3.4
3

Demo
okratiskt hållbar
h

Genom
G
dem
mokrati och hög
h tillit skaapas en kreaativ miljö där
d nya och
in
nnovativa löösningar kaan tas fram. Den demokkratiskt hållb
bara
utvecklingen
u
n i Stockhollm drivs utifrån nedansstående målsättningar
med
m digitalissering och ny
n teknik so
om möjliggöörare:
- Digitalisseringen stärrker demokratin genom
m att förenkla och öka
invånarees inflytandee och deltag
gande i den demokratiska
processeen.
pen och tillg
gänglig stadd för alla so
om lever,
- Stockhollm är en öpp
verkar elller vistas här.
- Stockhollms stads veerksamheterr är transparrenta, där
digitaliseering och ny
y teknik anv
vänds för attt synliggöraa
demokraatiprocesser och beslut inom stadenn.

3.5
3

Socia
alt hållbar

Samhällets
S
rresurser börr fördelas såå att alla kann förverkliga sina liv
genom
g
utbilddning, arbette och boen
nde. En sociaalt hållbar utveckling
u
in
nnebär en ggemenskap och
o delaktig
ghet i samhäällsutvecklingen.
Stockholm
S
ddrivs utifrån
n nedanståen
nde målsättnningar med
digitalisering
d
g och ny tek
knik som möjliggörare
m
:
- Digital innkludering råder i Stocckholm och digitaliserin
ng används
för att övverbrygga samhällsklyfftor och för att skapa gemenskap
och samvverkan för att
a minska utanförskap.
u
.
- Digitalissering och ny
n teknik hjäälper alla innvånare i Sto
ockholms
s
upppleva och haa ett aktivt
stad att kkommunicerra, arbeta, studera,
liv utifråån allas unik
ka förutsättn
ningar.
- Stockhollms stad erb
bjuder digitaala lösningaar och använ
nder ny
teknik föör att för att möjliggöraa ett självstäändigt liv fö
ör alla
invånaree.
n teknik ök
kar den uppllevda tryggh
heten
- Digitalissering och ny
privat såv
åväl som i deet offentligaa rummet occh skapar leevande och
säkra staadsdelar.
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3.6
3

Den in
nnovativa
a, öppna och
o uppko
opplade staden

Den
D smarta sstaden uppn
nås genom innovativa
i
llösningar, öppenhet
ö
och
o uppkopppling. Stock
kholm drivs utifrån neddanstående
målsättninga
m
ar för att mö
öjliggöra förr staden att bli världens smartaste
sttad:
- I Stockhoolm finns den
d uppkopp
pling som kr
krävs för att bygga den
smarta sttaden. Uppk
kopplingen är ändamållsenlig och tillförlitlig.
t
- Den grunndläggande it-infrastrukturen i forrm av svartffiber ägs av
Stockhollms stad och
h tillhandah
hålls på likaa och konkurrrensneutrala villkor.
- Den digiitala teknikeen finns inbyggd och ut
utvecklas stäändigt i
fastighetter, transporrtsystem och
h stadsmiljöö.
- Stockhollms stads veerksamheterr, processerr och data ärr öppna,
tillgängliiga och inno
ovativa.
- Stockhollm erbjuderr ett innovattivt klimat fö
för offentlig
g
verksamhhet, invånarre, näringsliiv och akaddemi.
- Stockhollm är en plaats för samv
verkan, lärannde och inn
novation –
där komm
munen, regiionen, närin
ngsliv, akaddemi och inv
vånare
bygger dden smarta staden
s
tillsammans.
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4 Möjlig
ggörare
e
För
F att nå måålbilden förr Stockholm
m som smartt och uppko
opplad stad
krävs
k
ett antaal möjliggö
örare. I strategin delas ddessa in i tree
huvudområd
h
den vilka vissas i Figur 7.
7 De strateggiska möjlig
ggörande
principerna
p
ddefinierar ett antal förh
hållningssätttt som styr
huvudområd
h
dena och som
m är viktigaa att samtligga nämnder och
bolagsstyrels
b
ser utgår ifrrån.
Figur
F
7:

Hu
uvudområden
n i möjliggöra
are

Möjliggörare
M
e inom verkksamhet är uppdelade
u
i fyra områd
den och
in
nom teknik är de uppdeelade i tre områden, villka är viktig
ga för att
Stockholm
S
sska kunna bli en smart stad, se Figu
gur 8.
Figur
F
8:

Mööjliggörare in
nom verksamhet respektivve teknik
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4.1
4

Strate
egiska mö
öjliggörand
de princip
per

För
F att vägleeda utveckliingen av den
n teknik som
m möjliggör den
sm
marta stadeen har sju strrategiska prrinciper tagiits fram som
m ska
eftersträvas i staden, villka presenteeras i Figur 9. De strateegiska
principerna
p
äär ett viktig
gt verktyg fö
ör att nå diggital hållbarh
het. Med
digital
d
hållbaarhet menass här att lösn
ningar utforrmas så att de
d kan
användas lånngsiktigt och att de är enkla
e
att steegvis vidareu
utveckla,
återanvända och kopplaa ihop. Geno
om att byggga digitalt håållbara
lö
ösningar meedförs en stadsövergrip
pande kostnnadseffektivitet.
Balansen
B
meellan enskild
da verksamh
heters behoov och det
sttadsövergrippande beho
ovet av långsiktig hållbaarhet och
kostnadseffe
k
ektivitet beh
höver från faall till fall nnoga överväägas.
Figur
F
9:

Strrategiska möjjliggörande principer
p

Nedan
N
följerr beskrivnin
ngar av de sttrategiska m
möjliggöran
nde
principerna:
p


Lösn ingar byggss på gemenssamma digiitala plattformar
Lösnningar i den smarta stad
den byggs ppå gemensam
m
it-inffrastruktur och
o gemensamma digittala plattform
mar.
Lokaala, anpassade plattform
mar eller sysstem tillåts endast
efter godkännan
nde från kom
mmunstyrelssen och skaa följa
gällaande riktlinjeer. Detta sy
yftar till att uunderlätta
inform
rmationsutby
yte inom Sttockholms sstad och meed andra
aktörrer samt att uppnå stadssövergripannde
kostnnadseffektiv
vitet.
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Systeem utbyter data
d
vid cen
ntrala plattfo
formar
Teknniska lösning
gar byggs så att inform
mationsutbytte mellan
systeem kan ske via
v integratiionsplattforrmar. Integrrationer
direkkt mellan sy
ystem utan användning
a
av integratiionsplattfformar undv
viks. Detta syftar
s
till attt säkra
interooperabilitet och långsik
ktig hållbarhhet.



Tekn iska lösning
gar baserass på öppna sstandarder
gar baseras på öppna sttandarder so
om flera
Teknniska lösning
olikaa leverantöreer kan utvecckla och hanntera driften
n av. Detta
syftar
ar till att säk
kra skalbarhet, underlätttta vidareutv
veckling
och m
minska riskeen för att lö
ösningar behhöver bytas ut i
sambband leveran
ntörsbyte, vilket
v
främjaar innovatio
on.
Samvverkan skerr med exemp
pelvis ISO fför att defin
niera vilka
standdarder som ska
s användaas.



Teknniska lösning
gar byggs modulärt
m
Teknniska lösningar byggs modulärt
m
så att de är en
nkla att
anpa ssa och återranvända fö
ör att gynna utveckling och
innovvation. En lösning
l
som
m byggs moddulärt består av
minddre delar, moduler, som
m är oberoennde av varan
ndra och
därm
med kan återranvändas i andra systeem



Avtall möjliggör utveckling och innovattion
Avtaal som sluts med leverantörer ger uutrymme förr och
uppm
muntrar vidaareutvecklin
ng och innovvation. Dettta
möjliiggör en lärrandeprocess och stegvvis utvecklin
ng mot den
smart
rta staden.



Säkerrhet och inttegritetsskyd
dd säkerställls
För aalla nya lösn
ningar som tas fram säkkerställs att de når upp
till deen säkerhet och integritetsskydd soom krävs en
nligt
Stockkholms stad
ds riktlinjer och gällandde lagar. Säk
kerheten
anpasssas efter dee unika beh
hoven och baalanseras mot
m
använndning och kostnad.
Dataa tillgängligg
ggörs interntt och som öp
öppna data externt
e
Stockkholms stad
ds nämnder och bolagssstyrelser tilllgängliggörr
så lånngt som mö
öjligt data såå att det enkkelt kan anv
vändas
internnt och av ex
xterna aktörrer i form avv öppna datta, för att
exem
mpelvis främ
mja data-driv
ven innovattion. Data tiillgängliggörs i möjligastee mån i realtid och så aatt det kan hämtas
h
autom
matiskt. Hän
nsyn tas till kvaliteten samt tilläm
mpliga lagar
och rriktlinjer. Användningeen av öppnaa data följs upp
u genom
dialoog med invåånare, akadeemi, andra ooffentliga veerksamheterr och företag
g i syfte att arbeta för aatt användniingen leder
till nyytta för Stocckholm.
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4.1.1
4

Verk
ksamhet

Möjliggörare
M
e inom verk
ksamhet är uppdelade
u
i fyra områd
den, se
Figur
F
10. Deessa beskriv
vs översiktligt nedan occh kommer att
fö
ördjupas inoom ramen för
f Stockhollms stads diigitalisering
gsprogram.
Figur
F
10: Mööjliggörare in
nom verksamhet

4.1.2
4

Styrn
ning och an
nsvar

För
F att nå måålbilden beh
höver alla nämnder
n
ochh bolagsstyrrelser
aktivt arbetaa utifrån den
nna strategi i styrningenn av sina veerksamheter.
h
Det ärr kritiskt att arbetet mott den smartaa staden inte blir en
frråga för en enskild fun
nktion, såsom
m it, utan attt det är en naturlig
n
del
i verksamhettsstyrningen
n.
Ansvaret
A
förr de olika deelarna i den smarta stadden bör utfo
ormas
enligt nedann:
Integrations
In
splattformar för utbytee av data
Kommunsty
K
yrelsen ansv
varar för inteegrationsplaattformar so
om
möjliggör
m
uttbyte av data mellan till exempel vverksamhetsssystem
och
o IoT-enhheter.
Plattformar
P
fför insamliing, lagring
g och analyys av data
Kommunsty
K
yrelsen ansv
varar för plattformar som
m kan samlla in,
sttrukturera ooch lagra daata från olika källor i Sttockholms stad,
s
exempelvis S
Stockholmss stads senso
orer, applikkationer och
verksamhets
v
ssystem. Vid
dare ansvarar även kom
mmunstyrelsen för
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plattformar
p
ssom har fun
nktioner för big data occh som kan genomföra
g
analys av daata, exempellvis på begääran av appllikationer och
verksamhets
v
ssystem. Deen optimala balansen m
mellan centraala och
lo
okala plattfo
formar och hur
h dessa sk
ka samverkaa kommer noga
n
ses
över
ö
med näärmast berörrda verksam
mheter i föruutsättningsp
projekten.
Nämnderna
N
och bolagssstyrelserna bör
b om det krävs för en
n specifik
tiillämpning hha möjligheet att ha lokala plattform
mar enligt Stockholms
S
sttads riktlinjer. Detta tilllåts efter go
odkännandee från komm
munsttyrelsen.
Applikatione
A
er och tjänsster
I enlighet meed dagens riktlinjer
r
anssvarar varjee nämnd för sina
applikationeer och tjänstter som är kopplade tilll den smartaa staden.
Digitaliserin
D
ngsprogramm
met kommeer att ta ställlning till villka
applikationeer som bör vara
v gemenssamma i Stoockholms sttads
applikationspportfölj sam
mt utreda mö
öjligheten aatt vidareutv
veckla de
ru
utiner som ffinns för attt samordna utveckling av applikatiioner som
fllera verksam
mhetsområd
den efterfråg
gar.
It-infrastruk
It
ktur för kom
mmunikatio
on
Stokab
S
ansvaarar för Sto
ockholms grundläggandde fiberinfraastruktur
vilken
v
använnds både av Stockholm
ms stad samt den publik
ka
marknaden.
m
Stockholmss stad hyr fiiber av Stokkab och skap
par
därigenom
d
een infrastruk
kturell plattfform. På deenna plattforrm
upphandlar
u
S
Stockholmss stad och ko
onkurrensuttsätter via S:t
S Erik
Kommunika
K
ation det sam
mlade behov
vet av datakkommunikaation till
verksamhete
v
erna i enligh
het med kom
mmunfullmääktiges besllut från
2008.
2
Samm
ma princip sk
ka gälla äveen avseendee den datako
ommunikation
k
som IIoT-enheterr behöver fö
ör Stockholm
ms stads interna
behov.
b
Dettaa ansvar gälller såväl fib
berbaserad kkommunikaation som
exempelvis llågfrekvent överföring och kommuunikation via
v 4G/5G.
Vad
V gäller akktörer utanfför Stockho
olms stads oorganisation
n utgör
Stokabs
S
nät een naturlig förutsättnin
ng för tjänsttekonkurren
ns och
in
nnovation fö
för andra förretags och organisation
o
ners utveckllande av
Io
oT-lösningaar.
IoT-enheter
Io
r
Varje
V
nämndd och bolagsstyrelse an
nsvarar för iinköp, drift,
fö
örvaltning ooch livcykellhantering av
a de IoT-ennheter, exem
mpelvis
seensorer, styyrenheter elller motsvaraande, som dde har behov
v av utifrånn
de
d riktlinjer som stadsleedningskonttoret tar fram
m. Den näm
mnd eller
bolagsstyrels
b
se som önsk
kar installerra en IoT-ennhet har ett ansvar att
fö
örst utvärdeera möjligheeten att sam
mutnyttja en befintlig en
nhet i
dialog
d
med kkommunsty
yrelsen. Sam
mtliga nämnnder och
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bolagsstyrels
b
ser ska sträv
va efter att samutnyttja
s
a utrustning när det är
möjligt,
m
och i sådana fall bör ansvaaret för IoT--enheterna delas
d
av
berörda
b
verkksamheter. Kommunsty
K
yrelsen har eett övergrip
pande
saamordningssansvar för att säkerställa att IoT-eenheter som
m fyller
saamma syftee inte dubbleeras.
Riktlinjer
R
föör IoT-enheeter
Kommunsty
K
yrelsen ansv
varar för att ta fram rikttlinjer för Io
oT-enheter
so
om definierrar hur de sk
ka fungera för
f att möjliiggöra att de kopplas
in
n till Stockhholms stads plattformarr och kan uttnyttjas av flera
f
verksamhets
v
sområden. Sådana
S
riktliinjer som uttfärdats av kommunk
sttyrelsen gälller för samttliga nämnd
der och bolaagsstyrelserr. Även om
en enskild näämnd eller bolagsstyre
b
lse behöverr investera i unika
enheter för eett specifikt ändamål bö
ör riktlinjernna i möjligaaste mån
efterföljas. D
Detta för attt olika verkssamhetsomrråden inte sk
ka behöva
in
nvestera i liiknande enh
heter, även om
o behovenn uppstår vid olika
tiidpunkter.
4.1.3
4

Orgaanisation

Vikten
V
av saamverkan fö
ör att bygga den smartaa staden beskrivs i
kapitlet
k
kringg omfattnin
ng. För att nå hög samvverkan är rättt
organisation
o
n och samveerkansforum
m en viktig m
möjliggörare.
Lämpliga
L
forrum behöveer finnas och kontinuerrligt utveckllas inom
Stockholms
S
stad och meed exempelvis invånaree, landsting
g, andra
kommuner,
k
nnäringslivett och akadem
min.
4.1.4
4

Kulttur, ledarsk
kap och meedarbetarskkap

Kultur
K
är en central möjjliggörare fö
ör alla typerr av förändrrings- och
utvecklingsa
u
arbete. En möjliggörare
m
e för den sm
marta staden
n är en
kultur
k
som fr
främjar inno
ovation, nytäänkande ochh samarbetee, vilket
beskrivs
b
närm
mare i Stockholms stad
ds innovatioonsstrategi. Ledare i
Stockholms
S
stad behöveer uppmuntrra innovatioon, nytänkaande samt
saamarbete occh föregå med
m gott exeempel för sinna medarbeetare för att
utveckla
u
en iinnovationssfrämjande kultur.
k
Vidaare är staden
ns chefers
och
o medarbeetares digitaala kompeteens samt förrmåga att arrbeta i nya
processer
p
enn viktig möjliggörare. För
F att bli väärldens smaartaste stad
krävs
k
att bådde chefer occh medarbettare är delakktiga. Det ärr även
viktigt
v
att beeakta att ny kompetens kan krävas för att fulltt förstå och
taa tillvara påå digitaliseriingens möjlligheter.
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4.1.5
4

Anväändning occh processer

Digitaliserin
D
ngens möjlig
gheter inneb
bär förändraade beteend
den samt
möjligheter
m
ttill nya tjän
nster och arb
betssätt. Gennom digitalisering
fiinns möjlighheter för staadens verksamheter attt effektivisera och
anpassa sinaa processer till
t förändraade beteendeen och nya tjänster.
Det
D är genom
m användnin
ng av nya lö
ösningar sam
mt förändraade
arbetssätt, beeteenden occh processerr som det slu
lutliga värdeet
reealiseras förr målgruppeerna. Detta inkluderar iinvånares, företagares
f
och
o besökarees användan
nde av appliikationer occh tjänster som
s
utvecklats.
u
För
F att möjliiggöra dettaa behöver Sttockholms sstads verksaamheter
arbeta med aatt identifierra behov och möjlighetter hos målg
grupperna.
Utifrån
U
behooven kravstäälls och beställs nya appplikationer och
tjjänster, som
m verksamheeterna impleementerar.
4.2
4

Tekniik

Möjliggörare
M
e inom tekn
nik är uppdeelade i tre om
mråden, se Figur 11,
vilka
v
beskrivvs översiktliigt nedan. Stockholms
S
stads teknisska
arkitektur deetaljeras ino
om ramen fö
ör digitaliser
eringsprograammet.
Figur
F
11: Mööjliggörare in
nom teknik
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4.2.1
4

