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Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny IT-organisering i staden från och
med 1 maj 2021 (STK -2019-284). I beslutet behandlas styrning, finansiering
och organisering av kommungemensam IT, digitalisering och
systemförvaltning i staden. Målsättningen med ny IT-organisering är att skapa
en tydlig och sammanhållen organisation som i partnerskap med
förvaltningarna ska fortsätta att leverera god service.
Beslutet som tagits innebär bland annat att:
•
•

Servicenämnden får ansvar för kommungemensam IT.
Den nuvarande solidariska finansieringen av kommungemensam IT
upphör.
Servicenämnden får istället 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.

Förslag till omfördelning av kb för driften av vhssystem IT inför 2022

Det som enligt beslutet numera ska finansieras genom kommunbidrag är den
så kallade basen, vilket innebär de grundläggande IT-tjänsterna (infrastruktur
för klientplattform, central datakommunikation, fast telefoni, identitet och
åtkomst, integrationsplattformar samt datalager). Beslutet innebär att även
driften av verksamhetssystem idag ingår i basen för kommungemensam IT och
kommunbidrag har omfördelats mellan servicenämnden och nämnder som
innehar systemen.
Beslutet om ny organisering av IT i staden (STK -2019-284) behöver
kompletteras med ytterligare omfördelning på grund av att vissa av
verksamhetssystemen1 är intäktsfinansierade och fakturerar den
förvaltning/nämnd som brukar systemen, vilket innebär att den nämnd som
innehar dessa system har därmed inget kommunbidrag att lämna ifrån sig.

1 Ekot, Platina,HR-system, Delvis Skolwebb,Elit, Extens, NovaSchem, Nox, Pedagog skola, Pedc Streaming Media,

PMO skolhälsojournal, SALTO munkhätteskolan, Sierra, Softogram, Flexite, Bososko, Äldreboedeguiden,
Lifecare/Lapscare, Procapita Lifecare, Sesam
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Förslaget i detta kompletteringsärende är därför att omfördelningen från och
med år 2022 avseende driften av verksamhetssystem görs direkt mot nämnder
som brukar systemen istället för den nämnd/förvaltning som innehar systemen
utifrån den kostnadsnivå som räknats fram inför 2021. Förslag till
kompletterande omfördelning innebär ingen påverkan på nämndernas
kostnadsnivå och är jämbördigt med det beslut som tagits (STK -2019-284).
Förslaget i kompletteringsärendet är att förändringen inarbetas i basen av
nämndernas budget 2022. En sådan omfördelning medför även
effektiviseringsvinster som till exempel minskad administration. I praktiken
innebär förslaget ett ekonomiskt nollsummespel men en ökad effektivisering.
Samtliga nämnder berörs av förslaget till omfördelning av kommunbidrag.
Den nu aktuella frågan har initierats och drivits av stadskontoret. Beredning
har skett i stadens ekonomichefsgrupp, efter avstämningar på förvaltningarna.
Förvaltningarna är överens om att förslaget till lösning innebär ett korrekt och
effektivt sätt att bibehålla den ekonomiska fördelning som gällt sedan tidigare
avseende driften av verksamhetssystem.
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Förslag till ytterligare omfördelningen av kommunbidrag gällande driften av
verksamhetssystem återfinns i tabellen nedan med belopp per
nämnd/förvaltning.
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