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Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 22 augusti 2016,

Plats och tid

klockan 8.30-9.57
Beslutande

Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun
Bengt Sjöberg (M), vice ordförande, Töreboda kommun
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun

Övriga närvarande

Ida Ekeroth (S), ersättare, Mariestads kommun
Björn Thodenius (M), ersättare, Gullspångs kommun
Christofer Olsson, IT-chef MTG
Mariana Frankfö, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Carina Gullberg (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förteckning över IT-nämndens protokoll 2016
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ITN § 34

Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).

Utdragsbestyrkande
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ITN§35

Dnr IT 2016/0006

Bud7ptuppfölining maj och juli 2016
IT-nämndens beslut

IT-nämnden ber IT-chefen komplettera handlingarna med en uppdaterad budgetuppföljning för juli månad, bilaga och lägger rapporterna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.
IT-chefen har upprättat Prognosrapporterna maj och juli 2016, IT-nämnden och
lämnar en redogörelse i ärendet. Aktuellt utfalli majrapporten var +120 000
kronor och prognosen för helåret visade på en budgeti balans. Under juli månad har två större samlingsfakturor på finansieringskostnader till Töreboda
kommun fördelats ut på verksamheterna där ITs kostnader var cirka 380 000
kronor. Detta ger ett utfall i ekonomisystemet på -305 000 kronor efter juli månads utgång. Då är dock inte finansieringskostnaderna för augusti-september
periodiserade samt intäkt för ökade lönekostnader för lönerevisionen 2016 intäktsförda. Med dessa inberäknade är det verkliga resultatet cirka -165 000
kronor efter juli månads utgång.
En stor del av den befintliga serverlösningen går avtalsmässigt ut under andra
halvåret 2016. Ursprunglig plan har varit att upphandla och byta ut serverlösningen men eftersom IT-avdelningen inte kan ta den ökade investeringskostnaden inom befintlig budgetram 2016 förskjuts utbyte och investeringen till 2017.
IT-avdelningen förlänger istället serviceavtalet på befintlig utrustning ytterligare ett år och uppgraderar minnen och diskar för att kunna hålla samma prestanda som tidigare. Kostnaden för uppgraderingen är väsentligt lägre än den
investeringskostnad som annars hade uppstått men det gör ändå att ITavdelningen ökar utgifterna för året och nuvarande årsprognos är -310 000
kronor.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. IT-avdelningen har utestående ford-

ringar till Barn- och utbildningsverksamheten i Töreboda och AÖS på
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forts. ITN § 35

sammanlagt 222 000 kronor. Det innebär att avdelningen åter igen beräknar ett
nollresultat vid årsskiftet och har en budget i balans.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 15 januari 2016, § 11
IT-chefens förslag till rutiner för budgetuppfö5ning 2016
IT-nämndens protokoll den 16 mars 2016, § 21
IT-chefen, Prognosrapport mars 2016, IT-nämnden den 20 april 2016
IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 23
IT-chefens e-postmeddelande, Prognosrapport april 2016 den 16 maj 2016
IT-chefen, Prognosrapport april 2016 Töreboda kommun, IT-nämnden den 16
maj 2016
IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 28
IT-chefen, Prognosrapport maj 2016 Töreboda kommun, IT-nämnden den 14
juni 2016
IT-chefen, Prognosrapport juli 2016, IT-nämnden den 16 augusti 2016

IT-nämnden beslutade den 16 mars 2016 att ställa sig bakom de av IT-chefen
föreslagna rutinerna för budgetuppföljning 2016.
IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att uppdra åt IT-chefen att fortsätta
hålla verksamheten inom budget.
Bilaga ITN § 35/16

Expedieras till;
IT-chefen
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Prognosrapport juli 2016
IT-nämnden
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Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse

3
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Uppfö5ning ekonomi
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IT-nämnden, Prognosrapport juli 2016
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Verksamhetsberätte!se
Gemensamma nämnder
Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Rapport Totalt verksamhet 2016
Budget
2016

