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Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 30 maj 2016,

Plats och tid

klockan 8.30-9.22

Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun
Bengt Sjöberg (M), vice ordförande, Töreboda kommun

Beslutande

Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun

JohanJakobsson(S),ersättare,Törebodakommun
Björn Thodenius (M), ersättare, Gullspångs kommun

Övriganärvarande

Christofer Olsson, IT-chef MTG

Mariana Franken, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Solveig Skoglund, revisor, Gullspångs kommun, § 27-29
Uno Johansson, revisor Töreboda kommun, § 27-29
Björn Andersson, revisor Mariestads kommun, § 27-29
Christina Olsson, PwC, § 27-29

Bengt Sjöberg (M)

Justerare

KommunhusetiTöreboda 2016-06-09

Justeringens
plats och tid

Paragrafer 27 - 33

Underskrifter

Sekreterare

l'J L 4-?-C ?? K t',? . (-??

... .4 ... .,.. ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... .irr..

:en

Ma)
Ordförande

i,%-4...i

Johfö Abrahamsson
Justerare

'-,.

}-.7;=-,
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-30
Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2016-06-09

anslaget tas ned 2016-07-Ol

Komm,unledningskontoret, Töreboda

777;?J';'; .?;:;[;i-a'=z&,-

.. ..0'l.ll 0-00 0-0 Illlll 000 Illlll 11011 000 Illlll 000 000 000 ;** 000 ?llll 000 000 1100

Agnetha Andersson

'?Justerare

ty7-i I:A i(,=ötv)

Utdragsbestyrkande

Förteckning över IT-nämndens protokoll 2016
ITN 201 6-05-30

§
§
§
§
§
§
§

(

27 Justering
28 Budgetuppföljning 2016
29 Budget 2017
30 Reviderade styrmått och mål
31 Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
32 Digitaliseringstrategi
33 Budgetuppfö5ning under sommaruppehållet

3C

TöREBODA, MARIESTADS OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

IT-nämnden

2 016-0 5-3 0

40

ITN§27

Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Sjöberg (M).
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ITN§28

Dnr IT 2016/0006

Budgetuppföljning 2016
IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger rapporten 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 Prognosrapport april 2016 Töreboda kommun, ITnämnden och lämnar en redogörelse i ärendet. Aktuellt utfalli rapporten är
-937 000 kronor. Eftersom de centrala kostnaderna (IT MTG) faktureras först i
maj för kvartal 2 är de ännu inte intäktsförda i apriluppföljningen när det gäller
Mariestad och Gullspång, Törebodas intäkt är periodiserad för hela året. Med de
centrala intäkterna medräknade är utfallet efter april *141 000 kronor.

Prognosen för helåret 2016 är en budgeti balans. Budgeten har dock inga marginaler och är ytterst känslig för oförutsedda händelser. IT-avdelningen har
även fått skjuta på återrekrytering och investering för att hålla ned driftbudgeten 2016 då det är samma budget i år som förra året.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 15 januari 2016, § 11
IT-chefens förslag till rutiner för budgetuppföljning 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-nämnden beslutade den 16 mars 2016 att ställa sig bakom de av IT-chefen
föreslagna rutinerna för budgetuppfö5ning 2016.
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forts. ITN § 28

IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att uppdra åt IT-chefen att fortsätta
hålla verksamheten inom budget.

Expedieras till;
IT-chefen
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Dnr IT 2016/0008

Budget 2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger informationen till handlingarna.
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) meddelar att kommunstyrelsen i Töreboda kommun utökat
budgeten till IT-nämnden med en mi5on kronori förslaget till budget 2017 enligt IT-nämndens förslag.

Johan Abrahamsson (M) informerar att kommunstyrelsen i Mariestads kommun
utökat budgeten till IT-nämnden med en halv miljon kronor i förslaget till budget 2017.
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forts. ITN § 29
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24

Expedieras till;
IT-chefen
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IT Dnr 2016/0009

ITN § 30
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styrmått och mål

IT-nämndens beslut

IT-nämnden antar upprättat förslag till Reviderade styrmått och mål med den
ändringen att det föreslagna ekonomiska styrmåttet "Andel budgetansvariga
med budgeti balans är lägst 75 %" tas bort, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden har ett antal styrmått och mål som inte är mätbara och behöver
revideras.

IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att uppdra åt IT-chefen att se över ITavdelningens styrmått och mål och lämna förslag på reviderade styrmått och
mål vid IT-nämndens nästa sammanträde den 30 maj 2016.

IT-chefen har upprättat förslag till reviderade styrmått och mål för IT-nämnden
2016 och 2017.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 25
IT-chefens förslag till reviderade styrmått och mål den 23 maj 2016
Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M): Det föreslagna ekonomiska styrmåttet "Andel budgetansvariga med budgeti balans är lägst 75 %" tas bort för IT-nämnden.
Bilaga ITN § 30/16
Expedieras till;
IT-chefen
Ekonomikontoret
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§ Budget i balans för ITnämnden
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ITN§31

IT Dnr 2016/0011

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att starta införandet av den nya kostnadsfördelningsmodellen under 2017.
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. I 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.

'?Justerare
/
#

i>

/c/

=,

t

Utdragsbestyrkande

TöREBODA, MARIESTADS OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

IT-nämnden

2 016-0 5-3 0

47

forts. ITN § 31

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.
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

Expedieras till;
IT-chefen
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IT Dnr 2015/0007, 2016/0012

Digitaliseringstrategi
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att till nästa sammanträde undersöka om den
IT-strategi som tidigare IT-chef upprättade kan användas till underlag för en
digitaliseringstrategi.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden diskuterar behovet av en digitaliseringstrategi.
Bengt Sjöberg (M) tar upp frågan om den IT-strategi som upprättades av tidigare IT-chefen är användbar.
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IT-chefen
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IT Dnr 2016/0006

Budgetuppföljning under sommaruppehållet
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att skicka ut budgetuppfö5ningarna till ITnämnden, för maj månad i juni och till och med juli månad i augusti.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden tar upp frågan om budgetuppföljning under tiden fram till nämndens nästa sammanträde den 22 augusti 2016.
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