Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2019-06-13, § 8

Tid

Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 16.00 – 16.20

Plats

Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justering

Tisdagen den 25 juni 2019 §§ 1-6, 9, 10, 12-19, 21-23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 13 juni 2019, §§ 7, 8, 11, 20

Daniel Helldén

Maria Mustonen

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Rikard Warlenius (V), vice ordföranden
Ulla Hamilton (M)
Jan Tigerström (M)
Eva Ekmehag (M)
Peter Backlund (L)
Johan Fälldin (C)
Mikael Valier (KD)
Jan Valeskog (S)
Inger Edvardsson (S)
Åsa Odin Ekman (S)
Maria Mustonen (V)
Tjänstgörande ersättare:
Tomas Tetzell (M)

för Mads Lundgaard (SD)

Ersättare:
Bo Arkelsten (M)
Bo Wilhelm Lindner (M)
Maria Johansson (L)
Camilla Kylenfelt (MP)
Svante Linusson (C)
Ida Mohlander (S)
Bengt Ohlsson (S)
Joel Höglund (V)
Malin Ericson (Fi)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunilla Glantz, Ted Ell, Åse Geschwind, Philip Hall,
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Anne Kemmler, Mattias Lundberg, Elisabet Munters, Rakel Nilsson, Julia
Steen och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus Sundin §§ 1-6
samt borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson.
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§8
Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr T2019-01182
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen från kommunstyrelsen.

2

Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M),
Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C), Mikael Valier (KD)
och Jan Valeskog m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:
1 Vi yrkar bifall till kontorets förslag till remissvar, med
följande tillägg och ändringar till “Avsnitt 2. Mål med
stadens digitaliseringsarbete”:
En ny punkt 2 under “Digitaliseringen bidrar med”:
“Förstärkta möjligheter till inflytande för stadens
medborgare, genom tydliga och enkla vägar till insyn och
information om tillgängliga påverkansvägar för stadens
ärenden, från utredning över samråd till genomförande och
uppföljning”.
Till punkten “Uppföljning” lägga till en mening enligt
följande:
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“En förutsättning för uppföljningen är att definiera mätbara
mål för digitaliseringen. Extra vikt ska ges åt frågan om
tillgänglighet för alla medborgare, för att minska risken för
ökat digital utanförskap, samt åt ökade möjligheter till
inflytande för medborgare, för att digitaliseringen ska
användas som en demokratiserande kraft. Även dessa
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preciseras i respektive anvisning”.
2 Vi vill därutöver anföra:
Vi ser positivt på att staden tar tag i frågor om
digitalisering. Bland de föreslagna ändringarna i kontorets
remissvar lyfter vi fram två positiva tillägg: Det föreslagna
införandet av “samarbetspartners”, där vi menar att det
annars bortglömda civilsamhället med dess föreningar
ingår. Samt förtydligandet om ökad tillgänglighet till
stadens information, där en stor mängd redan offentlig data
skulle kunna göras enklare åtkomlig för fler.
Däremot tycker vi att frågorna kring tillgänglighet för alla
medborgare och frågan om ett demokratiskt hållbart
Stockholm förtjänar mer uppmärksamhet och tydlighet.
Här har trafikkontoret en viktig roll att spela. Dels genom
att vara en digital föregångare genom sitt arbete med
TyckTill-appen och webbtjänsten, erfarenheter som bör tas
tillvara och vidareutvecklas, både ur ett tillgänglighets- och
ett inflytadeperspektiv. Dels genom sin viktiga roll som
stöd vid stadsbyggnads- och exploateringsärenden.
Mer underlag och inspiration finns i stadens
visionsdokument Stockholm 2040, särskilt styckena “En
livaktig demokrati i hela staden” samt “En tillgänglig stad
för alla”
(sidorna 23-25).
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl. (M), Peter Backlund (L),
Johan Fälldin (C), Mikael Valier (KD) och Jan Valeskog m.fl. (S).
Reservation

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i förslag från vice ordföranden
Rikard Warlenius m.fl. (V).
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Vid protokollet
Åse Geschwind

