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Kommunhuset, Blå rummet, Töreboda, onsdagen den 16 mars 2016,

Plats och tid

klockan 16.00-16.45
Beslutande

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

Övriga närvarande

Marianne Kjellquist (S), ersättare, Mariestads kommun
Björn Thodenius (M), ersättare, Gullspångs kommun
Tommy Sandberg, kommunchef
Christofer Olsson, IT-chef

Stefan Rydbjer, tidigare tf. IT-chef
Mariana Frankfö, kommunsekreterare, Töreboda kommun
, usterare

Carina Gullberg (S)
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Carina Gullberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då

anslaget sätts upp

2016-03-29

Förvaringsplats för
protokollet

Komrpunledningskontoret, Töreboda
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Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).
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ITN § 19

Dnr IT 2015/0001

Presentation av nya IT-chefen
Sammanfattning av ärendet

IT-avdelningens nya chef, Christofer Olsson presenterar sig för IT-nämnden.
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ITN§20

Dnr IT 2016/0007

Revisionsrapport - IT-nämndens ekonomiska styrning
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att göra de vid sammanträdet diskuterade
ändringarna i förslaget till yttrande till revisorerna. IT-nämnden uppdrar åt
ordföranden att därefter underteckna yttrandet och översända det till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestads, Töreboda
och Gullspångs kommuner genomfört en granskning av IT-nämndens ekonomiska styrning inom MTG-kommunerna. Granskningen har sammanfattats i revisionsrapporten "IT-nämndens ekonomiska styrning".
Revisorernas samlade bedömning är att IT-nämndens ekonomiska styrning inte
har fungerat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt under 2015. Den samlade
bedömningen utgår från följande brister:
* Det finns brister i de ekonomiska underlagen som redovisas till nämnden,
vilket medfört en otillräcklig styrning.
* Otillräcklig kontroll av intäktsflöden, vilka intäkter som är kopplade till avtalet och vad som är tilläggsavtal, samt bristande rutiner för debitering av tilläggstj änster.

Både under 2014 och 2015 har prognoserna för helårsresultatet försämrats
under senare delen av året. Detta indikerar att rutinerna för uppföljning inte
har fungerat tillfredställande.
* Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verk*

samheten och ekonomin.

Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar revisorerna främst följande åtgärder:
* Revisorerna rekommenderar att IT-nämndens budgetprocess ses över för att
bättre överensstämma med MTG kommunernas budgetprocess.
* Revisorerna rekommenderar att nämnden tar fram en internkontrollplan
utifrån risk och väsentlighetsbedömning.
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forts. ITN § 20

@ Revisorerna rekommenderar en översyn av samverkansavtalet för att
minska oklarheten i vilka tjänster och i vilken omfattning som ingår.
* Revisorerna rekommenderar att roller och ansvar i budget- och uppföljningsprocessen tydliggörs.
* Nämnden har under året initierat arbete med att ta fram en tjänstekatalog
och även en ny debiteringsmodell, vilket revisorerna anser är positivt. Revisorerna rekommenderar att denna process prioriteras.
Revisorerna förväntar sig ett svar från IT-nämnden med kommentarer till de
förslag till åtgärder som redovisas i rapporten senast den 29 april20l6.
IT-chefen har upprättat ett förslag till yttrande till revisorerna. IT-nämnden
diskuterar IT-chefens förslag till svar.
Beslutsunderlag

IT-chefens förslag till yttrande på revisionsrapporten den 15 mars 2016

Expedieras till;
IT-chefen
Ordföranden
Revisorerna
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ITN§21

IT Dnr 2016/0006

Budgetuppföljning 2016
IT-nämndens beslut

IT-nämnden ställer sig bakom de av IT-chefen föreslagna rutinerna för budgetuppföljning 2016, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.
IT-nämnden beslutade den 29 februari 2016 att ta upp ärendet om uppfö5ning
av 2016 års budget till behandling vid nästa sammanträde. IT-nämnden beslutade vidare att uppdra åt tf. IT-chefen att skicka ut budgetuppföljningen till ledamöter och ersättare för granskning.
IT-chefen har upprättat ett förslag till rutiner för budgetuppföljning 2016. ITchefen redogör för förslaget.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 15 januari 2016, § 11
IT-nämndens protokoll den 29 februari 2016, § 14
IT-chefens förslag till rutiner för budgetuppföljning 2016
Bilaga ITN § 21/16

Expedieras till;
IT-chef
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Budgetuppföljning 2016
Faktuteting
Centrala anslag - I(lart!
Avtalskostnader mot verksamheter

Kvartalsfaktutering Iaart!

Åtsfakturering - fardigstäus under mars
Tilläggstjänstet - faktureras löpande under året, tar ftam rutiner och
konttollpunktet
Uppföljning och Prognos
- Månadsvis med hjälp ftån ekonomiavdeföingen

Delges IT-nämnden vatje månad och tedovisas på otdinarie IT-nämndet med
åtgärdet för en budget i balans
Uppföljriing t.o.m febtuari 2016
- Budget i balans

Gå ned djupare i detaljbudget och prognos samt titta på åtgätder för att håna
budget i balans
Fokus på rapporteringen tiu
Kvartalstedovisning Jan-Mars 2016
Tettialuppföljning Jan-April 2016
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