52

TöREBODA, MARIESTADS OCH

S

ESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

Plats och tid

Töreboda komtnun, Nortqvarn
tisdagen den 13 oktober 2015, klockan 14.00-15.55

Beslutande

Johan Abrahamsson
Bengt Sjöbetg
Carina Guubetg

(M) (rdförande
(M) Vice otdförande
(S) Ledamot

Övriga närvarande

Björn Thodenius
Stefan Rydbjer
Ola Blombetg

(M) Ersättare

Justerare

T.f. IT-chef
Sekreterare

Carina Gullberg

Justeringens plats och tid

F'araqrafer 45-55
Underskrifter

Sekreterare

,,;,?
Öla 41qmberg

Ordförande

... ...a.!I:'...'.;1 ...... ...... ...... ... ... .....,,,, ,,,,,,,,,

Johan Abrahamsson

a

)

Justerare

':('?a,

?-[=??

a?.

Carina Gunbe?g

ANSLAG/BEVIS

Ptotokouet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-13

Damm då

2015-10-20

anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokouet
Underskrift

Datum aå

anslaget tas ned

JZ:';

Komriiunledningskontoret, Töreboda

?Agneföa Andersson

'?Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 45

Justering
IT-nämndens beslut

Att jämte otdfötanden justera dagens protokou utses Carina Gullberg (S).

'?Justi

VÅ

C6

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 46

Godkännande av föredragningslistan
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till fötedragningslista för dagens
sammanträde.

?Justerare

"))}"=

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 47

IT 201 5/00 14

Information: Avtal om nättjänster/corenät
IT-nämndens beslut
IT-nämnden noterar informationen.

Bakgrund

Nu gäuande "?Avtal om Nättjänster" undertecknades 2008-03-07 av Mariestads kommun

och Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB). Detta avtal etsatte samtliga tidigare
stadsnätsavtal och andra överenskormnelser om nättjänster som tecknats meuan parterna
före den 31 december 2007.

Avtalet löper ut 2015-12-31. Efter bindningstiden överg;ar avtalet till ett Til1svidareavtal med
sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Vid IT-nämndens sammanträde informerade Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi ?AB, om
fömtsättningarna för ett nytt avtal om nättjänster. Nämnden gav IT-chefen i uppdrag att
upprätta ett förslag till nytt avtal om nättjänstet meuan MTG-IT och VänetEnergi AB. Avtalet
skuue upprättas i samråd med kommuncheferna i Matiestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner. Ett förslag till nytt avtal ska ptesentetas vid IT-nämndens sammanträde den 13
november 2015.

IT-chefen informerar om pågående arbete med att upprätta nytt avtal om nättjänster menan
MTG-IT och VänerEnergi AB.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-10-03, Information: Avtal om
nättjänster/cotenät
Expedieras till:
na-chef S teJan R?ydbjer
Kommunchef Lari Aniids.ron
Kommunchef Tommy S andbetg
Kommunchef Elisabeth Ojsson

?Justerare

?)'j;1, C(Fa
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 48

IT 2015/0012

Utökad tillgänglighet till IT-supporten
IT-nämndens beslut

1 . IT-nämnden ger t.f. IT-chefen i uppdtag att, i samvetkan med kommuncheferna, upprätta ett
förslag till reviderat samverkansavtal för MTG-IT.
2. IT-nämnden ger t.f. IT-chefen i uppdtag att genomföta en facUig föthandling om utökade
öppettider för IT-supporten.
Bakgrund

Vid IT-nämndens sammanttäde 2015-09-02 beslutade nämnden att prioritera IT-avdelningens
uppdrag under hösten 2015 i enlighet med IT-chefens förslag. I samband med behandlingen av
detta ärende diskuterades även tillgängligheten till IT-suppotten.
IT-nämnden gav IT-chefen i uppdtag att konsekvensbeskriva en ökad tillgänglighet genom att
utöka öppettiden till IT-supporten frfö 7.30 (tidigare 8.00 i enlighet med gällande avtal).
Uppdraget skuue åtetrapporteras på IT-nämndens sarmnanträde 2015-10-13.
IT-chefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-10-03, Utökad tillgänglighet tiu ITsupporten
Expediera.r tilh
IT-chef S teJan Rydbier
Kommutichef Tommy S andberg
Kommunchef Elisabeth Olsson
Kommunchef Lar.rAniidsson

