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Inledning
För att lyckas ta vara på digitaliseringens möjligheter, samt hantera den
samhällsomvandlingen som digitalisering driver, behöver vi som kommun
öka takten på vårt digitaliseringsarbete inom ett antal områden. Malmö stad
behöver göra investeringar och omprioriteringar av resurser för att uppnå
ökad utvecklingstakt – inte bara i teknik utan även i kompetens och
innovationskraft. Åtgärdsplanen identifierar inom vilka områden dessa
investeringar kan ge störst effekt i staden.
Denna åtgärdsplan är framtagen för att spegla och bygga vidare på de
områden Malmö stads förvaltningar har identifierat som viktigast att öka
takten inom. Detta med målet att ta vara på digitaliseringens potential
utifrån beskrivningen i uppdraget ifrån Malmö stads budget 2020 som
denna rapport utgår ifrån:
-

Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i
uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering
och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i
verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Utifrån ovan nämnda uppdragsbeskrivning innehåller denna rapport två
huvudkapitel. ”Digitaliseringens roll” som adresserar hur digitalisering bidrar
till våra mål, samt kapitlet ”Utvecklingsområden” som ramar in de områden
som har identifierats bland stadens nämnder samt innehåller själva
åtgärdsförslagen. Dessa två huvudkapitel kompletteras med kapitlet
¨Förutsättningar för Malmö stads digitalisering samt bilagor gällande
digitaliseringsexempel, begreppslista samt överblick över de underlag ifrån
nämnderna som rapporten bygger på. Utvecklingsområdena i denna rapport
kan ses som att de är en aktuell prioritering i och med rapportens
framställan, och att de sträcker sig framåt utan något slutdatum men med
behov att revideras i takt med att förvaltningarnas utmaningar, eller
förutsättningar för stadens digitaliseringsarbete, förändras.
Automatisering, som nämns i budgetuppdraget, är både ett sätt att tänka
och ta sig an verksamhetsutveckling och innovation, vilket i rapporten
generellt berörs i utvecklingsområde 3. Digital kompetens, samt bygger på
möjligheter med digital teknik vilket specifikt berörs i område 1. Tekniska
förutsättningar och förmågor.
Delarna effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och bättre
arbetsmiljö för medarbetarna, är sammankopplade. De genomsyrar denna
rapport och adresseras inte separat eftersom rapportens samtliga
utvecklingsområden bär upp alla dessa tre delar. Effektivitet berörs även i
stycket ”Följa upp och säkerställa effekt”. Samtliga tre delar adresseras
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också genom principer för digitalisering, där den tydligaste är
användarcentrering vilken präglar stora delar av denna rapport.
Nedan bild kan ses som en karta över Malmö stads digitalisering som visar
hur rapportens två huvudkapitel passar in i.

Sammanfattning
Utifrån insamlat material från stadens nämnder och förvaltningar har vi
identifierat fem huvudsakliga områden som vi tillsammans behöver
fokusera på följande år. Dessa områden har ömsesidiga beroenden, det vill
säga om ett av dem faller bort eller misslyckas har det direkt påverkan på
övriga områden. I rapporten benämner vi områdena som
utvecklingsområden med åtgärdsförslag knutna till varje område.
De identifierade områdena är följande:
1. Tekniska förutsättningar och förmågor
2. Data som strategisk resurs
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3. Digital kompetens
4. Innovation
5. Regelverk, ställningstaganden och risktagande
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Digitaliseringens roll
I inledningen av Det digitala Malmö går det att läsa: Digitaliseringen sker i
en rasande takt. Den påverkar och omformar människors liv. För att möta
denna framtid och kunna förnya samhällsservicen måste Malmö stad på ett
strukturerat sätt arbeta och förhålla sig till digitaliseringens möjligheter.
Denna åtgärdsplan avser svara på hur digitalisering och automatisering
bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. I detta avsnitt
fördjupar vi ”hur digitaliseringen bidrar” vilket vi kallar digitaliseringens roll.

