Malmö stad

1 (2)

Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2021-04-14

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2021-208

Kommunstyrelsen

Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen, STK-2019-834
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden är positivt inställd till förslaget att skapa en sammanhållen
organisation som ökar möjligheterna för Malmö stad att ligga i framkant gällande den digitala
infrastrukturen. Det är viktigt att säkerställa att den digitala infrastrukturen stödjer stadens
digitaliseringsarbete (Det digitala Malmö) och skapar förutsättningar för digital utveckling.
Stadsbyggnadsnämnden är även positivt inställd till att kommungemensam IT finansieras
genom omfördelat kommunbidrag från övriga nämnder till servicenämnden. Detta är helt i
linje med stadens arbete med att minska onödig administration.
Stadsbyggnadsnämnden vill även lyfta fram behovet av en hållbar finansieringslösning för
eventuella utökningar av basleveransen för kommungemensam IT baserat på behov i
förvaltningarnas digitaliseringsarbete.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden är positivt inställd till förslaget att skapa en sammanhållen
organisation som ökar möjligheterna för Malmö stad att ligga i framkant gällande den digitala
in-frastrukturen. Det är viktigt att säkerställa att den digitala infrastrukturen stödjer stadens
digitaliseringsarbete (Det digitala Malmö) och skapar förutsättningar för digital utveckling.
För stadsplaneringens digitaliseringsarbete finns flera behov. Det handlar om att bevaka och
analysera hur digitalisering och automatisering påverkar stadens fysiska organisering och
form, att förstå staden bättre där mer och bättre data kan användas för en ökad förståelse för
staden och hur den brukas, att den demokratiska utmaningen och där digitaliseringen kan
vara ett medel för att utveckla den demokratiska processen kring stadens planering, att skapa
effektiva interna arbetsprocesser med digitala verktyg.
Konkret handlar det bl a om att strategiskt utveckla smart city konceptet i stadens planeringoch exploatering och uppdatera den digitala förvaltningen av stadens stadsmiljöer och allmän
platsmark. Det krävs också långtgående utveckling och etablering av sensorer i stadsmiljön
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för att kunna mäta, simulera och beräkna både händelser i nutid och vad förändrad stadsplanering ger för effekter. Ett genomförande av Digitala Malmös fokusområde Smarta
staden är en viktig förutsättning för digital utveckling inom stadsplaneringen.
Stadsbyggnadsnämnden är även positivt inställd till att kommungemensam IT finansieras
genom omfördelat kommunbidrag från övriga nämnder till servicenämnden. Detta är helt i
linje med stadens arbete med att minska onödig administration. Omfördelningen behöver
ske transparant utifrån 2020 års kostnader för kommungemensam IT och eventuella
kostnadsökningar måste hanteras genom utökad ram för servicenämnden.
Stadsbyggnadsnämnden vill även lyfta fram behovet av en hållbar finansieringslösning för
eventuella utökningar av basleveransen för kommungemensam IT baserat på behov i
förvaltningarnas digitaliseringsarbete.
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