]usi7ayiie G
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 49

IT 201 5/0004

Revidering av IT-nämndens delegationsordning

IT-nämndens beslut
IT-nämnden noterar informationen.
IT-nämnden konstaterar att adrninistrativa enheten i Mariestads kommun kommet att vata

behjälplig i arbetet med att revidera IT-nämndens delegationsordning.
Bakgrund

IT-nämnden har tidigare gett IT-chefen i uppdrag att upprätta en delegationsordning för
nämndens verksamhetet. Det har dock visat sig att IT-nämnden beslutade om en
delegationsordning i samband med att nämnden etablerades.
En tegelbunden översyn av delegationsordning ska ske i enlighet med befi?ntliga mtiner.
Det har dock inte skett sedan år 2007 och det finns ett stort behov av en uppdatei'ing för
att möta dagens behov och gäuande ärendeprocess.
IT-nämnden gav 2015-09-02 IT-chefen samt kommunchefen i Töreboda kommun i
uppdrag att revidera IT-nämndens delegationsordniiig. Förslag till teviderad delegationsordning skulle presenteras vid IT-nämndens sammanttäde den 13 oktober.
IT-chefen lämnar en lägesrapport och infotmerar om att uppdraget ännu inte Åt slutfört.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-10-03, Revidering av IT-nämndens
delegationsordning.
Expedierai tilL

JT-cl4 S tefttn Rydbjer
Kommunchef Tommy S andberg

?Justerare

'iil? C6

Utdragsbestyrkande

58

TöREBODA, MARIESTADS OCH

S

ESPROTOKOLL

GULLSPÅNGS KOMMUNER

Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 50

IT 201 5/0003

IT-nämndens budget för innevarande år

IT-nämndens beslut

IT-nämnden ser anvarligt på nämndens ekonomiska situation. Nämnden ger IT-chefen i uppdrag
att rninimeta samt fötdela verksamhetens kostnader till berörda användare/kosföadsstäue.

Att notera: MTG-styrgmpp gav 2015-09-25 t.f. IT-chefen i uppdrag att, i samvetkan med
ekonomichefen i Töreboda kommun, upprätta en ekonornisk analys av innevarande år samt
ett underlag för nämndens detaljbudget 2016.
Bakgrund

Vid IT-nämndens sammanträde 2015-09-02 lämnade IT-chefen en nulägesanalys av
nämndens budget undet innevarande åt på sammanträdet. Informationen innefattade även
en beskrivning av de ekonorniska processerna inom IT-avdelningen.

IT-nämnden noterade att det i den rådande situationen inte var möjligt att upprätta en
tillfredsstäuande ekonomisk tedovisning för nämndens vetksamheter. Nämnden gav ITchefen i uppdtag att upprätta en ekonornisk lägesrapport. Dokumentet skuue översändas
till nämndens ledamöter och ersättare så snart det var fatdigstäut.
IT-nämnden beslutade även att IT-chefen ska redovisa en uppföljning av nämndens budget
för innevarande år vid samtliga sammanttäden under hösten.
IT-chefen lämnar en ekonomisk Lägesrappott föt nämndens budget för innevatande åt.
Uppföljningen presenteras på sammanttädet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjet 2015-10-03, IT-nämndens budget föt
innevarande år.

Expedieras tilh
rT-chef S telan Rydbjer
E]eonomichef?Anders Bernhall
E/eonomienhetschefJonas Erilesson

?Justerare
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Sammantfödesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 51

IT 201 5/0007

Synpunkter på förslag till IT-strategi för Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner 2015-2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att, tills vidare, avvakta med att upprätta en IT-strategi för Matiestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner 2015-2017.
Bakgrund

IT-avdelningen har upprättat ett fötslag till IT-strategi för Mariestad, Töreboda och
Guuspångs kommuner 2015-2017. Syftet med strategin är att ange inriktningen föt hur IT
ska användas för att främja verksamhetsutveckli?ng. Detta för att möjliggöra ett effektivare
arbetssätt föt att möta, och på bästa sätt nyttja utvecklingen och den ökade digitaliseringen
inom kommunetnas verksamheter, ftämst inom skola samt vård- och omsorg.

IT-nämnden beslutade 2015-06-26 att överlämna fötslaget till ny IT-sttategi till samtliga
sektorer och föivaltningat i Matiestad, Töteboda och Guuspfögs kommuner för
synpunkter.

