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Stadskontoret

Remiss Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen Svar senast 2021-04-30
STK-2019-834
Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden välkomnar utredningen och ser positivt på förslaget att skapa ett kommunalt
stadsnätsbolag. Kulturnämnden önskar dock att förslaget förtydligas på några punkter, bland
annat vad gäller ansvarsfördelning och samverkan mellan det förslagna bolaget, den centrala
IT-organisationen samt övriga nämnder/förvaltningar.
Yttrande

Kulturnämnden välkomnar utredningen och ser positivt på förslaget att skapa ett kommunalt
stadsnätsbolag. Kulturnämnden delar utredningens bild att en gemensam organisation i bolagsform ger bättre förutsättningar för samverkan och följsamhet med den snabba utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Att alla Malmöbor får tillgång till stabil och ändamålsenlig digital infrastruktur är en förutsättning för att stadens nämnder och förvaltningar i sin tur
ska kunna driva på den digitala utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden och
skapa bättre digitala tjänster, utbud och tillgänglighet för Malmöborna. Kulturnämnden hyser
också förhoppningar om att ett bolag med tydligt behovscentrerat uppdrag ska innebära förbättrade servicenivåavtal (SLA) för kulturnämndens många verksamheter som idag saknar
tillgång till support vad gäller den digitala infrastrukturen efter kontorstid.
Kulturnämnden vill dock betona vikten av att kompetens och resurssättning i bolaget matchar det nya samlade uppdraget med ett utökat samverkans- och utvecklingsansvar.
Vidare efterfrågar kulturnämnden ett tydliggörande och en helhetsbild kring ansvarsfördelning och samverkan mellan det föreslagna bolaget, den kommungemensamma IT- och digitaliseringsorganisationen på serviceförvaltningen samt övriga nämnder/förvaltningar. Kulturnämnden efterfrågade i höstas ett sådant förtydligande i en tidigare remiss angående omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning. Nämnden anser att det är
nödvändigt att tydligare beskriva ansvarsfördelning och hur samverkan ska ske för att nämn-
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der och förvaltningar ska kunna bedöma vilka resurser och kompetenser som bör finnas på
förvaltningsnivå för digitaliseringsarbetet framåt.
En fråga som aktualiseras i och med utredningen rör också det digitala utanförskapet och
behovet av att utreda hur staden ska samarbeta kring denna fråga. Frågan har inte direkt bäring på förslaget kring organiseringen av arbetet med den digitala infrastrukturen men bör, i
kölvattnet av de omorganisationer som nu planeras och genomförs på IT-området, aktualiseras och prioriteras då den är avgörande för Malmöbornas möjligheter att ta del av och nyttja
den digitala infrastrukturen och de digitala tjänsterna och utbudet. Idag vänder sig dagligen
många Malmöbor till stadens bibliotek och öppna mötesplatser för att få hjälp att navigera i
det digitala samhället och tillgodogöra sig digitala verktyg och tjänster. Vi har ännu långt kvar
till målet om det digitala innanförskapet som uttrycks i Det digitala Malmö och att ytterligare
stärka stadens samverkan i denna fråga utifrån de nya organisatoriska förutsättningarna är
något kulturnämnden gärna ser och medverkar i.
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