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Svar på remiss - Göteborgs Stads riktlinje för 
styrning, finansiering och samordning av 
digital utveckling och förvaltning 

Förslag till beslut 
1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till SLK som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en 

digitaliseringsstrategi och en IT-strategi för staden. Förslag på styr-, finansierings- och 

samordningsmodell har nu remitterats till byggnadsnämnden. 

 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att en gemensam styr-, finansierings- och 

samordningsmodell för digitalisering tagits fram. Den föreslagna styrmodellen är tydlig 

och säkerställer en konsekvent behandling och realisering av de behov och krav som finns 

hos stadens verksamheter. 

 

Det är bra och mycket viktigt att en strategisk samordningsgrupp bildas för att värdera 

och prioritera befintliga och nya förändringsinsatser. Formerna för denna behöver dock 

förtydligas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Digitalisering möjliggör en smartare och effektivare styrning, planering och förvaltning 

av staden, vilket i sin tur gör att kostnadsbesparingar kan göras. Genom ett holistiskt 

synsätt där staden samverkar gällande information och tjänster med stöd av gemensamma 

strukturer kan sådana effekter uppnås. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Digitalisering och en smartare stad är möjliggörare för att kunna adressera frågor kring 

hållbarhet och klimatomställning. Tillgång till data, plattform för IoT och tillhörande 

tjänster byggda på en gemensam struktur är viktiga för att kunna analysera och planera 

för en hållbar stad. 

Bedömning ur social dimension 
En fungerande och väl sammanhållen digital service gentemot medborgarna skapar 

jämlika villkor i kontakten med staden. Här är digitaliseringen en möjliggörare. Riktlinjer 

tillsammans med övergripande styrning av den gemensamma utvecklingen i staden med 

hjälp av digitalisering är därför väldigt viktig. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Bilagor 
1. Remittering av modell för styrning, finansiering och samordning avseende 

digital utveckling 

2. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital 

utveckling och förvaltning 

3. Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021 
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Ärendet  
Detta ärende utgör remissvar till kommunstyrelsen gällande riktlinjer för digitalisering 

och förvaltning. 

Remissvar skall vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 2020-11-30 

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. Förslag på 

styr-, finansierings- och samordningsmodell har nu remitterats till byggnadsnämnden 

samt ett övrigt antal nämnder och bolag. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

 
Övergripande 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att en gemensam riktlinje för styrning, samordning 

och finansiering av digital utveckling och förvaltning tas fram. 

 

Den föreslagna styrmodellen är tydlig och säkerställer en konsekvent behandling och 

realisering av de behov och krav som finns hos stadens verksamheter. 

 

Roller och ansvar 

Det är bra och mycket viktigt att en strategisk samordningsgrupp bildas för att värdera 

och prioritera befintliga och nya förändringsinsatser. Formerna för denna behöver dock 

förtydligas. En fråga är var, och på vilket sätt, sådana gemensamma insatser skulle kunna 

initieras? En sådan samordningsgrupp behöver också ha ett ansvar att skapa sig en 

överblick av de övergripande insatser och utvecklingsprojekt som pågår och planeras i 

staden. I det fall samordningsgruppen består av högre tjänstemän bör en expertgrupp 

kopplas till denna som kan ha just denna överblick och i den föreslagna processen bereda 

ärenden till samordningsgruppen. Det är också viktigt att ha en bred representation i en 

sådan samordningsgrupp som tillvaratar stadens viktigare verksamhetsområden. Här ser 

sig stadsbyggnadskontoret som en självklar part. För att ha en reell påverkan bör 

samordningsgruppen ha finansiella muskler eller på annat sätt möjlighet till ekonomisk 

påverkan för investering- och utvecklingsinitiativ. 

 

Intraservice utpekas som en leverantör av tjänster i staden, vilket är tydligt och bra och 

tillsammans med samordningsmodellen kan skapa en bra grund för ett tydligt beställar-

utförarperspektiv. 

 

Det är viktigt att ta höjd för att gemensamma tjänster också kan tas fram av annan 

leverantör inom staden, vilket också beskrivs i riktlinjen, och att dessa tjänster, 

tillsammans med övriga tjänster, utformas på ett standardiserat sätt och beskrivs i den 

gemensamma tjänstekatalogen. 

 

Samordning 

I och med rubricerat arbete har en handlingsplan tagits fram. ”Den kortsiktiga 

handlingsplanen, bilaga 2, bedöms vara väl förankrad i de förvaltningar som anges som 

huvudansvariga för de aktiviteter som anses vara viktiga möjliggörare för det vidare 

arbetet med digitalisering. Handlingsplanen föreslås därför att antas av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan remittering.” I stadens handlingsplan 

2020-2021 står det dessutom ”Syftet med Göteborgs Stads handlingsplan för 

digitalisering och IT är att förena nämnder och styrelser kring gemensamma mål, 
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prioriteringar och insatser för att stärka stadens förutsättningar att få ökad effektivitet 

och utveckling inom IT och digitalisering.” 