Synpunktet hat inkommit frfö kommuncheferna i Töreboda och Gullspångs kommuner
samt samtliga sektorchefer i Mariestads kommun. Nedan följer en kortfattad
sammanfattning av synpunkterna frfö tespektive chef/ sektor.
Mariestadi leommun, sektor jedning
Sektor ledning är ktitiska till det upprättade förslaget och framför bl.a. att dokumentet
saknar värde som politiskt styrdokument och strategiskt stöd för nödvändiga
fötändringar. Sektor ledning framför vidare att dokumentet saföar vision och ml samt
att sttuktur och begtepp i dokumentet är otydliga.

Sektor ledning föreslår att IT-nämnden prioriterar arbetet med att revidera det befintliga
samverkansavtalet mellan MTG-kommunetna då detta dokument är inaktueut och inte

relevant för dagens och framtidens IT-verksamhet. Med ett nytt samvetkansavtal som
gmnd kan en gemensam IT-strategi upptättas.
Mariestad.r kommun, sektor utbijdning
Sektor utbildning är kritiska till förslaget och framMuer bl.a. att dokumentet är otydligt
avseende inriktning och uppdrag samt att det saknas tydliga mål. Sektor utbildning framför
vidare att dokumentet saknat handlings- och tidplaner och åt otydlig avseende inköp av
produkter och utbildningar. Sektor utbildning uppskattar dock följande formulering: I varje
tijUmpning ati IT ska verlesamhetsnyttan tiara s0rande
Sektor utbildning föreslår att IT-nämnden prioriterar arbetet med att revidera det befintliga
samvetkansavtalet mellan MTG-kommunetna då detta dokument är inaktuent och inte

televant för dagens och ftamtidens IT-verksamhet. Med ett nytt samvetkansavtal som grund
kan en gemensam IT-sttategi upptättas.
?Justerare
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Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 51 (forts.)

Mariestads k.ommun, sektor stM och omsorg
Sektor stöd och omsorg framför bl.a. att nulägesbeskrivningen är svår att känna igen och
att det är svårt att uppfatta "heföeten" i dokumentet. Sektor stöd och omsorg framför
vidare att strategin inte är framåtsyftande samt att dokumentet saknat konkreta mål och

området E-arkiv. Vidare måste budget, kosföadet och ansvarsfördelning tydliggötas.
Mariestads /eommun, seletor samhäjjsbyggnad
Sektor samhänsbyggnad framför bl.a. att:
Det saknas en besktivning av respektive vetksamhets nuvarande och kommande
behov samt finansiering.

Det saknas en utredning om IT-nämndens funktion och uppdrag
Strategin även ska förMua sig till Tryckfrföetsförotdningen, Förvaltningslagen och
Atkivlagen.

Det är positivt att IT-avdelningen ska vata behjälpliga med omvätldsbevakning.
Det är viktigt att upprätta ett nytt samverkansavtal.
Det är viktigt att synliggöta de faktiska IT-kosföaderna.
Dokumentet saknat en strategi föt E-arkiv.

Tö'rehoda kommun, jedningsgruppen/ leommunchefen
Ledningsgmppen framför att:
Vision och mål bör tydliggötas.
Målen bör kopplas till ett tidsperspektiv
IT-nämndens åtaganden bör tydliggöras
G'täspångs k.ommun, finiajtnitxgen/ kommuncbefen
Förvaltningen framför bl.a. att

Det ska vara en tydligate fokus på medborgar- och verksamhetsnyttan i visionen.
Det är för mycket internfokus under mbriken "Inledning och syfte".
Budgeten i huvudsak ska läggas ut på verksamheterna som köpet tjänster frfö IT.
Det Åt bra med näta och tulgänglig support.
Det är en bra målsättning att samordna telefoni och IT.
Ansvatet föt E-tjänster böt förtydligas.
IT ska samordna inköp av stora datasystem.
Roufötdelningen bör tydliggötas avseende IT och informationssäkethet.

Sammantaget är det ett bra underlag som behöver filas lite på.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-10-02, Synpunkter på förslag till
IT-strategi för Matiestad, Töteboda och Gunspångs kommunet 2015-2017.
?Justei
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2015-10-13

ITN § 51 (forts.)