Driver förändring
På generell nivå genomsyrar digitaliseringen mer eller mindre alla delar av
våra liv på något sätt. När vi använder digitalisering som möjliggörare för att
driva förändring i Malmö stad bör vi inte begränsa oss till en kategorisering
av vad som digital teknik ”ska vara till för”. Däremot när vi närmar oss
digitalisering i vår verksamhetsutveckling eller t ex genom att växa vår
digitala kompetens (öka vår förståelse för, kunskap om, färdighet i och
motivation att använda digital teknik) är det värdefullt att utgå ifrån de
områden där digitalisering tydligast driver förändring. Möjligheterna med
digital teknik förändras snabbt varpå områden byggs på eller förändras, men
idag ser vi tydligast att digital teknik driver förändring inom:





Information och kommunikation
Administration och självservice
Samverkan och delaktighet
Logistik

Hantera samhällsförändring
Digitalisering är tillsammans med urbanisering och globalisering ett av de
områden som påverkar vårt samhälle mest. Ett sätt att försöka greppa
digitaliseringens påverkan är att koppla vårt arbete i Malmö stad till en
baslinje. Baslinjen representerar en slags mätning av nuläget och följer en
eventuell förändring om vi fortsätter med befintliga arbetssätt och inte
aktivt agerar med åtgärder kopplade till digitalisering.
Med detta blir några områden extra tydliga:
Allt snabbare förändring Digitaliseringen sker i en rasande takt vilket
påverkar vår baslinje allt mer. Denna allt snabbare förändringstakt kräver ett
allt mer aktivt arbete med digitalisering.
Förväntningar De som lever, vistas och verkar i Malmö, samt arbetar inom
Malmö stad, förändrar i allt snabbare takt sina förväntningar på våra tjänster
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och verktyg. Användarnöjdhet kan ses som användarens upplevelse i
relation till hens förväntningar. Dock går naturligtvis förväntningar djupare
än nöjd/inte nöjd och påverkar känslan av t ex tillit och trygghet.
Nya sätt att samarbeta I vårt dagliga arbete samarbetar vi med både
offentliga och andra aktörer. Samarbeten som i många fall Malmö stad och
Malmöbon gagnas av, samt med fördel ytterligare fördjupas.
Digitaliseringen i samhället påverkar sättet att samarbeta t ex genom hur vi
utbyter information och lärdomar samt organiserar vårt arbete. Utan ett
aktivt digitaliseringsarbete i Malmö stad kommer vi få allt svårare att
samarbeta med andra aktörer vilka driver förändring med digital teknik som
tydlig möjliggörare.
Allt oftare radikal förändring Förändring kopplat till digitalisering sker allt
oftare i större steg, detta ofta i samband med genomslag av ny digital teknik
t ex sociala medier. När samhällsförändring sker i allt större steg riskerar vi
att halka efter på ett sett som får allt större konsekvenser om vi inte arbetar
aktivt med att förstå och hantera potentialen i ny omdanande digital teknik.
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Förutsättningar för Malmö stads
digitalisering
Styrning och ledning
En tydlig och transparent styrning är den förutsättning som efterfrågas allra
tydligast av förvaltningarna i diskussion kring IT och digitalisering.
Frågeställningen som uppkommer oftast är: hur fattas beslut om
de kommungemensamma systemen, prioriteringar och dess ekonomiska
konsekvenser?
Alla nämnder har ansvar och beslutsmandat för sin förvaltnings
digitalisering, men det finns brister i koordinering med
de kommungemensamma IT-plattformarna och hur de behöver
kompletteras för att staden ska kunna bedriva sin utveckling effektivt.
Hösten 2020 pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för IT och
digitalisering (STK 2019-284) på stadskontoret, på uppdrag av
kommunfullmäktige. Stadskontoret har tagit fram ett förslag som är ute på
remiss hos nämnderna. Förslagen syftar till att stärka Malmö stads förmåga
att genomföra verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik för att
effektivt kunna möta samhällsutmaningarna och realisera målsättningarna
i Det digitala Malmö.
Det digitala Malmö, stadens digitaliseringsprogram som är beslutat av
kommunfullmäktige, sträcker sig till och med 2022. Med anledning av
denna tidsram avser kommungemensam IT och digitalisering att påbörja en
utvärdering av programmet och en eventuell revidering med förslag på
fortsättning.

