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§ 18
Vägledning för skyltar och ljus
Remiss från stadsbyggnadskontoret
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett förslag till ”Vägledning för
skyltar och ljus” som tagits fram av stadsbyggnadskontoret.
Förslaget beskriver sammanfattningsvis hur
stadsbyggnadsnämnden ser på skyltar och ljus i staden och hur
nämnden balanserar olika intressen mellan varandra när någon
söker bygglov.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2016.
Dnr 648-2016-1.5.3.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 19
Remiss - Strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad
Remiss från kommunstyrelsen, 171-908/2016
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ” Strategi för
Stockholm som smart och uppkopplad stad” till Södermalms
stadsdelsnämnd för yttrande.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 31 augusti 2016.
Dnr 606-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP), Birgitta
Sevefjord (V) och Christoffer Järkeborn m.fl. (M) ställde sig
bakom förvaltningens förslag till beslut.
Anne-Lie Elfvén (L) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Anne-Lie Elfvén (L) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att därutöver anföra följande.
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 etjänster och snabb service. Den digitala
informationsförsörjningen är mycket viktig ur ett demokratiskt
perspektiv. Men digitaliseringen rymmer så mycket mer än så.