Appllikationer och
o tjänster

Nya
N applikattioner och tjänster,
tj
tillssammans m
med användaande och
processer,
p
krrävs för att nå
n målbildeen. Flera av dessa komm
mer vara
beroende
b
av information
n från Stock
kholms stadds verksamh
heter,
exempelvis kkopplat till energiförbrrukning ochh trafik. En viktig
v
möjliggörare
m
e är därför att
a informatiion och dataa delas.
Stadens
S
kan verka bådee som samarrbetspartnerr och utförarre baserat
på
p applikatioonens använ
ndning och målgrupp. N
När nya app
plikationer
och
o tjänster uutvecklas bör de, om det
d är relevaant och kan skapa
mervärde,
m
taas fram i sam
mverkan meellan Stockhholms stads
verksamhete
v
er, annan offfentlig verk
ksamhet, akaademi, närin
ngsliv och
in
nvånare.
4.2.2
4

Digittala plattfo
ormar och it-infrastru
i
uktur

Applikatione
A
er och tjänster installerras och drifttas på digitaala
plattformar.
p
Den teknisk
ka arkitektu
uren behöveer möjliggörra för
applikationeer och tjänstter att hämtaa data från ssystem och IoTenheter. Appplikationer och
o tjänster behöver occkså enkelt kunna
sk
kicka data fför analys.
För
F att möjliiggöra dettaa är integratiionsplattforrmar och plaattformar
fö
ör att lagra data en vikttig del. De behöver
b
ha funktioner som gör
det
d möjligt fför IoT-enheeter och verrksamhetssyystem i Stocckholms
sttad att komm
municera med
m varandra. Detta kann exempelvis ske med
hjälp
hj av så kkallade APIeer. Vidare behövs
b
funkktioner för att
a hantera
åtkomst till ddata samt fu
unktioner fö
ör att hanterra filtrering av känslig
in
nformation.. Dessa platttformar börr göra det m
möjligt att deela data
mellan
m
nämnnder och bo
olagsstyrelseer inom Stocckholms staad. De bör
även göra deet möjligt attt publicera öppna dataa så att det kan
k
användas avv externa akttörer.
För
F att hanteera stora määngder data krävs även big data-plattformar
vilka
v
kan hanntera lagrin
ng, struktureering och annalys av storra
datamängder
d
r. Big data-p
plattformarn
na behöver kunna kom
mmunicera
med
m andra syystem i Stocckholms staad och med IoT-enheteer,
exempelvis vvia integratiionsplattforrmar. Detta så att data kan
k skickas
tiill big data-pplattformarrna för lagrin
ng, bearbetnning och an
nalys. För
att möjliggörra framtida lösningar kan
k de digitaala plattform
marna
behöva
b
komp
mpletteras meed system för
f exempelv
lvis artificieell
in
ntelligens och maskinin
nlärning.
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Utöver
U
plattfformar kräv
vs it-infrastrruktur för attt möjliggörra
kommunikat
k
tion mellan digitala enh
heter och syystem. It-inffrastruktur
i den smarta staden besttår även av de digitala enheter som
m används,
såå som datorrer, surfplatttor och IoT-enheter i fo
form av senssorer och
sttyrenheter.
4.2.3
4

Inforrmationssä
äkerhet och
h integritet

Stora
S
mängdder informattion kommeer produceraas och anväändas av
nya
n lösningaar i den smaarta staden, vilket innebbär att inforrmationen
so
om behandllas av Stock
kholms stad
d kommer attt öka markaant. Det
fiinns redan iidag system
m och kompeetens för attt arbeta med
d
in
nformationsshantering och
o säkerhet. Det är där
ärför viktigt att
sääkerställa at
att alla nya lösningar följer gällandde riktlinjer för
in
nformationsssäkerhet occh att inform
mationen klaassificeras enligt
e
gällande
g
rikttlinjer för in
nformationssäkerhet. H
Hänsyn ska även
ä
tas till
gällande
g
lagaar så som personuppgiftslagen ochh EUs förorrdning om
dataskydd
d
saamt kommaande förändrringar relateerade till deessa.
Med
M tanke ppå den ökadee mängden informationn som komm
mer
hanteras
h
i deen smarta sttaden bör rik
ktlinjerna föör informatiionssääkerhet ochh riktlinjernaa för inform
mationsklasssning ses öv
ver.
Särskild
S
hännsyn bör tas till hanterin
ng av data ddär informattion från
fllera datakälllor blandas. Vidare beh
höver gemeensamma arrbetssätt
och
o processeer samt en gemensam
g
in
nformationssstruktur uttvecklas för
att säkerställla enhetligh
het i den insaamlade infoormationen.
I den smartaa staden är det
d viktigt attt det finns een tydlig fö
ördelning
av informati onsägaransv
varet för dee data som ssamlas in occh används.
Vad
V gäller sääkerhetsfråg
gor bör hänsyn även taas till den ök
kade
kommunikat
k
tion som ko
ommer ske, bland annatt trådlöst, på olika
platser
p
i Stocckholms staad till följd av
a ett ökat aantal IoT-en
nheter.
För
F nya lösnningar bör nyttorna
n
för användarenn vägas mot den
personliga
p
inntegriteten när
n det gälleer behandlinng av inform
mation.
Hänsyn
H
ska ttas till integ
gritetsfrågorr i alla de nyya lösningar som tas
frram i den sm
marta staden
n. För att haantera dettaa bör Stockh
holms stad
in
nrätta ett rådd för integriitets- och ettikfrågor koopplat till ny
ya digitala
lö
ösningar villket kan ge vägledning inom dettaa område.
Utformninge
U
en av detta råd,
r inklusiv
ve medlemm
mar och maandat, bör
definieras
d
soom en del i de
d prioriteraade projekteen.
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4.3
4

Kostn
nadsförde
elningsprin
nciper

Kommunfull
K
lmäktige sk
ka vid uppräättande av fö
förslag till budget och
bokslut
b
beakkta de kostn
nader som geenomföranddet av strateegin
in
nnebär. En fförutsättnin
ng för alla delar av genoomförandett är att
fiinansiering för införand
de respektiv
ve drift- ochh förvaltnin
ng beslutas.
Fördelningen
F
n av kostnaader följer trre kostnadsffördelningsp
principer,
vilka
v
illustreeras i Figur 12:
1. Grunndprincipen är, som förr allt it-stöd i staden, attt
kostnnaden för veerksamhetssspecifika löösningar och
h tjänster
bör bbäras av det verksamheetsområde soom användeer dem.
Varjee verksamhetsområde bär
b därmed kostnaden för de
appliikationer, veerksamhetsssystem och IoT-enheteer, i form avv
exem
mpelvis senssorer och sty
yrenheter, ssom de behö
över för
nya llösningar i den
d smarta staden.
s
2. Kom
mmunstyrelsen har i upp
pdrag att förrvalta stadens
gemeensamma it--infrastruktu
ur. Förutsattt att finansiiering
bevilj
ljas för geno
omförandet av strateginn utökas den
n
it-inffrastruktur som
s
kommu
unstyrelsen ansvarar fö
ör till att
även omfatta den gemensam
mma it-infraastrukturen i den
smarrta staden. Tilläggskost
T
tnaden för lööpande drifft och
förvaaltning av den
d nya it-in
nfrastruktureen fördelas till
nämnnder och bo
olagsstyrelseer på sammaa sätt som övriga
ö
gemeensam it-inffrastruktur genom
g
it-prrislistan.
3. Nät ooch utrustniing som anv
vänds för daatatrafik i deen smarta
stadeen ansvarar Stokab resp
pektive S:t E
Erik Komm
munikation
för liikt tidigare efter
e
hyresaavtal med koommunstyrelsen.
Figur
F
12: Ko stnadsfördeln
ningsprincipeer

Bilaga 1. Strategii
Sida
S
28 (38))

5 Geno
omföran
nde
Detta
D
kapitell beskriver genomföran
ndet av strattegin för Stockholm
so
om smart occh uppkopp
plad stad. Genomföranddet består av
v tre
huvudområd
h
den vilka vissas i Figur 13,
1 där samt
mtliga områd
den styrs av
principerna
p
fför genomfö
örandet.
Figur
F
13: Hu
uvudområden
n i genomföra
ande

5.1
5

Princ iper för ge
enomförande

För
F att vägleeda och sam
mordna geno
omförandet av strategin
n har åtta
principer
p
förr genomföraandet tagits fram som sska eftersträävas i
sttaden, vilkaa presenteraas i Figur 14
4. Principernna för genom
mförandet
är ett viktigt verktyg förr att nå gem
mensam riktnning mot målbilden,
m
sääkra proakttivitet samt undvika
u
lössningar som
m utvecklas i stuprör.
Figur
F
14: Priinciper för geenomförande
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Principerna
P
fför genomfö
förande är attt:

5.2
5



Satsnningar utgårr ifrån målg
gruppernas behov
Ha enn tät dialog med målgrupperna ochh utgå från deras
behovv.



Priorritering skerr i linje med
d målbildenn
Priorritera investteringar inom
m digitaliseering till pro
ojekt som
är i liinje med deen övergripaande målbildden.



Utvecckling bygg
ger på det so
om redan påågår
Kom
mplettera och
h utveckla befintliga
b
prrojekt som bidrar
b
till
att skkapa den sm
marta staden
n och säkersttäll förståellse för det
som rredan pågårr för att und
dvika överlaapp.



Utvecckling sker genom sam
marbete interrnt och exteernt
Samaarbeta på ko
ort- och lång
g sikt, både i specifika projekt
men också proak
ktivt. Samarrbetet omfaattar verksam
mheter
inom
m Stockholm
ms stad, näringsliv och aakademi sam
mt
regioonalt, nation
nellt och inteernationelltt.



Långgsiktighet geenomsyrar alla
a satsninggar
Förannkra projek
kt hos målgrupperna ochh säkerställ att en
mottaagande förv
valtningsorg
ganisation fi
finns. Säkersställ
finannsiering för drifts- och förvaltnings
f
skostnader av
projeektresultat före
fö projektsstart.



Inforrmation sam
mlas in med hänsyn till andra
Vid iinsamling av
v information lokalt skka hänsyn taas till andra
verkssamheters behov
b
och potentiella ny
nytta av att kunna
k
ta
del avv denna infformation.



Digittalisering fiinns med i stadsplaneriingsprocessser
Teknniska förutsäättningar förr digitaliserring ska prio
oriteras
som een viktig saakfråga i översiktsplaneen och i tidiiga skeden
av staadsplanerin
ng, exempelv
vis genom aatt it-infrasttruktur som
möjliiggör IoT-lö
ösningar by
yggs in i nyaa bostäder.



Föräändring drivvs genom ko
ommunikatioon internt och
o externt
Kom
mmunicera kontinuerligt
k
t och proakt
ktivt internt och externt
om saatsningar occh initiativ inom smartt stad som en
e del i
föränndringsarbettet.
Samo
ordning oc
ch samverrkan

Kommunsty
K
yrelsen ansv
varar för att samordna ooch följa upp
p
nämndernas
n
arbete med
d genomföraandet av straategin. Varjje nämnd
och
o bolagssttyrelse ansv
varar för att verka, i enllighet med principerna
p
fö
ör genomföörande ovan
n, för att gen
nomföra straategin och slutligen
s
nå
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målbilden
m
innom respekttive verksam
mhet. Stockhholms stadss samtliga
nämnder
n
ochh bolagsstyrrelser ska arrbeta aktivt med att löp
pande
id
dentifiera occh genomfö
öra nya projekt och inittiativ som taar
Stockholms
S
stad närmarre målbilden
n. Kommunnstyrelsen ansvarar
a
för
att samordnaa samverkan
n på stadsöv
vergripandee nivå. Dettaa
in
nkluderar saamverkan med
m offentliga verksam
mheter så som
m
myndigheter
m
r, övriga kom
mmuner och landsting..
Genomföran
G
ndet kräver ett
e åtagandee och ansvar
ar av alla, fråån såväl
chefer som m
medarbetaree. Varje enskild nämndd och bolagssstyrelse
bör
b bryta nedd och konkrretisera vad
d strategin o ch målbildeen betyder
fö
ör respektivve verksamh
hetsområde.. Strategin bbör för varjee verksaamhet tolkaas och brytaas ned i verk
ksamhetsspeecifika proccesser och
aktiviteter.
Den
D smarta sstaden utvecklas genom
m samverkaan inom Stockholms
sttad, men occkså med an
ndra offentliiga verksam
mheter, närin
ngsliv,
akademi ochh invånare. Stockholms
S
s stads nämnnder och bo
olagssttyrelser behhöver därförr identifieraa möjligheteer för samveerkan,
in
nternt och eextern, inom
m respektivee verksamheetsområde. Vidare
V
krävs
k
övergrripande sam
mverkansform
mer mellann Stockholm
ms stad och
andra offentlliga verksam
mheter, näriingsliv, akaademi samt invånare.
i
Den
D smarta sstaden utvecklas gemen
nsamt av Sttockholms stads
s
verksamhete
v
er. De nya processerna
p
inom den sm
marta stadeen kopplas
därför
d
till beefintliga pro
ocesser.
5.3
5

Komm
munikation av strate
egin

Kommunika
K
ationen i Sto
ockholms sttad och i sam
mverkan meed andra
sk
ka bidra tilll att realiserra strategin för en smarrt och uppko
opplad
sttad. Målbildden är en viiktig utgång
gspunkt för aatt skapa saamsyn
kring
k
vad koommunikationen ska åsstadkomma.. En viktig uppgift
u
i
kommunikat
k
tionsarbetett, för alla Stockholms sstads verksaamheter, är
att aktivt dellta samt att identifiera gemensamm
g
ma budskap, arenor
och
o aktivitetter som kan stärka bildeen av Stockkholm som en
e smart
och
o uppkoppplad stad i världen.
v
Bilden
B
av Sttockholm so
om smart staad stärks geenom kartläggning och
kommunikat
k
tion om de smarta
s
projekt som reddan pågår i
Stockholms
S
stads verksamheter. Varje verksam
mhet ansvarrar för att
kommunicer
k
ra det som pågår
p
inom respektive vverksamhett och för att
öka
ö kommunnikationen mellan
m
Stocckholms stadd verksamh
heter.

Bilaga 1. Strategii
Sida
S
31 (38))

Vidare
V
krävss dialog med invånarnaa för att karttlägga beho
ov och
önskemål.
ö
K
Kanaler och mötesplatseer, digitala ooch fysiska, ska vara
ty
ydliga och ttillgängliga för invånarrna. Det skaa vara enkelt att
komma
k
till taals samt attt få kontakt med Stockhholms stad. Kommuni-kation
k
via Sttockholms stads
s
befintlliga kanalerr och dialog
g i sociala
medier
m
är priioriterat.
Kommunsty
K
yrelsen har ansvar
a
för attt samordnaa och följa upp
u den
sttadsövergrippande komm
munikationsstrategin fö
för Stockhollm som
sm
mart och upppkopplad stad.
s
5.4
5

Prioriiterade pro
ojekt

För
F att säkerrställa att målbilden
m
förr den smartaa staden upp
pfylls krävss
frramtagandee av relevanta prioriteraade projekt som tydligtt möter
sttadens behoov och målb
bilden. Det är
ä genom dee framtida projekten
p
so
om den smaarta staden kommer
k
ta sin form. D
De prioriteraade
projekten
p
böör verka för att öka sam
mverkan melllan olika
verksamhete
v
er och minsk
ka stuprörssstrukturer.
För
F att påbörrja genomfö
örandet av strategin
s
iniitieras ett an
ntal
prioriterade
p
vverksamhettsprojekt occh förutsättnningsprojektt.
Förutsättning
F
gsprojekten
n syftar till att
a skapa dee förutsättnin
ngar som
krävs
k
för att bygga den smarta stad
den och kopp
pplar specifiikt till
verksamhets
v
sprojekten. De
D prioriterrade projektten beslutas och
fiinansieras ssom en del av
a genomförandet av sttrategin.
5.4.1
5

Verk
ksamhetsprrojekt

Målbilden
M
utttrycker en tydlig ambiition för Stoockholm som
m världens
sm
martaste staad. Utifrån Stockholms
S
s nuläge ochh förutsättniingar, som
beskrivs
b
i inlledningen, blir
b gapen gentemot
g
m
målbilden vägledande
kring
k
vilka oområden som
m bör prioriiteras. Genoom denna an
nalys kan
konkreta
k
proojekt identiffieras som kan
k genomfö
föras på kortt och lång
siikt för att Sttockholm sk
ka nå målbiilden. Dessaa projekt sy
yftar till att
vidareutveck
v
kla eller skaapa nya tjänster som annvänds av veerksamhetsområden
h
na och geno
om nya arbetssätt skapaa nytta i Stockholm. I
genomförand
g
det av strateegin bör ett antal särskiilt prioriteraade
verksamhets
v
sprojekt iden
ntifieras och
h finansieraas centralt fö
ör att få
ig
gång genom
mförandet av
v strategin.
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Figur
F
15: Illu
ustration överr identifiering av projekt

Prioriterade
P
verksamhettsprojekt inom digitalissering bör, förutom
f
att
vara
v i linje m
med målbild
den och Stocckholms staads uppdrag
g, ha god
genomförbar
g
rhet, vara låångsiktiga, skalbara
s
ochh bedömas kunna ge
sttor nytta occh effekt förr en eller fleera målgruppper. Urvalsk
kriterierna
fö
ör verksamhhetsprojekteen sammanffattas i tabeellen nedan.
Urv
valskriterieer

Besk
krivning

O
g
 Omfattning

Omffattningen bbedöms utifr
från hur
mån
nga som berö
rörs av projeektets nytta..
Prioriterade proojekt ska miinst omfattaa
e
påveerkan på mootsvarande ett
stadsdelsnämnddsområde.

G
barhet
 Genomförb

Genomförbarheeten för projjektet
bedö
öms utifrån sannolikheten att
projekten genom
mförs och att
a nyttan
kopp
plat till projjektet kan börja mätas
inom
m två år. Proojekten måsste också
varaa digitalt hålllbara över tid.
t

E
 Effekt

Effekten bedöm
ms utifrån prrojektets
plan
nerade målup
uppfyllelse i förhållandee
till målbilden
m
occh nytta sam
mt deras
kopp
pling till ochh möjlighett att
krav
vställa förutssättningspro
ojekten.

K
 Kostnad

Kosttnaden för pprojektet beedöms i
relattion till övriiga paramettrar.
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 Samverkan inom
Stockholmss stads
verksamhet
v
ter

Projektet utvärdderas utifrån
n
möjlligheten att det främjarr samverkann
melllan Stockhoolms stads verksamhete
v
er.

 Samverkan med aktöreer
utanför
u
Stocckholms staads
verksamhet
v
ter

Projektet utvärdderas utifrån
n
möjlligheten att det främjarr samverkann
och dialog medd annan offeentligt
verk
ksamhet, invvånare, näringsliv och
akad
demi.