Följa upp och säkerställa effekt
Malmö stad kommer inte att kunna genomföra alla satsningar som behövs
eller önskas under kommande år. Därför behöver förvaltningarna göra
gemensamma prioriteringar baserade på olika faktorer, där möjligheten till
effekthemtagning i verksamheterna kommer att vara en av de viktigaste.
Vid beräkningar av effekthemtagning behöver staden ha i åtanke att det
kommer att krävas investeringar inom kommungemensam IT och
digitalisering som inte ger effekt där, utan effekten sker i förvaltningarnas
verksamheter. Dessa effekter kan vara direkta, men de kan också komma i
form av att automatiserade arbetsflöden frigör tid hos exempelvis
socialsekreterare som därmed kan ägna mer tid åt klienter, varav fler
Malmöbor kan få hjälp att komma i arbete. Då kommer effekten i ett senare
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skede men är otroligt viktig för såväl Malmöbons välmående som för
personalens arbetsmiljö och stadens ekonomi.
För att digitalisering och automatisering ska kunna bidra till effektivisering,
förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet i välfärden krävs att samtliga
förvaltningar i Malmö stad ökar takten i sin effekthemtagning. Alla
investeringar behöver kopplas till möjlig effekt, mätas och följas upp.
Detta kan exempelvis främjas genom att alla nya satsningar gör en
effekthemtagningsplan1, där både förväntade kvalitativa och ekonomiska
effekter finns beskrivna.
Det här innehåller en tydlig plan för uppföljning och planering av
effekthemtagning:





En beskrivning av de effekter och resultat som förväntas (kostnader
och nyttor)
En beskrivning av vad som ska mätas, hur och när
Uppgift om vem som ansvarar för effekthemtagningen
Uppgift om vem som ansvarar för att följa upp

Det är extra viktigt att vi inom digitalisering också förhåller oss till baslinjen
– vad händer om vi inte innoverar/verksamhetsutvecklar/digitaliserar
kopplat till en tjänst? Baslinjen är också viktig att kontinuerligt arbeta med
för att kunna se om t ex effekten dalar.
Att ta del av andra förvaltningars digitalisering och lära av deras
erfarenheter är ett enkelt sätt att öka utvecklingstakten. Att kopiera
framgång och undvika svårigheter andra gjort. Därför pågår arbete med att
ta fram ett verktyg för staden där förvaltningarnas digitaliseringsinitiativ kan
åskådliggöras och visualiseras.
Digitaliseringsinitiativ är olika mogna varpå effekthemtagningsarbetet
gällande t ex innovationsinitiativ behöver struktureras på ett delvis annat
sätt jämfört med ett mer moget område inom verksamhetsutveckling, se
ytterligare beskrivning inom utvecklingsområdet innovation nedan. Det är
också viktigt att digitaliseringsinitiativ bemannas med tillräcklig mängd
resurser samt är effektivt tidsatta för att kunna ta hem effekterna.

1

https://www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/steg-for-effektivisering/folj-upp-ochsakerstall-effekt/
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Utvecklingsområden
I samarbete med stadens förvaltningar har vi identifierat fem prioriterade
utvecklingsområden som vi tillsammans behöver fokusera på följande år.
Utvecklingsområdena har ömsesidiga beroenden, det vill säga om ett av
dem faller bort eller misslyckas har det direkt påverkan på övriga. Det går
därför inte att lyfta ut ett eller några områden och tro att staden kan uppnå
önskade effekter utan att åtgärda övriga områden.