Intäkt
Personalkostnader

Övriga kostnader
Summa Kostnader

Budget
akt

period

Res akt Helårsprognos
period
2ö16

Avvikelse FÖreri!5ffiffi'?ffi
Prognos

-18342

-10700

-11091

-18342

q ooo

11755

6 857

6 692

11755

-q ooo

6 587

3 842

4 704

6 587

18342

10700

11396

i8342

Nettokostnad

-1 000

305

Kommentar till prognos
Utfall efter juni 2016 är -+74,5 tkr.
Utfall efter juli 2016 är -305,1 tkr.
Verkligt utfall efter juli 2016 är +57 tkr

Under juli har Ekonomiavdelningen bokfört finanseringskostnader för april-september från
två större samlingsfakturor till Töreboda kommun.
Utöver ovanstående är även finanseringskostnader f8r Q 1 motsvarande 222 tkr utfakturerade
mot Utbildning i Töreboda men ännu inte bokförda som infökt på IT-avd.
De ökade lönekostnaderna för 2016 har i ovanstående utfall ännu inte bokförts.

Inräknat periodisering av finanseringskostnader (aug-sep), intäkt för utfakturerade
finansieringskostnader samt intäkt för ökade lönekostnader är verkligt utfall efter juli
ca 57 tkr.

Prognos för helåret pekar fortfarande på en budget i balans.
Verksamheterna förväntas att genom IT-avdelningen beställa ytterligare IT-produkter och
tjänster för ca 1000 tkr vilket vidarefaktureras direkt mot respektive verksamhet. Detta
påverkar totala omsättningen men inte IT-nämndens resultat.

Åtgärder fC»r budget i balans
Med anledning av underskottet 2015 (-2433 tkr) och det faktum att det Hr samma budget för
2016 så har IT-nämnden begärt månatlig uppfö5ning av utfall och prognos.
IT-nämnden, Prognosrapport juli 2016
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Månadsuppföljningen t.o.m juli 2016 pekar på utfall och budget i balans.
Kontinuerlig översyn och uppföljning pågår av både kostnader och intäkter för att hålla
kontroll över utfall och prognos. Alla kända intäkter faktureras ut löpande och årskostnader
periodiseras över året för att fa en jämn och mer rättvisande budgetuppfö5ning samt för att
fortsatt kunna lämna tillförlitliga prognosrapporter.

Investeringar
IT-avdelningen hanterar kapitaltjänstkostnader och ränta på avskrivningar inom befintlig
driftbudget. Under 2016 finns ett större investeringsbehov (1,5-2 mkr) och investeringsmedel
avsatta men eftersom driftbudgeten för 2016 är densamma som för 2015 finns inte utrymme
för utökad investering. Planerad investeringsbehov far därför skjutas till 2017 för att rymmas i
kommande års driftbudget.

IT-nämnden, Prognosrapport juli 2016
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ITN§36

Dnr IT 2016/0008

Budget 2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden anhåller om utökning av budgeten 2017 med ytterligare 500 000
kronor till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att upprätta en tjänsteskrivelse i
ärendet, där behovet av budgetutökningen förklaras, vilken biläggs beslutet, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

IT-avdelningen begär en utökning av budgeten 2017 med en miljon kronor,
500 000 kronor till ökade personalkostnader och 500 000 kronor till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna.

Digitaliseringen är en högaktuell fråga som alla kommuner måste ta till sig och
arbeta med. Regeringen har bland annat tillsatt en digitaliseringskommission,
Skolverket har lämnat förslag på strategi för digitalisering i skolan och Västkom
beslutade att inrätta en e-Samordnare inom varje kommunalförbund. Detta är
bara några exempel på hur digitaliseringen kommer att påverka kommunerna
och det pågår redan idag ett antal olika projekt och tester inom kommunerna,
till exempel olika e-tjänster, 1-1 datorer i skola, e-hälsa och trygghetskameror i
hemtjänsten. IT-avdelningen behöver möta upp behovet av samarbetspartner
från verksamheterna för att ta fram och samordna teknikstöd för digitaliseringen. Risken är annars att varje verksamhet tar fram egna lösningar vilket
totalekonomiskt blir mycket dyrare för kommunerna.

IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att ställa sig bakom IT-avdelningens
förslag till budget 2017.

Bengt Sjöberg (M) meddelade vid IT-nämndens sammanträde den 30 maj 2016
att kommunstyrelsen i Töreboda kommun utökat budgeten till IT-nämnden
med en mi5on kronor i förslaget till budget 2017 enligt IT-nämndens förslag.
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Johan Abrahamsson (M) informerade att kommunstyrelsen i Mariestads kommun utökat budgeten till IT-nämnden med en halv miljon kronor i förslaget till
budget 2017.
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. Utökningen med 500 000 kronor till
ökade personalkostnader är nu klar från alla tre kommunerna.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24
-}

Bilaga ITN § 36/16

Expedieras till;
IT-chefen
Mariestads kommun

Gullspångs kommun
Ekonomichefen

Ekonomiberedningen

Utdragsbestyrkande
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.ymmuner i samarbete

tT-chef Christofer Olsson

IT-nämnden

Digitalisering
IT-chefens förslag till beslut i IT-nämnden

IT-nämnden beslutar att ge IT-chefen i uppdr?ag att ta ftam en IT-sttategi för MTG.
IT-nämnden beslutar att utöka IT-avdelningens budget med yttetligare 500 tkt föt
digitalisetingsatbete inom MTG enligt IT-chefens förslag.

Bakgrund

Vi befinner oss mitt i utvecklingen ftån ett industrisarrföäue till ett digitalt samMue.
Digitaliseringen innebät att de saker som vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt och
ftamför aut att helt nya saket 'å möjliga att göta. Digitalise?gskornmissionen besktivet
det bl a på följande sätt: ?att digital kotnmunikation och interaktion mellan människot,
vetksarrföeter och saket blit självklara. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och
utveckla ant större kvantiteter av data digitalt, medför att det uppstår
utvecklingsmöjligheter inom de flesta ornrådena?.
Inom MTG kommunetna pågår och har genomförts ett antal projekt och aktivitetet
som fauer under digitaliseringen men det saknas en övergtipande sty?g och
rnålsättning med aktiviteterna.
IT-avdel?ningen har tillsarnmans med verksarrföetschefetna inom
Utbildningsverksatrföeten i de tre kornmunerna atbetat med en Digitaliseringssttategi för
utbildningsområdet inom MTG. Atbetet bygget till stot del på Skolverkets fötslag till
Nationeua IT-sttategier för skolväsendet och åt nedbmten till lokal anpassning pet
kornrnun. Atbetet har varit både nyttigt och nödvändigt och kormner fortsätta under
hösten.

IT-avdelningens inriktning är att genomföra motsvatande arbete med tespektive
verksamhet inom MTG kornmunerna för att få fram en digitaliseringsstrategi pet
vetksatrföet. En satnmanstälföing av dessa ger sedan en övergripande

n
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digitalisetingsst?tategi per kotnmun och för MTG.
Underlag för beslut

Digitalisetingsatbetet inom MTG komrnet att vara akmeut på samtliga ve.tksatnhetet
och innebäta ett utökat arbete för IT-avdeföingen att stödja verksamheternas arbete,
vara tekniskt stöd och effektuera tekniska lösningar. IT-avdelningen kormner att
integtera digitaliseringsarbetet i det pågående vetksamhetsstödjande IT-atbetet så att
kunskapen om verksamheten tas tillvara. Det utökade arbetet komtner totalt att
motsvata minst en årsarbetate inom IT-avdelningen och behöver därföt tillföras i
budgeten för IT-nämnden ftån 2017.

Utöver digitalisetingsstrategin finns ett behov av en övergripande IT-sttategi föt MTG.
Visst matetial och underlag finns ftamtagna sedan tidigare men en ny IT-strategi
behöver fatdigstäuas och beslutas för MTG.

