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Sammanfattning
Stadens IT-verksamhet är decentraliserad och varje nämnd beslutar i princip om
sina egna IT-frågor. Det har medfört att många likartade frågor hanterats på olika
sätt på de olika förvaltningarna. Mot den bakgrunden föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att införa en för nämnderna obligatorisk gemensam ITverksamhet.
I ärendet redovisas ett förslag till hur en stadsövergripande gemensam IT-service
kan införas för i första hand stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Även
det lokala IT-stödet på övriga facknämnder och bolag ska konsolideras, men innan
detta kan ske bör en mer detaljerad krav- och behovsanalys genomföras då deras
IT-miljö är mer diversifierad.
Syftet med att införa en gemensam IT-service är att därigenom bidra till att realisera kommunfullmäktiges inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara
kostnadseffektiva, att nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter
samt att kostnaderna för administration i staden ska minska. Syftet är också att
minska sårbarheten i processerna samt skapa en organisation med en stark servicementalitet och kundfokus.
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Gemensam IT-service för stadsdelsnämnder samt facknämnder och bolag ska enligt förslag i detta ärende läggas ut på entreprenad.
Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att staden får en ny och enhetlig ITverksamhet. En hårdare styrning av IT-utveckling är enligt förvaltningens bedömning en förutsättning för att staden skall kunna driva en effektiv verksamhet till en
rimlig kostnad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för gemensam service.
Bakgrund
Stadens IT-verksamhet är decentraliserad. Varje enskild nämnd/fackförvaltning
beslutar i princip om sin egen verksamhet. Härigenom har IT-verksamheten kommit att bli mycket disparat eftersom många likartade frågor hanterats på olika sätt
på olika förvaltningar. Nämnas kan exempelvis att stadens nya gemensamma plattform SSKP, bortsett från att den ännu inte införts hos samtliga förvaltningar, inte
har ett enhetligt innehåll.
Kommunstyrelsens remiss har sitt ursprung i att kommunfullmäktige den 16 april
2007 (KF 2007-04-16, utl. 2007:46) uppdrog åt kommunstyrelsen att konsolidera
och standardisera stadens IT-infrastruktur och att förbereda införande av en stadsövergripande gemensam IT-service.
Ärendet
I remissen föreslås en stadsövergripande gemensam IT-service med uppgift att
tillhandahålla det infrastrukturella IT-stödet.
Gemensam IT-service för stadsdelsnämnderna samt facknämnder och bolag ska
enligt förslaget åstadkommas genom att verksamheten konsolideras och läggs ut
på entreprenad. De delar som föreslås ingå är:
1

