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Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning

GYVF-2020-3870
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över ett förslag gällande styrning, finansiering och organisering av kommungemensam IT,
digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad. Förslaget innebär att IT-enheten och hela
eller delar av digitaliseringsenheten samt delar av systemförvaltningen på stadskontoret
tillsammans med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam
IT-organisation och placeras inom serviceförvaltningen. Den nuvarande solidariska
finansieringen av kommungemensam IT upphör. Servicenämnden föreslås få ett
kommunbidrag för att finansiera kommungemensam IT. För övriga nämnder innebär det att
de får lämna ifrån sig kommunbidrag till servicenämnden, och att deras kostnader för
kommungemensam IT samtidigt minskar med motsvarande belopp.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är beroende av ett centralt tillhandahållande av
kommungemensam IT och nämnden ställer sig positiv till förslagets intentioner om att
förtydliga ansvarsområdena inom kommungemensam IT och uppnå en större effektivitet i
stadens digitalisering och användandet av resurser. Samtidigt anser nämnden att viktiga delar i
förslaget behöver förtydligas, däribland den föreslagna besluts- och behovsprocessen.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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