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Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om Det digitala Malmö (STK-2016-415) fick
kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för IT, digital infrastruktur och
digitalisering. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag gällande styrning, finansiering och
organisering av kommungemensam IT, digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad som
nu är på remiss.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag










Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Basleveranser
Rapport utredning IT o systemförvaltning ver 1.1
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö
G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-12-10 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitaliserin g
och systemförvaltning
Förslag till yttrande SBN 2020-12-10 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitaliserin
g och systemförvaltning

Beslutsplanering
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Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om det stadsövergripande programmet Det
digitala Malmö gavs kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för bland annat IT
och digitalisering. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag gällande styrning, finansiering och
organisering av kommungemensam IT, digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden framför att de föreslagna förändringarna och riktlinjerna är relevanta
och förslaget grundas på ett utrednings- och analysarbete där stadens förvaltningar varit
involverade. Samtidigt kan konstateras att många frågor återstår att hantera och i detta arbete är
det viktigt att stadens förvaltningar fortsatt involveras. De föreslagna förändringarna förväntas
resultera i ett mer strukturerat arbetssätt med uttalade ansvarsområden, tydligare planering och
transparenta beslutsprocesser.
Det fortsatta arbetet bör präglas av ett bra samarbete mellan stadens förvaltningar och den
centrala IT-organisationen som kännetecknas av helhetssyn, lösningsorientering, ständiga
förbättringar och ett aktivt intresse och ansvar för den gemensamma leveransen.
Ansvariga

Ewa Rannestig Stadsingenjör