1. Tekniska förutsättningar och
förmågor
Stadens förvaltningar har ett behov av att i högre utsträckning kunna
automatisera och digitalisera sina processer. Det gäller såväl interna
arbetsflöden som externa tjänster för medborgaren. Automatisering och
digitalisering frigör tid och resurser från administrativt repetitiva
arbetsuppgifter till mer värdeskapande insatser samt förenklar för
medborgaren att använda kommunens tjänster. De senaste åren har det
skett en snabb utveckling gällande de tekniska plattformar som gör det
möjligt att automatisera hela flöden och vi kommer gradvis röra oss mot ITsystem med en mognadsgrad som gör att de fungerar mer harmoniskt med
våra arbetsprocesser. Fram till dess behöver vi hitta pragmatiska lösningar
för att främja ett effektivt arbetssätt med stöd av digital teknik t ex
automationstekniker. Detta kan vara att vi utvecklar och förvaltar API:er2
för bättre informationsflöden mellan IT-system, men det kan också vara
Robotic Process Automation (RPA) automationer för effektivare
administration. Fokus ska alltid vara att främja en tidseffektivisering och
bättre arbetsmiljö för medarbetaren, samtidigt som vi kan leverera välfärd
av bättre kvalité.
Staden behöver därför tillföra och etablera dessa tekniska komponenter
tillsammans med nödvändiga resurser inom kommungemensam IT och
digitalisering för att använda dem i förvaltningarnas digitalisering.
Realiserandet av effekterna gällande att automatisera och digitalisera, dvs
frigörande av tid och resurser, ska ske i förvaltningarna.
Malmö stad ska också ha som princip att när vi diskuterar
utvecklingsinsatser ska vi alltid beakta framtida drifts- och
2

Application Programming Interface - gränssnitt för kommunikation mellan IT-system
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utvecklingskostnader. Detta beslutade kommunfullmäktige i Det digitala
Malmö: ”Före kommungemensam digitalisering initieras ska ansvar för
förvaltning, drift och finansiering säkerställas.” Det är dock inte alltid detta
följs, utan fokus är ofta på utveckling och det händer att resurser för
förvaltning underskattas.
Åtgärder:
 Det pågår arbete med att driftsätta kommungemensamma
plattformar och tillsätta resurser som stödjer ett effektivt arbete med
digitalisering och automatisering i förvaltningarna. Det gäller
exempelvis e-tjänstelegitimation, e-signering, RPA, öppna dataplattform, Internet of Things (IoT), masterdata och tjänstebaserad
integration.
 Säkerställ att införskaffande av nya system går mot smarta system
med stöd för modularisering, dvs system som kan kopplas ihop.
Utveckla processen för stöd vid upphandling av nya system i
samarbete med stadskontorets upphandlingsenhet och
kommungemensam IT och digitalisering.
 Förvaltningarna ansvarar för att i sin digitalisering använda stadens
etablerade kommungemensamma tekniska förmågor. Detta i syfte
att på bästa sätt nyttja våra gemensamma investeringar.

2. Data som strategisk resurs
Data (digital information) är en av stadens strategiska tillgångar och en
absolut förutsättning för att kunna utveckla staden. I det digitala samhället
är data en viktig demokratiaspekt samt en central resurs för att skapa nya,
innovativa former av samhällsservice. Lättillgänglig, tillförlitlig och relevant
data hjälper staden att fatta väl underbyggda beslut. För att data ska kunna
skapa skillnader behöver alla stadens förvaltningar arbeta efter
gemensamma principer.
I förslaget på nya riktlinjer för IT och digitalisering (STK 2019-284) föreslås
en rad principer för digital informationshantering. Principerna harmoniserar
med nationella principer framtagna av Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG)3 samt regeringens öppna data-utredning4 som är ute på remiss.
Stadens förmåga att realisera dessa principer under kommande år är
avgörande för huruvida vi ska lyckas med vår digitalisering.
Följande principer föreslås gälla för stadens digitala informationshantering:

3

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/sveriges-dataportal/principer
https://www.regeringen.se/remisser/2020/09/remiss-av-oppna-data-utredningenshuvudbetankande-innovation-genom-information-sou-202055/
4
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Stadens data är en strategisk och gemensam tillgång.
Ägarskapet för data finns hos den som ursprungligen importerar
eller genererar denna i staden. Den ansvarar även för att kunskapen
om vilken data som finns ska vara känd.
Data ska vara maskinläsbar, standardiserad, interoperabel, beskriven,
tillgänglig och av känd kvalitet.
Data ska publiceras och vara öppen och tillgänglig, innanför och
utanför staden, om den inte regleras av legala eller av affärsmässiga
hinder.
Information ska hanteras enligt gällande lagstiftning samt riktlinjer
och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad.

