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§

278

Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284

ASN-2020-12718
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag
till Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning.
Riktlinjerna har till syfte att stärka Malmö stads förmåga att genomföra
verksamhetsutveckling med IT för att effektivt kunna möta samhällsutmaningarna och
realisera målsättningarna i Det digitala Malmö. Riktlinjerna ska också säkerställa att området
IT och digitalisering fungerar utifrån den helhet som verksamhetsområdet kräver – framtiden
pekar mot en ökad integration mellan olika system och IT-plattformar.
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT. Finansiering av kommungemensam IT
sker genom kommunbidrag till servicenämnden. Nämnderna ansvarar för att med beaktande
av stadens gemensamma digitaliseringsprogram anta en långsiktig planering för att genomföra
verksamhetsutveckling med IT.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrade och
skickar in detta till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse Remiss Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande- Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Inbjudan till digital frågestund - komplettering till remiss om riktlinjer och
förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning
Basleveranser och tjänster inom kommungemensam IT
IT-strategi för Malmö stad 2007
Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022, det digitala Malmö
Protokollsutdrag - § 567 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering
och systemförvaltning
Rapport utredning - Kommunövergripande IT och systemförvaltning ver 1.1
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Riktlinjer för digital infrastruktur och IT samt digitalisering
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