5.4.2
5

Föru
utsättningsp
projekt

Förutsättning
F
gsprojekten
n syftar till att
a utveckla den teknisk
ka
in
nfrastrukturren och skap
pa de förutssättningar soom krävs fö
ör den
låångsiktiga uutvecklingen
n av Stockh
holm som sm
mart och up
ppkopplad
sttad. Dessa fförutsättningsprojekt in
nnefattar exxempelvis pllattformar
och
o riktlinjerr för IoT occh big data samt
s
öppna data i realtiid.
Förutsättning
F
gsprojekten
n är nödvänd
diga för att ppå kort siktt möjliggöra
g
de verkksamhetspro
ojekt som beeskrivs i avssnittet kring
g
prioriterade
p
vverksamhettsprojekt. Vidare
V
möjligggör förutsäättningsprojekten
p
fleera verksam
mhetsprojektt vilket illusstreras i Figu
ur 16.
Figur
F
16: Ko ppling mellan
n verksamhets- och förutssättningsprojjekt,
illu
ustrativ
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6 Nytta
a och up
ppföljning
Strategi
S
för S
Stockholm som smart och
o uppkoppplad stad har potential
att skapa stoora nyttor occh värden fö
ör ett växand
nde Stockholm. En
sm
mart och upppkopplad stad
s har möjjlighet att ök
öka livskvaliiteten för
Stockholmar
S
rna samt förrbättra klim
matet för föreetagande med
fö
örväntad tilllväxtökning
g och syssellsättning.
På
P grund av urbaniserin
ng, globaliseering och ökkad livsläng
gd
fö
örväntas invvånare i Sto
ockholm bli allt fler ochh allt äldre. Genom
digitalisering
d
g i stadens verksamhet
v
er skapas ökkad nytta geenom att
sttadens resurrser räcker till
t fler tack
k vare effekttivisering saamt ökad
produktivitet
p
t. Digitaliseeringen möjliggör ävenn ökad livsk
kvalitet
genom
g
enklaare, förbättrrade och anp
passade tjännster för inv
vånare och
ökad
ö
insyn i demokratip
processer. Verksamhets
V
sprojekt ino
om stöd
och
o omsorg, så som råd
dgivning på distans, ökaar skalbarheeten av
sttadens tjänsster men ökar även nytttan för invåånare genom
m ökad
in
ndividanpasssning och kortare
k
vänttetider.
Strategin
S
förr Stockholm
m som smartt och uppkoopplad stad skapar
nytta
n
genom
m ökad tillvääxt och sysselsättning. D
Digitaliserin
ng
sttimulerar enntreprenörsk
kap och inn
novation förr lokala föreetag. Med
in
nvånare i fraamkant av digitaliserin
d
ngen och enn aktiv satsn
ning av
Stockholms
S
stad skapass ett landskaap och klima
mat där unga företag
teestar lösninggar och utvecklar nya tjänster
t
ochh produkter. Ett
attraktivt klim
mat för föreetagande sk
kapar även öökat intressee för
privata
p
invessteringar naationellt och
h internationnellt. Med ett
e förbättratt
klimat
k
för fööretagande ökar
ö
även sttadens konkkurrenskraftt
in
nternationelllt.
Målen
M
uppnåås genom öp
ppenhet, up
ppkoppling ooch innovattiva
lö
ösningar. G
Genom ökad öppenhet mot
m invånarn
rna vad gälleer
verksamhete
v
er, så som kultur
k
och fritid, stöd occh omsorg, trafik och
sttadsplanerinng, förskolaa och skola ökas invånaares möjligh
het att vara
delaktiga
d
ochh engagerad
de i stadens utvecklingg. Strategin skapar
s
även värden internt gen
nom samordning inom sstadens verk
ksamheter.
Genom
G
samoordning bry
yts stuprörssstrukturer occh gemensaamma samt
effektiva arbbetssätt form
mas. Strateg
gin ökar äveen medveten
nheten
kring
k
Stockhholms stad bland
b
invånare, företagg och besökaare;
reegionalt, naationellt och
h internation
nellt. Med een ökad med
dvetenhet
kring
k
Stockhholm skapass värden och
h möjlighetter genom saamverkan
och
o utbyte.
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Uppföljning
U
av strategin
n bör göras på tre nivåeer:
- Uppföljnningsmått med
m koppling till målbillden.
- Förändriingsarbete in
nom varje verksamhet.
v
.
- Effekt avv genomförd
da projekt inom den sm
marta staden
n,
inkluderaar förutsättn
ningsprojek
kt, prioriteraade verksam
mhetsprojekt ssamt andra projekt
p
inom
m smart stadd i verksamheterna.
Uppfyllande
U
e av målen för
f den smarrta staden bbör säkerställlas genom
sttrukturerad metod för uppföljning
u
. Metoden bbör vara basserad på
datainsamlin
d
ng, analys, slutsatser
s
occh plan för hhandling.
Uppföljning
U
smått för attt följa upp effekten
e
av strategin taas fram
in
nom Digitalliseringspro
ogrammet occh bör koppplas till Stocckholms
sttads integreerade lednin
ngssystem (IILS). En refferenspunktt för
frramtagandeet av uppföljjningsmått är
ä de pågåen
ende internationella
saamarbeten ooch projekt med syfte att
a definieraa och utvärd
dera av
mätetal
m
för ssmarta städeer. Tre sådan
na projekt eeller samarb
beten är
IT
TU7, Citykeeys8 och sm
mart stad kom
mmittén inoom ISO/IEC
C JTC 19.
Exempel
E
på uppföljning
gsmått som nämns i preeliminära raapporter
frrån dessa saamarbeten är:
ä tillfredsställelse medd nätverksbaserade
tjjänster, antaal komponen
nter i infrasstrukturen m
med installerrade
seensorer (gälllande exem
mpelvis trafiik och avfalll), andel hu
ushåll som
har
h smarta m
mätare, förbäättring av åtteranvändniing av avlop
ppsvatten,
procentuell
p
aandel investteringar i sm
mart industrri och invån
nares
engagemangg online.7,8,9
Varje
V
verksaamhet följs upp
u årligen i verksamhhetsberättelssen för
sttadens nämn
mnder och bo
olagsstyrelser. Uppföljnningen omffattar
utvecklingsa
u
arbetet inom
m respektivee verksamheet. Varje näm
mnd och
bolagsstyrels
b
se ansvarar för att följaa upp hur dee arbetar meed
digitalisering
d
g för att nå målbilden, samt kontinnuerligt bidrra med
in
nformation om behov och
o förslag på prioriterrade projektt. Hur detta
görs
g ska fram
mgå av näm
mndernas verrksamhetspplaner samt
motsvarande
m
e dokument för de bolaagsstyrelser som antagit strategin.
Kommunsty
K
yrelsen ansv
varar för upp
pföljningen och för att
saammanställla denna årssvis. Projektt som koppllas till den smarta
s
sttaden som uutförs av faccknämnder,, stadsdelsnä
nämnder elleer
bolagsstyrels
b
ser följs upp
p av respekttive projekttägare, men
raapporteras ääven centrallt för samlad uppföljninng. Projekteen följs
upp
u utifrån pprojekt- och
h effektmål definieradee enligt Stocckholms
sttads projekttmodell.
7

Overview of kkey performan
nce indicators in smart susttainable cities,
In
nternational T
Telecommuniccation Union, 2014
2
8
Smart city KP
PIs and related methodology
gy – final, Cityykeys, 2016
9
Smart cities P
Preliminary reeport 2014, IS
SO/IEC JTC 1 , 2015
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7 Begre
epp och
h definitioner
Definitionern
D
na nedan geer läsaren sttöd i förståeelsen av den
nna strategi
men
m utgör innte nödvänd
digtvis någraa officiella ddefinitionerr för
Stockholms
S
stad.
Smart
S
stad
En
E stad som utnyttjar diigitalisering
g och ny tekknik för att göra
g
livet
enklare och bbättre för in
nvånare, förretagare ochh besökare. I den
sm
marta stadeen skapas ko
ontinuerligt nya smartaa tjänster som
m verkar
fö
ör en innovaativ stad. Den
D smarta staden
s
möjliiggörs geno
om
uppkoppling
u
g och öppnaa data, integrerade platttformar, sen
nsorer och
annan teknikk.
Öppna
Ö
dataa
Digital
D
inforrmation som
m är fritt tillg
gänglig utann inskränkn
ningar. Vad
so
om är öppnna data regleeras i PSI-diirektivet ochh Inspire-diirektivet
frrån EU som
m också infö
örts i svensk
k lagstiftningg. Det inneb
bär att de
offentliga
o
daata som sam
mlas in och lagras
l
hos m
myndigheterr i
elektronisk fform också ska tillgäng
gliggöras tillll företag occh
privatperson
p
ner så att de kan återanv
vändas.
IK
KT
In
nformationss- och telek
kommunikattionsteknik (IKT), engeelska
In
nformation and Comm
munication Technology,
T
, är den del av it som
handlar
h
om kkommunikaation mellan
n människorr.
4G
4
Fjärde
F
generrationens mobilkommu
unikation, ettt samlingsn
namn på
sttandarder b ortom 3G. 4G
4 är främsst avsedd föör ultrabredb
bandig
in
nternetåtkom
mst. För att en kommun
nikationstekknik ska få kallas 4G
krävs
k
att denn kan erbjud
da hastighetter på ungeffär 100 Meg
gabit per
seekund till m
mobila använ
ndare och 1Gbit/sekun
1
nd till station
nära
användare.
5G
5
Femte
F
generrationens mo
obilnät är det samlingssnamn som används
fö
ör att beteckkna nästa sttora fas av mobila
m
telekkommunikationssttandarder b ortom 4G.
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In
nternet of T
Things (IoT
T)
In
nternet of T
Things (IoT)) är ett samllingsbegreppp för fysisk
ka objekt
eller "saker" som komm
municerar elektroniskt m
med omvärllden för att
sk
kapa ett meervärde av något
n
slag, detta
d
genom
m att utbyta data
d och
in
nformation med exemp
pelvis tillverrkaren, operratören och/eller andraa
anslutna sakker.
Big
B data
Big
B data är eett begrepp som beskriv
ver digitalt llagrad inforrmation av
såådan storlekk att det är svårt
s
att beaarbeta den m
med traditio
onell teknik
och
o traditionnella databaasmetoder. Ingen svenskk översättniing av
begreppet
b
haar blivit etab
blerad. I måånga fall skaapas datamäängderna
kontinuerligt
k
t (i realtid) och analyseeras även i rrealtid. Dettta har inte
fö
örrän relativvt nyligen blivit
b
teknisk
kt möjligt, ååtminstone inte inom
ekonomiskt rrimliga ram
mar. I och med
m den teknniska utveck
klingen har
lääget de senaaste åren förrändrats och
h big data aanvänds nu inom
i
många
m
olikaa områden, dock
d
ännu in
nte i någon nämnvärd omfattning
i Stockholmss stad. Big data
d etablerrades som bbegrepp 2009.
Artificiell
A
in
ntelligens (A
AI)
Artificiell
A
inntelligens ärr intelligens hos maskinner och prog
gramvara
so
om simulerrar mänsklig
g intelligenss. Det kan äv
även beskriv
vas som
sy
ystem som är medvetn
na om sin om
mgivning occh vidtar åtg
gärder för
att anpassa ssig efter den
n för att lyck
kas med sinn uppgift.
Maskininlär
M
rning
Maskininlärn
M
ning handlaar om studieer och konsttruktioner av
a
algoritmer soom kan läraa sig av och göra förutssägelser gälllande data.
API
A
Application
A
programming interfacee (”API”) ärr en specifik
kation av
hur
h applikatiioner och tjänster kan kommunice
k
era med ett system
s
eller en platttform. APIeer är en viktig del i inteegrationsplaattformar
eftersom de används förr att ”översäätta” komm
munikationen
n mellan
sy
ystem och aapplikationeer som annaars inte hadee kunnat ko
ommuniceraa
med
m varandrra.

Strattegi fö
ör Sto
ockho
olm so
om
smart och
h uppkopplad sttad
Bilaga
a 2. Ko
ommun
nikation
nsstrate
egi

stocckholm.se

sto
ockholm.se
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1 Syfte
e med ko
ommun
nikation sstrategin
Det
D övergrippande syftett med komm
munikationssstrategin ärr att nå
målet
m
i stadeens vision attt Stockholm
m ska bli väärldens smaartaste stad
2040.
2
Kommunika
K
ationen i Sto
ockholms sttad och i sam
mverkan meed andra
sk
ka bidra tilll att realiserra strategin för en smarrt och uppko
opplad
sttad. Målbildden för smaart-stad strattegin är en vviktig utgån
ngspunkt
fö
ör att skapaa samsyn kriing vad kom
mmunikationnen ska åstaadkomma.
En
E viktig upppgift i kom
mmunikation
nsarbetet förr alla Stockh
holms stadss
verksamhete
v
er blir att deelta, identifiera gemenssamma budsskap,
arenor och aaktiviteter so
om kan stärka bilden avv Stockholm
m som en
sm
mart och upppkopplad stad
s i världeen.
Bilden
B
av Sttockholm so
om smart staad stärks geenom kartläggning och
kommunikat
k
tion om de smarta
s
projekt som reddan pågår i
Stockholms
S
stads verksamheter. Varje verksam
mhet ansvarrar för att
kommunicer
k
ra det som pågår
p
inom respektive vverksamhett.
Kommunika
K
ationen melllan Stockho
olms stad veerksamheterr bör öka.
Vidare
V
krävss dialog med invånarnaa för att karttlägga beho
ov och
önskemål.
ö
K
Kanaler och mötesplatseer – digitalaa och fysisk
ka - ska
vara
v tydliga och tillgäng
gliga för inv
vånarna ochh det ska vara enkelt
att komma tiill tals och få
f kontakt med
m staden. Kommunik
kation via
sttadens befinntliga kanaller och dialo
og i sociala medier är prioriterat.
p
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2 Samm
manhan
nget
Kommunika
K
ationsstrateg
gin är ett öv
vergripande dokument för
f
kommunikat
k
tionen i och
h runt genom
mförandet av strategin för en
sm
mart och upppkopplad stad.
s
Kommunika
K
ationsstrateg
gin för en sm
mart och upppkopplad sttad är
underordnad
u
d kommunik
kationsprogrammet förr Stockholm
ms stad.
Underordnad
U
d innebär attt kommunik
kationsstrattegin direkt eller
in
ndirekt ska bidra till deen riktning som
s stadenss
kommunikat
k
tionsprogram
m föreskriv
ver. Samtidiigt innebär
underordnad
u
d att denna strategi
s
kom
mmer att förrutsätta och vara
beroende
b
av en rad kom
mmunikation
nsinsatser soom görs i sttaden.
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3 Komm
munikationsmå
ål
Samtliga
S
kom
mmunikatio
onsaktiviteteer ska ha etttt uppdrag, en
e funktion
och
o en eller flera definieerade mottaagare - gruppp eller grup
pper av
personer
p
me d en funktio
on eller roll i relation tiill arbetet med
m att
reealisera straategin för en
n smart och uppkopplad
ad stad.
Kommunika
K
ationsmålen
n kommer attt behöva vaariera över tid
t och är
beroende
b
av ett antal rörliga variab
bler. De rörlliga variableerna är till
exempel: Föörverkligand
de och grad av måluppffyllnad av strategin,
frriktion och motstånd i relation till de olika måålgruppernaa, medreespektive m
motkrafter i det omgivan
nde samhällllet.
Kommunika
K
ationsmålen
n bör därför med fördel definieras på
p nivån
kommunikat
k
tions- och akktivitetsplan
n.
3.1
3

Överg
gripande kommunik
k
kationsmåål

De
D övergripaande komm
munikationsm
målen är:
- Kom
mmunicera en
e stad som förmedlar ooch bistår med
m smarta
tjänstter och digiitala lösning
gar genom aatt berätta och visa att
det är lätt att staarta, driva occh utveckla verksamheeter i
Stockkholm samtt att nya smaarta tjänsterr och digitalla
lösniingar utveck
klas kontinu
uerligt och ssäkert här.
-

Kom
mmunicera Stockholm
S
i världen som
m smart staad,
digitaaliseringenss möjligheteer och den fförnyelse so
om sker
framfför allt geno
om att erbju
uda kanaler och mötesp
platser –
fysiskka och digittala.

-

Kom
mmunicera Stockholms
S
stads erfareenheter av samverkan
och aatt den smarrta staden uttformas tillssammans med
m
stockkholmarna. Det är geno
om samarbeete mellan aktörer
inom
m näringsliv,, startupföreetag, akadem
mi och offentlig sektorr
som den smarta staden utveecklas.

-

Förm
medla en upp
plevelse av personligt bbemötande. Det ska
vara enkelt att komma
k
till taals och få kkontakt med
d staden via
möteesplatser – fysiska
f
och digitala.
d
Infformation sk
ka vara
tillgäänglig och läätt att hitta.

-

Varjee verksamhet i staden ansvarar
a
förr att kommu
unicera det
som ppågår inom
m respektive verksamheet. Kommun
nikationen
mellaan Stockhollms stads veerksamheterr bör öka.
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3.2
3

Målgrrupper

Stockholms
S
stads komm
munikation om
o den smaarta staden ska
s rikta
siig i första hhand till de som
s
bor och
h verkar i Sttockholm. Det
D vill
sääga invånarre, anhörigaa, akademiker och förettagare. Ytteerligare
målgrupper
m
äär besökaree (fysiska occh digitala),, nyanlända,,
presumtiva
p
sstockholmarre, opinionssbildare ochh beslutsfatttare i andra
sttäder, ländeer, myndigh
heter och org
ganisationerr, både natio
onellt,
reegionalt ochh kommunaalt.
Stockholmar
S
rna rymmerr alla åldrar och en månngfald av sp
pråk,
kulturer
k
och socioekono
omiska grup
pperingar. D
Det är viktig
gt att
sttadens kanaaler tar hänssyn till dettaa och är så iinkluderand
de som
möjligt.
m
Kommunika
K
ationen med
d olika målg
grupper behööver också ta hänsyn
tiill att männiiskor har olika behov av
a kommuniikation und
der livets
gång.
g
Det bllir viktigt attt kommuniccera olika tyyper av serv
vice och
sm
marta tjänstter utifrån var
v i livet människor beefinner sig. Hänsyn
behöver
b
ockkså tas till målgruppers
m
specifika ko
kommunikattionsbehov
när
n de är cykklister, bilister, husägarre eller förääldrar mm.
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3.3
3

Mål peer
målgru
upp

Kunsk
kapsmål

Attityd
dmål

Beteen
ndemål

Budskap

Mål p
per målgru
upp

Akad
demi

Nationelllt,
regionalt ooch
kommunaalt

Vet att Stockholm
S
erbjuderr det absolut
bästa klimatet för
företagaande.

