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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.
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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.
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.
Stockholm ska vara en smart stad och ligga i framkant av det
digitala innovationsarbetet.
Ersättaryttrande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett ersättaryttrande.
Centerpartiet välkomnar initiativet att aktivt förbättra
Stockholms attraktivitet och digitaliseringsmål. Regionen är
redan idag världsledande med en samlad spetskompetens som få
huvudstäder matchar.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
22 september 2016
Blad 26

Dokumentet brister dock totalt på ett avgörande område –
företagsklimatet. Framgången för en digitaliseringsprocess
bygger helt på att vi skapar ett företagsklimat där idéer frodas,
nya företag växer fram och befintliga företag stärks i sina
expansions- och innovationsambitioner. Här krävs långsiktiga
mål, ett tydligt samråd med näringslivet och en synnerligen god
förståelse för hur en grogrund för entreprenörskap och
innovation formas.
Intresset för företagande saknas tyvärr i det socialdemokratiska
ledarskapet. När Karin Wanngård ombads kommentera
Stockholms katastrofala siffror i Svenskt näringslivs årliga
ranking över vilka städer som erbjuder ett attraktivt
företagsklimat var svaret ”Det oroar mig inte alls”. Från
Centerpartiets roll är vi tydliga – Vi är oroade. Vi befarar att
man inte kommer att leverera de mål som strategin ställer upp.
En smartare stad kräver ett smartare ledarskap.
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§ 20
Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendet

Stockholms stad har särskilda riktlinjer om rätt till medföljare
vid semesterresa, som kommunstyrelsen beslutat i april år 2000
(dnr 1608/98).
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 augusti 2016.
Dnr 599-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

