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Kommunstyrelsen 

 

Svar på granskning rörande digitalisering av stadens 
verksamheter  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter daterad 
16 november 2016 
Förslag till svar på granskning av digitalisering av stadens verksamheter den 27 
januari 2017 
Stadsledningskontorets skrivelse daterad 27 januari 2017 

Sammanfattning 
Revisionsfirman EY har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer genomfört 
en granskning med syfte att bedöma om stadens verksamhetsutveckling med stöd 
av IT är effektiv och ändamålsenlig. Rapporten har överlämnats till 
kommunstyrelsen och stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar revisionen följande 
rekommendationer: 

 Inom ramen för kommunstyrelsens samordningsansvar bör relevanta mål med 
tillhörande indikatorer fastställas som möjliggör styrning och uppföljning av 
digitalisering på ett ändamålsenligt sätt.  

 Att kommunstyrelsen överväger att införa en resursfördelningsmodell för att 
stödja det fortsatta digitaliseringsarbetet.  

 Att kommunstyrelsen redovisar hur den kommer följa upp nämndernas arbete 
med att säkerställa en ändamålsenlig informationsklassificering. 

 Att stadsmiljö- och tekniska nämnden tar fram metoder och/eller verktyg för 
uppföljning av digitaliseringsprojekt och e-tjänster, som bland annat beskriver 
nyttohemtagning.  

Kommunstyrelsen kommenterar i sitt svar de rekommendationer som är riktade till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
1. Förslag till svar den 27 januari 2017 godkänns och skickas till fullmäktiges 

revisorer som kommunstyrelsens synpunkter på granskning av digitalisering 
av stadens verksamheter 

 
Helén Eriksson-Elf 
stadsdirektör    Åsa Steen 
    bitr. förvaltningschef 
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Bakgrund 
Revisionsfirman EY har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer genomfört 
en granskning i syfte att bedöma om stadens verksamhetsutveckling med stöd av IT 
är effektiv och ändamålsenlig. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och 
stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.  

Av granskningsrapporten framgår det att det i budget för 2016, stadens vision 2020 
och förslag till vision 2030 saknas specifika mål som rör digitalisering, IT samt e-
förvaltning. Däremot innehåller stadens budget 2017 inriktning och uppdrag 
rörande digitalisering och IT. 

Granskningen visar också att nämnderna inte har genomfört informations-
klassificeringar av sina verksamhetssystem. Vidare anför revisorerna att olika 
digitaliseringsprojekt håller på att genomföras men staden har inget övergripande 
styrdokument som anger inriktningen för det arbetet. Det finns heller inget 
gemensamt perspektiv på hur digitaliseringen ska användas som verktyg för 
verksamhetsutveckling. Denna verksamhetsutveckling prioriteras också olika bland 
nämnderna. Slutligen behöver metoder och verktyg för uppföljning också tas fram. 
Revisorerna konstaterar också att staden har inlett ett förberedelsearbete inför 
införandet av den allmänna dataskyddsförordningen. En arbetsgrupp har formats 
och arbetet utgår från Datainspektionens vägledning. 

Avsaknaden av specifika digitaliseringsmål antagna av kommunfullmäktige samt 
frånvaron av styrdokument inom området gör att revisorerna inte kan bedöma 
ändamålsenligheten på en övergripande nivå. Ett antagande av den lokala digitala 
agendan bedöms dock kunna skapa förutsättningar för digitalisering av stadens 
verksamheter.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger revisionen följande 
rekommendationer: 

 Inom ramen för kommunstyrelsens samordningsansvar bör relevanta mål med 
tillhörande indikatorer fastställas som möjliggör styrning och uppföljning av 
digitalisering på ett ändamålsenligt sätt.  

 Att kommunstyrelsen överväger att införa en resursfördelningsmodell för att 
stödja det fortsatta digitaliseringsarbetet.  

 Att kommunstyrelsen redovisar hur den kommer följa upp nämndernas arbete 
med att säkerställa en ändamålsenlig informationsklassificering. 

 Att stadsmiljö- och tekniska nämnden tar fram metoder och/eller verktyg för 
uppföljning av digitaliseringsprojekt och e-tjänster, som bland annat beskriver 
nyttohemtagning.  

Den sammanfattande bedömningen är att stadens verksamhetsutveckling med stöd 
av IT är pågående. Dock har flera olika initiativ tagits såsom framtagandet av en 
lokal digital agenda och policy för informationssäkerhet.  
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