Vet att Stockholm
är en världsledande
kunskapsreegion
inom IKT och
o
digitaliserin
ng.

Vet
V att den sm
marta
staden
s
utveckllas
över
ö verksamhhets-,
kommunk
ochh
regiongränser.
r
.

Vett att Stockholm
m
är en
e av världens
smaartaste städer.

Jag äär stolt över
Stockkholm som
mitt hem,
huvuudstad eller
stad.

Kreativ och
inspirerad av att
verka i Stockholm.

Kreativ och
h
inspirerad av
a att
verka i Stockholm.

Positiv
P
och stoolt
över
ö att vara een del
av
a utvecklingeen.

Stocckholm är
insp
pirerande för
and
dra städer.

Uttryycker behov
och iidéer för hur
stadeen på ett än
bättrre sätt kan
utveccklas.

Tar del i
utveckliingen
genom att
a aktivt
söka kontakt genom
nätverk och
plattform
mar.

Tar del i
utvecklingeen
genom att aktivt
a
söka kontakt genom
nätverk och
h
plattformarr.

Nätverkar
N
medd
näringsliv,
n
akaademi
och
o samverka
regionalt,
r
kommunalt
k
saamt
mellan
m
verksamheter.
v
.

Kun
nskapsdelar om
m
vad
d som händer i
värllden för att
tillssammans skappa
morrgondagens
städ
der.

Stockkholm
utveccklas för mig,,
tillsaammans med
mig för att bli en
ännuu smartare stadd.

Stockho
olm
utvecklaas
kontinuerligt för att
skapa en
n innovativ
miljö.

Stockholm
m
utvecklas
kontinuerliigt för att
skapa en in
nnovativ
miljö.

Förutsättninga
F
arna
för
f att Stockhoolm
ska
s bli smartar
are är
samverkan
s
ochh
inkludering.
i

Stocckholm är en
öpp
pen, innovativ
stad
d som utvecklaas
tillssammans med
med
dborgare,
näriingsliv och
akademi.

In
nvånare och
besökare

Närin
ngsliv och
startu
upföretag

Vet aatt Stockholm
m
erbjuuder den högsta
livskkvaliteten i
världden.

Sttäder i världeen
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4 Strate
egi
Stockholms
S
stad samverkar tillsam
mmans med aandra aktörrer för att
sttimulera innnovation occh utvecklin
ng. En viktigg uppgift i det
d fortsatta
kommunikat
k
tionsarbetett är att deltaa, identifieraa gemensam
mma
budskap,
b
areenor och akttiviteter som
m kan stärkaa bilden av Stockholm
so
om en smarrt och uppko
opplad stad i världen.
Vägen
V
till attt uppnå kom
mmunikatio
onsmålen gåår via följan
nde
övergripande
ö
e strategier::

4.1
4

-

Det S
Stockholms stad gör sk
ka vara till nnytta för
stockkholmarna och
o företagaarna. Det ärr deras beho
ov,
intresssen och mö
öjligheter so
om ska väglleda utveck
klingen mot
Stockkholm som en smart occh uppkoppplad stad.

-

Den smarta stad
den byggs tilllsammans m
med stockh
holmarna,
närinngsliv och akademi.
a
Deen smarta koommunikatiionen
byggger på olika former av dialog,
d
riktaade till olikaa
målggrupper.

-

Stadeen möter occh överträffaar stockholm
marnas förv
väntningar
genoom att utnytttja digital teeknik på ett smart sätt.

-

Stadeen är ledand
de inom tilläämpning avv digitala lössningar.
Lösnningarna prääglas av tillg
gänglighet, transparenss och
kvaliitet.

-

Kom
mmunikation
nskanalerna är tydliga ooch tillgäng
gliga för
stockkholmarna. Det är enkeelt att komm
ma till tals och få
kontaakt med stad
den.

-

Kom
mmunikation
n med intresssenter om aarbetet med
d att bygga
den ssmarta stadeen sker i hög grad via m
möten, sociaala media
och ddigitala kan
naler.

Buds kap

Strategiska
S
bbudskap skaa användas i kommunikkationsarbetet internt
och
o externt. Budskapen
n innehåller berättelser ooch ger sam
mmanhang
so
om genom kkonsekventt och uthålliigt användannde över tid
d bidrar till
de
d definieradde kommun
nikationsmålen. De får gärna härrö
öra från
sttockholmarres erfarenheter.
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De
D övergripaande budskaapen ska i första
f
hand llyfta effekteer och
möjligheter
m
ssom skapass genom att positioneraa staden som
m en smart
och
o uppkoppplad stad i världen
v
snarrare än detalljer, teknisk
ka
perspektiv
p
elller introverrta drivkraftter.
Kärnan
K
i buddskapen börr:
- Beskrivaa värden vi vill
v skapa och till vem
-

Lyfta po sitiva budsk
kap om hur digitaliserinngen underllättar för
stockholm
marna

-

Blicka frramåt – tydlliggöra vad vi vill åstaddkomma occh för vem

Budskapen
B
ffinns till förr att skapa samstämmigghet i
kommunikat
k
tionen och utgör
u
grund
den i merparrten av den
övergripande
ö
e kommunik
kationen i och
o mellan sstaden och dess
d
målgrupper.
m
Kärnbudsk
K
kapen är:
-

Stockhollm - världen
ns smartastee stad 2040

-

mans utveck
klar vi den smarta
s
stadeen
Tillsamm

-

Stockhollm - den alltt smartare staden
s

-

En smartt stad använ
nder digitaliiseringen föör att blir meer effektiv
och höjaa kvaliteten i vardag och
h arbete förr de som lev
ver, vistas
och verkkar där.

-

Stockhollm är en led
dande innov
vativ kunskaapsregion occh den
bästa staaden för föreetagande

-

Stockhollm är nytänk
kandets digitala centruum i världen
n och en
central nnod i ett glob
balt nätverk
k av framgånngsrika städ
der

Nyckelord
N
i budskapen
n är: Innov
vativ, öppenn, uppkopplaad,
klimatsmart,
k
, hållbar, tillgänglig, traansparent, ttryggt och säker
4.2
4

Komb
binera kom
mmunikatiionsvägarr

Bilden
B
av deen smarta occh uppkopplade stadenn skapas hoss
mottagarna
m
aav tre komm
munikationssvägar; styrdd, operativ och
o
trredjepartskoommunikatiion. Staden utnyttjar sinn kommuniikativa
fö
örmåga gennom att tydligt och plan
nerat kombiinera dessa tre.
t
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Kommunika
K
ationsvägarn
na måste sam
mspela och hänga ihop
p så att det
so
om beskrivss i den styrd
da kommun
nikationen oockså är det som
upplevs
u
i denn operativa och det som
m omtalas i
trredjepartskoommunikatiionen.
Figur
F
1: Styyrningsstru
uktur för Sttockholm ssom smart och
o
uppkopplad
u
d stad

Styrd
S
komm
munikation
n är sådan so
om staden sj
självt helt kaan styra
över,
ö
till exeempel rappo
orter, dediceerad webbpllats, eventuella
pressmeddel
p
landen, brosschyrer och nyhetsbrevv. I den styrda
kommunikat
k
tionen är deet staden sjäälvt som besstämmer hurr man vill
frramstå (i ennlighet med Stockholms stads styraande dokum
ment).
Den
D operatiiva kommu
unikationen
n är av mer ppersonlig och
o
verksamhets
v
smässig karaaktär och uttgörs av konntakter i staaden mellan
chefer och m
medarbetare inom stadsledningskonntor, bolag och
fö
örvaltningarr. Här ingårr sådant som
m telefonsam
mtal, möten
n,
workshops
w
ooch personliiga möten. Operativ
O
koommunikation är ocksåå
den
d konkretaa verksamheeten och hu
ur den uppfaattas.
Tredjeparts
T
skommunik
kationen om
mfattar sådaant som and
dra säger
om
o Stockhollms stads diigitala utvecckling, smar
arta tjänster och
digitala
d
lösnningar, till ex
xempel vad
d intressenteer såsom närringsliv,
sttartupföretaag och akad
demi säger om
o Stockhollm som den
n smarta
sttaden. Men också vad opinionsbildare, nationnella, region
nala och
kommunala
k
aktörer säger, och inte minst invånnare samt vad
v som
sk
krivs i tradiitionella och
h sociala meedier.
Ledning
L
ochh medarbetaare i staden ska
s se till attt det är enk
kelt att
bidra
b
till kom
mmunikatio
onen runt arb
betet med aatt utveckla den smarta
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och
o uppkoppplade staden
n och därmeed underlättta att staden
n når sina
mål
m via bådee operativ och tredjeparrtskommuni
nikation.
Nedan
N
beskrrivs exempeel på internaa och externna kanaler so
om bör
kombineras
k
uutifrån kom
mmunikation
nsvägarna st
styrd, operattiv eller
trredjeparts.
4.3
4

Kanaller och mö
ötesplatse
er

Hela
H stadenss kommunik
kationssysteem ska anväändas för
kommunikat
k
tionen och fokus
f
liggerr på stadenss egna etableerade
digitala
d
kanaaler. Staden
ns egna kanaaler kompleetteras med aktiv
a
närvaro
n
i utvvalda sociala medier occh personligga möten meed de olika
målgruppern
m
na. Vilken kanal
k
som an
nvänds avgöörs vid varje enskilt
tiillfälle.
De
D mötesplaatser (digitalla och verklliga) som sttaden tillhan
ndahåller
och/eller
o
skaapar för att möta
m intresssenter på finnns till exem
mpel
fy
ysiskt i Stocckholmsrum
mmet på Ku
ulturhuset occh digitalt på
p
sttockholm.see.
Exempel
E
på stadens egn
na kanaler och
o mötespllatser där saamtal om
den
d smarta sstaden för attt identifieraa behov, meen också förr att testa
nya
n tjänster ppågår och kan
k föras. Ib
bland på plaats fysiskt, andra
a
gånger
g
via ddigitala kanaaler:
-

Stockkholmsrumm
met i Kulturhuset är enn mötesplatss som alla
stockkholmare, besökare och
h anhöriga hhar tillgång till.

-

or och Dialo
ogpaviljongger finns i
Medbborgarkonto
stockkholmarnas närmiljö occh är lätta b esöka.

-

Möteesplatser förr företagare och startuppföretag finn
ns i Open
Stockkholm Awaard i form av
v Hackathonns och meetups.

-

För ssamverkan regionalt
r
fin
nns aktörer iinom både SKL och
KSL som arbetaar med digital utvecklinng.

-

Digittala mötesplatser finns på stockhollm.se/smarttstad som
riktarr sig till stockholmare, och stockhholm.se/smaartcity som
vändder sig till en
n internation
nell målgrup
upp, t ex städ
der i
världden

-

f
på blo
oggen smarttsthlm.stock
kholm.se
Sociaala medier finns
och ttwitterkonto
ot @smartstthlm
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-

Smarrtcity.stockh
holm är en viktig
v
kanall som återsttår att
etabllera. Den sk
ka fungera som en digittal plattform
m och
möteesplats där den
d smarta staden
s
kan uutvecklas occh
markknadsföras, både nation
nellt och inteernationelltt.

För
F att sprida
da och förstäärka uppleveelsen av att den smartaa och
uppkopplade
u
e staden byg
ggs tillsamm
mans med sttockholmarrna kan
köpta
k
utrymm
men använd
das samt attt stadens förreträdare deeltar i andra
event och möötesplatser, till exempeel i form av annonserin
ng i fysiska
och
o digitala kanaler och
h medverkan
n på andra oorganisation
ners event.
In
nsatser för aatt engageraa, involveraa och stärka bilden av Stockholm
S
so
om smart sttad kan göraas genom attt:

4.4
4

-

medvverka på and
dra organisaationers, förretags event och
arenoor där viktig
ga aktörer fiinns

-

vara aktiva i socciala medierr, följa nyckkelpersoner och
d
interaagera med dessa

-

bjudaa in viktiga målgrupperr att samverrka, till exem
mpel
Digittal Demo Sttockholm

-

medvverka till meedial uppmäärksamhet, till exempeel i
Stockkholmsmed
dier och bran
nschmedierr
Aktörrer och samarbeten

För
F att lyckaas realisera strategin är det centraltt att Stockholms stad
tiillsammans med andra aktörer arbetar för att sstimulera in
nnovation
och
o utvecklinng. Stockho
olms stad arrbetar redann aktivt för att
a föra
saamman aktöörer från nääringsliv, ak
kademi och ooffentlig seektor.
En
E viktig upppgift i det fortsatta
f
kom
mmunikatioonsarbetet blir att
aktivt delta i samverkan
n och att i dee sammanhaangen identtifiera
gemensamm
g
ma budskap, arenor och aktiviteter som kan stäärka bilden
av Stockholm
ms som en smart
s
och uppkopplad
u
stad.
I samverkann med andra blir strategin för en sm
mart stad verklighet.
In
nsatser för aatt hålla iho
op och bidraa till gemenssamma bud
dskap,
kanaler
k
och aaktiviteter är
ä en viktig del i komm
munikationsaarbetet i
Stockholms
S
stad men occkså i samv
verkande förretag och
organisation
o
ner.
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Några av deessa viktiga
a aktörer är:
-

Stockkholms stad
ds förvaltnin
ngar och boolag
Stockkholm Business Region
n
Urbaan ICT Aren
na, Kista Science City
Digittal Demo Sttockholm
Mobiile Life
Openn Lab
Natioonellt: Rådeet för digitalliseringen aav det offenttliga
Sveriige
Regioonalt: Avdeelningen förr digital utveeckling, SK
KL.
Regioonal Digitall Agenda, KSL
K
Internnationellt: Nätverket
N
Eurocities,
E
H
Harvard Bussiness
Revieews Digitall evolution index,
i
Euroopakommisssionens Thee
Digittal Economy
y & Society
y Index (DE
ESI)
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5 Uppfö
öljning och utv
värderin
ng
Stockholms
S
stad definieerar själv vaad smart ochh uppkopplaad stad
in
nnebär och utifrån detta specificerra ett antal m
mätpunkter för att
möjliggöra
m
kkontinuerlig
g benchmark
k mot andraa städer. Ressultatet
publiceras
p
i een årlig rap
pport.
Genomförda
G
a invånarakttiviteter utvärderas ochh redovisas löpande
l
förr
in
nvånare i staadens kanaller.

Strattegi fö
ör Sto
ockho
olm so
om
smart och
h uppkopplad sttad
Bilaga
a 3. På
ågåend
de proje
ekt

2016
6

stocckholm.se

sto
ockholm.se
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Pågåend
P
de proje
ekt i Sto
ockholm
ms stad
Projektet
P
förr att ta fram strategin fö
ör Stockholm
m som smaart och
uppkopplad
u
stad genom
mförde flera olika insatsser för att saamla in
in
nformation från staden
ns förvaltnin
ngar och bollag. Detta gjjordes
bland
b
annat ggenom interrvjuer, digittala enkäterr och arbetsm
möten.
Som
S
en del i detta samlades inform
mation in om
m pågående projekt.
I detta dokum
ment finns en
e sammanffattning av de projekten som
id
dentifierats som pågåen
nde eller ny
yligen avslut
utade inom staden.
s
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Mob
bil rondering
g

AB
Stockkholmshem

Mobilt sstöd för rond
dering av
fastighe
eter vilket ger bättre
uppföljn
ning och up
pplevelse av
v
fastighe
eterna.

Avslutaat

Socia
alt hållbar

Porttsystem

AB
Stockkholmshem

Successsiv utbyggn
nad av
porttele
efonsystem för ökad
trygghe
et.

Pågåennde

Socia
alt hållbar

SCA
ADA och
utby
yggd
dato
orisering

AB
Stockkholmshem

Anslutn
ning av fastigheters sty
yroch reg
glersystem till
t centrala
system för effektiv
fastighe
etsdrift.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Tvättmedelsdose
ering

AB
Stockkholmshem

Test me
ed automatisk
tvättme
edelsdoserin
ng i Norra
Djurgårrdsstaden fö
ör att minsk
ka
miljöpåvverkan.

Pågåennde

Ekolo
ogiskt hållbar

Web
bbshop Fintt
Hem
mma

AB
Stockkholmshem

På Stocckholmshem
ms hemsida
a
har en kkundshop skapats
s
för
beställn
ning av vitva
aror, ytskiktt
m.m.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar

Ans
sökningsArbetsmarknadsförvaltningen
systtem för Vuxx
Stoc
ckholm
(Kom
mvux-Centrrum)

Arbete med att ta fram
f
ett
ansökn
ningssystem
m för Vux
Sthlm a
antingen ino
om ramen fö
ör
Skolpla
attformen eller som en
separatt e-tjänst.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

CRM
M sommarjo
obb Arbetsmarknadsförvaltningen

Ny platttform för so
ommarjobb.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering 22016 Socia
alt hållbar

Digitalisering i
lärandet

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsg
grupp som tittar
t
på
möjligh eter med diigitalisering i
lärande
et.

Pågåennde

E-tjä
änst
gem
mensamt me
ed
migrationsverke
et

Arbetsmarknadsförvaltningen

Utvecklling av verk
ksamhets- och
o
Pågåennde
uppföljn
ningssystem
met för
flykting-- och
arbetsm
marknadsins
satser.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

GSIT 2.0*2

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbete med förberredelse inför
GS-IT 2
2.0.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

IT-p
plattform förr
Jobbtorg Sthlm
m
2017-2018

Arbetsmarknadsförvaltningen

Utveckllingsarbete med
jobbtorg
gsportalen vilket
v
är ett
verksam
mhetssystem för
kommu
unikation me
ed externa
leveran
ntörer.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar

Jobbtorgsporta
alen, Arbetsmarknadsförvaltningen
DISA

Digital IInformation och Servic
ce
för Asp iranter - Ny
y etjänstep
plattformen..