Åtgärder:
 En öppna data-plattform har etablerats i en pilot för att testa Malmö
stads förutsättningar. Under 2021 kommer kommungemensam IT
och digitalisering att se över vilka krav som finns för att etablera
denna för hela staden.
 Om framtaget förslag till riktlinjer för IT och digitalisering bejakas,
behöver förvaltningarna realisera ovanstående principer. Om inte
principerna i riktlinjerna kan realiseras behöver nämnden redovisa
varför de bedömer att de inte kommer att lyckas samt en
åtgärdsplan för hur och när det kan realiseras.

3. Digital kompetens
Digital kompetens definieras i Det digitala Malmö som: Förståelse för
digitaliseringens omvälvande kraft i samhället och motivation att lära mer
om möjligheterna, hindren och bristerna. Kompetensen innebär att ha de
kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och
producera digitalt, och att ha de färdigheter som behövs för att använda
digitala verktyg och tjänster.
Digital kompetens är både ett incitament och en förutsättning för
utveckling. Eftersom digital kompetens är väsentlig för verksamheten
behöver den utvecklas i takt med verksamhetsutvecklingen. Ju större behov
kopplat till resurser inom välfärden desto mer angeläget är det dessutom att
vi tar tillvara på möjligheterna med digital teknik i samband med att vi
utvecklar våra arbetssätt. Det är därför viktigt att arbetsgivaren tillgodoser
behovet av att medarbetare behärskar digitalisering i den utsträckning att
medarbetaren kan öka sin utvecklingsförmåga, tillgodogöra sig digital
information, hantera digitala verktyg och skapa digitala möjligheter i
verksamheten.
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Med definitionen ovan på digital kompetens är det något som ska finnas på
alla nivåer, både hos den enskilda medarbetaren och i organisationens
struktur och processer. För att understödja arbetet med digital kompetens
kan man dela in det i tre huvudsakliga delar:






Alla medarbetare - Kunskap hos medarbetare och chefer att
använda de verktyg vi har, samt en inställning till digitalt lärande
som något pågående och inte något som hanteras med
punktinsatser. Den digitala arbetsplatsen är tillgänglig för alla
medarbetare att använda. Det ställer krav på varje medarbetares
kompetens.
Alla chefer - Chefer måste säkerställa gruppens digitala kompetens
samt ha förväntningar på och ge mandat till medarbetarna att testa
och använda digital teknik i sin verksamhetsutveckling.
Specialistkunskap - Kring metoder, digital teknik och tjänster,
exempelvis som stöd i användarcentrering.

Satsningar i staden har större möjlighet att träffa rätt om vi parallellt satsar
på de här kompetenserna. Kommungemensam IT och digitalisering kan
sätta upp ramverk eller metodstöd för hur detta ska fungera. Det finns goda
exempel i staden, mycket kunskap och best practice, vilket gör det kritiskt
att vi lär av varandra.
Användaren vår största resurs
Digital kompetens ska inom digitalisering kopplas till användarcentrerade
arbetssätt. Användaren kan ses som vår största resurs i att skapa värde i våra
tjänster varpå Det digitala Malmös grundprincip nummer ett: ”Behov och
upplevelser i centrum – Har jag involverat dem som berörs?” Ett exempel
på användarcentrerade arbetssätt är tjänstedesign. När vi förstår
användarnas behov navigerar vi bättre i vår verksamhetsutveckling gällande
vad som med fördel bör, och vad som inte bör, digitaliseras. Samt
identifierar behov och upplevelser kopplade till områden som vi allt enklare
kan adressera med digital teknik t ex kommunikation och självservice.
Användarcentrerade arbetssätt hjälper oss därför att göra rätt sak på rätt
sätt.
Åtgärder:
 Kommungemensam IT och digitalisering avser att testa en metod
för att mäta digital kompetens, exempelvis en Malmö stad-anpassad
version av Digital mognad i offentlig sektor (DiMiOS)5, som är ett
mätverktyg utvecklat av Göteborgs universitet.

5

https://www.digitalforvaltning.se/dimios/
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Att rätt kompetens finns i verksamheten säkerställs vid
rekryteringar, vid utvecklingssamtal och vid den löpande
uppföljningen mellan chef och medarbetare. Behovet av kompetens
utgår alltid från verksamhetens uppdrag och mål. Tillsammans med
HR fortsätta att arbeta med att synliggöra vad digital kompetens är
och hur den skulle kunna säkerställas vid rekrytering och vid
kompetensutveckling.

