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Plats och tid

Töteboda kommun, kommunhuset, Röda mmmet,
tisdagen den 1 december 2015, klockan 13.30-14.35

Beslutande

Johan?Abrahamsson (M) Ordförande
Bengt Sjöbetg
(M) Vice ordförande
Carina Guuberg (S) Ledamot

Övriganärvarande BjötnThodenius (M) Ersättare
Johan Jakobsson (S) Ersättare
Marianne Kjellquist (S) Ersättare
T.f. IT-chef
Stefan Rydbjet
Sekreterare
Ola Blomberg
Justerare

Carina Guubetg

Justeringens plats och tid

Paragrafer 65-72
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Ola B]4m%erg
Ordförande
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Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokouet är justetat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

IT-nämnden

Sammanttädesdamm

2015-12-Ol

Datumdåanslagetsättsupp 2015-12-14

Datum då anslaget tas ned20 16-Ol-16

Förvaringsplats för protokouet: , ' Kommunledningskontoret, Töreboda
Undetskrift
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Agneföa Andersson
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ITN § 65

Justering
IT-nämndens beslut

Att jämte ordföranden justeta dagens protokou utses Carina Guuberg (S).
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ITN § 66

Godkännande av föredragningslistan
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredtagningslista för dagens
sammanttäde.

?Justerare
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Avtal med VänerEnergi AB om nättjänster
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar fortsätta diskussionerna med VänerEnergi AB om ett nytt avtal om
nättjänstet.

Befintligt avtal om nättjänster meuan Mariestads kommun och VänerEnergi AB förlängs därmed
till och med 2016-06-30.

Bakgrund

Nu gäuande "Avtal om Nättjänster" undertecknades 2008-03-07 av Mariestads kommun

och Mariestad Töreboda Energi AB (MTE?AB). Detta avtal ersatte samtliga tidigare
stadsnätsavtal och andta överenskommelser om nättjänster som tecknats meuan partei?na
före den 31 december 2007.

?Avtalet löper ut 2015-12-31. Efter bindningstiden övergår avtalet till ett tillsvidareavtal med
sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

via IT-nämndens sammanträde infotmerade Rolf Åkesson, VD föt X7änerEnergi ?AB, om
fötutsättningarna för ett nytt avtal om nättjänstet. Nämnden gav IT-chefen i uppdtag att
upprätta ett förslag till nytt avtal om nättjänster meuan MTG-IT och VänerEnergi AB. Avtalet
skuue upprättas i samråd med kommuncheferna i Mariestad, Töreboda och Guuspångs
kommunet. Ett förslag till nytt avtal skuue presenteras vid IT-nämndens sammanträde den 13
november 2015.

Vi nämndens sammanträde 2015-11-131ämnade T.f. IT-chefen en lägesrapport om pågående
diskussioner med VänerEnergi ?AB avseende avtal om nättjänster. Ett förslag till nytt avtal kommer
att vara fardigställt under novembet månad. Föreslagen avtalslängd är fem plus två år.
Avtalsförslaget kommer att kommuniceras med kommuncheferna. Upprättat förslag kommer att
undetställas nämnden för beslut vid nämndens nästa sammanträde 2015-12-Ol.

T.f. IT-chefen har upptättat ett förslag till avtal om nättjänster med VänerEnergi AB.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-26, Avtal med VänerEnetgi AB om
nättjänster

Förslag till avtal med VänerEnergi AB om nättjänster.
Expedieras tilt
IT-chef S tfin Rydljer
Kommuncl4 Lars Arvidsson
Kommunt'hef Tommy S andberg
Kommunchef Elisabeth Ol.rson

T%D RolfÅkesson, VänerEneqiAB
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IT 201 5/0003

IT-nämndens budget för innevarande år

IT-nämndens beslut
IT-nämnden notetat infotmationen.

Bakgrund

Vid IT-nämndens sammanträde 2015-09-02 lämnade IT-chefen en nulägesanalys av
nämndens budget under innevarande åt på sammanträdet. Informationen innefattade även
en beskrivni?ng av de ekonorniska ptocessetna inom IT-avdelningen.

IT-nämnden noterade att det i den rådande simationen inte var möjligt att upprätta en
tillfredsstäuande ekonornisk redovisning föt nämndens verksamhetet. Nämnden gav ITchefen i uppdtag att upprätta en ekonornisk lägesrapport. IT-nämnden beslutade även att
IT-chefen ska redovisa en uppföljning av nämndens budget för innevatande åt vid samtliga
sammanträden under hösten.

Vid IT-nämndens sammantrföe 2015-10-131ämnade IT-chefen en ekonornisk lägestapport
och budgetuppföljning för innevarande år. Nämnden notetade att de s% anvarligt på den
ekonomiska situationen och gav IT-chefen i uppdrag att minimera samt fördela
verksamhetens kosföader till berörda användare/kostnadsstäue. Nämnden noterade även att

MTG-styrgrupp 2015-09-25 gav IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med ekonornichefen i
Töreboda kommun, upprätta en ekonomisk analys av innevarande år samt ett undetlag för
nämndens detaljbudget 2016.
IT-chefen samt ekonornichefen i Töteboda kommun redovisade en ekonomisk analys av ITnämndens verksamhet för innevarande åt vid sammanttädet 2015-11-13. Analysen visat ett
underskott om 2 600 tkr och nämnden gav IT-chefen i uppdtag att vidta möjliga åtgärder för att
minska underskottet föt innevarande år.