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar

Sko
olplattform
Stoc
ckholm

Verksam
mhetsinföra
ande av
Skolpla
attformen för
deltaga
are/elever på
å SFI Sthlm
m
och Vuxx Sthlm.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar

Öka
ad digitalisering Arbetsmarknadsoch nya arbetssätt förvaltningen

Ett påg ående arbe
ete på bred
front förr att höja it--mognaden
inom fö
örvaltningen
ns olika
verksam
mheter.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Nyttt verksamhe
ets- Bosta
adssysttem
förme
edlingen i
Stockkholm AB

Ersättn ing av dage
ens
Pågåennde
verksam
mhetssystem på
bostadssförmedling
gen med må
ålet
är att brryta loss de
et i flera
funktion
nsspecifika lösningar.

Ekon
nomiskt hållbar

Res
sponsiv web
bb

Bosta
adsförme
edlingen i
Stockkholm AB

Arbete för att unde
erlätta flödet
för kund
derna vid ko
ontakt med
bostadssförmedling
gen i
Stockho
olm genom en
vidareu
utveckling av
v
webbpl atsen.

Socia
alt hållbar

Utsk
kick

Bosta
adsförme
edlingen i
Stockkholm AB

Arbete pågår för att se hur
Pågåennde
papperssutskicken kan minska
as
och hurr det digitala
a gränssnitttet
kan anvvändas för att
a komma
närmarre kunderna
a.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Pågåennde

Ekolo
ogiskt hållbar;
Socia
alt hållbar
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Storrbildsskärm
mar
inom
m äldreomsorg

Bromma
stadsdelsförvaltning

Installa tion av storrbildsskärma
ar Pågåennde
för att g
ge information till boend
de
och anh
höriga på trre vård- och
h
omsorg
gsboenden samt
s
i
hemtjän
nstens lokaler.

Ekon
nomiskt hållbar;
Socia
alt hållbar

WiF
Fi i
verk
ksamhetsloka
aler

Bromma
stadsdelsförvaltning

Utbygg nad av Wi-F
Fi i alla
verksam
mhetslokale
er där
stadsde
els-förvaltningen har
persona
al.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Res
seplanerare

CESC
C i samarbe
ete
med bland
b
annatt
Explo
oateringskon
nt
oret

Test förr att utvecklla en smart
resepla
anerare för Norra
N
Djurgårrdsstaden. En
E prototyp
togs fra
am men därrefter gick
projekte
et inte vidarre.

Avslutaat

Ekolo
ogiskt hållbar

IKT--plan

E-cen
ntret i
samarbete med
Explo
oateringskontoret

Plan förr hur Norra
Djurgårrdsstaden ska
s arbeta
med IKT
KT på ett stra
ategiskt,
strukturrerat och ge
enomtänkt
sätt.

Ekolo
ogiskt hållbar

Hållbara Kartan
n

Explo
oateringskontoret

Digital p
plattform för visning av
v
hållbara
a lösningar i byggnade
er
runt om
m i Stockholm vilken
bland a
annat visats upp på
Stockho
olmsrumme
et.

Ekolo
ogiskt hållbar

Inno
ovationsplatttform Hållba
ara
Stoc
ckholm

Explo
oateringskontoret

Målet m
med projekte
et är stärka
stadenss innovation
nsförmåga
genom att utveckla
a och erbjud
da
ett systtematiserat kunskapsoch pro
ocesstöd.

Ekolo
ogiskt hållbar

Sma
art City SRS
S

Explo
oateringskontoret

Databa
assystem för realtidsdata
gälland
de trafik, avffall och
energi.

Avslutaat

Ekolo
ogiskt hållbar

VER
RA

Familjjebostäder

Upphan
ndling och införande av
v
ett stan
ndardsystem
m för
fastighe
etsförvaltnin
ng som är
gemenssamt mellan
n de fyra
bostadssbolagen.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Stöd
d för
verk
ksamhetsproc
cesser

Fastig
ghetskontorret Internt a
arbete med
d att utveckla Pågåennde
och förn
nya de digittala stöden för
verksam
mhetens pro
ocesser.

Ekon
nomiskt hållbar

Sma
arta elnät

Fortum
mi
samarbete med
bland annat
Explo
oateringskontoret

Handla r framtidens
s
energissystem där kunder
k
både
produce
erar och konsumerar el
e
och får bättre konttroll över sin
n
elprodu
uktion.

Ekolo
ogiskt hållbar

Öpp
pen fjärrvärm
me

Fortum
m Värme

Projekt där fjärrvärrmenätet
använd
ds för att mö
öjliggöra för
organissationer och
h
privatpe
ersoner att sälja värme
e
eller kyyla.

Fritidsappen

Idrottssförvaltningen

Tillgäng
gliggöra info
ormation om
m Pågåennde
kultur o
och fritidsutb
bud för vuxn
na
inom LS
SS boenden
n i staden.

Socia
alt hållbar

Fritidsnätet

Idrottssförvaltningen

Fritidsn
nätet är en webbtjänst
w
för
f
Pågåennde
att hitta
a fritidsaktiviteter för ba
arn,
ungdom
mar och vux
xna som
behöve
er extra stöd
d i Stockholms
län.

Socia
alt hållbar

Matchrapporterring Idrottssförvaltningen

Underlä
ätta för föreningar att
sköta m
matchrapporrtering m.m.
via stad
dens nätverrk i en
avgränssad och säk
ker miljö

Pågåennde

Socia
alt hållbar

Migrering av
aktiv
vitetsbokningen till
centtral plattform
m

Idrottssförvaltningen

Aktivite
etsbokningen har
migrera
ats till centra
al plattform
och anp
passats för att fungera
på olika
a enheter oc
ch för
exempe
elvis synska
adade.

Avslutaat

Socia
alt hållbar

Sam
marbete med
SKL
L

Idrottssförvaltningen

Samarb
bete kring gemensam
g
upphan
ndling av
lokalbo kningssyste
em och
bidragsssystem.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Pågåennde

Målo
område

Ekolo
ogiskt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
Sida 6 (22))

Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Utve
eckling av n
nytt
konttrollsystem

Idrottssförvaltningen

Pågåennde
Utvecklling av nytt
kontrolllsystem med stöd av
avdelni ngen för dig
gital
utveckliing på SLK för ronderin
ng
i staden
ns idrottsanläggningar.

Ekon
nomiskt hållbar

CES
SC

KTH i samarbete
e
med
Explo
oateringskontoret

Center for sustaina
able
commu
unications på KTH som
m
bland a
annat tar fra
am en
handbo
ok för smarta hållbara
städer.

Pågåennde

Ekolo
ogiskt hållbar

Bibb
blix

Kulturrförvaltninge
en Bibblix är en app för barn i
åldern 6
6-12 med boktips
b
från
barnbib
bliotekarier och
o där det
går att llåna e-böck
ker direkt i
appen.

Pågåennde
(lanserring
2016)

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Bibliotek.se

Kulturrförvaltninge
en Projekt för att möjliggöra
utlåning
g av E-media m.m.

Pågåennde

Socia
alt hållbar

Bok
kbläddrare,
Touch GUI/Kiosk

en Bokbläd
ddrare med
d touchskärm
m
Kulturrförvaltninge
för att in
nspirera och synliggöra
a
E-medi a i bibliotek
ken.

Pågåennde

Socia
alt hållbar

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Digital skyltning
g på Kulturrförvaltninge
en Framta gande av digital
bibliiotek
skyltnin
ng på bibliottek

Status

Målo
område

Han
ntering av
kund
dköer till
bibliiotek för de
mins
sta barnen

Kulturrhuset
Stadssteatern

Projekt för att visa kön till
Pågåennde
bibliote ket för de minsta
m
barne
en
och eve
entuellt göra
a det möjligt
att förbo
oka access
s på
Kulturh uset Stadstteaterns
webbpl ats.

Socia
alt hållbar

Tråd
dlös accesss till
internet på
Kultturhuset
Stad
dsteaterns
publika ytor

Kulturrhuset
Stadssteatern

Projekt för att etab
blera ett Wi-Fi- Pågåennde
nät för a
allmänheten i
Kulturh uset Stadstteaterns
lokaler för att kunn
na erbjuda
denna ttjänst till publiken.

Socia
alt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Web
bbaserat
bilje
ettboknings-systtem

Kulturrhuset
Stadssteatern

Anpasssning av dett
webbasserade
biljettbo
okningssysttemet för
mobila enheter.

Avslutaat

Socia
alt hållbar

Det smarta
hem
mmet

Micassa

Smart o
och uppkop
pplat hem.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Ada
aptiv styrning
och Hubgrade
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Temperraturgivare och
Pågåennde
kommu
unikationsno
od för att sty
yra
värme- och ventila
ation i
byggna
ader efter attt byggnade
ens
energip
profil analys
serats.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Aktiva huset
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Aktiva h
huset är en testlägenhe
et
med bla
and annat smarta
s
hemlössningar och appar för att
kunna ffjärrstyra de
elar av
hemme
et.

Implem
mentering
börjar i
novem ber
2016

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Bullernivå

Miljöfö
örvaltningen
n

Karta d är bullerniv
vån på olika
platser i staden ka
artläggs.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Bygglogistikcenttrum
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Bygglog
gistikcenterr för hållbartt
och ressurseffektivtt byggande
genom att transporter till bygg
get
samord
dnas via en punkt.

Implem
mentering
hösten
2016

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Cha
arge and Drrive
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Elbilsla ddare med uppkopplin
ng
till beta lsystem.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22016

El- och
o
lastc
cykelpool
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Ett bokn
ningssystem
m för access Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
till cyke
elgarage och
h hantering av tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22017
lånecykklar.

En öppen
ö
kons
soliderad big
data
a plattform
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

En platttform som kan
k användas
för realttidsanalys av
a
transpo
ortflöden, ex
xempelvis
fotgäng
gar- och cyk
klister baserrat
på mob
bildata och data
d
från
trafikmiiljön via sen
nsorer.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
börjar
våren 22016

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

E-tjä
änst där
invå
ånare kan
rapp
portera
miss
sförhållande
en

Miljöfö
örvaltningen
n

E-tjänstt där invåna
are kan
Avslutaat
rapporttera in missfförhållanden
så att e
en livsmedelskontroll ka
an
genomfföras.

Ekon
nomiskt hållbar

E-tjä
änst för
borrrning för
berg
gvärme

Miljöfö
örvaltningen
n

E-tjänstt som kan användas
a
av
v Avslutaat
invånarre för att söka upp förslag
på borrrplatser för bergvärme
b
samt en
nkelt skicka
a in ansökan
n
om tillsttånd.

Ekolo
ogiskt hållbar

Information om
m
påve
erkan från
skyffall

Miljöfö
örvaltningen
n; Modell för att beräkna vilka
Stockkholm Vatten vägar ssom skulle vara
v
under
vatten vvid ett så ka
allat 100-års
s
regn.

Informaation Ekon
nomiskt hållbar;
finns
Ekolo
ogiskt hållbar

Leve
eransboxarr
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Leveran
nsboxar i an
nslutning till
bostadsshus dit pak
ket och
matvaro
or kan leverreras med
cykelbu
ud för upphä
ämtning av
hyresgä
äster i områ
ådet.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22017

Miljö
ödatabas

Miljöfö
örvaltningen
n

System
m som ska koppla
k
Pågåennde
samma
an flera interrna datakällor
på miljö
öförvaltningen så de blir
enklare
e att komma
a åt.

Ekolo
ogiskt hållbar

Ope
en home Ne
et
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

En kom
mmunikation
nsnod som
kan sam
mla data oc
ch styra
funktion
ner vilken används för att
styra occh visualise
era
energib
beteende i lä
ägenheter
och huss.

Implem
mentering
börjar i
novem ber
2016

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Res
sevane
applikation
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Smarta
a mobilapplikationer förr
uppföljn
ning av rese
ebeteende
och ana
alys av klim
matpåverkan
n
för boen
nde i områd
det.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22016

Sam
mlingskarta

Miljöfö
örvaltningen
n

Projekt för att säke
erställa
tillgång till en tillförrlitlig 3dimenssionell karta över
Stockho
olm. Arbeta
ar med
försvare
et och mynd
digheten för
samhäl lsberedskap.

Pågåennde

Socia
alt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Sma
art
avfa
allshantering
g
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Kamera
a och rfid-lä
äsare
installerras vid sopiinkast för
sopsug
gssystem för att samla in
avfallssstatistik från
n hushållen.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
börjar
våren 22016

Sma
art handledning Miljöfö
örvaltningen
n
till alternativa
a
brän
nslestatione
er
(del av
GrowSmarter)

Mobilap
pplikation fö
ör att förse
förare m
med informa
ation om
alternattiva bränsle
estationer oc
ch
laddsta
ationer.

Implem
mentering
hösten
2016

Sma
art LEDbely
ysning
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Behovssstyrd LED-belysning i
gång- o
och cykelvägar samt
gator fö
ör att minska
a
elanvän
ndning, när ingen
använd
der gång- cy
ykelvägen.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
börjar
våren 22016

Sma
art
trafikstyrning avv
pers
sonbilar
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Hybridffordon får en
program
mvara och display,
d
som
m
ger info
ormation till föraren hurr
han/hon
n skall köra
a för att
minime
era antalet stopp
s
vid
trafiklju s.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22016

Sma
arta
stad
dsrummet
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Gemen
nsam styr-,
kommu
unikations- och
o
datainssamlingsplatttform för attt
samla i n data och styra stadens
olika fu nktioner i sttadsrummet.

Implem
mentering
börjar
hösten
2016

Solc
cellsinstallation Miljöfö
örvaltningen
n
er, batterilagrin
b
ng,
larm
mfunktion
(del av
GrowSmarter)

Solcelle
erna på tak med
solinstrrålningsgiva
are vilket
använd
ds för att säk
kerställa
maxima
al nytta av
solcellssanläggning
gen och sna
abb
detekte
ering av eve
entuella fel.

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
börjar
våren 22016

Solk
karta

Solkarta
a som fastig
ghetsägare
kan anvvända för attt se
solinstrrålning på olika tak och
h
därmed
d avgöra var det är
lämpligtt att sätta solceller.

Avslutaat

Miljöfö
örvaltningen
n

Målo
område

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Traffikljusprioritering för
godstrafik
(del av
GrowSmarter)

Miljöfö
örvaltningen
n

Miljölasstbilar förses
s med
utrustniing, som ka
an ge
signalp rioritering vid
v vissa
korsnin
ngar. Möjliga
a
använd
dningsområd
den:
Godstra
afik

Implem
men- Ekon
nomiskt hållbar;
tering
Ekolo
ogiskt hållbar
våren 22016

Upp
ptäck
Stoc
ckholm

Miljöfö
örvaltningen
n

App förr att invånarre ska kunna
hitta miiljöområden
n och andra
intressa
anta saker i Stockholm
m.

Kommeer
läggas ner

Socia
alt hållbar

KIA

S:t Errik försäkring / Verksam
mheten ans
sluts till ett
S:t Errik
system som gör de
et lättare för
livförssäkring
medarb
betare och medborgare
m
e
att rapp
portera incid
denter och
arbetssskador till sttaden.

Pågåennde

Socia
alt hållbar

Kom
mpis

S:t Errik försäkring / Projekte
ets mål är att
a skapa
S:t Errik
maskin ella rutiner för hanterin
ng
livförssäkring
av våra
a affärsprocesser,
exempe
elvis beräkn
ning av
premie,, m.m.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Traffikmätninga
ar

Sama
arbete mella
an Innovattionsupphan
ndling för en
n
staden och
program
mvara för attt analysera
a
trafikvverket
stora m
mängder traffikmätningar
och ska
apa ett prog
gnosverktyg
g
för vägttrafikledning
g.

Order up

SGA Fastigheterr

Tele2 A
Arena-appen har
komple
etterats med
d en funktion
n
där det går att bes
ställa och
betala m
mat & dryck
k som
leverera
as till ens plats.

Avslutaat

Socia
alt hållbar

Wi-F
Fi i Globen

SGA Fastigheterr

Installa tion av publikt Wi-Fi i
Avslutaat
Globen
n för att underlätta
kommu
unikation i samband me
ed
evenem
mang

Socia
alt hållbar

BIM
M

SISAB
B

Processs för att han
ntera
fastighe
etsinformation genom
hela livsscykeln från
n förstudie till
t
och me
ed förvaltnin
ng.

Ekon
nomiskt hållbar

Ekon
nomiskt hållbar

Pågåennde

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

FaS
SIT

SISAB
B

System
m som ska hantera
h
drift
Pågåennde
och skö
ötsel av SIS
SABs tekniska
installattioner för attt bland ann
nat
effektivvisera arbete
et och
kvalitetsssäkra leve
eranser.

Ekon
nomiskt hållbar

SISA
AB Key Online, SISAB
B
SKO
OL

Införand
de av intelliigenta
Pågåennde
låssyste
em i driftutrrymmen för att
bland a
annat minsk
ka bilkörning
g
och kosstnader.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

SISA
AB Online,
SOL
L

SISAB
B

SISABss fastighetsövervakning
gs- Pågåennde
system som bland annat
visualisserar fastigh
hetens statu
us
avseen
nde energi, drift
d och
klimat.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

ASO
OS

Socia
alförvaltningen Stöd occh service på
p nätet.

Socia
alt hållbar

DUK
K

Socia
alförvaltningen Pekplattta som digiitalt
kommu
unikationsstöd för barn
och ung
ga med
funktion
nsnedsättning.

Socia
alt hållbar

PAR
RADIFO

Socia
alförvaltningen Digital
dokume
entation/bes
ställning förr
utförare
e inom IoF.

Socia
alt hållbar

Sma
arta möten

Socia
alförvaltningen Samarb
bete med Funka.nu och
KTH kriing hemlösa
a som har
neurolo
ogiska diagn
noser där
teknik a
används förr att förbättra
klienten
ns kontakt med
m
socialtjä
änsten.

Pågåennde

Soc
cialrådgivnin
ng
på nätet
n

Socia
alförvaltningen En tillgä
änglig socia
altjänst ska
utveckla
as till att va
ara
länsgem
mensam.

Avslutaat för Socia
alt hållbar
Stockhholm,
pågåennde
för läneet

Stattistiksystem
m för Socia
alförvaltningen System
m för att sam
mla in och
IoF, BoU och
hantera
a statistik frå
ån IoF, BoU
U
vuxe
en
och vuxxen.