4. Innovation
Inom denna åtgärdsplan skiljer vi mellan begreppen
verksamhetsutveckling och innovation. Verksamhetsutveckling kan
relateras till nutid och att steg för steg omskapa och öka
effekthemtagningen i våra tjänster primärt kopplat till befintliga eller nya ITplattformar. Innovation kan beskrivas som förändring i större steg, där
förändringen har potential att kunna bidra till helt nya arbetssätt.
Innovationsbegreppet blir därför mer kopplat till framtid och att förbereda
sig för ny omdanande teknik och etablera samt skala upp nya arbetssätt och
plattformar.
Framtid och innovation helt avgörande
Förmågan att ta vara på potentialen i ny digital teknik, och att göra det
snabbt, är en kritisk del av att hantera kommande års prognostiserade glapp
mellan skatteintäkter och utgifter. Målet är att lyckas ta förändringssprång,
vilket i sig är en stor utmaning då det på alla nivåer är förknippat med större
risk än traditionell verksamhetsutveckling. Därför måste vi strukturerat ta
risker och se investeringar i digitalisering som optioner på olika nivåer där
inte alla faller ut. Och när optioner faller ut kan effektiviteten och kvaliteten
öka på ett sätt som staden behöver och som inte kan uppvägas enbart av
effektiv verksamhetsutveckling.
Viktigt är också att bedriva ett fokuserat arbete med att dämpa risken för
inlåsningseffekter kopplat till befintlig men föråldrad digital teknik som kan
hindra oss från att ta till oss det nya. Att bryta etablerade arbetssätt är
mycket svårt och därför en central del i innovationsarbete med ambitionen
att ta nödvändiga förändringssprång. Digital teknik kan användas som ett
momentum för att experimentera och lyckas etablera nya effektiva
arbetssätt i staden. Dessa experiment behöver dock utföras av team med
djup verksamhetsförståelse, utifrån verksamheternas uppdrag och mål, men
med en bred mix av kompetenser där digital kompetens, användarcentrering
och innovationskapacitet är kritiska.
Investeringar i digital teknik, vilka ofta är stora, blir motiverade när tekniken
kan användas på bred front. När ett nytt arbetssätt har etablerats någonstans
i staden återstår därför arbetet med att sprida arbetssättet till andra relevanta
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tjänster, vilket också kräver experimenterande. Detta för att skapa värde i
verksamheternas olika kontexter, mening för medarbetarna i de olika
verksamheterna samt lyckas få genomslag där t ex organisationskultur är
stark.

Innovation kräver delvis andra tillvägagångssätt än verksamhetsutveckling.
Det kräver ett mer utforskande arbetssätt och ett strukturerat lärande,
behöver mätas på andra sätt och befinna sig på lagom avstånd från den
vanliga styrningen samt verksamhetskritiska system. Behovet av innovation
kopplar ofta till komplexa tjänster med flera aktörer och behöver därför
hantera att det oftast saknas best practice. Användarcentrerade arbetssätt är
en viktig utgångspunkt för dessa slags samarbeten, samt för att ha mod att
öppna upp och testa nya lösningar. Det är dessutom ofta olika medarbetare
i staden som har kompetens och intresse för att arbeta med innovation
respektive verksamhetsutveckling. Med dessa delar blir det tydligt att
logiken för effektiv verksamhetsutveckling står i vägen för potentialen i
innovation, vilket åtgärderna i detta område syftar hantera.
Åtgärder:
 Kommungemensam IT och digitalisering kommer under 2021
undersöka möjligheterna att skapa en kommungemensam
innovationshubb för digitalisering. Det kan vara en ambulerande
studio eller team som flyttar runt utifrån pågående
innovationssamarbeten.
 Kommungemensam IT och digitalisering för en dialog med samtliga
förvaltningar för att skapa en bild av relevant innovationsarbete som
pågår kopplat till digitalisering, samt det som eventuellt är planerat
men inte påbörjat. På så vis skapas en tydligare
kommunövergripande bild över nuläget, som blir grunden till dialog
och samverkan med föreslagen kommungemensam
innovationshubb för digitalisering.

