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Plats och tid

Töreboda kommun, kornmunhuset, Blå rummet,
fredagen den 13 november 2015, klockan 13.15-15.55

Beslutande

Johan Abrahamsson
Bengt Sjöbetg
Catina Guubetg
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(M)
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Övriga närvarande Björn Thodenius
Johan Jakobsson
Tommy Sandberg
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Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Ersättate

Kommunchef Töreboda kommun

Anders Bernhau

Ekonomichef Töreboda kommun

Uno Johansson
Rune Kjernald
Solveig Skoglund
Stefan Rydbjer

Kornmunrevisor Töreboda kommun S 58
Kommunrevisor Mariestads kornmun S 58
Kommuntevisor Gullspångs kommun S 58
T.f. IT-chef

Christina Olsson

Auktotisetad revisor Pwc S 58

Ola Blombetg

Sekreterate

Bengt Sjöberg
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännag'vits genom anslag.
Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-13

Dati?im då anslaget sätts upp
2015-11-18

Damm då anslaget tas ned
2015-12-10

Föivatingsplats för protokouet: ; Kommunledningskontotet, Töreboda
Underskrift
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Justering
IT-nämndens beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokon utses Bengt Sjöberg (I'vl).

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av föredragningslistan
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutat att godkänna upptättat fötslag till föredragningslista för dagens
sammanträde.
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Dialog med revisorerna
IT-nämndens beslut

IT-nämnden noterar dialogen till protokouet.
Bakgrund

Kommunrevisorerna i Mariestad, Töreboda och Guuspång hat begätt att få träffa IT-nämnden
som ett led i revisorernas årliga granskning. Revisorerna önskar information om det mest
väsentliga avseende nedanstående fr%or/ områden:
IT-nämndens eleonomiska situation.

T.f. IT-chefen Stefan Rydbjer inleder med att lämna en ekonomisk analys av nämndens
verksamhet.

Ver/esamheten - Har perlesamheten 20 75 hedriits en%t mMen
Kommunchef Tommy Sandberg informerar om mlarbetet i Töreboda koimnun. Sandberg
framhånet bl.a. vikten av att tevidera samvetkansavtalet samt att upptätta en IT-strategi.
IT-nämtidens intenikontroj!

IT-nämnden har inte upprättat någon interkonti'onplan för årets verksamhet.
A]ehte4ja frågor/fo'rändringar i verksamheten.
Diskussion fördes om aktueua frågor samt framtida utveckling av nämndens verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, Dialog med tevisoretna.
Expedieras tilA
Christina Olison (pwc)
Lars Dahlin (pwc)
S ara Linge (KPMG)
n"-chef S tefan Rydbier
E/eotzomicbefAnder.r Bernhajj

?

Utdragsbestyrkande

TöREBODA, MARIESTADS OCH

S

ESPROTOKOLL

GULLSPANGS xoymtrub«

Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-11-13
70

ITN § 59
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Information: Avtal med VänerEnergi AB om nättjänster
IT-nämndens beslut
IT-nämnden noterar informationen.

Ett avtalsförslag kommet att undetstäuas nämnden föt beslut vid nämndens nästa sammanttäde
2015-12-Ol.

Bakgrund

Nu gäuande "Avtal om Nättjänstet" undertecknades 2008-03-07 av Mariestads kommun
och Mariestad Töreboda Enetgi AB (MTEAB). Detta avtal ersatte samtliga tidigare
stadsnätsavtal och andra överenskommelser om nättjänster som tecknats mellan partetna
före den 31 december 2007.

?Avtalet löper ut 2015-12-31. Efter bindningstiden över?går? avtalet till ett tillsvidateavtal med
sex mföadets ömsesidig uppsägningstid.

Vid IT-nämndens sammanträde infotmerade Rolf Åkesson, VD för VänetEnetgi AB, om
förutsättningarna för ett nytt avtal om nättjänster. Nämnden gav IT-chefen i uppdtag att
upprätta ett förslag till nytt avtal om nättjänster mellan MTG-IT och VänerEnergi AB. Avtalet
skuue upprättas i samtåd med kommuncheferna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Ett fötslag till nytt avtal skulle presentetas vid IT-nämndens sammanttäde den 13
november 2015.