Status

Målo
område

Socia
alt hållbar

Socia
alt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

eDo
ok

Stadssarkivet

Projekt för att införra en
samord
dnad och dig
gital ärende
eoch dokkumenthanttering i
staden.. Det uppnå
ås genom
gemenssamma arbetssätt och
system stöd, vilket även
förenkla
ar för invåna
are att få
insyn i a
allmänna handlingar.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar

Kos
stnadseffekttiv
lång
gtidslagring

Stadssarkivet

Lösning
g för att kun
nna säkra
långtidsslagring av information
arkivvä rdigt och
kostnad
dseffektivt.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Ny söktjänst
s
tilll
e-arrkiv Stockho
olm

Stadssarkivet

Planeraat
En ny ssöktjänst förr att
tillgäng liggöra informationen i earkiv Sttockholm planeras tas
fram un
nder de kom
mmande åre
en.

Demokratiskt hå
ållbar

Ope
ened

Stadssarkivet

Projekte
et syftar till att öppna upp
u
digitala arkiv med hjälp av
modern
na big data analytics
teknike r.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Utve
eckling av
KF-ttrycket

Stadssarkivet

Projekt för att göra
a de
Pågåennde
digitalisserade hand
dlingarna frå
ån
kommu
unfullmäktige från åren
1863-20
009 lättillgä
ängliga och
sökbara
a för allmän
nheten och för
f
stadenss verksamheter.

Demokratiskt hå
ållbar

3 D visualiserin
ng
Stadssbyggnadsav
kontoret
stad
dsplaneringsspro
jekt

Visualissering av
stadspl aneringspro
ojekt i 3D.

Ekon
nomiskt hållbar

Digitalisering av
översiktsplanen
n

Stadssbyggnadskontoret

Projekt för att digittalisera
översikt
ktsplanen.

Ekon
nomiskt hållbar

Sma
art build
environment

Stadssbyggnadskontoret

Integrerra byggherrrar och
stadenss geografisk
ka data.

Ekon
nomiskt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
ende projektt
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Stoc
ckholmsrummet

Stadssbyggnadskontoret

Projekt för att visa upp hur
staden växer och förändras.
f

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Visu
ualisering avv
analyser i 3D: n
nu
testa
as
bulle
erspridning

Stadssbyggnadskontoret

Visualissering av bu
ullerspridnin
ng i Pågåennde
3D.

Ekon
nomiskt hållbar

Sma
art kreativ sstad Stadssbyggnadskontoret och
Filmre
egion
StockkholmMälarrdalen

En mod
dell har utve
ecklats för att
a
Pågåennde
samma
anföra komp
petens inom
m
film, TV
V och digitalla media me
ed
aktörer inom stads
splanering,
bygg occh fastighetter. Syftet är
att tillfö ra nya pers
spektiv och
nya fön
nster för rörlig bild i
stadsru
ummet.

Socia
alt hållbar

Mov
ve to
Stoc
ckholm

Stockkholm
Busin
ness Region
n

Projekt för att locka personer att Pågåennde
flytta tilll Stockholm
m för att arbe
eta
inom te
ekniksektorn
n.

Ekon
nomiskt hållbar

Rap
pport om
Internet-of-Thin
ngs
sekttorn i Sverig
ge

Stockkholm
Busin
ness Region
n

Stockho
olm Busines
ss Region,
Businesss Sweden och Mobile
e
Life karrtlägger Inte
ernet-ofThings sektorn i he
ela Sverige.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Sam
marbete med
STH
HLM THING
GS

Stockkholm
Busin
ness Region
n

Staden har ett sam
marbete med
THINGS
S som är en
n fysisk
mötesp
plats/inkubator för
hårdvarrubolag med visst foku
us
på IoT.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Arbe
ete med
hydrauliska
berä
äkningar

Stockkholm Vatten

Kontinu
uerligt arbette med att
uppdate
era och kaliibrera våra
beräkniingsmodelle
er för
ledning
gsnäten.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Informationshantering

Stockkholm Vatten

Projekt för att förbä
ättra intern
samt exxtern inform
mation för i
första h
hand våra in
nvesterings-och åtg
gärdsprojektt.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

On-linemätning
gar
vatte
en

Stockkholm Vatten

Placerin
ng av mätare i
ledning
gsnätet vilke
et möjliggör
förbättrrad övervakning och drrift
samt in
nformation tiill kunder vid
avbrott..

Planeraat

Ekon
nomiskt hållbar

Utbiildning
Stockkholm Vatten
Ledningsteknologi

Projekt för att höja
a och säkra
Pågåennde
kunska psnivån förr medarbeta
are
samt ko
onsulter som
m arbetar
med led
dningsnätett.

Ekon
nomiskt hållbar

Accesskortet
nyttjjas för
beta
alning av
p-plats

Stockkholms
Parke
ering

Samarb
bete med SL där
accesskkortet utnyttjas för
betalnin
ng av parke
eringsplatser.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Effe
ektivisera
park
keringsövervakning

Stockkholms
Parke
ering

-

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Elek
ktronisk
sign
nering av
hyre
esavtal

Stockkholms
Parke
ering

System
m för elektronisk signeriing Pågåennde
av hyre
esavtal.

Ekon
nomiskt hållbar

Mob
bila
beta
allösningar

Stockkholms
Parke
ering

Mobila betallösningar för
parkerin
ng.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Num
mmerplåtsregistrering

Stockkholms
Parke
ering

-

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Res
sponsiv
hem
msida

Stockkholms
Parke
ering

Vidareu
utveckling av
a hemsidan
n
för att g
göra den res
sponsiv.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Upp
pkopplade
gara
age

Stockkholms
Parke
ering

Uppkop
pplade gara
age för att
exempe
elvis rapporrtera
beläggn
ningen i rea
altid och visa
a
var lediiga platser finns
f
genom
m
hänvisn
ningsskyltarrna i garage
et.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Bilaaga 3. Pågåe
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Sma
art IKT

Swed
dish ICT i
samarbete med
bland annat
Explo
oateringskontoret

Projekt om öppna
tjänstep
plattformar som
s
ska
lägga g
grunden för en hållbar
stadsde
el och stimu
ulera snabb
utveckliing av nya tjänster
t
och
h
produktter för hållbart boende..

Avslutaat

Ekolo
ogiskt hållbar

Digitala möten

Svensska Bostäde
er Ny rese
epolicy för att
a minska
Pågåennde
miljöpåvverkan från
n tjänstereso
or.
En viktiig del är att öka
möjligh eten till och
h
använd
dningen av digitala
d
mötesfo
ormer.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Fibe
erutbyggnad
di
Stad
dsholmens
fastigheter

Svensska Bostäde
er Arbete med att tillg
gängliggöra
fiber occh moderna
bredban
ndstjänster till
hyresgä
ästerna med
d målet att
skapa e
en framtidss
säker
kommu
unikationslös
sning med
hög kap
pacitet och brett
tjänsteu
utbud till
konkurrrenskraftiga
a priser.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

RikttIT

Svensska Bostäde
er Använd
dning av giv
vare för att
Pågåennde
samla i n inomhustemperatur i
lägenhe
eter vilket används
a
för att
beräkna
a, styra och
h reglera
värmetiillförseln me
ed hjälp av
fastighe
eternas dato
oriserade
värmeu
undercentra
aler.

Ekon
nomiskt hållbar;
Ekolo
ogiskt hållbar

Tea
amportalen

Svensska Bostäde
er Ny funkktionalitet so
om kopplar till Pågåennde
projekt Webb 2016
6 vilken syfttar
till att fö
örbättra serv
vicen genom
m
att möjl iggöra själv
vbetjäning fö
ör
hyresgä
ästerna.

Socia
alt hållbar

Web
bb 2016

Svensska Bostäde
er Företag
gets webbplats och etjänsterr kommer attt
vidareu
utvecklas så
å att dessa
enkelt b
blir tillgängliiga via alla
termina
altyper, såvä
äl fasta som
m
mobila.

Ekon
nomiskt hållbar

Pågåennde

Pågåennde
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Utby
yggnad av
trådlösa nätverrk

Söderrmalms
stadsdelsförvaltning

Utbygg nad av tråd
dlösa nätverrk Pågåennde
med W i-Fi för besö
ökare på de
e
fyra vårrd- och oms
sorgsboenden
som driivs i kommu
unal regi av
Söderm
malms stads
sdelsförvaltn
ning.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Bes
söks-Wifi

Trafikkkontoret

Wi-Fi fö
ör besökare
e.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Beta
ala P

Trafikkkontoret

Betalnin
ng och förlä
ängning av
parkerin
ng med mobilen.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

Bus
ss Prio

Trafikkkontoret

Prioritett för stombu
ussar vid
trafiklju s.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

Cen
ntrala kart- o
och
vägd
data

Trafikkkontoret

Ett centtralt nav förr kart- och
vägdata
a integreratt med
verksam
mhetssystemen.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

Driv
ve Sweden

Trafikkkontoret

Medverrkar i strateg
giskt
innovattionsprogram
m för
automa
atiserade
transpo
ortsystem.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Gatuvyer

Trafikkkontoret

Gatubil der med las
serdata så att
a Pågåennde
mätning
gar kan utfö
öras direkt i de
digitala bilderna.

Ekon
nomiskt hållbar

GPS
S-positionerring Trafikkkontoret

Position
nering av pllog- och
sandbil ar integrera
at med
verksam
mhetssystem för
entreprrenadsyrning.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

GrowSmarter

Ett anta
al projekt, exempelvis
smart b
belysning, alternativa
a
bränsle
en och laddiinfrastrukturr
(se and
dra inlagda projekt från
GrowSm
marter).

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Trafikkkontoret

Status

Målo
område
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Inno
ovationsprojjekt Trafikkkontoret
SR

Tjänst fför pendlare
e.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Inno
ovationsupphandling
trafikdata

Trafikkkontoret

Tillsam mans med Trafikverke
et.
Progno
osverktyg för analys av
stora m
mängder traffikdata.

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

NDA
A-projektet
(Nord-Sydaxel))

Trafikkkontoret

Kamero
or, bommarr med mera..

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Närv
varostyrd
bely
ysning

Trafikkkontoret

Test avv närvarosty
yd belysning
g.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Rek
klamvitriner

Trafikkkontoret

Reklam
mvitriner sam
mt andra
upplåte
elser där dett kan finnas
s
utrymm
me för både el och
kommu
unikation.

Pågåennde

Ekon
nomiskt hållbar

Sen
nsorer på
lastp
platser

Trafikkkontoret

Sensorrer på Apelb
bergsgatan för Avslutaat
att kunn
na se om dä
är finns lediiga
lastplattser.

Ekon
nomiskt hållbar

Sma
arta
papperskorgar

Trafikkkontoret

Test avv Big Belly vid
v Hötorgett
och Serrgelgatan vilket är en
pappersskorg som packar
soporna
a och indike
erar när den
n
börjar b
bli full.

Ekon
nomiskt hållbar

Tekniska nätet

Trafikkkontoret

Tekniskkt nät för sty
yr- och
Avslutaat
reglersyystem, trafik
kkameror och
trafiksig
gnaler.

Ekon
nomiskt hållbar

Trän
ngselskatter

Trafikkkontoret

-

Ekon
nomiskt hållbar

Pågåennde

Avslutaat
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Tyck till

Trafikkkontoret

Mobilap
pp för felanm
mälan och
synpun
nkter, med GPS-positio
G
n
på karta
a och integrration med
verksam
mhetssystem för
entreprrenadstyrnin
ng

Avslutaat

Ekon
nomiskt hållbar

Urba
an ICT-aren
na

Trafikkkontoret

Projekt tillsamman
ns med Kista
a Pågåennde
Science
e City och Stokab,
S
med
d
syfte attt utvärdera nytta med ny
teknik o
och infrastru
uktur i
gaturum
mmet.

Ekon
nomiskt hållbar

Vida
areutvecklin
ng
Trafikkkontoret
av digitala
d
tjänsster

För me dborgardiallog, övrig
Pågåennde
service och
entreprrenörsstyrning, t.ex. Ty
yck
till, Beta
ala P, Synp
punkts- och
driftporttalen samt geodatag
tjänsterr.

Ekon
nomiskt hållbar

Pilot 1 - 5G

Stokab kommer grräva ner
svartfib
ber i Kistagå
ången varpå
å
Ericsso
on, Intel och
h Stokab
komme
er starta 5-10 projekt dä
är
de testa
ar olika app
plikationer.

Planeraat

Ekon
nomiskt hållbar

Pilot 2 - 6LoWP
PAN Urban
n ICT Arena
a

Planer ffinns på attt bygga ett
6LoWP
PAN nätverk
k i Kista och
h
därefterr börja testa
a att koppla
upp sen
nsorer.

Planeraat

Ekon
nomiskt hållbar

Pilot 3 Mak
kerspace

Urban
n ICT Arena
a

Projekte
et är tänkt att
a gå ut på att Planeraat
anordna
a "makersp
paces", vilke
et
liknar h
hackatons men
m inkluderar
både hå
ård- och mjukvara.

Ekon
nomiskt hållbar

1:1 2016

Utbild
dningsförvaltningen

Skolutvvecklingspro
ojekt med
syfte attt realisera nyttor
n
med
1:1-dato
orer i gymnasiet.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Ano
ordnarwebbe
en

Utbild
dningsförvaltningen

Utvecklling av e-tjä
änsten
Anordn
narwebben, bland anna
at
för att a
anpassa till nya etjänstep
plattformen (nytt
gränssn
nitt) samt im
mplementera
a
nya fun
nktioner.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Urban
n ICT Arena
a
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Etab
blering av
Utbild
dningstjäns
st för hante
ering förvaltningen
av utskrifter
u
(de
el av
Usta
art för
surffplattor)

Kommu
unikation av
v tjänst som
m
hantera
ar utskrifter från iPads.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

FLIT
T

Utbild
dningsförvaltningen

”Föränd
dring och lä
ärande med it” Pågåennde
(FLIT). FLIT är ett
forsknin
ngsbaserat
utveckliingsarbete tillsammans
s
med LT
TH och SU med
m ett antal
grundskkolor i Stockholm.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

GSIT 2.0

Utbild
dningsförvaltningen

Ny upp handling av
v digitala
Pågåennde
verktyg som grund
dar sig i beh
hov
för de p
pedagogiska
a
verksam
mheterna.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

I Us
se IT

Utbild
dningsförvaltningen

Forskniingsprojekt med datorn
n
Pågåennde
som ve
erktyg för 1:1 satsninge
en.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Min barnomsorrg

Utbild
dningsförvaltningen

Utvecklling av e-tjä
änsten min
Pågåennde
barnom
msorg, bland
d annat för att
a
anpasssa till nya etjänstep
plattformen (nytt
gränssn
nitt) samt im
mplementera
a
nya fun
nktioner.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Prog
grammering
g

Utbild
dningsförvaltningen

Pilotstu
udien komm
mer att
Pågåennde
påbörja
as under 2016 och ska
mynna ut i en reko
ommendatio
on i
hur pro grammering
g kan
använd
das i underv
visningen.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

SET
TT-dagarna

Utbild
dningsförvaltningen

Syftet m
med stadens deltagand
de i
mässan
n är att där visa upp go
oda
exempe
el ur staden
ns
verksam
mheter för hur
h
underviisningen ka
an bedrivas
innovattivt med stöd av it.

Pågåennde Demokratiskt hå
ållbar;
(drivs ssom Socia
alt hållbar
projektt inför
varje
mässa))
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Sko
olplattform
Stoc
ckholm

Utbild
dningsförvaltningen

Skolpla
attform Stoc
ckholm är en
n Pågåennde
gemenssam utbildn
ningsplattforrm
för sam
mtliga skolformer i
staden..

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Stud
di.se

Utbild
dningsförvaltningen

Studie.sse utveckla
ar tillsammans Pågåennde
med Sttockholm sta
ad och ett
antal an
ndra kommuner samt
forskare
e videolektioner och
digitala inlämnings
suppgifter på
15 olika
a språk. Tes
stas i Järva.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Tråd
dlösa nät på
å
alla skolor

Utbild
dningsförvaltningen

Säkersttälla uppkop
ppling på allla Pågåennde
skolor.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Usta
art för
surffplattor

Utbild
dningsförvaltningen

Projekte
et syftar till att skapa
enklare
e administra
ation och
möjligg öra individu
uell hanterin
ng
av surfp
plattor.

Pågåennde

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Utve
eckling av
Stoc
ckholmskälllan

dningsUtbild
förvaltningen

Syftar ttill att utveck
kla
Pågåennde
Stockho
olmskällan till en mode
ern
responssiv webbpla
ats.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Web
bbaserad
kvallitetsindikato
or

dningsUtbild
förvaltningen

Ett web
bbaserat verktyg för attt
Pågåennde
självvärrdera kvalité
én i förskola
an.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

Verk
ktyg för
själv
vskattning

Utbild
dningsförvaltningen

Ett digittalt verktyg genom vilket
använd
dare kan ska
atta sin
digitala mognad oc
ch få förslag
g
till åtgä rder för att höja den.

Demokratiskt hå
ållbar;
Socia
alt hållbar

App
p för att
utvä
ärdera möte
en

Äldrefförvaltninge
en App förr att utvärde
era möten och Pågåennde
konfere
enser.

Socia
alt hållbar

DIAL

Äldrefförvaltninge
en Ansöka
an kring e-le
earning för
introdukktion och fo
ortbildning fö
ör
medarb
betare inom barn, unga
a
och eko
onomiskt bis
stånd.

Socia
alt hållbar

DigIIT

Äldrefförvaltninge
en Kompettensutveckllingsinsatse
er i Pågåennde
digital tteknik och digitala
d
verktyg .

Socia
alt hållbar

Pågåennde

Målo
område
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Nam
mn

Verkssamhet

Beskrivvning

Status

Målo
område

Nyc
ckelfri hemtjänst Äldrefförvaltninge
en Digital llösning för att
a låsa upp
p
hos ind
divider som hemtjänsten
åker till .

Socia
alt hållbar

SMA
ART omsorrg

Äldrefförvaltninge
en Flertale
et pågående
e och
Pågåennde
planera
ade projekt inom SMAR
RT eller
omsorg
g exempelvis E-nycklarr, planeraade
nattillsyyn utan störrning,
trygghe
etslarm, med
d mera.

Socia
alt hållbar

Stoc
ckholm Digiital
Care
e

Äldrefförvaltninge
en Digital C
Care syftar till att stötta
a
Pågåennde
företag som tar fra
am lösningar
till hemttjänsten förr att få en mer
m
homoge
en marknad
d.