5. Regelverk, ställningstaganden och
risktagande
IT och digitalisering skapar många möjligheter till utveckling och förändring
av hur vi idag utför vårt arbete. Möjligheterna att hantera stora mängder
data och information har ökat snabbt genom både tillgången till information
och nya verktyg.
Tillgången till stora informationsmängder ställer dock krav på hanteringen.
Det kan exempelvis handla om skydd av olika typer av känslig information,
integritetsfrågor m.m. Det innebär att flera olika kompetenser krävs för att
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kunna svara upp på kravet på både en snabb och säker digitalisering. Nya
rättsregler som Cloud act och öppna data-direktivet har vuxit fram och
dessa regelverk är ofta snåriga och svårförstådda.
EU har antagit ett omarbetat direktiv om öppna data och vidareutnyttjande
av information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet).
Direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera
innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn,
särskilt i form av öppna data.
Det pågår nationellt arbete med att implementera det omarbetade direktivet
i svensk lagstiftning (öppna data-utredningen, som är på remiss). Den lagen
kommer att ha en direkt påverkan på kommunens arbete med IT och
digitalisering.
Förvaltningarna som har ansvar för informationssäkerhet och
integritetsfrågor har svårt att tolka det här och vad det innebär för deras
digitaliseringsarbete. Det behövs stöd och hjälp till förvaltningarna i dessa
frågor. Det är ett snårigt och otrampat regelverk som hela det offentliga
Sverige brottas med att tolka. Mot bakgrund av detta resonemang har vi inte
formulerat några konkreta åtgärder inom detta område utan ett medskick
som ska bidra till att underlätta för förvaltningarna i det fortsatta
digitaliseringsarbetet.


Risker kopplade till utveckling av nya digitala tjänster måste alltid
vägas mot verksamhetsnytta, medborgarnytta och kostnader för
staden. Vi kommer fortsatt att ställas inför problemen att frågor
kring exempelvis säkerhet och lagstiftning inte är lösta eller tydliga.
Malmö stad behöver hela tiden ta ställning till hur vi ska hantera
detta. I en högre digitaliseringstakt behövs olika perspektiv vägas in
och beslut fattas kring dessa ställningstaganden.

Bilaga 1 – Begreppslista
Här redogörs för begrepp starkast kopplade till upplägget i denna rapport
samt nämndernas digitaliseringsarbete
Digitalisering Dels samhällelig digitalisering vilket innebär att individer,
saker och organisationer kan agera med sin omgivning på helt nya sätt med
digitala teknologier. Dels informationsdigitalisering som innebär att analog
information omvandlas till digital form. (Definition ifrån Det Digitala
Malmö)

16

Digital kompetens Förståelse för digitaliseringens omvälvande kraft i
samhället och motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och
bristerna. Kompetensen innebär att ha de kunskaper som behövs för att
inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt, och att ha de
färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster.
(Definition ifrån Det Digitala Malmö)
Innovation Ett substantiellt förbättrat arbetssätt. Kännetecknas av ett
språng vilket innefattar en grad av radikalitet. Förstås tillsammans med
definitionen på Verksamhetsutveckling.
Utvecklingsområde Ett område vilket Malmö stads nämnder identifierat
som viktigt att öka takten inom kopplat till digitalisering
Princip Utgångspunkt/regel/rättesnöre för visst sätt att handla. Svarar på
HUR Malmö stad vill uppnå riktningen
Verksamhetsutveckling Förändring av generell karaktär som kontinuerligt
steg för steg omskapar våra arbetssätt och ökar effekthemtagningen. Förstås
tillsammans med definitionen på Innovation.
Åtgärd Målinriktad handling
Åtgärdsplan Plan med målinriktade handlingar. Utgår i denna rapport ifrån
utvecklingsområden
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Bilaga 2 – Underlag från stadens
förvaltningar
Kartan nedan visar de dokument som inkommit ifrån förvaltningarna och
utgör underlag för denna rapport.
Dokumenten är utplacerade på över kartan gällande Malmö stads
digitalisering, utifrån ungefärlig utgångspunkt. Kartan nedan visar i vilken
omfattning delarna i kartan berörs i dokumenten.
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