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Yttrande internremiss om förslag till 
Göteborgs Stads riktlinje för IT och 
verksamhetsarkitektur  

Svar förvaltningsremiss 
 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

- Tillstyrker förslagen i riktlinjen för IT och verksamhetsarkitektur och har inga 

ytterligare synpunkter att tillföra och tillstyrker riktlinjen i sin nuvarande form.  

Sammanfattning 

Förvaltnings- och bolagsremiss: Begäran om yttrande gällande Göteborgs Stads 

Riktlinje för IT och verksamhetsarkitektur 

 

Policy för Digitalisering och IT utrycker målbilderna att utöka förmågan att 

samordna och styra staden mot samverkande processer, IT-lösningar och 

information bland annat genom etablering av gemensamma ramverk och 

systematiska arbetssätt för arkitektur. 

 

Inom handlingsplanen för digitalisering har Intraservice i uppdrag att arbeta fram 

förslag till styrande dokument som ska bilda stommen till ett gemensamt ramverk 

för arkitekturstyrning. 

 

Intraservice har tillsammans med en arbetsgrupp som representerar staden tagit 

fram ett förslag till riktlinje Göteborgs Stads Riktlinje för IT och 

verksamhetsarkitektur som syftar till att hjälpa stadens verksamheterna i sitt 

arbete med arkitektur som en del av sitt ordinarie utvecklings- och 

förvaltningsarbete. Arkitekturstyrning skapar vägledning och underlättar 

skapande, styrning och realisering av arkitekturer inom och mellan stadens 

verksamheter samt deras samverkan med kommuner, regioner, statliga 

myndigheter och privata aktörer.  

 

Intraservice har bett remiss-instanserna att lämna kommentarer utifrån fyra frågor. 

 

1. Vad är förvaltningens övergripande synpunkter på riktlinjen, innehåll 

och uppbyggnad? 

2. Vilka nya möjligheter skapar riktlinjen för förvaltningens lokala 

verksamhetsutveckling och digitalisering? 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-07-02 

Diarienummer 0261/21 

 

Handläggare:  

Karin Hallgren,  

Telefon:031 - 368 21 21 

E-post: karin.hallgren@ioff.goteborg.se  
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       3. Vilka konsekvenser ser ni att riktlinjer medför för er verksamhet? 

 

       4. Ser förvaltningen några utmaningar att följa riktlinjen och de    

           standardiserade arbetssätten i er verksamhet, i sin helhet eller med  

           avseende på några specifika områden?  

 

Eftersom det är en bolags- och förvaltningsremiss behöver yttrandet inte 

behandlas av nämnd eller styrelse. 
 

Idrotts- och föreningsförvaltningen tillstyrker remissen utan ändringar. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på den ekonomiska dimensionen. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på den ekologiska dimensionen. 

 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på den sociala dimensionen.  

 

Samverkan 
Ingen lokal samverkan har skett. 

 

Bilagor 
Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för IT och verksamhetsarkitektur 
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över Göteborgs Stads 

riktlinje för IT och verksamhetsarkitektur. 

Förvaltningens svar till Intraservice ska lämnas senast 2021-07-07.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en 

digitaliseringsstrategi och en IT-strategi för staden, att utreda lämplig organisation för att 

möta stadens framtida digitaliseringsbehov samt ta fram en ny styr-, finansierings- och 

samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. 

Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidsplan för de fyra 

uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering 

och IT samt en struktur för uppföljning. 

Intraservice har tillsammans med en arbetsgrupp som representerar staden tagit 

fram ett förslag till riktlinje Göteborgs Stads Riktlinje för IT och 

verksamhetsarkitektur som syftar till att hjälpa stadens verksamheter i sitt arbete 

med arkitektur som en del av sitt ordinarie utvecklings- och förvaltningsarbete.  

Arkitekturstyrning skapar vägledning och underlättar skapande, styrning och 

realisering av arkitekturer inom och mellan stadens verksamheter samt deras 

samverkan med kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer.  

Förvaltningens bedömning 
Idrotts- och föreningsförvaltningen tillstyrker riktlinjen för IT och verksamhetsarkitektur 

och har inga invändningar mot innehållet.  

1. Riktlinjen blir en bra vägledning i hur det IT-infrastrukturansvar som ligger på 

Intraservice ska upprätthållas, utifrån stadens digitaliseringsstrategi. 

2. För idrotts- och föreningsförvaltningen blir denna riktlinje en bra utgångspunkt 

och vägledning när vi utifrån ett verksamhetsnära perspektiv tar tag i det ansvar 

som ligger på oss i digitaliseringsutvecklingen. 

3. Riktlinjer som denna vägleder så länge de håller den övergripande nivån och är 

då applicerbar på olika verksamheter, inklusive idrotts- och 

föreningsförvaltningen. 

4. Idrotts- och föreningsförvaltningen ser inga utmaningar i att följa riktlinjen i dess 

nuvarande form. 
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Ann-Charlotte Hellman 

 

t.f. Förvaltningsdirektör 

 

 

 

Karin Hallgren 

 

Avdelningschef Administration  

 