Socia
alt hållbar

Tolk
k på mobil
enhet

Äldrefförvaltninge
en Ska anssöka om me
edel för tolk
k
på mob
bil enhet och
h sms
påminn
nelse.

Socia
alt hållbar

Planeraat

Strattegi fö
ör Sto
ockho
olm so
om
smart och
h uppkopplad sttad
Bilaga
a 4. Mö
öjliga projekt
p

2016
6

stocckholm.se
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Verks
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Projekkt för ekonom
misk hållbarh
het
Projekkt för social hållbarhet
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Projekkt för demokrratisk hållbarrhet

2
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6
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1 Inledning
Digitaliserin
D
ngen innebärr många nya möjlighetter för tillvääxt och
hållbarhet.
h
G
Genom att utnyttja
u
möjlligheterna m
med digitaliisering kan
Stockholms
S
stad göra liivet enklare och bättre fför alla som
m lever,
vistas
v
eller vverkar i Stocckholm. Vissionen är atttt Stockholm
m ska bli
världens
v
smaartaste stad,, där utveck
klingen utgåår ifrån beho
oven hos
in
nvånare, förretagare och
h besökare.
Målbilden
M
i strategin fö
ör Stockholm
m som smarrt och uppko
opplad stad
tiillsammans med behov
ven från invånare, förettagare och besökare
b
är
utgångspunk
u
kten för de möjliga
m
projjekten. Desssa behov ko
opplar både
tiill enskilda verksamhetter inom staaden men krräver i vissaa fall även
lö
ösningar meellan staden
ns verksamh
heter. Inom arbetet med
d strategin
fö
ör Stockhollm som smaart och uppk
kopplad stadd har exemp
pel på
möjliga
m
proj ekt tagits frram tillsamm
mans med sstadens verk
ksamheter,
vilka
v
beskrivvs i detta do
okument. Fö
ör att tydligggöra sambaanden
mellan
m
stadeens behov, samordning
s
av stadens resurser och
frramtagandee av möjligaa projekt harr Figur 1 taggits fram.
Figur
F
1:

Ö
Översiktlig prrocess för framtagande avv möjliga projjekt
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Stadens
S
behoov drivs av övergripande trender sså som urbaanisering,
globalisering
g
g och ökad livslängd. Samtidigt
S
föörändras inv
vånarnas
fö
örväntan påå digitala tjäänster. Digittaliseringenn är en genomgripande
fö
örändring soom tar sitt uttryck
u
i utv
veckling av nya teknikeer,
fö
örändrade bbeteenden saamt nya tjän
nster och löösningar. Sto
ockholm
so
om smart occh uppkopp
plad stad utg
går även fråån målbilden
n kring
ekonomisk, eekologisk, social
s
och demokratisk
d
k hållbarhet. Behoven
frrån invånaree, företagarre och besök
kare tillsamm
mmans med målbilden
m
är utgångspuunkt för smaart och uppk
kopplad stad
ad och de ing
gående
projekten.
p
De
D möjliga pprojekten so
om relaterarr till nya diggitala tjänsteer som
bidrar
b
till attt göra staden
n smartare och
o genom nya arbetsssätt skapar
nytta
n
i Stockkholm. Geno
om omvärld
dsbevakningg samt dialo
og med
in
nvånare ochh stadens veerksamheterr, har 23 exeempel på prrojekt tagits
frram för att gge en bild av
a vilka typeer av verksaamhetsprojeekt som kann
komma
k
att inngå inom raamen för sm
mart och upppkopplad staad. De
möjliga
m
proj ekt som besskrivs här kommer
k
liggga till grund
d för det
fo
ortsatta arbeetet med attt genomföraa strategin ddär ett antal
prioriterade
p
vverksampro
ojekt komm
mer väljas utt för att påbö
örja
genomförand
g
det av strateegin.
För
F att verkssamhetsprojjekten ska kunna
k
genom
mföras kräv
vs det
fö
örutsättninggar i form av
v exempelv
vis digitala pplattformar och
riiktlinjer förr IoT-enheteer. Dessa förrutsättningssprojekt deffinieras
utifrån
u
de krrav som verk
ksamhetsprojekten ställler på exem
mpelvis
digitala
d
platttformar. Förrutsättningssprojekten uutvecklar däärmed de
grundläggan
g
nde plattform
mar, ramverrk och funkttioner med mera som
verksamhets
v
sprojekten behöver
b
för att Stockhoolm ska kun
nna bli
världens
v
smaartaste stad..
Den
D estimeraade kostnad
den för att genomföra
g
sstrategin är baserad
b
på
ett urval av ååtta verksam
mhetsprojek
kt, två inom varje delom
mråde i
målbilden,
m
saamt ett antaal förutsättn
ningsprojektt för att skap
pa
fö
örutsättninggar för verksamhetsprojjekten. Dettta bedöms ge
g ett bra
estimat på koostnaden äv
ven om någrra av verksaamhetsprojeekten i den
kommande
k
pprioriteringssprocessen skulle bytass ut och
fö
örutsättninggsprojekten anpassas effter det.
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2 Verks
samhets
sprojek
kt
Det
D finns reddan ett stortt antal pågåeende och nyyligen avslu
utade
projekt
p
inom
m Stockholm
ms stad kopp
plat till nya digitala tjän
nster och
verktyg
v
som
m bidrar till att
a göra stad
den smartaree. I den kartläggning
so
om genomfförts identifi
fierades överr 160 nyligeen avslutade eller
pågående
p
proojekt. Pågåeende smart stad initiatiiv inventeraades vid
arbetsmöten med staden
ns förvaltnin
ngar och boolag samt via en enkät
under
u
januarri-mars 2016
6. Exempel på projekt som pågår i
Stockholms
S
stad syns i Figur 2, förr fullständigg beskrivnin
ng se bilaga
3 - Kartläggnning pågåen
nde projekt. Figur 3 vissar nuläget inom
i
Stockholms
S
stad avseen
nde antal pågående projjekt inom målbildens
m
fy
yra delområåden.
Figur
F
2:

E
Exempel på på
ågående digittaliseringsproojekt

Figur
F
3:

P
Pågående digiitaliseringsprrojekt i målbiildens fyra deelområden

Bilaga 4. Mö
öjliga projektt
Sida 5 (21))

Exempel
E
på möjliga nyaa projekt haar identifieraats genom omvärldso
bevakning
b
kr
kring vad an
ndra städer gör;
g enkäterr, intervjuer och
arbetsmöten med förvalltningar och
h bolag i staaden; arbetsm
möten med
näringsliv
n
occh akademi; samt enkäter, intervjuuer och arbeetsmöten
med
m invånarre.
I den kommaande prioritteringen av projekten kkommer en viktig
v
aspekt vara aatt bedöma i vilken graad projektenn verkar för att minska
gapet
g
mellann nuläge och
h målbild fö
ör den smart
rta staden saamt om de
liigger i linje med Stock
kholms stadss uppdrag ooch vision. En
E annan
viktig
v
aspektt är hur väl projekten uppfyller
u
dee urvalskriteerier som
definierats
d
i strategin fö
ör Stockholm
m som smarrt och uppkopplad
sttad. Urvalskkriterierna innebär
i
att projekten
p
skka ha hög
måluppfyllel
m
lse, lönsamh
het/nyttopotential, effeekt och
genomförbar
g
rhet. De inn
nebär också att projekteen bedöms utifrån
u
koppling
k
tilll och möjlig
ghet att krav
vställa förutssättningspro
ojekten.
Exempel
E
på de möjliga verksamhettsprojekt soom identifierats visas i
Figur
F
4.
Figur
F
4:

E
Exempel på möjliga
m
verkssamhetsprojeekt
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2.1
2

Proje kt för ekologisk hålllbarhet

Smart
S
belysn
ning
Digitaliserin
D
ng leder till en ökad mö
öjlighet att aanpassa bely
ysningen
efter de behoov som finn
ns och därmed spara ennergi utan attt minska
den
d upplevdda tryggheten. En minsk
kad energiföörbrukning leder till
minskade
m
koostnader och
h en minskaad miljöpåveerkan.
För
F att åstaddkomma dettta kan belyssningen i uttvalda delarr av
sttadsmiljön ooch i utvald
da byggnadeer bytas ut ttill belysnin
ngspunkter
vilka
v
kan kännna av dagssljuset i realltid samt avvgöra om määnniskor
eller fordon befinner sig
g i närheten
n. Belysninggen kan även
n kopplas
tiill ett system
m som med hjälp av infformation oom dagsljus, situation
och
o omgivniing kan styrra belysning
gen. Detta kkan användaas för att
minimera
m
ennergiförbruk
kningen sam
mtidigt som belysningen
n ökas när
människor
m
är i närheten
n för att se tiill att den uppplevda tryggheten är
hög.
h
Nyttor
N
- Ökadd kostnadseffektivitet genom
g
att beelysning en
ndast är
tänd vid behov
- Minsskad miljöpåverkan till följd av miinskad
energgiförbruknin
ng
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande i ett stadsdelsom
mråde:
~ 23 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
Satsningen
S
fförväntas säänka nuvarande driftkosstnad på gru
und av
minskat
m
behoov av underrhåll och miinskad enerrgiförbrukniing,
exempelvis eestimeras lö
ösningen ku
unna spara 220 miljoner kronor per
år vid implem
mentering i all utomhu
usbelysning i staden

Bilaga 4. Mö
öjliga projektt
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Automatisk
A
mätning avv vattennivå
åer
Nya
N sensorerr har större möjlighet att
a utföra määtningar och
h skicka
in
nformation i realtid. Deetta kan anv
vändas för aatt förberedaa
Stockholm
S
fför det ökad
de antal extrema skyfalll som
klimatföränd
k
dringar riskeerar att ge upphov
u
till.
För
F att åstaddkomma dettta kan senso
orer använddas för att övervaka
fllöden och vvattennivåerr i exempelv
vis dagvatteenbrunnar.
In
nformationeen som sam
mlas in kan analyseras
a
i realtid för att
a vid
behov
b
sätta iin insatser tidigt
t
och prrioritera dem
m till rätt stäälle
saamtidigt som
m allmänheeten varnas och trafik sstyrs om.
Nyttor
N
- Effekkten av överrsvämningaar kan minskkas genom effektivare
e
hanteering av vatttenmassor och
o exempeelvis trafik styrs
s
om
- En sääkrare miljö
ö för invånaare
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande i ett stadsdelsom
mråde:
~ 13 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till
~ 0,8 miljonner kr per år

Luftkollen
L
I det digitaliserade samh
hället finns mer inform
mation tillgäänglig. I
sttaden finns redan flertaalet luftsenssorer som m
mäter luftkvaaliteten.
Genom
G
att skkapa en app
plikation som
m delger deenna inform
mation till
användare kaan invånaree enkelt se aktuell
a
statuus för luften.
Applikatione
A
en kan bidraa till att görra invånare m
mer medvettna om sin
närmiljö.
n
Nyttor
N
- En öpppnare miljö skapas däär invånare eenkelt kan ta
t del av
stadeens informattion

Bilaga 4. Mö
öjliga projektt
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Smarta
S
cykllar
I Köpenham
mn finns smaarta cyklar. Dessa cyklaar är utrustaade med en
elektrisk, kooldioxidneuttral motor och
o en "vanddalsäker" lääsplatta
so
om installerras i mitten av styret. Läsplattan
L
kkan användaas som en
GPS
G eller re seguide. Lääsplattan sam
mlar också ddata om varr cyklisten
taar sig som rrapporteras in till ett centralt system
m. Genom läsplattan
l
kan
k cyklistenn se sin miljjöpåverkan i jämförelsse med om individen
hade
h
kört bill.
Liknande
L
cyyklar kan insstalleras i Stockholm föör att öka an
ntalet
cyklister ochh på så vis minska
m
antalet bilister.
Nyttor
N
- Miljööpåverkan minskar
m
gen
nom att anväändare kör mindre
m
bil
- Stockkholm mark
knadsförs so
om en innovvativ stad

Smarta
S
sopttunnor
Norrmalms
N
sstadsdelsförrvaltning haar infört smaarta soptunn
nor i
Vasaparken,
V
, Observatorrielunden och Vanadisllunden. Dettta är lett
tiill att behovvet av tömniing av soptu
unnorna harr minskat med
m 70
procent
p
samtt att klagom
mål på parkeernas renhålllning minsk
kat
drastiskt.
d
Viddare möjlig
ggör soptunn
norna optim
mering av
tö
ömningsrunndor då grad
den av packning kan stäällas in, vilk
ket
ytterligare
y
m
minskar miljöpåverkan genom att kkörrutten för att
tö
ömma soporrna kan plan
neras efter kortast
k
möjlligaste väg.
Som
S
ett proj ekt kan flerr smarta sop
ptunnor insttalleras i staaden.
Soptunnorna
S
a drivs av so
olceller, pacckar soporna
na så att de inte
behöver
b
töm
mmas lika offta samt med
ddelar när dde behöver tömmas
t
viaa
ett webbgrännssnitt.
Nyttor
N
- Minsskade utsläp
pp på grund av mindre bbehov av so
optömning
- Minsskade kostnader för drift på grund av mindre behov
b
av
soptöömning
- Ökadd renhet i paarker och pu
ublika utrym
mmen

Bilaga 4. Mö
öjliga projektt
Sida 9 (21))

2.2
2

Proje kt för ekonomisk hå
ållbarhet

Smarta
S
trafi
fiksignaler och
o trafikstyyrning
Digital
D
tekniik har en sto
or potential att både miinska utsläp
ppen från
trrafik och saamtidigt ökaa framkomliigheten i stääder. Detta kan
k i sin
tu
ur leda till m
minskade reestider och bättre
b
luft i staden, utöv
ver den
minskade
m
miiljöpåverkan
n.
För
F att åstaddkomma dettta kan systeem användaas som styr trafikt
siignaler för aatt optimeraa framkomliigheten. Sysstem gör deetta med
hjälp
hj av digiitala teknikeer så som seensorer, kam
meror och big data
vilka
v
användds för att i reealtid mäta och analyseera framkom
mligheten
vid
v olika traffikpunkter. I ett första steg kan sennsorer instaalleras i de
trrafikpunkterr som bedöm
ms ha störstt påverkan ppå framkom
mligheten.
Fokus
F
kan ävven ligga påå att öka fraamkomligheeten för specifika
trrafikslag, exxempelvis genom
g
att bu
ussar, gåendde och cykllister ges
prioritering
p
i trafikljus.
In
nformationeen som sam
mlas in kan delas
d
som öpppna data för
fö att
möjliggöra
m
fforskning occh för privata aktörer aatt ta fram tjänster som
ytterligare
y
ökkar framkom
mligheten.
Nyttor
N
- Ökadd kostnadseffektivitet på
p grund av ökad andell
autom
matiserad trrafikstyrning
g
- Ökadd framkomlighet för billar och därm
med minskaade restider,,
utsläppp och buller
- Ökadd framkomlighet för cy
yklar
- Ökadd framkomlighet för sto
ombussar
- Förbäättrad luftkv
valitet i stad
den
- Minsskad miljöpåverkan från trafik
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande i utv
valda trafikppunkter:
~ 22 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 0,7 miljonner kr per år

Bilaga 4. Mö
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Smart
S
parkeering
Tekniska
T
lössningar kan användas för
f att hjälpaa invånare och
o
besökare
b
att hitta parkerringsplatserr vilket har een stor poteential att
sp
para tid. Enn minskad tiid för att hittta parkeringg leder även
n till
minskade
m
utssläpp vilkett minskar miljöpåverka
m
an och förbäättrar
lu
uftkvalitetenn i staden.
Ett
E system fööreslås vilket använderr exempelviis sensorer för
f att
utläsa
u
om enn parkeringssplats är led
dig eller uppptagen. Informationen
hanteras
h
i reaaltid och fö
örmedlas tilll föraren exeempelvis geenom en
mobilapplika
m
ation som kan
k guida fö
öraren till enn parkeringssplats. I
frramtiden kaan systemet även koppllas till självk
vkörande billar för att i
reealtid ge billarna inform
mation om var
v det finnss lediga park
keringsplatser.
p
Inforrmationen kan
k även an
nvändas för att se över befintliga
b
parkeringspl
p
latser och deet framtida behovet av parkeringaar.
Nyttor
N
- Minsskad tid för att hitta parrkering
- Minsskad körtid vilket lederr till minskaat buller och
h utsläpp,
vilkeet i sin tur ök
kar luftkvalliteten och m
minskar milljöpåverkann
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande i ett stadsdelsom
mråde:
~ 17 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 0,4 miljonner kr per år

Smarta
S
toaleetter
Ny
N teknik kaan användass både för att minska ko
kostnaderna för
underhåll
u
avv offentliga toaletter
t
och
h hålla dem
m bättre städ
dade. Detta
kan
k leda till att Stockho
olm blir attraaktivare förr besökare och
o att
in
nvånare upppmuntras attt utnyttja stadsmiljön m
mer.
De
D smarta tooaletterna kaan använda sig av senssorer för att känna av
när
n de behövver tvättas för
f att då låssa sig medann ett automatiskt
sy
ystem tvättaar hela toaleetten innan den låser uppp sig igen. Systemet
kan
k även varra uppkoppllat så att toaaletten självv kan begäraa service
när
n det behöövs.
Nyttor
N
- Ökadd nöjdhet ho
os besökare
- Ökadd nöjdhet med
m stadsmilljön hos invvånare

Bilaga 4. Mö
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Smarta
S
lås
Med
M hjälp avv ny teknik kan även låås delvis diggitaliseras. Lås
L kan
bland
b
annat kkopplas upp
p så att de kan
k låsas meed hjälp av exempelviss
en mobilteleefon och äveen låsas på distans.
d
Dettta kan ledaa till stora
kostnadsbesp
k
paringar då risken att en
e nyckel taappas bort elller glöms
minskas
m
ochh genom att låset kan by
ytas endast med hjälp av
a en
uppdatering.
u
.
Ett
E system föör uppkopplade lås byg
gger på att een digital en
nhet
kopplas
k
till llåset och sed
dan ansluts till ett centr
tralt system vilket
möjliggör
m
fjäärrstyrning av låset.
Nyttor
N
- Minsskade kostnader för förrsvunna elleer glömda ny
ycklar
- Minsskade kostnader för att byta lås