Förslag till IT-sttategi föt Mariestad, Töteboda och Guuspångs kommuner 2015-2017
upptättad av IT-avdelningen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektot samhänsbyggnad i Mariestads kommun I(ristofer
Svensson, Synpunkter p'å förslag till IT-strategi 2015-2017 för MTG-kommunerna.
Skrivelse upprättad av Chefen för sektor ledning i Matiestads kommun Stefan Wauenå
m.fl. 2015-08-03, Synpunktet på förslag till IT-strategi 2015-2017 föt MTG-kommunerna.
Skrivelse upprättad av Chefen för sektot utbildning i Mariestads kornmun Katarina

Lindberg samt rektorn för Vadsbogymnasiet Maria Appelgten 2015-08-20, Synpunkter på
fötslag t'll IT-strategi 2015-2017 föt MTG-kommunerna.

Skrivelse upprättad av Chefen för sektor stöd och omsotg i Mariestads kommun Lotta
Hjoberg 2015-09-03, Synpunkter på förslag till IT-sttategi 2015-2017 föt MTGkommunerna.

Skrivelse upptättad av kommunchefen i Guuspångs kornmun Elisabeth Olsson 2015-0830, Svat på remiss angående IT-sttategi 2015-2017.

Skrivelse upprättad av kommunchefen i Töreboda kommun Tommy Sandberg 2015-0916, Synpunkter på IT-sttategi.
Expedzeras till:
'T:f. IT-chef S tefan Rydbjer
Kommwncbef Elisabeth Ol.rson

Kommunchef Tomiy S andberz
Kommunchef Lars Arvidsson
Chejen J';'r .rektor ledning S tefran U7allenå
Chefen ?fo'r .rektor utbildnittg Katarina Lindberg
Chefin fo'r .re/etor itöd och omiorg Lotta Hjoberz
Chefin ?fo'r sektor iamhäjj%ggnad Kri.rtofer S ven.rson

?Justerare
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ITN § 52

T 201 5/0001

Diskussion: Framtida organisation för MTG-IT

IT-nämndens beslut
1.

IT-nämnden ger kommunchefen i Töteboda i uppdrag att, i samvetkan med
kommuncheferna i Mariestad och Gullspång, lämna förslag till framtida driftsformer och
fortsatt verksamhet inom MTG-IT.

2.

IT-nämnden ger IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med sektor utbildning i Mariestad,
upprätta fötslag till utvecklad support och seivice föt IT-verksamheten på Vadsbogymnasiet.

Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Guuspångs kommuner kom under år 2007 överens om att
inrätta en gemensam IT-otganisation föt de tte kommunerna. Genom att samarbeta i en
gemensam organisation skuue en kostnadseffektiv organisation tillskapas som även skuue
säkerstäua en hög kvalitet i verksamheten. Genom att koppla samman kommunernas ITsystem skuue fömtsättningar skapas för en väl utbyggd samverkan.
Den gemensamma organisationen skuue ledas av en gemensam nämnd som intättades
den 1 januari 2008. Nämnden skulle ingå i Töreboda kommuns nämndorganisation.

Efter önskemål från nämndens ordfötande Johan Abrahamsson (M) diskutetat nämnden
framtida organisation och verksamhet för MTG-IT.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2015-10-02, Diskussion: Framtida organisation
för MTG-IT

Reglemente för den gemensarmna IT-nämnden föt Matiestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.

?Avtal om att inrätta en gemensam IT-organisation för de tre kormnunerna.
Expediera.r tilt
Tf. IT-chef S tefran Rydbjer
Kommunchef Tommy S andberg
Kommunchef Elisabeth Olsson
Kommuncbef Lars Aniidsson
Chefen för seletor ledning i Mariestad Katanna Ijndberg.

?Justerare
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ITN § 53

Handlingar att anmäla
Beslut i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Kommunstytelsen informeras om IT-nämndens budgetförslag föt år 2016 i enlighet med
lagd och beslutad budget av kommunfullmäkt'ge (2015-09-09 S 469).
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun

Beslut att utse Johan Jacobsson (S) till ny ersättate i IT-nämnden efter Mikael Hannebjötk (S).

?lu"""G?i
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IT-nämnden

2015-10-13

ITN § 54

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut - T.f. IT-chefen

Beslut om anställning av vikatierande IT-tekniker anmäls och läggs till handlingarna.
Vikatiatet gäuer perioden 2015-09-21 till20l6-03-18.

?Justerare
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ITN § 55

Information på sammanträdet
Ändring av lösenordspolicyn
T.f. IT-chef informetar om tidigare uppdtag att revidera policyn för hur ofta lösenord ska bytas.
IT-nämnden beslutar att fullfölja tidigare beslut om att lösenotd ska bytas med en intervau om 120
dagat.
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