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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-21 kl. 15:45-17:00

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Bo Mats Brogren (M)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Agneta Fredin (Enhetschef Centrala elevhälsan)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Cecilia Jönsson (Antagningschef)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Katarina Falk (Strateg)
Ida Thell (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss angående Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

GYVF-2021-642
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott. I remissen ombeds nämnden att ta ställningen till den utredning av en mer
ändamålsenlig organisering för Malmö stads digitala infrastruktur, vilken genomförts av
stadskontoret.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att förslaget för en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen är
genomarbetat och genomförbart. En välfungerande digital infrastruktur är central för
samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom den föreslagna
bolagskonstruktionen och styrningen samt modellen i fyra lager (kallad lasagnemodellen) för
den digitala infrastrukturen som stadsnätsverksamheten föreslås hantera.
Beslut

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

Stadskontoret

Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse - Remiss organisering för den digitala infrastrukturen
Yttrande - organisering för den digitala infrastrukturen
§73 KS AU Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210215 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga KS beredning
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser

