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Plats och tid

Töreboda komtnun, kotmnunhuset, Röda rurmnet,
onsdagen den 2 september 2015, klockan 8.00-9.50

Beslutande

Johan Abtahamsson
Bengt Sjöbetg
Bjötn Thodenius

:)vriga närvarande

Justerare

(M) Ordfötande
(M) Vice otdförande
(M) Ersättare

Stefan Rydbjer

T.f. IT-chef

Rolf Åkesson

X7D X7änerEnergi AB S 40

Ola Blomberg

Sekreterare

Bengt Sjöberg

Justeringens plats och tid Protokouet justeras i direkt anslutning till sarmnanttädet.
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ANSLAG/BEVIS

Protokouet år? justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Otgan

IT-nämnden

Satnmanträdesdatum

2015-09-02

Datum då

Daturn då

anslaget sätts upp

2015-09-02

Förvaringsplats för
protokouet

Korn;j!nunledningskontotet, Töreboda

Undetskrift
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Justering
IT-nämndens beslut

Att jämte ordfötanden justera dagens protokou utses Bengt Sjöberg (M)

?Justerare

u
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ITN § 38

Godkännande av föredragningslistan
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna upprättat fötslag till föredragningslista för dagens
sarmnanttföe.
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rr 2015/Ooo5

IT-nämndens sammanträden hösten 2015
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutat om följande damm och tidet för nämndens sarnrnanttäden under
hösten 2015:

Den 13 oktober kl. 14.00, kornmunhuset Töreboda.

Den 13 novembet kl. 13.00, kornmunhuset Töteboda.

Den 1 decembet kl. 13.30, kormnunhuset Töreboda (beslutat sedan tidigare).
Det tidigare beslutade sarnrnanträdet den 16 septembet utgår därmed.
Bakgrund

IT-nämnden har tidigare beslutat om nämndens satnrnant?tädestider föt år 2015. Enligt
detta beslut åtetståt två sammanttäden at 2015, den 16 september samt den 1 december.
Då vetksamheten leds av en tillfötordnad chef och IT-verksarrföeten står inföt tuffa

uttnaningar som ktäver tydliga prioriteringar undet innevarande år föreslås att nämnden
genomföt ett sarnmanträde i rnånaden fram till årsskiftet.
Underlag för beslut

Munthg infotmation på satnmanttädet.
E:4»edierm ti[[:
Kommunkans&t Tö'reboda leommun

Kommunleans&t Gullspångs kommun
Kommunkansliet Mariestads kommun

T:f. ff-chef S tfin Rydljer

'??a'li'kA
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IT 2015/0014

Information: Avtal om nättjänster/corenät
IT-nämndens beslut

IT-nämnden get IT-chefen i uppdtag 'att upptätta ett fötslag till nytt avtal om nättjänster menan
MTG-IT och VänerEnergi AB. Avtalet ska upprättas i sarn?tåd med komrnuncheferna i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Ett förslag till nytt avtal ska ptesenteras vid IT-nämndens sarnrnanttäde den 13 november 2015.
Bakgrund

Kornmunstyrelsen i Matiestad beslutade 2007-05-10 att ett komrnunsarnrnanbindande nät
(coten'åt) innefattande Matiestads, Töteboda och Gunspångs komrnuner skulle upptättas.
Nu gäuande "Avtal om Nättjänster? undertecknades 2008-03-07 av Mariestads komrnun
och Mariestad Töreboda Enetgi ?AB (MTEAB). Detta avtal ersatte samtliga tidigare
stadsnätsavtal och andra överenskornrnelser om nättjänster som tecföats mellan patterna

föte den 31 decembet 2007.

Avtalet löper ut 2015-12-31. Efter bindningstiden övetg'at avtalet till ett tillsvidareavtal med
sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

VD föt VänerEnetgi AB Rolf Åkesson infotmetat om ärendet på samtnanttädet.
Uriderlag för beslut

Gäuande ?Avtal om Nättjänstet? tecknat mellan Matiestads kornrnun och Mariestad Töreboda

Enetgi AB.

Expedieras till:

VD ?f«;r VänerEnergiAB RnlfÅ/eesion
ff-cl4 S tefan Rylbjer
Kommunch4 Lars Arvidsion
Kommuncl4 Tommy S andberz
Kommunch4 Elisabeth Olsmn
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ITN § 41

IT 2015/0012

Prioriterade uppdrag för IT-avdelningen kvartal 3 och 4
IT-nämndens beslut

1.

