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§

106

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
Beslutsunderlag

































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