Lokal serverdrift

2

Servicedesk/Helpdesk

3

Arbetsplatssystem

Med lokal serverdrift avses drift och förvaltning av de gemensamma tjänster som
krävs för att arbetsplatsmiljön skall fungera såsom e-posthantering, fillagring, katalogtjänst, utskriftshantering, tjänster för arbetsplatsunderhåll etc. I begreppet
inryms också drift och underhåll av servrar för lokala verksamhetssystem.
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Servicedesk/Helpdesk är en funktion för service till användare och en ”single point
of contact” för support och beställningar. Funktionen ansvarar för användarstöd
och felavhjälpning, men också för hantering av enklare beställningar och avrop
såsom begäran om nya arbetsplatser, användare etc.
Tjänsten arbetsplatssystem omfattar ansvar för drift och förvaltning av ITarbetsplatser inklusive stationära och bärbara datorer, lokala skrivare samt klientplattform innehållande grundläggande klientprogramvara såsom kontorsprogram,
e-postfunktion etc.
Dessa tjänster som enligt förslaget således skall tillhandahållas av en extern entreprenör skall detaljeras och beskrivas i form av en tjänstekatalog. Det blir sedan
obligatoriskt för alla Stockholms stads nämnder att avropa den gemensamma ITservicen avseende tjänsterna.
Övriga tjänster kan avropas från serviceförvaltningen efter överenskommelse med
servicenämnden.
Förslaget innebär även att en tänkt extern leverantör av gemensam IT-service får i
uppdrag att genomföra konsolidering och standardisering samt ta fram ett nytt
standardiserat arbetsplatssystem utifrån behov och krav från stadens verksamheter.
Syftet med en stadsövergripande gemensam IT-service är att effektivisera och
standardisera den lokala IT-servicen samt att minska sårbarheten i processerna och
skapa en organisation med en stark service- och kundfokus.
En gemensam IT-service syftar till att bidra till att realisera kommunfullmäktiges
inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och att
nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter.
Gemensam IT-service för stadsdelsnämnder samt facknämnder och bolag ska enligt förslag i detta ärende realiseras genom att verksamheten konsolideras och
läggs ut på entreprenad. Servicenämnden får ansvaret för IT-leveranserna inom
staden. Staden ska också bygga upp en organisation som kan hantera och ta emot
verksamheternas behov.
Enligt förslaget skall den gemensamma stadsövergripande IT-servicen i en första
etapp genomföras för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden både för det
administrativa nätet och IT i skolan (EDU-nätet). I en andra etapp införs IT-stödet
på övriga facknämnder och bolag. Inför etapp två bör en mer detaljerad krav- och
behovsanalys genomföras då fackförvaltningarnas och bolagens IT-miljö är mer
diversifierad än verksamheten på stadsdelsnämnderna.
Den beräknade kostnaden för genomförande av gemensam IT-service uppgår totalt
till ca 80 mnkr åren 2009-2011.
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Enligt tidigare genomförda analyser inom projektet Översyn av stadens administration (Dnr 030-2455/2005) beräknas den årliga besparingen uppgå till mellan ca
40 och 50 mnkr per år. Effektiviseringen berör i huvudsak följande fyra huvudområden:
•

•

•

•

Minskad bemanning. Antalet årsarbetskrafter inom området jämfört med
nuvarande organisation beräknas minst halveras.
Konsolideringseffekter. Samma antal servrar kan hanteras betydligt mer
effektivt i en gemensam IT-service. Dessutom skapas möjligheter till ökat
öppethållande och drift utöver nuvarande kontorstid.
Övriga stordriftsfördelar. Genom att en tänkt leverantör kan erbjuda en
standardiserad och mer kostnadseffektiv IT-miljö samt hanterar ett flertal
kunder kan stordriftsfördelar uppnås.
Effektivare IT-stöd. Genom mer effektiv drift och övervakning skapas förutsättningar för högre tillänglighet och en jämnare kvalitet i leveransen.

Målsättningen för en gemensam IT-service ska vara att erbjuda Stockholms stads
verksamheter effektiva IT-processer som ligger i linje med de allra bästa i jämförbara organisationer. Att genomföra en konsolidering och standardisering av ITverksamheten, införa nya processer och rutiner samt införa en ny beställarorganisation inom verksamheterna samtidigt, är en komplex uppgift och kräver en ITverksamhet som strävar åt samma håll med en mycket klar och tydlig central styrning.
Förslag till genomförande
En stadsövergripande Servicedesk/Helpdesk etableras, som ”äger” alla ärenden
och förmedlar vidare sådant som ska till andra leverantörer eller helpdeskfunktioner. Detta ger kunden/verksamheten en kontaktyta och återkoppling sker från den
centrala funktionen Servicedesk/Helpdesk. Alla ärenden ska kunna följas av stadsledningskontoret.
Det finns ett flertal aktiviteter som staden kan påbörja i form av förberedelser oavsett beslut om hur standardisering och konsolidering ska genomföras.
Staden måste ta ställning till vad som ska uppnås med en konsolidering av verksamhet och organisation samt standardisering och konsolidering av teknik. Förslag
till åtgärder i samband med genomförande:
•