?Avtalet åt ännu inte upprättat. T.f. IT-chefen lämnar en lägesrapport om pågående diskussioner
med VänerEnergi AB avseende avtal om nättjänstet. Ett förslag till nytt avtal kommer att vara
fardigstäut under november månad. Föreslagen avtalslängd är fem plus två år. Avtalsfötslaget
kommer att kommunicetas med kommunchefetna. Upptättat förslag kommer att understäuas
nämnden för beslut vid nämndens nästa sammanttäde 2015-12-Ol.

Underlag för beslut

Skrivelse upptättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, ?Avtal med VänerEnergi AB om
nättjänstet.

Expedi;ras :ijh
ff-chef S tefran Rydbjer
Kommunchef Lars Anidsson
Kommunch4 Tommy S andberg
Kommunchef Elisabeth Ols.ron

VD RnlfÅkesson, VänerEnergiAB
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Revidering av IT-nämndens delegationsordning

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner upptättat förslag till revidering av nämndens delegationsotdning med
följande justeringat:
§13 avseende ordfötandes delegation för kurset och konferenser för förtroendevalda ändras
ftån 50 procent av basbeloppet till20 ptocent av basbeloppet.
§16 delegat kompletteras från kommunchef till kommunchef i samtåd med IT-nämnden.
Bakgrund

IT-nämnden har tidigare gett IT-chefen i uppdtag att upptätta en delegationsotdning för
nämndens verksamheter. Det har dock visat sig att IT-nämnden beslutade om en
delegationsordning i samband med att nämnden etablerades.
En regelbunden övetsyn av delegationsotdning ska ske i enlighet med befintliga mtiner.
Det har dock inte skett sedan åt 2007 och det finns ett stort behov av en uppdateting för
att möta dagens behov och. gäuande ärendeprocess.

IT-nämnden gav 2015-09-02 IT-chefen samt kormnunchefen i Töreboda kormnun i
uppdrag att revidera IT-nämndens delegationsordning. Förslag till teviderad delegationsordning skuue presenteras vid IT-nämndens sammanttäde den 13 oktober.
Vid IT-nämndens sammanträde 2015-10-131ämnade IT-chefen en lägestapport och
informetade om att uppdraget ännu inte år slutfört. IT-nämnden konstaterade att
administrativa enheten i Mariestads kommun kommer att vata behjälplig i arbetet med att
revidera IT-nämndens delegationsordning.
IT-chefen samt kommunchefen i Töreboda har, i samverkan med adrninistrativa enheten i

Matiestads kommun, upptättat ett fötslag till revidetad delegationsordning föt ITnämnden.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, Revidering av IT-nämndens
delegationsordning.
Förslag till reviderad delegationsordning för IT-nämnden.
Expedieras tijL
IT-chef S 4an Rydbjer
Kommunchef Tommy S andberg
Kommumekreterare PeterAndersson
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IT 201 5/0003

Ekonomisk analys av IT-nämndens verksamhet för innevarande år

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner prognosen.
IT-nämnden ger IT-chefen i uppdrag att vidta möjliga åtgärder för att tninska underskottet föt
innevarande år.

Bakgrund

Vid IT-nämndens sammanträde 2015-09-02 lämnade IT-chefen en nulägesanalys av
nämndens budget under innevatande år på sammanttädet. Informationen innefattade även
en beskrivning av de ekonorniska processerna inom IT-avdelningen.
IT-nämnden noterade att det i den rådande situationen inte vat möjligt att upprätta en
tillftedsstänande ekonomisk redovisning för nämndens vetksamheter. Nämnden gav ITchefen i uppdtag att upprätta en ekonornisk lägesrappott. IT-nämnden beslutade även att
IT-chefen ska redovisa en uppföljning av nämndens budget för innevarande år vid samtliga
sammanttäden under hösten.

