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Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, tisdagen den 18 oktober 2016,

Plats och tid

klockan 8.30-9.11
Beslutande

Ida Ekeroth (S) för Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun
Bengt Sjöberg (M), vice ordförande, Töreboda kommun
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun, fr.o.m. § 42, kl. 8.35

Övriga närvarande

Johan Jakobsson (S), ersättare, Töreboda kommun
Christofer Olsson, IT-chef MTG
Mariana Franken, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens
plats och tid

KommunhusetiTöreboda 2016-10-21

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 40 - 45
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Mariana Franken

Ordförande

Justerare

Ida Ekeroth (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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anslaget sätts upp

2016-10-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, Töreboda
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2015-11-12
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Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ida Ekeroth (S).
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ITN § 41

Dnr IT 2016/0006, 0017

Delårsrapport och budgetuppföljning ceptembpr 2016
IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger rapporterna till handlingarna och uppmanar förvaltningen
att hålla den nivån så att IT-nämnden har en budgeti balans också vid årets slut.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.
IT-chefen har upprättat Delårsrapport 2016 och Prognosrapport september
2016 för IT-nämnden. Delårsrapporten visar ett utfall efter augusti månad på
+15 000 kronor. Prognosen för helåret är en budgeti balans. IT-avdelningen når
även beslutade mål avseende medarbetare och ekonomi för IT-nämnden.

Prognosrapporten för september månad visar ett utfall till och med september
på +99 700 kronor. Prognosen för helåret är alltfort en budgeti balans.
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.
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-chefen, Delårsrapport 2016 - Töreboda kommun, IT-nämnden
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IT-chefen, Prognosrapport september 2016, IT-nämnden

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.
Expedieras till;
IT-chefen
Ekonomichefen

Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna
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ITN § 42

Dnr IT 2016/0008

Budget 2017
IT-nämndens beslut

1. IT-nämnden anhåller hos kommunfullmäktige i MTG-kommunerna om utökning av IT-nämndens budget 2017 med ytterligare 500 000 kronor (300 000
kronor, 125 000 kronor respektive 75 000 kronor) till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna.
2. IT-nämnden anhåller också om svar från respektive MTG-kommun om kommunen är beredd att tillskjuta pengar till digitalisering, totalt 500 000 kronor
(enligt ovanstående kostnadsfördelning).
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 22 augusti 2016 bland annat att anhålla om utökning av budgeten 2017 med ytterligare 500 000 kronor till verksamhetsutveck-

lare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. IT-avdelningen begär sammanlagt 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.
Johan Abrahamsson (M) informerade vid IT-nämndens sammanträde den 22
augusti 2016 att kommunstyrelsen i Mariestads kommun utökat budgeten till
IT-nämnden med en halv mi5on kronor i förslaget till budget 2017.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade den 20 juni 2016 bland annat att utöka IT-nämndens budget 2017 med 125 000 kronor till 3 900 000 kronor.

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade den 20 juni 2016 bland
annat att utöka IT-nämndens budget 2017 med 75 000 kronor till 2 340 000
kronor.

IT-chefen meddelade vid IT-nämndens sammanträde den 22 augusti 2016 att
utökningen med 500 000 kronor till ökade personalkostnader är klar från alla
tre MTG-kommunerna (300 000 kronor, 125 000 kronor respektive 75 000 kronor).
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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-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24
Töreboda kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016, § 63
Gullspångs kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016, § 120
IT-nämndens protokoll den 22 augusti 2016, § 36
IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att ställa sig bakom IT-avdelningens
förslag till budget 2017.

Expedieras till;
IT-chefen
Mariestads kommun

Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Ekonomichefen
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ITN § 43

IT Dnr 2016/0016

Remiss, reviderat samverkansavtal och reglemente för IT-nämnden
IT-nämndens beslut

IT-nämnden tillstyrker upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente
för den gemensamma IT-nämnden med den av Carina Gullberg (S) föreslagna
redaktionella ändringen.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 2 september 2015 bland annat att ge IT-chefen
i uppdrag att konsekvensbeskriva en ökad tillgänglighet genom att utöka
öppettiden till IT-supporten från 7.30 (tidigare 8.00 i enlighet med
gällande avtal).
Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden.
I förslaget till samverkansavtal anges bland annat att IT-organisationen ska
vara tillgänglig för support måndag till fredag (helgfria dagar) mellan klockan
7.30 och 16.30.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen
inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då ärendet tas
upp till ny behandling.
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Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 2 september 2015, § 41
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3
Förslag till beslut på sammanträdet

Carina Gullberg (S) : Fö5ande texti § 8 överst på sidan 4 i förslaget till Samverkansavtal, "Fördelningsprincipen är av provisorisk karaktär och en översyn
över framtida kostnadsfördelning är initierad." ändras till "Nuvarande kostnadsfördelningsprincip gäller tills vidare. En översyn över framtida kostnadsfördelning är initierad."

Expedieras till;
MTG Skaraborgs styrgrupp
Administrativa chefen i Mariestads kommun
IT-chefen
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ITN § 44

IT Dnr 2016/0012

Information om arbetet med övergripande IT-strategi för MTGkommunprna
IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IT-chefen informerade vid IT-nämndens sammanträde den 22 augusti 2016 att
den tidigare upprättade IT-strategin inte kan användas till underlag för en digitaliseringstrategi. IT-avdelningen bör göra en analys för varje verksamhet och
för varje kommun, tillsammans med respektive verksamhet, om var vi är nu och
vart vi är på väg. Dessutom behöver en övergripande strategi för MTG-kommunerna tas fram.

IT-nämnden beslutade den 22 augusti 2016 att uppdra åt IT-chefen att upprätta
ett förslag till övergripande IT-strategi för MTG-kommunerna.
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 22 augusti 2016, § 37

Expedieras till;
IT-chefen
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ITN§45
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr ITN 2016/0008
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 64 om
Investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019,
Dnr ITN 2016/0009
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 65 om

ändringar i Styrmått och Åtaganden.
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