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§7
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad
stad svar på remiss
Dnr 1.1/2152/2016
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Att remissvaret godkänns.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-08-23.
Sammanfattning

Samtliga Stockholms stads verksamheter föreslås en strategi för
kommunikation kopplad till den smarta staden. En smart och
uppkopplad stad definieras i remissen som:
”En stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra
livet enklare och bättre för invånare, företagare, och besökare
samt för att effektivisera och förbättra stadens verksamheter”.
Den föreslagna strategin existerar parallellt med, och
kompletterar, andra styrdokument i staden. Den smarta och
uppkopplade staden förväntas skapa stora värden och nytta för
Stockholms invånare, företagare och besökare genom stadens
verksamheter. Arbetet med strategin ska även vara långsiktigt
och hållbart.
Kulturförvaltningen anser att strategin för en smart och
uppkopplad stad är ett naturligt led för att uppnå Stockholms
stads Vision 2040 om ett Stockholm för alla.
Ökade resurser behöver avsättas för att genomföra strategin,
kompetensutveckla och skapa långsiktighet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
2) Rasmus Jonlund m.fl. (L) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
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-

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Att därutöver anföra följande.
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Liberalerna har länge drivit frågan om ett uppkopplat och smart
Stockholm. 2010 genomfördes Chydeniusinitiativet med syfte att
Stockholm skulle bli världsledande vad det gällde öppenhet i de
offentliga arkiven, inte minst digitalt. Stockholm bör nu gå vidare
med att öka tillgängligheten och transparensen hos stadens
förvaltningar. Beslut och information ska enkelt bli tillgängliga
för medborgarna, genom öppna arkiv, smarta e-tjänster och snabb
service. Den digitala informationsförsörjningen är mycket viktig
ur ett demokratiskt perspektiv. Men digitaliseringen rymmer så
mycket mer än så.
Därför är det bra att Stockholms stad satsar på att använda nutida
och framtida digitala möjligheter för att göra livet ett enklare och
bättre för invånare, företagare och besökare. Lika viktigt är det att
digitaliseringen också får genomslag inom stadens verksamheter.
Stadens förvaltningar och bolag måste bli bättre på att använda de
möjligheter digitaliseringen ger och bidra till en smartare välfärd.
Medborgarna måste få större tillgång till och kontroll över den
information som berör dem, samtidigt som förvaltningarnas
förmåga att använda datamängder på aggregerad nivå, med
respekt för den personliga integriteten, måste uppmärksammas.
Tillgången till information kan leda till en verklig revolution
inom valfrihetsområdet, men då måste staden se till att den
information som brukarna får är relevant, korrekt och
lättöverskådlig.
Möjligheterna att med hjälp av digital teknik anpassa allt från
undervisning till äldreomsorg utifrån den enskildes
förutsättningar och behov är närmast oändliga. Det kräver dock
moderna regelverk som skyddar individens integritet och centrala
kvalitetskrav utan att hämma nya metoder. Som Sveriges största
kommun och en av Europas storstäder måste Stockholm spela en
avgörande roll i påverkansarbetet för ändamålsenliga regelverk
på nationell och europeisk nivå.

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

Staden måste utnyttja den kraft som ligger i Stockholmsregionens
högskolor genom att till exempel erbjuda möjligheter att testa nya
metoder i form av examensarbeten. Medarbetarnas möjligheter
att testa och implementera nya idéer i verksamheten måste
stärkas. Inte minst i upphandling måste medarbetarnas
synpunkter, perspektiv och arbetssätt tas tillvara. Staden måste
hela tiden upprätthålla en ledande kompetens på
upphandlingsområdet för att med ett effektivt användande av
skattemedel få flexibla lösningar som fungerar för anställda och
medborgare och som kan anpassas och utvecklas över tid.
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Stockholm ska vara en smart stad och ligga i framkant av det
digitala innovationsarbetet.
Beslutsgång

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

Rasmus Jonlund m fl (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.
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