IT-chefen lämnar en ekonornisk lägestappott för nämndens budget för innevarande ål'.
Uppföljningen presenteras på sammanttädet. Nämndens underskott uppgår till2 600 tkr.
T.f. IT-chefen framhållet dock att underskottet sannolikt kommet att minska något till
bokslutet.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-26, IT-nämndens budget föt
innevarande år.

Exbevlieras tilh

IT-chef S tejran Rydbjer
E/eonomienhetschefJonas Eriki.ron
E]eonomichefAnder.r Bernhall
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ITN § 69

IT 201 5/0003

IT-nämndens budget för år 20'l6

IT-nämndens beslut

IT-nämnden get t.f. IT-chefen att konsekvensbeskriva en rni?nskad budget om 1274 tkt föt att
uppnå en budget i balans föt år 2016. Uppdraget ska åtetrapporteras snarast.
Bakgrund

IT-nämnden gav 2015-10-13 IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med ekonornichefen i
Töreboda kommun, upprätta ett underlag för nämndens detaljbudget 2016.
IT-chefen samt ekonomichefen i Töreboda kommun infotmetade yid sammanträdet 2015-

11-13 om IT-nämndens budgetfömtsättningat för år? 2016. Nämnden gav IT-chefen i
uppdrag att, i samverkan med kommuncheferna, upptätta förslag till hur nämndens
underfinansierade budget om ca 1000 tkr för år 2016 ska fi?nansietas av tespekt've kommun.
IT-chefen har upprättat ett förslag till budget föt IT-nämndens verksamhet år 2016.
Förslaget presentetas på sammanttädet.
Underlag för beslut

Sk?tivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-26 IT-nämndens budget för ar? 2016.
Förslag till budget för IT-nämndens verksamhet år 2016.
E:4»edieras till:
ff-chef S tefran F.ydbjer
EkotxomichefAnders Bernhall
E]eonomienhetst'hefJonas Eriles.ron
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ITN § 70

IT 201 5/0001

Uppdrag för att utveckla samarbetet med Skövde kommun
avseende IT inom skolverksamheten

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att genomföta en utredning av att koppla skolverksamheten
(fötskolevetksamheten, F-9 samt gymnasiet) inom Mariestad, Töteboda och Gullspång till ITverksamheten i Skövde kommun i enlighet med förslag upprättat av kommunchefen i Töreboda
kommun.

IT-nämnden föreslår respektive kommun att kostnaden ska fötdelas i enlighet med normal
fördelningsmodeu.
Bakgrund

Vid sammanttädet 2015-10-13 diskuterade IT-nämnden ftamtida organisation och
verksamhet för MTG-IT. Nämnden gav kommunchefen i Töreboda i uppdrag att, i
samverkan med kommuncheferna i Mariestad och Gullspång, lämna fötslag till framtida
dtaiftsformer och fortsatt verksamhet inom MTG-IT.

IT-nämnden gav även IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med sektor utbildning i
Mariestad, upprätta förslag tiu utvecklad support och service för IT-verksamheten på
Vadsbogymnasiet.
IT-chefen lämnade en lägesrapport på IT-nämndens sammanträde 2015-11-13. Nämnden
gav IT-chefen samt kommunchefen i Töteboda i uppdtaag att upprätta ett förslag till uppdrag
för att utveckla samarbetet med Skövde kommun avseende IT inom skolyerksamheten.

Uppdraget innefattade även att upprätta ett kosföadsfötslag för konsultstöd.
IT-chefen samt kornmunchefen i Töteboda har upptättat ett förslag till uppdrag föt att
utveckla samarbetet med Skövde kommun avseende IT inom skolvetksamheten. Fötslaget
presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-26, Uppdrag för att utveckla samarbetet
med Skövde kommun avseende IT inom skolverksamheten.

Förslag till uppdrag för att utveckla samarbetet med Skövde kommun avseende IT inom
skolverksamheten upprättat av kommunchef Tommy Sandberg.
Expedieras till:
T.f. IT-chef S tefan Rydbjer
Chefen fir sektor ledning i Marisitad Katarina Ijnribsrg.
Kommunchef Tommy S andber;g
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ITN § 71

IT-nämndens sammanträden år 2016

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutat om följande datum och tider föt nämndens sammanttäden år 2016:
Måndagen den 25 januari 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Måndagen den 29 febmari 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Tisdagen den 26 april 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Måndagen den 30 maj 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Måndagen den 22 augusti 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Tisdagen den 18 oktober 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Måndagen den 5 december 8.30-10.30, kommunhuset i Töreboda.
Bakgrund

IT-nämndens ordfötande samt sektetetate har upprättat förslag till nämndens sammanttädestider
undet år 2016.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-11-26, IT-nämndens sammanträden år
2016

Expedieras till:
Gullspång.r kommun
Töreboda Å..ommun
Mariestads leommun

Tf. IT-cl4 S tefan Rydbjer
Kommunchef Tommy S andberg
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Delegationsbeslut
g---'-

Anställning av It-tekniker

Delegationsbeslut av t.f. IT-chefen att anstäua It-tekniker. Anställnfögen träder i k?raft 2016-02-Ol.
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