IT-nämnden beslutar att ptioriteta IT-avdeföingens uppdtag under hösten 2015 i
enlighet med IT-chefens förslag.

2.

IT-nämnden get IT-chefen i uppdrag att konsekvensbesktiva en ökad tillgänglighet
genom att utöka öppettiden till IT-suppotten från 7.30 (tidigare 8.00 i enlighet med
gäuande avtal). Uppdtaget ska återrapportetas på IT-nämndens samrnantäde den 13
oktober.

Bakgrund

IT-nämnden kornmer under kvartal tte och fyra att ha tre tjänster som Åt obesatta. ITchefen och en tekniker har avslutat sina anställningar och en tekniket är föräldtaledig. För
att klara leverans av IT-drift och support samt vara delaktig i verksarrföeternas utveckling
under den kornrnande perioden ktävs en tydlig priotitering av IT-avdelningen uppdrag/
ansvarsormåden.

IT-chefen föreslår att IT-avdelningen ska ptiotiteta följande uppdrag/ansvarsorn?tåden
undet Icvartal tre och fyra undet innevatande år:
Följa gäuande samarbetsavtal meuan MTG-komrnunetna.

Mål- och vätdegmndsarbete inom IT-avdelningen.
Vända fötväntat underskott till budget i balans vid årets slut.
Vetksamhetsdialog med syfte att förstätka förtroendet hos komtnunernas

verksamhetet och externa kunder. Möten ska bokas in med förvaltningschefer,
enhetschefet samt övriga nyckelpersoner i verksamheten och på så sätt
skapa/bibehåua ett bta samarbete.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjet 2015-08-26, Prioriterade uppdrag föt
IT-avdelningen kvartal 3 och 4.
Exper:lieras tiH:
ff-chef S tefan Ry%er

'?Justerare
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ITN § 42

IT 201 5/0004

Revidering av IT-nämndens delegationsordning
IT-nämndens beslut

IT-nämnden ger IT-chefen samt kormnunchefen i Töreboda kornrnun i uppdtag att
revideta IT-närmidens delegationsordning.
Förslag till teviderad delegationsotdning ska presenteras vid IT-nämndens sarnmanträde
den 13 oktobet.

Bakgrund

IT-nämnden har tidigate gett IT-chefen i uppdrag att upptätta en delegationsordning för
nämndens vetksarnheter. Det hat dock visat sig att IT-närmiden beslutade om en
delegationsordning i samband med att nämnden etabletades.

En regelbunden övetsyn av delegationsordning ska ske i enlighet med befintliga mtiner.
Det hat dock inte skett sedan åt 2007 och det finns ett stort behov av en uppdateting föt
att möta dagens behov och gäuande ärendeprocess.
Underlag för beslut

Sktivelse upptättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-08-26, Revidering av IT-nämndens
delegationsordning.
Expedieras tiU
fT-ch4 S trfin R?ylb?ier
Kommunchef Tommy S andberg

'?Justerare:
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ITN § 43

IT 2015/0003

IT-nämndens budget för innevarande år
IT-nämndens beslut

1. IT-nämnden noterar att det i dagsl%et inte åt möjligt att upprätta en tillfredsstäuande
ekonornisk tedovisning för nämndens verksarnheter.

2. IT-nämnden ger IT-chefen i uppdxag att upprätta en ekonomisk 1%esrappott.
Dokumentet ska övetsändas till nämndens ledamöter och etsättare så snart det åt
fatdigstänt.

3. IT-nämnden beslutar att IT-chefen ska tedovisa en uppföljning av nämndens budget
för innevarande år vid samtliga sarmnanträden under hösten.
Bakgrund

IT-chefen lämnar en nulmgesanalys av nämndens budget under innevatande ar på
sarnmanträdet. Informationen innefattat även en beskrivning av de ekonorniska
processerna inom IT-avdeföingen.
Underlag för beslut

Skrivelse upptättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-08-26, IT-nämndens budget för
innevatande åt.

Expe&ras tiH:
ff-chef S tfin Rydbjer
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ITN § 44

Handlingar att anmäla
Framställan enligt 6 kap. 6a §

Protokou från facklig förhandling meuan Töreboda komrnun och fackfötbundet Vision
2015-08-13.

Då fömtsättningarna hat fötändrats genom att IT-chefen har slutat samt att komrnunen
kormner att vidta åtgärder enligt handlingsplanen drar Vision tillbaka framstäuan enligt 6
kap. 6a S.

Utdragsbestyrkande