 

Efter att digitaliseringsuppdraget övergått till SLKs ansvarsområde från årsskiftet har 

delaktigheten i arbetet minskat, främst när det gäller hur ambitioner och inriktning i 

tidigare genomförda programarbetet tagits om hand. Det hade varit önskvärt att stadens 

verksamheter gemensamt kunde arbeta fram de handlingsplaner som sedan vi 

tillsammans med våra interna leverantörer är satta att genomföra. Stadsbyggnadskontoret 

ser sig som en avgörande del i arbetet och en av dessa möjliggörare enligt de 

formuleringar som nämns i dokumentet. Vidare har stadsbyggnadskontoret ej varit 

delaktiga i framtagningen av den policy som ligger som grund för riktlinjerna vilket hade 

varit önskvärt. 

 

Stadsbyggnadskontoret saknar i mångt och mycket en helhet som kan kopplas till en 

gemensam vision, och synsättet EN STAD, där vi samverkar och tillsammans levererar 

en sammanhållen service byggd på smarta och effektiva framtidslösningar, med 

perspektivet för dem vi är till för. Mycket av det positiva arbete som gjordes gemensamt i 

staden och med stora resurser i projektet Digitala Göteborg gällande program saknas. Det 

behöver tas om hand. 

 

Stadsbyggnadskontoret önskar också få svar på frågan om vilka förvaltningar och bolag 

som kommer att vara med i arbetet med HP 2022 och framåt. 

 

I stycket Roller och ansvar/Nämnder och bolagsstyrelser, anges att gemensamma 

bastjänster och ramverk skall användas. Bra om det kan tydliggöras vilket ramverk som 

åsyftas här. 

 

Styrning - Tjänster och nyttorealisering 

Det är positivt att det tydligt talas om en tjänstekatalog för gemensamma tjänster i staden. 

Det är en förutsättning för likriktning och effektivt resursnyttjande. På samma sätt bör 

man även hantera data i staden, där data beskrivs med metadata och ingår i gemensamma 

informationsmodeller. Informationsbiten är generellt något som saknas i policy och 

riktlinjer (se stycke informationsperspektivet nedan). 

 

I riktlinjen föreslås stadsledningskontoret följa och utvärdera system och tjänster som ger 

nytta och effekt för staden som helhet. Det är då viktigt att sådana satsningar kommer 

stadsledningskontoret till känna och att modellen för nyttorealisering kan hantera att 

nyttor kan uppstå på annat ställe än där investering görs, och således behöva fördelas 

(exempelvis om geometrier för väg- och gc-nät tas fram på trafikkontoret kan dessa få 

stor nytta i grundskoleförvaltningens planering). Det kan också vara så att en investering 

ger en extern samhällsekonomisk nytta som kan bedömas vara betydelsefull (såsom 

öppna data). Även här bör ett tankesätt finnas. 

 

Finansiering av stadens digitala utveckling och förvaltning 

I riktlinjen skrivs det ”Den föreslagna finansieringen för stadens digitaliseringsarbete 

ska hanteras inom det ordinarie budgetarbetet och bedöms ge en förbättrad styrning och 

kostnadseffektivitet samt ett större fokus på digitalisering.” och att ”varje nämnd och 

bolagsstyrelse ansvarar för sin egen utveckling”. Detta förhållningssätt är i grunden bra, 

men medför också att den övergripande styrningen minimeras eller riskeras att helt 

bortses ifrån. Det är just här vi kan se stora samordningsvinster då den smarta framtida 

staden bygger på samverkan och delning av strukturer, data och tjänster. Det behöver 

omhändertas. En beskrivning om hur samverkan kan ske mellan närliggande 

verksamheter vore bra för att inte skapa nya stuprör i stadens organisationer. Det är också 

genom en gemensam styrning och utveckling som man kan minimera att parallella 

lösningar tas fram i staden och att man då missar eventuella samordningsvinster. 



 

 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5) 

   

   

 

Det är bra att riktlinjen ger en tydlig transparens av kostnader fördelat på olika kategorier 

av tjänster. Tjänster som också ska var ett förstahandsval för ökade samordningsvinster 

och där Intraservice pekas ut som stadens leverantör. 

 

Vi ser positivt på att operativt inköp flyttas till UHN. Leverans- och 

upphandlingsförseningar har i nuvarande organisation återkommit under åren. Ett 

generellt större fokus från UHN att tillhandahålla direkt avropbara tjänster inom fler 

områden skulle minska behovet av lokal upphandlingskompetens. 

 

Informationsperspektivet  

En generell synpunkt på riktlinjen, men även gällande den övergripande policyn och 

handlingsplanen, är att en stor tonvikt läggs vid tjänster. Om vi pratar om styrning av 

stadens digitala utveckling så är data och information minst lika viktiga komponenter. 

Kanske den viktigaste av alla. I dagens, och framtidens informationssamhälle är data det 

mest värdefulla och den bas vi bygger vår service och våra tjänster på. Det krävs att man 

lyfter blicken från att bara hantera tjänster och strukturer och komplettera med ett 

informationsperspektiv där informationsarkitektur och principer för datadelning är tydliga 

delar. 
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