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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-29 kl. 15:12-15:25

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)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Rapport från revisorskollegiet - Granskning av digitalisering i
Malmö stad

STK-2020-1678
Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av digitaliseringen i Malmö stad. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden
och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och
uppföljning av digitaliseringssatsningar/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering.
Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller
digitaliseringsarbetet i Malmö stad. Här behandlas endast granskningen av kommunstyrelsen.
Granskning av övriga nämnder behandlas i respektive nämnd.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/
digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Vidare bedöms kommunstyrelsen inte ha
en tillräcklig uppsikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.
Stadskontoret instämmer i revisorskollegiets iakttagelser av förbättringsområden och
redovisar förslag till åtgärder för dessa. Sammanfattningsvis pekar åtgärderna framför allt på
tre förbättringsområden:




Tydlighet i organisation och ansvar för arbetet med digitalisering inklusive plats i
ledningsforum.
Uppföljning och rapportering av digitaliseringsarbetet samt programmet Det digitala
Malmö.
Ökad samverkan mellan förvaltningarna genom ytterligare kommunövergripande
samarbete.

Förbättringsområdena handlar framför allt om avsaknad av en tydlig och dokumenterad
ansvarsfördelning för arbetet med digitalisering i Malmö stad samt en bristande uppföljning
av arbetet. En ytterligare kommunövergripande samverkan efterfrågas också i rapporten, med
syftet att öka samverkan med förvaltningarna.
De förslagna åtgärderna tar sin utgångspunkt i den föreslagna omorganisationen och
sammanslagningen av kommungemensam IT med det förslag till riktlinjer för IT och
digitalisering som har tagits fram (STK-2019-284).
Ärendet STK-2019-284 tas upp i kommunfullmäktige den 31 mars 2021. Under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget adresseras den problematik som lyfts av
revisorskollegiet i flera av förslagen. Det ges bättre förutsättningar för en tydlig
ansvarsfördelning i den sammanslagna organisationen för kommungemensam IT och
digitalisering.
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Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
revisorskollegiet.
Beslutsunderlag
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