1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-17 kl. 09:00-12:50

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör )
Arjana Bajgora (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Margot Olsson (Samordnare)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Ingela Lamartine (IPL)
Jonas Bondesson (IPL)
Lina Klingstedt (IPL)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Arjana Bajgora
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Hillevi Ottosson (IPL)
Rebecca Malgerud (IPL)
Sandra Andersson (IPL)
Klara Berg (IPL)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§378
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378

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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 278.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med
tillägget att Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det är av stor vikt att en samlat IT-organisation
på Serviceförvaltningen också innebär att stadens totala kostnader sänks. Det är inte rimligt att en samlad
organisation inte skulle kunna innebära någon form av effektivisering, och skickar in detta till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och socialnämnden anser
att det är av stor vikt att en samlad IT-organisation på Serviceförvaltningen också innebär att
stadens totala kostnader sänks. Det är inte rimligt att en samlad organisation inte skulle kunna
innebära någon form av effektivisering.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§278 Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning, STK-2019-284
G-Tjänsteskrivelse Remiss Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande- Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Basleveranser och tjänster inom kommungemensam IT
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G-Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digtalisering och
systemförvaltning
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

