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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 13:00-16:10

Plats

Stadshuset, rum 4033

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Lucas Löwenäng (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Anna Ljunggren (MP)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnber (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Katarina Falk (Strateg)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)
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Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-12-18

Protokollet omfattar

§162
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§

162

Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning

GYVF-2020-3870
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över ett förslag gällande styrning, finansiering och organisering av kommungemensam IT,
digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad. Förslaget innebär att IT-enheten och hela
eller delar av digitaliseringsenheten samt delar av systemförvaltningen på stadskontoret
tillsammans med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam
IT-organisation och placeras inom serviceförvaltningen. 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.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är beroende av ett centralt tillhandahållande av
kommungemensam IT och nämnden ställer sig positiv till förslagets intentioner om att
förtydliga ansvarsområdena inom kommungemensam IT och uppnå en större effektivitet i
stadens digitalisering och användandet av resurser. Samtidigt anser nämnden att viktiga delar i
förslaget behöver förtydligas, däribland den föreslagna besluts- och behovsprocessen.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-12-16 Remiss om Riktlinjer och omorganisering
gällande IT. digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande - Remiss om riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitaliserin goch systemförvaltning
Remissförslag - Riktlinjer för IT och digitalisering
Tjänsteskrivelse Stadskontoret 2020-09-24 Riktlinjer och omorganisering gällande
IT, digtalisering och systemförvaltning
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05 § 567 Riktlinjer och
omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Projektdirektiv - Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
Det digitala Malmö - Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022
IT-strategi för Malmö stad 2007-04-06
Rapport Kommunövergripande IT och systemförvaltning (version 1.1)
Tjänster/leveranser inom kommungemensam IT
§159 Remiss om Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
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