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§8
Yttrande över Remiss av Översyn av styrdokument och
utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad
AMN 2019-0160-1.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Översyn av styrdokument
och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att anta It-program – ett
program för digital förnyelse, som övergripande styrdokument för
stadens it-verksamhet. 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.
Stadsledningskontoret har mot bakgrund av detta tagit fram ett nytt
styrande dokument, Digitaliseringsprogram Stockholms stad.
Det nu föreslagna digitaliseringsprogrammet tar sin utgångspunkt i
stadens övergripande mål med digitalisering som är 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. Programmet föreslås gälla från
beslutsdatum till och med 2023-12-31.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att Digitaliseringsprogram för
Stockholms stad 2018-2023 tar höjd för att ta tillvara på den fulla
potentialen av ny teknik. Den har förståelse för hur tekniken kan
stödja verksamheten och att ledarskap och kultur är helt avgörande
för att få till stånd en lyckad förändring av arbetssätt och stadens
tjänster.
Programmet uttrycker också viktiga kvalitetsaspekter och
effektivitetsfokus som skapar nytta för stadens invånare, företagare
och besökare. Genom att peka ut övergripande mål och prioriterade
framgångsfaktorer lägger programmet grunden för en väl
samordnad och effektiv digitalisering av stadens verksamheter.
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Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att nämnden hänvisar till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
5 juni 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Lindstål (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.