Testbädd
T
förr förarlösa bilar
Förarlösa
F
billar utvecklaas i snabb taakt och allt ffler företag arbetar
med
m det. Förr att förstärk
ka bilden av
v Stockholm
m som en innovativ
sttad i framkaant kan en testbädd
t
för förarlösa bbilar skapas tillsammans
m
med biiltillverkaree.
Detta
D
skulle kunna inneefatta att stöd ges till deeltagande fö
öretag i att
fåå de tillstånnd som krävs för att testta förarlösaa bilar på gatorna i
Stockholms
S
stad, men också
o
stöd i att se hur ddata som staaden samlar
in
n kan använndas av föraarlösa bilar.
Nyttor
N
- Bildeen av Stock
kholm som en
e innovativv stad förstäärks
- Stadeen förbereds för en bred användninng av förarllösa bilar

Bilaga 4. Mö
öjliga projektt
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Smart
S
trafikkslag
I det digitaliserade samh
hället finns mer inform
mation tillgäänglig
vilken
v
kan annvändas förr att hjälpa invånare
i
meed enkla rek
kommendationer
d
i deeras vardag. För att min
nska restidenn kan detta
exempelvis aanvändas fö
ör att skapa en applikattion som baserat på
trrafikdata prresenterar deet effektivasste sättet attt ta sig melllan olika
platser
p
i Stocckholmsreg
gionen.
Applikatione
A
en bör göra det möjligtt för använddaren att vällja kriterier
fö
ör vad som upplevs som
m effektivt, om det exeempelvis är minimal
reestid, resko stnad eller miljöpåverk
m
kan, och anppassa rekom
mmendationen
d
utiffrån det.
Nyttor
N
- Fram
mkomligheteen ökar, båd
de för de som
m använderr
appliikationen men
m i förläng
gningen äveen för andraa trafikanter
tack vvare en merr jämn fördeelning mellaan olika trafikslag
- Miljööpåverkan minskar
m
gen
nom att anväändare uppm
muntras att
väljaa trafikslag utifrån
u
miljö
öpåverkan

Bilaga 4. Mö
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2.3
2

Proje kt för social hållbarrhet

Welcome
W
to Stockholm
m
Antalet
A
konfflikter i värllden har ökaat och aldrigg tidigare haar så
många
m
männniskor varit på flykt som
m 20141. Sttockholms stad
s hade
5600 asylsökkande underr 2015. Stad
den står inföör utmaning
gen att
sttötta alla deessa nyanlän
nda med att integreras i samhället genom
fö
örskola, skoola och arbeete och därm
med lägga ggrunden för allas
trrygghet ochh utveckling
g.
”Welcome too Stockholm
m” är en app
plikation föör att stödja
in
ntegrationspprocessen fö
ör alla stadeens nyanlännda och på olika
o
sätt
hjälpa
hj
indiviiden att finn
na sig tillrätta i staden. Syftet med
applikationeen är tredelaat:
- Välkkomna indiv
viden till Sto
ockholm gennom att tipssa om
vardaagsfunktion
ner så som var
v mataffärrer finns, beesöksmål,
hur dde tar sig run
nt med mera.
- Stött a individen i orienterin
ng av samhäällsfunktion
ner för att
hitta stöd med ex
xempelvis språk,
s
utbilddning och arbete.
a
- Samm
mankoppla individen med
m andra sttockholmarre, genom
att appplikationen
n fungerar som
s en möteesplats för att
a skapa
kontaakt mellan individen
i
occh andra stoockholmare.
Nyttor
N
ghet av stadeens tjänsterr för utsatta grupper
- Ökadd tillgänglig
- Ökadd integration
n och inklud
dering i stadden för nyan
nlända
- Ökadd sysselsättn
ningsgrad bland nyanläända
- Ökadd måluppfylllelse för ny
yanlända
- Möjllighet för ny
yanlända attt komma i kkontakt med
d befintliga
invånnare
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad med in
nförande i ettt stadsdelsoområde:
~ 14 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 0,5 miljonner kr per årr

1

FNs flyktingkkommissariat, http://www.u
unhcr.org/558 193896.html
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Surfplatta
S
fö
för brukare
I Sverige harr medellivsllängden för invånare ökkat sedan 1860-talet.
På
P hundra årr har andeleen av befolk
kningen som
m är 65 år elller äldre
dubblerats
d
m
medan andellen 10 år elller yngre haar halverats.. Prognoser
visar
v
att kosttnader för äldrevård
ä
occh sjukvård kan kommaa att öka
med
m 270 proocent fram till år 2040. Den åldrannde befolkniingen
riiskerar ocksså att skapa digitala kly
yftor i samhhället mellan
n den
yngre,
y
mer ddigitala geneerationen, och
o den äldrre. De flestaa äldre
leever friska hhögt upp i åldrarna
å
och
h vill och kaan klara sig själva.
Samtidigt
S
finnns många äldre
ä
som behöver
b
servvice, omsorg
g och vård.
Alla
A äldre haar rätt till try
yggt boendee och en varrdag med hög
liivskvalitet.
Surfplatta
S
föör brukare av
v hemtjänstt är ett projeekt som syft
ftar till att
ge
g bättre ochh mer lättillg
gänglig serv
vice till de ääldre. Geno
om
anpassade tjäänster och utbildning
u
tiill både pers
rsonal och brukare
b
avser projekt
ktet öka de äldres
ä
självsständighetsggrad. Surfpllattor till
brukare
b
ökarr också den digitala ink
kluderingenn i staden occh minskar
digitala
d
klyft
ftor. Satsnin
ngen omfattaar tre delar:
- Surfpplattor införrs till brukarre av hemtjäänst som drrivs av
stadssdelsnämndeer
- Det ssäkerställs att
a det finns applikationner som är specifikt
s
anpa ssade till dee äldre, exem
mpelvis förr att brukaree ska kunna
se sinn utförandep
plan
- Utbilldning geno
omförs för personal
p
ochh brukare fö
ör att se till
att nyyttorna med
d de digitalaa enheterna realiseras, bland
b
annat
genoom nya arbetssätt, där läärdomar draas från Stocckholms
stadss 1:1-satsnin
ng på gymnasiet
Nyttor
N
- Minsskad digital klyfta mellan stadens ääldre och reesterande
av saamhället
- Ökadd tillgänglig
ghet av samh
hällets tjänsster för äldrre
- Ökadd andel anpaassade tjänsster till stadeens äldre
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande i ett stadsdelsom
mråde:
~ 17 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 1 miljonerr kr per år
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”Känner
”
du dig ensam”-app
Digital
D
tekniik kan öka möjlighetern
m
na för alla aatt få en
umgängeskre
u
ets vilket kaan skapa en
n ökad tryggghet. För attt
åstadkommaa detta kan en
e applikation utvecklaas som eleveer kan
använda för att hitta vän
nner att umg
gås med. Deen skulle blland annat
kunna
k
använndas av elev
ver för att hiitta en vän ppå skolgården.
Applikatione
A
en hjälper tiill att minsk
ka utanförskkap och utsaatthet
genom
g
att kooppla ihop elever
e
med liknande beehov.
Nyttor
N
- Öka andel eleveer som känner sig tryggga i skolan
- Minsska utanförsskap

Jobb/praktik
J
kmatch
Stockholm
S
äär en av Sveeriges största arbetsgivaare, där utveecklingsoch
o karriärm
möjlighetern
na är stora. Genom
G
att SStockholms stad tar
frram en sam
mlad databas och e-tjänsst för alla veerksamheterr inom
sttaden kan joobb/praktik
ksökande göras enkelt fför aspiranteer.
E-tjänsten
E
böör även ha fokus
f
på såv
väl nyanlännda som ung
ga för att
sttötta dem attt få in de fö
örsta radern
na i sina CV
V:n för att påå sikt öka
sy
ysselsättninngen, minsk
ka segregatio
onen och skkapa lika
fö
örutsättninggar för alla.
Nyttor
N
- Öka sysselsättniingen bland unga och nnyanlända
g
- Minsska utanförsskap och skaapa digital iinkludering

Digitala
D
enh
heter till flyk
ktingboend
den
Itt har blivit een allt viktig
gare del av samhället, vvilket ocksåå innebär
att det blir alllt viktigaree att motarbeeta klyftornna mellan dee som är
vana
v
vid att använda it och
o de som inte är det för att se tilll att alla
har
h lika möjlligheter.
För
F att förbäättra förutsätttningarna för
f nyanländda att integrreras i
saamhället kaan de förses med digitala enheter ssom har anp
passade
applikationeer. Applikatiionerna kan
n hjälpa nyan
anlända med
d
in
nformation och ge störrre möjligheet att samverrka med sam
mhället.
Nyttor
N
- Ökadd tillgänglig
ghet av stadeens tjänsterr för utsatta grupper
- Ökadd integration
n och inklud
dering i stadden för nyan
nlända
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Användning
A
g av översätttningstjänsster för nyaanlända
Genom
G
att sttaden använ
nder digitalaa översättnin
ingstjänster
tiillsammans med nyanläända möjlig
ggör staden för de nyan
nlända att
på
p ett enklarre sätt ta dell av stadens tjänster ochh service.
Genom
G
ett pprojekt som tar fram forrmer, processser och utb
bildning av
sttadens tjänsstemän kan översättnin
ngstjänster aanvändas. Exempelvis
kan
k dessa tjäänster underrlätta för i kontakt
k
medd nyanländaa elever,
deras
d
föräldrrar, arbetssö
ökande med
d flera.
Nyttor
N
- Ökadd tillgänglig
ghet av stadeens tjänsterr för utsatta grupper.
- Ökadd integration
n och inklud
dering i stadden för nyan
nlända.
- Ökadd sysselsättn
ningsgrad bland nyanläända.
- Ökadd måluppfylllelse för ny
yanlända.

Flerspråkigt
F
t digitalt lärromedel förr nyanländaa
Stockholm
S
sstad står infö
ör utmaning
gen att stöttaa alla dessaa nyanlända
med
m att integgreras i sam
mhället geno
om förskola och skola och
o därmed
läägga grundeen för allas trygghet, uttveckling occh lika föru
utsättningar.
Genom
G
att errbjuda ett fllerspråkigt digitalt
d
läroomedel kan staden
sttödja de nyaanlända att snabbade komma
k
in i sskolan och bli
b en del
av samhällett. Ett sådan
nt läromedell möjliggör för nyanlän
nda elever
att de snabbaare kan kom
mma igång med
m svenskkan och
ämnesundervvisning i sk
kolan.
Nyttor
N
- Öka andel eleveer som känner sig tryggga i skolan
- Minsska skillnad
der mellan sk
kolor
- Öka m
måluppfylleelsen för eleever
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2.4
2

Proje kt för dem
mokratisk hållbarhett

Virtuella
V
staaden
In
nvånare ställler högre krav
k
på transsparens ochh öppenhet.
Stockholms
S
stad står däärför inför utmaningen
u
i att öka inv
vånares
möjlighet
m
attt se och påv
verka processser. Den viirtuella stad
den är en
applikation fför ”förstärk
kt verkligheet” som byggger på inforrmation
frrån staden ooch deltagan
nde från allaa som bor, vvistas eller verkar
v
här.
Genom
G
en diigital enhet (ex. dator, surfplatta eeller smart teelefon) kan
användare see staden på ett förändraat sätt. Appllikationen noterar
n
plats
p
och om
mgivning förr användareen för att billden som
applikationeen visar ska kunna försttärks genom
m informatio
on om
omgivningen
o
n.
Genom
G
appl ikationen kan
k användaaren se vad ssom finns i byggnader,,
historia
h
om bbyggnaden och områdeet samt aktuuell informaation så
lu
uftkvalitet, bbullernivå och
o energifö
örbrukning.. För offentlliga
verksamhete
v
er visar appllikationen deras
d
uppdraag, budget samt
s
aktuella besllutsprocesseer och kanaller för att frramföra åsik
kter.
Applikatione
A
en visar ock
kså de smartta system occh innovativ
va
lö
ösningar som
m finns i by
yggnader saamt pågåendde utvecklin
ng
exempelvis iinom ramen
n för den sm
marta stadenn. Ett av syft
ftena med
applikationeen är att synliggöra dem
mokratiska pprocesser fö
ör att
genom
g
invånnarens ökad
de insyn ökaa deras engaagemang. Genom
G
att
exempelvis ttydliggöra vilka
v
beslutssprocesser ssom är aktu
uella inom
reespektive näämnd samt kanaler därr invånare kkan påverka kan
in
nvånares deemokratiskaa deltagandee öka.
nformationeen i applikaationen blir en samlingsspunkt för historia
h
och
In
nutid
n
där infformation frrån stadsark
kivet tillgänggliggörs tilllsammans
med
m realtids information
n om staden
n. Lösningenn kan ocksåå ha
sö
ökfunktioneer som tipsaar användaren om relevvant innehålll baserat
på
p vad tidigaare användaare har titta på.
In
nformationeen ska också, i största möjliga
m
månn, tillgängliiggöras i
fo
orm av ”öpppna data” vilket skaparr möjlighet för innovatörer och
andra intresssenter att sk
kapa applikaationer/lösni
ningar som bidrar
b
till
att göra Stocckholm till världens
v
sm
martaste stadd.
Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad:
~ 15 miljoneer kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 0,6 miljonner kr per år
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Nyttor
N
- Ökadd möjlighet för invånarre att påverkka tack varee den ökade
inforrmationen
- Ökadd öppenhet i staden
- Ökadd insyn i staadens verksaamheters prrocesser och
h
utvecckling

Techgården
T
Under
U
somm
maren 2015 resulterade ungdomskoommissioneens arbete i
en rapport, ddär det fram
mkommer attt det finns bbehov och önskemål
ö
om
o en mötessplats för un
ngdomar meed it-profil. Förslaget var
v att
sttarta en unggdomsgård kallad
k
”Tecchgård” ochh placera den
n i Järva.
Ungdomskom
U
mmissionen
ns arbete vaar relaterat ttill Kommisssionen för
ett socialt håållbart Stock
kholm, som
m har i uppdrrag att utvecckla
åtgärder för hur Stockho
olms stad kan minska sskillnader i livsvillkor
i kommunenn. Ambitionen var att lååta ungdomaar själva gee idéer på
hur
h skillnadeer i livsvillk
kor kan min
nskas. Mer sspecifikt varr uppdraget
var
v att utforsska utveckliingsmöjligh
heter och pootentiell sam
mverkan
mellan
m
ungddomar i Järv
va, Stockhollms stad ochh IKT-företag i Kista.
Resultatet
R
frrån rapporteen var att den största anndelen av un
ngdomarna
i Järva inte tr
tror att någo
on positiv fö
örändring koommer ske i Järva
under
u
överskkådlig tid. Ungdomarna
U
a tror att dee som bor däär framöver
kommer
k
ha ffortsatt låg utbildningsn
u
nivå och lågga löner, samt att
kriminalitete
k
en och segreegationen kommer att ööka. Ungdomskommissione
k
ens rapport konstaterad
de också attt kunskap blland unga i
Jäärva om IK
KT-klustret i Kista var låg.
Techgården
T
är en fysisk
k och virtuell plats i staaden. Tankeen med
Techgården
T
är att den sk
ka fungera som en it-innriktad och
högteknolog
h
gisk ungdom
msgård i Järv
va. Utöver ddet ska Techgården
erbjuda läxhj
hjälp och förreläsningar relaterade ttill IKT som
m hålls av
anställda från
ån IKT-förettag som sam
marbetar meed Techgård
den. Med
en virtuell pllats menas en
e digital mötesplats,
m
sså som en webbplats,
w
där
d exempelvvis ungdom
mar kan mötas och där m
material fråån och
in
nformation om föreläsn
ningar och seminarier
s
kkan delas. FöreläsF
ningar
n
och seeminarier som arrangeras av IKT--företagen kan
k till
exempel hanndla om programmering
g, animering
ng och desig
gn.
In
nriktningenn mot IKT sk
ka också ytttra sig i högg tillgång tilll ny
teeknologi påå gården.
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Kostnadsest
K
timat
Engångskost
E
tnad för infö
förande:
~ 5 miljonerr kr
Driftkostnad
D
den estimeraas till:
~ 0,2 miljonner kr per år
Nyttor
N
- Ökadd tillgång tilll meningsfu
ulla fritidsaaktiviteter fö
ör
ungddomar i Järv
va
- Ökadd digital ink
kludering

Engagera
E
S THLM
Genom
G
att S
Stockholms stad skapar en digital m
mötesplats mellan
m
offentlig
o
sekktor, ideell verksamhet
v
och invånar
are kan invån
nare på ett
enklare sätt hhitta aktivitteter som dee kan engaggera sig i förr att
utveckla
u
sitt närområde.
Applikatione
A
en syftar tilll att göra deet enkelt förr invånare att
a engagera
siig genom attt samla allaa initiativ so
om pågår påå ett ställe. Genom
G
applikationeen kan invån
nare se vad som pågår i olika stadssdelar för
att kunna enggagera sig.
Nyttor
N
- Ökadd tillgänglig
ghet av stadeens tjänsterr för utsatta grupper
- Ökadd integration
n och inklud
dering i stadden för nyan
nlända
- Ökadd sysselsättn
ningsgrad bland nyanläända
- Ökadd måluppfylllelse för ny
yanlända
- Möjllighet för ny
yanlända attt komma i kkontakt med
d befintliga
invånnare
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Invånardialo
In
log
För
F att öka aallas möjligh
het att påverka beslut i Stockholm
ms stad kan
en applikatioon tas fram där invånarrna kan få innformation om beslut
so
om diskuterras för tillfäället.
Applikatione
A
en kan även
n göra det möjligt
m
för innvånare att direkt
uttrycka
u
sin åsikt i frågaan. När ett beslut
b
är fatttat kan det redovisas
hur
h invånarnnas åsikter påverkade
p
beslutet.
b
Nyttor
N
- Öka andelen perrsoner som tycker att ddet är lätt attt
komm
municera med
m Stockho
olms stad
- Ökadd digital ink
kludering

Individanpa
In
assning utavv stadens tjä
änster
För
F att ge allla lika möjlighet att ta del av de tjäänster som finns i
sttaden kan ddigital teknik
k användas för att erbjuuda anpassaade tjänster
utifrån
u
olikaa målgruppeers behov.
Anpassninge
A
en skulle ku
unna ske gen
nom att varj
rje tjänst harr flera
gränssnitt
g
däär det exemp
pelvis finnss anpassade gränssnitt för
f andra
sp
pråk eller m
med mer lätttläst text.
Nyttor
N
- Öka andelen perrsoner som tycker att ddet är lätt attt
municera med
m Stockho
olms stad
komm
- Ökadd digital ink
kludering

