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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Vakans C (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Louise Strand (Direktör serviceförvaltningen)
Angelica Anrin Carroll (Utvecklingssekreterare serviceförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§84
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Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning

STK-2019-284
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om Det digitala Malmö (STK-2016-415)
gavs kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för IT, digital infrastruktur och
digitalisering. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag gällande styrning, finansiering och
organisering av kommungemensam IT, digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad.
Förslaget har varit på remiss hos samtliga förvaltningar samt hos de fackliga organisationerna.
Svaren på remissen har föranlett vissa ändringar i riktlinjerna, men föreslagen omorganisation
stöds av samtliga remissinstanser utom en, så den kvarstår med ökad detaljering och
förtydliganden. Som en följd av omorganiseringen bifogas i ärendet förslag till ändringar i
reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden.
Förslaget innebär att:









IT-enheten och huvuddelen av digitaliseringsenheten på stadskontoret tillsammans
med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam ITorganisation och placeras inom serviceförvaltningen.
Servicenämnden får ansvar för kommungemensam IT.
Servicenämnden får i uppdrag att årligen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
bereda ärende om antagande av plan för kommungemensam IT med syfte att fastslå
inriktningen för de kommande åren.
Servicenämnden får i uppdrag att utarbeta en samarbetsprocess för
kommungemensam IT i nära dialog med förvaltningarna.
Förvaltningarna får i ansvar att lyfta fram förvaltningens behov till
kommungemensam IT och bidra i denna kommungemensamma samarbetsprocess.
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.
Kommunstyrelsen ges ansvar för att besluta om riktlinjer för kommungemensam IT
och anvisningar för rapportering från servicenämnden avseende planering och
uppföljning av kommungemensam IT.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning enligt förslaget.
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2. Kommunfullmäktige beslutar att Malmö stads IT-strategi från 2007 upphör att gälla
från och med den 30 april 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar om förändrade reglementen för kommunstyrelsen och
servicenämnden, att gälla från och med den 1 maj 2021.
4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 maj 2021 överföra
kommunbidrag mellan kommunstyrelsen och servicenämnden enligt i ärendet
specificerad omfördelning av kommunbidrag per nämnd.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Helena Nanne (M) yrkar ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samband med omorganisering av IT
vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten och återrapportera uppdraget till
kommunstyrelsen."
Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 25.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210301 §106
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö
Tekniska nämnden beslut 201215 § 429
Remissvar från tekniska nämnden
Förskolenämnden beslut 201215 § 155
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 189 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 378
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 159
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201216 § 162
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201216 § 118
Remissvar från kulturnämnden
Miljönämnden beslut 201215 § 212 med Reservation (V)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 201211 § 136
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201216 § 164
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 201215 § 138 med Muntlig reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Fritidsnämnden beslut 201210 § 182
Remissvar från fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 391
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från Saco
Remissvar från Vision
Revisorskollegiet beslut 201124 § 122
Beslut KSAU 201005 §567
Beslutsunderlag systemförvaltningsobjekt
Ekonomibilaga, överföring av kommunbidrag mellan kommunstyrelsen och
servicenämnden
Reglemente för kommunstyrelsen Reviderat
Reglemente för servicenämnden Reviderat
Remissvar, sammanställning
Riktlinjer för IT och digitalisering
Stadsdirektörens beslut systemförvaltningsobjekt
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Reservation

Bilaga 25

Kommunstyrelsen 2021-03-10
Ärende 22. Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att kommunstyrelsen skulle anta följande tilläggsförslag:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt servicenämnden att i samband med omorganisering
av IT vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen”
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till en samordning av IT-arbetet. Detta kan sannolikt
innebära både synergieffekter och stordriftsfördelar. När ett arbete med sådana förutsättningar
genomförs borde det vara självklart att också sträva efter att göra effektiviseringsvinster så att resurser
kan frigöras för att stärka verksamheter i andra delar av staden, inte minst i välfärden
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-284

Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Moderaternas förslag om att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt servicenämnden att i samband
med omorganisering av IT vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten och återrapportera
uppdraget till kommunstyrelsen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-03-10
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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