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Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
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kommunikationschef
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utvecklingschef
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads EUpolicyarbete inom området digitalisering till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Den bifogade påverkansplanen presenterar en fördjupad bild över
EU:s förslag till lagstiftning, direktiv, strategier och handlingsplaner
och utvecklar stadens ståndpunkter inom området digitalisering
utifrån redan presenterande förslag.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm
Telefon 08-508 47 998
albin.lindstrom@stockholm.se
stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningen anser att påverkansplanen är ett
ambitiöst dokument som presenterar en bra bild över EU:s förslag
till lagstiftning, direktiv, strategier och handlingsplaner.
Förvaltningen ser positivt på EU:s ambitioner på IT-området och de
initiativ som aviserats. En ökad digitalisering sker ständigt inom
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förvaltningens verksamheter och innebär såväl möjligheter som
utmaningar.
Förvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning att EU
kraftigt underskattar kostnaden för en omställning av den storlek
som presenteras i bland annat EU:s digitaliseringsstrategi.
Omställningen ställer krav på finansiella resurser, tidsutrymme,
personella resurser och kunskapen för att genomföra de föreslagna
insatserna. Arbetsmarknadsförvaltningen vill specifikt lyfta frågan
om stadens användande av produkter inom kommunikation och
systemstöd från länder utanför EU och de svårigheter som detta
innebär kopplat till bland annat GDPR.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Bakgrund
Påverkansplanen för Stockholms stads EU-policyarbete inom
området digitalisering tas fram i samarbete med berörda
förvaltningar och bolag och är ett arbetsdokument som fungerar
både som en långsiktig plan för arbetet och dokumentation av
genomförda aktiviteter i relation till ärendet.
Påverkansplanen presenterar en fördjupad bild över EU:s förslag till
lagstiftning, direktiv, strategier och handlingsplaner och utvecklar
stadens ståndpunkter inom området digitalisering. Utöver detta
kartlägger påverkansplanen nyckelaktörer med vilka Stockholms
stad bör samverka i denna fråga.
I europeiska kommissionens prioriteringar för perioden 2019–2024
samt arbetsprogrammet för år 2020 lyfts digitalisering som ett av de
mest prioriterade områdena. Utöver att EU måste ”stå rustat för den
digitala tidsåldern” så betonar man att digitalisering kan nyttjas som
verktyg för en snabbare och mer effektiv grön omställning. Flertalet
förslag har aviserats för 2020.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads EUpolicyarbete inom området digitalisering till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
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Området IT och digitalisering blir en alltmer integrerad del av
stadens verksamheter och ses ofta som en möjliggörare för
förändring och effektivisering. Staden har länge arbetat systematiskt
med att öka graden av digitalisering genom att tydliggöra riktning
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och mål genom olika typer av styrdokument. Idag finns ett flertal
dokument som är styrande inom IT-området; Ett program för digital
förnyelse, Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad,
eStrategi, Strategi för grön IT med flera. Befintliga styrdokument
ses nu över och planeras att ersättas med anledning av
kommunfullmäktiges beslut i budget 2020 att kommunstyrelsen ska
ta fram ett program för kvalitetsutveckling som inkluderar
innovation samt IT och digitalisering. Det nya programmet för
kvalitetsutveckling kommer även att kompletteras med
styrdokument som exempelvis Riktlinjer för informationssäkerhet
och Handlingsplan för Artificiell Intelligens (AI), Machine
Learning (ML) och automatisering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben, i
samråd med IT- och kommunikationsstaben, vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att påverkansplanen är ett
ambitiöst dokument som presenterar en bra bild över EU:s förslag
till lagstiftning, direktiv, strategier och handlingsplaner. Planen
utvecklar stadens ståndpunkter inom området digitalisering i vilka
arbetsmarknadsförvaltningen i stort håller med. Planen har också på
ett tydligt sätt förtydligat de nyckelaktörer med vilka Stockholms
stad samverkar och bör samverka med i denna fråga.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på EU:s ambitioner på ITområdet och de initiativ som aviserats. En ökad digitalisering sker
ständigt inom förvaltningens verksamheter och förväntas leda till en
ökad effektivitet och produktivitet. Utvecklingen på IT-området
innebär dock såväl möjligheter som utmaningar.
Arbetsmarknadsförvaltningen delar stadsledningskontorets
bedömning att EU kraftigt underskattar kostnaden för en
omställning av den storlek som presenteras ibland annat EU:s
digitaliseringsstrategi. Omställningen ställer krav på inte bara
finansiella resurser utan också tidsutrymme, personella resurser och
kunskapen för att genomföra de föreslagna insatserna inom utsatt
tidsram. Denna omfattande omställning kan komma att utgöra en
utmaning för arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholms stad.
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Arbetsmarknadsförvaltningen vill specifikt lyfta frågan om stadens
användande av produkter inom kommunikation, systemstöd med
mera från länder utanför EU och de svårigheter som detta innebär
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kopplat till bland annat GDPR. I praktiken är staden redan
förhindrad att använda sig av dessa program och tjänster genom ny
EU-lagstiftning. Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen domen
i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slår där fast att
Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt
skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA eller andra
länder utanför EU.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
____________________________
Bilaga
1. Remiss: Stockholms stads EU-policyarbete inom området
digitalisering.
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