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Protokouet är justerat. Justetingen har tillkännagivits genom anslag.
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Justering
IT-nämndens beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokou utses Björn Thodenius (M)
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ITN § 32

Godkännande av föredragningslistan
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till föredragningslista för dagens sammanttäde
med kompletteringen av ärendet "IT-nämndens ekonomi 201 5".
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Dnr II 2015/0007

Förslag till IT-strategi för Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner 2015-2017

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att överlämna förslaget till ny IT-strategi till samtliga sektorer och
förvaltnfögar i Mariestad, Töreboda och Gunspångs kommuner för synpunkter.
Synpunkterna ska vata i?nkomna till MTG-IT senast 2015-09-Ol.
Bakgrund

MTG- styrgmpp gav 2013-02-28 IT-chefen, i samvetkan med kommuncheferna, i uppdrag
att ta ett heföetsgrepp på IT-kostnaderna samt att undersöka möjligheterna att samordna och
hitta gemensamma lösningat föt att rninska kostnaderna och skapa utr5rmme att stödja
verksamheterna i utvecUingsprojekt. Vid styrgruppens sammanträde 2014-12-12
informerade IT-chefen om upprättat förslag till struktut för en gemensam IT-strategi.
Styrgruppen gav IT-chefen och kommuncheferna i uppdtag att upptätta ett förslag till beslut
avseende behov av konsulthjälp.
Vid styrgmppens sammanträde 2015-02-06 föreslog IT-chefen att en managementkonsult
skuue anlitas som metodstöd till verksamhetsdialogen. Styrgmppen konstaterade att arbetet
med en ny IT-strategi vidare hanteras av IT-nämnden.
Syftet med strategin är att ange intiktningen för hur IT ska användas för att ftämja
verksamhetsutveckling. Detta för att möjliggöra ett effektivare arbetssätt för att möta, och på
bästa sätt nyttja utvecklingen och den ökade digita?iseringen inom kormnunernas
verksamheter, främst inom skola samt vård- och omsorg.
Det äl' en stor utmaning för offentlig verksamhet att leverera högkvalitativa tjänster, ofta
med minskande budgetar och därmed med l%re bemanning. Samtidigt år? det en utmaning
att tillgodose behovet av ny personal i takt med att kompetenta medarbetare slutar genom
pensionsavgångat.
Mariestad, Töteboda och Gullspångs kommuner samarbetat inom ett flertal ornråden med
syfte att skapa en effektivare och mer konkurrenskraftig förvaltningsorganisation. Samarbetet
inom MTG-IT hat resulterat i att kommunerna gemensamt har etablerat en modern och
kostnadseffektiv IT-plattform som finns fatdig att användas nu när en målmedveten satsning
görs för att stödja verksamheternas utveckling med hjälp av IT.
Underlag för beslut

Förslag till IT-strategi föt Mariestad, Töteboda och Gullspångs kommuner 2015-2017.
Expedieras tijt
S amt%a fijna[tninzar i Törehoda kommun
S amtjiga. firvaltningar i Gäspåny kommun
Samt%a sektorer och verksamheter i Mariestads kommuri
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Dnr II 2015/00012

Information:

Prioriterade aktiviteter för att skapa bättre kundupplevelse
IT-nämndens beslut
IT-nämnden noterar informationen.

Bakgrund

IT-chef Ove Frid informerar om prioritetade aktiviteter inom IT-vetksamheten föt att skapa bättte
kundupplevelse. Informationen innefattade följande aktiviteter och prioriteringar:
Nästa steg ?för att nå en fungeratxde Vardags-IT
Inrätta system för att fföga in inkommande samtal i telefonkö.
Utöka öppentider i suppotten.

Etablera kommunikationskanaler för att informeta om störningar i IT-nätet (ex. mass-mail)
Införa ny rutin för åtetstänning av lösenord.
Tydliggöra touer och ansvar för samverkan med vetksamheterna, t.ex. mandat för
kundansvariga (dokumentetad moden för beslut om införande).
Införa ny mtin föt bestäuningat, levetanser samt åtetkoppling till ana verksamheter (inkl. att
specificera levetanstid vid bestälföing samt åtetkoppling vid avvikels mot planerad leveranstid).
Tydliggöra kravställningar på HW-leverantöter.
IT-support

Åtetkoppling av ärenden
Nya tutiner

SMS-aviseringar
Telefonkö

Snabbare lösningstid av ätenden

Prestanda verksamhetssystem
Uppgradering av lagringslösning
Uppgtadeting förbindelset
Tråäö'sa nät
- Rätta till kända fel

Öka kapaciteten på skolor
Proaktivt förhållningssätt
Förändring av gästnätsfunktion
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Bättre stö'd?fo'r pjattor

Ny progtamvara för hanteri?ng (MDM)
Fötbätttade instanationsrutiner

Inkopplade i I(IS-nätet
Utskrifter från iPads i skolan

Underlag för beslut

Muntlig information på samrnanträdet.
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Expedieras tijia
IT-cbef Ove Frid
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Dnr II 2015/0013

Förutsättningar för upphandling inom IT-nämndens verksamhet
IT-nämndens beslut
IT-nämnden notetar informationen.

Bakgrund

IT-chef Ove Frid infotmetar om förutsättningarna för upphandling inom IT-nämndens
verksamhet. Infotmationen innefattade bl.a. följande ornråden:
Upphanäing gö'rs av flera skäj:
Följa LoU

Varor och tjänster får så fördelaktigt pris som möjligt
Sortera ut leverantörer med bra leveransförmåga (stabila på marknaden m.m.)
MTG-IT arhetar med ramavtaj' inom områdena:

"Iaienter" - PC och plattor
Servrar och lagring
Nätvetksprodukter
Programvaror (och licenser)

Dokumenföantering (utskrifter)
AV-ptodukter
Datakommunikation (lokalt avtal)
Varie kommun jämnar in ?fujjmakt.

Kammarkouegiet euet SIa?,s inköpscenttal genomför upphandling av ramavtal.
Under ramavtalsperioden, utförs förnyad konkurrensutsättning och avropsavtal tecknas.
Varje kommun är avtalstecknande patt.
MTG IT hantetat avropen utifrån upprättade avtal.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanttädet.

Expedieras tijii
IT-chef Ove Frid
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Dnr II 2015/0003

ITN § 36
IT-nämndens ekonomi 2015

IT-nämndens beslut

IT-nämnden konstatetat att redovisade innestående fotdringar ska fakti?ireras berörda
vetksamheter så att dessa ska vara betalda undet augusti månad.
Bakgrund

Vid månadsskiftet maj /juni uppvisade IT nämnden ett underskott om 1200 tkr. En övervägande
del av undetskottet kan hätledas till innestående fotdringar till vetksamhetetna.
IT-chefen redogjotde föt de innestående fordringar nämnden hat till vetksamhetetna.
Utrustning födlöst nät

240 000 kr

Synkning
200 000 kr
Debitering atbete utövet avtal 100 000 kr
Serverdrift

200 000 kr

Hyra datorer Kanalskolan 175 000 kt
Utökning licens Windows PC 100 000 kr
Underlag för beslut

Mundig information på sammanträdet.
Expedieras tijia
IT-chef Ove Frid
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