Christofet Olsson
IT-chef
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ITN§37

IT Dnr 2015/0007, 2016/0012

Redovisning av uppdrag om tidigare IT-strategi kan användas till underlag för en di7italispringstrategi
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att upprätta ett förslag till övergripande ITstrategi för MTG-kommunerna.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 30 maj 2016 att uppdra åt IT-chefen att till nästa
sammanträde undersöka om den IT-strategi som tidigare IT-chef upprättade
kan användas till underlag för en digitaliseringstrategi.
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. Den tidigare IT-strategin kan inte
användas till digitaliseringstrategi. IT-avdelningen bör göra en analys för varje
verksamhet och för varje kommun, tillsammansmed respektive verksamhet, om
var vi är nu och vart vi är på väg. Dessutom behöver en övergripande strategi
för MTG-kommunerna tas fram.

Beslutsunderlag

IT-strategi Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 2015-2017
IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 32
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ITN § 38

IT Dnr 2016/0011

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 12 september 2011 att rekommendera kommunernas beslutande nämnder att anta föreslagen fördelningsmodell för IT-kostnader
med föreslagen budgetberäkning, och att revidera den paragrafi avtalet som
berörs.

I samarbetsavtalet för IT-verksamheten inom Mariestad, Töreboda och

Gullspångs kommuner (MTG) framgår att driftskostnaderna ska fördelas kommunerna emellan enligt procentuell fördelning; Mariestad 60 procent,
Töreboda 25 procent och Gullspång 15 procent. Vidare framgår att fördelningsprincipen är av provisorisk natur och kommer att ses över av den gemensamma
nämnden.

IT-nämnden hade tagit fram ett nytt förslag till fördelningsmodell och rekommenderade Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner besluta att införa
modellen från den 1 januari 2012. Omställningen till den nya fördelningsmodellen kommer vara en utdragen process där verksamhetssystem behöver diskuteras och bedömas med respektive verksamhet. l samband med denna genomgång genomför man lämpligen en lite djupare analys av de mest kritiska
verksamhetssystemen och sätter upp eventuella avtal om utökade servicenivåer
vid behov. Arbetet kommer även omfatta färdigställande av en tjänstekatalog
för IT som beskriver funktioner och tjänster samt kostnader för dessa.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade den 28 november 2011 att
anta IT-nämndens förslag till fördelningsmodell för IT-kostnader att gälla från
och med den 1 januari 2012.
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade den 30 januari 2012 att
anta IT-nämndens förslag till fördelningsmodell för IT-kostnader och förslag till
ny avtalstext för § 7 att gälla från 2012.
IT-nämnden beslutade den 30 maj 2016 att uppdra åt IT-chefen att starta införandet av den nya kostnadsfördelningsmodellen under 2017.
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IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. Detta är ett pågående arbete. ITchefen behöver sätta sig ned med ekonomichef och controller och utreda vad

den nya fördelningsmodellen innebär för 2018 års budget.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 12 september 2011, § 19
Kommunfullmäktiges i Töreboda kommun protokoll den 28 november 2011,
§ 149

Kommunfullmäktiges i Gullspångs kommun protokoll den 30 januari 2012, § 9
IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 31

Expedieras till;
IT-chefen
Ekonomichefen
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ITN § 39

IT Dnr 2016/0015

Mediapoolen Västra Götaland AB
IT-nämndens beslut

IT-nämnden överlämnar frågan om MTG-kommunernas behov av Mediapoolen
Västra Götaland AB till MTG Skaraborgs styrgrupp.
Sammanfattning av ärendet

Johan Abrahamsson (M) tar upp frågan om MTG-kommunernas behov av
Mediapoolen Västra Götaland AB.
Mediapoolen Västra Götaland AB ägs av Kommunalförbundet Skaraborg. Bolaget levererar både fysiska och digitala läromedel från förskola upp till äldrevård.
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MTG-styrgrupp
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