Detaljera strategi och effektmål för upphandling/leverans av IT-tjänster
En viktig aspekt är styrningen och kontrollen av IT-verksamheten. Idag är IT
delegerat till nämnder och bolag och det har saknats en tydlig stadsövergripan-
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de styrning. En strategi bör tas fram som visar inriktning under avtalsperioden
samt även för kommande avtalsperiod, t.ex. bemanning, konsolideringseffekter
och övriga stordriftsfördelar.
•

Sammanställ nuläge
Sammanställ nyckeltal och kostnader för den nuvarande IT-organisationen
inom staden. Likaså de effektmål som staden önskar uppnå. Med dessa som
underlag kan man i ett senare skede avläsa om staden uppnått de effektmål
som satts upp för IT-leveransen.

•

Inventera och åtgärda problemområden
Inventera och åtgärda nuvarande problemområden inom organisation och teknik för att undvika att problemen tas med in i den nya IT-organisationen och
leveransen.

•

Inventera utrustningar, nätverk och tillämpningar
En inventering av förvaltningars och bolags utrustningar, lokala nätverk och
tillämpningar (lokala verksamhetssystem) måste utföras oavsett val av leverantör av gemensam IT-service. Denna inventering har påbörjats under våren
2008.

•

Kompetenskartläggning av personalen
Inventering av befintlig IT-personal på förvaltningar och bolag och deras
kompetens bör ske oavsett val av genomförande.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att staden får en ny och enhetlig ITverksamhet. En hårdare styrning av dagens IT-verksamhet och den framtida ITutvecklingen är enligt förvaltningens bedömning en förutsättning för att staden
skall kunna driva en effektiv verksamhet till en rimlig kostnad.
Stadsdelsnämnden saknar i dag reservutrustning för sin serverdrift. Det finns visserligen s.k. Backuppband som förvaras i en separat lokal men enligt förvaltningens uppskattning tar det ca 14 dagar att införskaffa ny utrustning och återställa
informationen efter en skada på utrustningen. En stor fördel med en samlad ITlösning är att den bör kunna ge ekonomiska förutsättningar för att dubblera viktigare system så att ställtider och produktionsbortfall kan minimeras vid ett eventuellt stopp.
Enligt förvaltningens uppfattning är det av avgörande betydelse för den framtida
verksamheten att gränsdragningen mellan vilka uppgifter som skall hanteras lokalt
och vad som sköts centralt i fortsättningen är klar och tydlig. Förvaltningen hälsar
därför med tillfredställelse att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i upp-
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drag att genomföra en mer detaljerad krav- och behovsanalys för det lokala ITstödet på fackförvaltningar, bolag och inom utbildningsverksamheten. Förvaltningen förutsätter att motsvarande analys görs avseende stadsdelsnämndernas behov inför genomförandet av etapp ett.
Förvaltningen vill också framhålla vikten av att förändringen genomförs med stor
skyndsamhet då de olika förvaltningarna riskerar att tappa kompetens under genomförandetiden, om medarbetare söker och får annan anställning. Minst motsvarande personella resurser som idag kommer sannolikt att krävas för att anpassa
verksamhet och system inför föreslagna förändringar.
Stadsledningskontoret anger ett antal starka skäl för att upphandla och lägga ut
verksamheten på entreprenad så snart som möjligt. För stadsdelsförvaltningen kan
det vara svårt att ha ett övergripande perspektiv på denna fråga men menar att en
närmare studie av möjligheten att först konsolidera och hämta hem de uppenbara
effektiviseringsvinsterna innan verksamheten upphandlas ändå bör göras i syfte att
försäkra sig om att staden ska kunna välja det mest fördelaktiga alternativet. Det är
också viktigt att kartlägga och säkra nödvändig beställarkompetens.
Då stadsdelen för närvarande håller på att byta ut ett större antal arbetsstationer är
det enligt förvaltningens uppfattning olyckligt att det saknas information om den
kommande tekniska lösningen. Det kan medföra att den tekniska lösning som nu
köps in kan få en relativt kort livslängd.
Bilaga:
Remissmaterialet

