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§

144

Remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning Svar senast 2020-12-31

KN-2020-4392
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram nya riktlinjer för
IT och digitalisering samt ett förslag gällande styrning, finansiering och organisering av
kommungemensam IT. Förslaget innebär bland annat att en ny kommungemensam ITorganisation med placering på serviceförvaltningen skapas. Servicenämnden får därmed
ansvar för kommungemensam IT. Ärendet har skickats till Kulturnämnden för yttrande.
Kulturförvaltningen välkomnar initiativet och ambitionen att skapa bättre förutsättningar för
samordning, styrning och finansiering av kommungemensam IT och digitalisering. Att skapa
en samlad organisation kring frågorna inom serviceförvaltningen och därmed flytta ansvaret
för både kommungemensam IT och digitalisering till Servicenämnden anser
kulturförvaltningen är en bra effektivisering. Kulturförvaltningen önskar dock att förslaget
förtydligas på några områden, bland annat vad gäller dialog, samverkan och samordning.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Förslag till yttrande: Remiss - riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö - stadens digitaliseringsprogram 2017-2022
Basleveranser inom kommungemensam IT
Följebrev Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Beslut KSAU 2020-10-05 §567 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
Följebrev till handläggare av remissen

