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Yttrande över remiss om översyn av
styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016/000909
Förvaltningens förslag till beslut
Idrottsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att anta It-program – ett
program för digital förnyelse, som övergripande styrdokument för
stadens it-verksamhet. Programmet beslutades gälla under perioden
år 2013 till och med år 2018. Nuvarande program reglerar bland
annat hur stadens it ska finansieras och styras, inriktningen för
verksamhetsutveckling med hjälp av it inom staden samt principer
för uppbyggnad av den tekniska miljön.
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I samband med budget 2016 fick kommunstyrelsen uppdraget att
påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokumenten inom
it-området med inriktningen att skapa ett sammanhållet
digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Syftet med översynen
var att öka tydligheten och säkerställa en effektiv styrning och
uppföljning inom it. Stadsledningskontoret har mot bakgrund av
detta tagit fram ett nytt styrande dokument, Digitaliseringsprogram, Stockholms stad 2018-2023 anpassat för
den kommande periodens utmaningar.
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Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Digitaliseringsprogram, Stockholms stad 2018-2023 till samtliga
förvaltningar och bolag inom Stockholm stad.
Under år 2016 och början av år 2017 har synpunkter om vad det nya
digitaliseringsprogrammet bör innehålla inhämtats från stadens
förvaltningar och bolag och dokumenterats. Även externa parter har
varit delaktiga i programarbetet. I slutet av processen har stadens
förvaltningschefer och bolagschefer fått möjlighet att lämna
synpunkter på programförslaget. Arbetet har följts av stadens
styrgrupp för Stockholm som smart stad.
Det föreslagna digitaliseringsprogrammet tar sin utgångspunkt i
stadens övergripande mål med digitalisering - att Stockholm ska
vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter i syfte
att göra livet och vardagen enklare och bättre för våra invånare,
företagare och besökare.
Fyra framgångsfaktorer för stadens digitaliseringsarbete har
identifierats:
-

Digitaliseringen drivs utifrån målgruppens fokus
Verksamheten driver digitalisering
Den digitala mognaden är hög
Stadens verksamheter samverkar horisontellt

Dessa faktorer föreslås vara vägledande i nämndernas och bolagens
kontinuerliga arbete med digitalisering.
Vidare innehåller programmet principer för hur digitaliseringen i
staden ska styras och samordnas på central, respektive lokal nivå.
Programmet innehåller även ett avsnitt som klargör vikten av
informationssäkerhet och hur staden arbetar med det. Programmet
föreslås gälla från beslutsdatum till och med 2023-12-31.
Remissens beredning
Remissen har skickats för yttrande senast 28 juni 2019 och har
beretts av administrativa avdelningen inom förvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom idrottsförvaltningen finns ett stort behov av fortsatt
modernisering och utveckling av digitala stöd. Förvaltningen är
positiv till förslaget om nytt digitaliseringsprogram och ser det som
en viktig styrning för förvaltning och ledning av det fortsatta arbetet
med digitala stöd och digitalisering.
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Idrottsförvaltningen samverkar redan idag med flera andra
förvaltningar i staden för gemensamma lösningar, därför anser vi att
det både är positivt och viktigt att programmet tar upp horisontell
samverkan mellan förvaltningar, samt hur information bör röra sig
mellan förvaltningar för att skapa förutsättningar för effektivisering
och underlätta medborgarnas kontakt med staden.
Positivt är också att programmet lyfter fram att digitaliseringen
riktar sig till alla stadens målgrupper, oavsett individuella
förutsättningar vilket ligger i linje med stadens idrottspolitiska
program.
Förvaltningen är även positiva till programmets fokus på
informationssäkerhet och integritetsskydd, vilket både underlättar
arbetet och tydliggör förvaltningens roll och det systematiska
informationssäkerhetsarbetet.
Bilagor
1. Digitaliseringsprogram, Stockholms stad 2018-2023
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