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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-05 kl. 08:45-09:08

Plats

Scandic Hotel Triangeln

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Roko Kursar

Justeringen

2020-10-12

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Roko Kursar
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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. Digital infrastruktur lyftes senare ut för att utredas vidare i ärende STK-2019834. Stadskontoret har arbetat fram 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.
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
riktningen inför de kommande åren.
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 beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar, utan eget ställningstagande, förslag till
riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning
på remiss till samtliga nämnder och berörda fackliga organisationer med svar till
stadskontoret senast den 31 december 2020.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Vision
Saco
Kommunikations- och IT-avdelningen, IT-enheten
Beslutsunderlag

3








G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
Basleveranser
Det digitala Malmö
IT-strategi 2007