Vid IT-nämndens sarnmanträde 2015-10-131ämnade IT-chefen en ekonomisk lägesrapport
och budgemppföljning för innevarande år. Nämnden notetade att de såg anvarligt på den
ekonorniska situationen och gav IT-chefen i uppdrag att minimeta samt fördela
vetksamhetens kostnader till berörda användate/kostnadsstäue. Nämnden noterade även att

MTG-styrgmpp 2015-09-25 gav IT-chefen i uppdrag att, i samvetkan med ekonomichefen i
Töteboda kommun, upprätta en ekonomisk analys av innevarande år samt ett underlag för
nämndens detaljbudget 2016.
IT-chefen samt ekonornichefen i Töreboda kommun hat sammanstäut en ekonomisk analys av ITnämndens verksamhet för innevarande år. Analysen redovisas på sammanträdet. Analysen visar ett
underskott om 2 600 tkr.

Underlag för beslut

Slu'ivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, Ekonomisk analys av IT-nämndens
verksamhet för i?nnevatande år?.

Ekonornisk analys av IT-nämndens vetksamhet föt innevarande år upprättat av IT-chef Stefan
Rydbjer samt ekonotnichef Anders Betnhan.
Expedieras tilL

ff-t'hef S tefan Rytlbjer
EkonomichefAnders Bernhall
E/eonomienhetschefJonas Erilessort
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Information: IT-nämndens budget för år 2016

IT-nämndens beslut

IT-nämnden ger t.f. IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med kommuncheferna, upprätta förslag
till hut nämndens undetfinansierade budget om ca 1000 tkr för åt 2016 ska finansieras av
respektive kommun.
Nämndens detaljbudget för år 2016 ska undetstäuas nämnden för beslut vid nästa sammanttäde
2015-12-Ol.

Bakgrund

IT-nämnden gav 2015-10-13 IT-chefen i uppdrag att, i samvetkan med ekonornichefen i
Töreboda kommun, upptätta ett underlag för nämndens detaljbudget 2016.
IT-chefen samt ekonornichefen i Töreboda kommun informerar om IT-nämndens

budgetförutsättningat för år 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, Information: IT-nämndens budget
för år 2016.

Expedieras tijl:
ff-cl4 S tefan Ry%er
EkonomichefAnders Bernhajl
Ekonomienhet.rt'hefJonas Eri/esson
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Återrapportering av uppdrag: Utvecklad stipport och service
IT-nämndens beslut

IT-nämnden get t.f. IT-chefen samt kommunchefen i Töreboda i uppdrag att upprätta ett förslag
till uppdrag för att utveckla samaföetet med Skövde kommun avseende IT inom
skolvetksamheten. Uppdtaget innefattat även att upptätta ett kostnadsförslag för konsultstöd.
Uppdraget ska återtedovisas vid IT-nämndens nästa sammanträde 2015-12-Ol.
Bakgrund

Vid sammantrföet 2015-10-13 diskuterade IT-nämnden ftamtida otganisation och verksamhet för
MTG-IT. Nämnden gav kommunchefen i Töteboda i uppdrag att, i samverkan med

komrnunchefetna i Mariestad och Guuspång, lämna förslag till framtida driftsfo'rmer och fortsatt
verksamhet inom MTG-IT.

IT-nämnden gav även IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med sektot utbildning i Mariestad,
upprätta förslag till utvecklad support och service för IT-verksamheten på Vadsbogymnasiet. ITchefen lämnar en lägesrapport på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-05, Återrapportering av uppdrag:
Utveck?lad support och service.
Expedzeras tiU
T.f. IT-chej S tefan Rydbjer
Chefen fir sektor ledning i Ma?estad Katarina Ijndberz.
Kommunchef Tommy S andberz
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Information på sammanträdet
Driftsäkra e-post

IT-nämnden ger t.f. IT-chefen i uppdrag att utreda hur dtiftsäketheten för e-post kan förbättras
ytterligare.

Trådlösa nätverk
IT-nämnden diskuterar driftsäkerheten i de trådlösa nätverken i kommunernas lokaler. Nämnden

konstaterar att respektive kommun bekostar utbyggnaden av trådlösa nätverk i sina egna lokaler.

Utökad support

T.f. IT-chefen infotmerar IT-nämnden om att fackliga överläggningar har inletts avseende utökad
supporttid (07.30-17.30).

Lösenord

T.f. IT-chefen informetar IT-nämnden att intervauet för lösenord är ändrat tilll20 dagat i enlighet
med nämndens tidigate beslut. Verksamheterna kommer att informeras om förändtingen.
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