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Aktuell information från IT-verksamheten
IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit inforrnationen.

Årendet

IT-chef Ove Frid lämnar aktuell information om verksamheten muntligen och i
bilaga.
*
*
*
*
*
*
*

IT-plattform
IT-supporten
Omfattning
Personalsituation

Budgetuppföljning
Pågående utvecklingsarbete
Framtid

Bilaga
En enkel manual i datoranvändande efterfrågas. IT-chefen berättar att IT-support på
sina sidor lagt ut information som kan ge svar på handhavandefrågor.

Möjlighet att kunna sortera bland IT-supports öppna ärenden diskuteras. Man önskar
få redovisat hur inkomna ärenden är fördelade på olika verksarrföeter.

Årets prognos för helåret är ett nollresultat. Möjligheten att periodisera större
fakturabelopp över året diskuteras. Faktureringen måste bli en prioriterad del i det
dagliga arbetet.
Närnnden efterfrågar ett mer lösningsorienterat förhållningssätt istället för ett, som

det ibland upplevs, problemorienterat. Det är angeläget att bemötandet blir bättre.
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TöREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

xommuner i sarnarbete
IT-avdelningen

IT-nämnden

Aktuell information om IT-verksamheten
IT-plattform
MTG-kommunerna har en homogen och modern IT-miljö för både Administration och
Skola. Ständiga förbättringar och uppgraderingar sker kontinuerligt för att hålla funktion och
säkerhetsnivåerna på rätt nivå.

Efter den uppdatering av serverrniljön som genomfördes under 2014, till den senaste
versionen inom Microsofts produktutbud, står vi väl rustade för att hantera de system och
den arbetsplatsutrustning som efterfrågas. Vi fortsätter införandet med Windows 8. l på PC, i
och med att nylevererade datorer är installerade med det operativsystemet. Vi fortsätter även
arbetet för att förbättra installationsrutinerna när det gäller de surfplattor man önskar använda
inom stora delar av MTG-kommunernas utbildningsverksarnheter. På grund av den stora
efterfrågan på dessa, har vi infört en produkt från Microsoft som heter Intune. Denna
systemprogramvara används för att underlätta hanteringen av surfplattorna och kornmer
troligtvis framöver, även att användas för hanteringen av smarta telefoner.
Under 2014 fortsatte också förbättringsarbetet, när det gäller uppdatering av kapaciteten i
datakommunikationsnätet. Under hösten uppgraderades till exempel förbindelsen mellan
Hova och Gullspång, och under början av 2015 har vi låtit uppgraderat den hårt trafikerade
förbindelsen mellan Mariestad och Töreboda till 10 Gbit/s (i teorin 10 gånger snabbare än
förut). Vi har nu dessutom under våren fått en redundant förbindelse på plats mellan
Mariestad och Töreboda. Med denna förbindelse på plats, blir vi inte längre lika sårbara som
tidigare och en incident likt den i november, kommer i framtiden inte att innebära lika
omfattande störningar. Under början av året har vi också låtit uppgradera Internetkapaciteten, från 300 Mbit/s till 400 Mbit/s.
IT-Supporten
För närvarande ligger balansen på 368 öppna ärenden.
Glädjande nog kan vi se, trots en ökning i antalet inkommande ärenden till supporten, att vi
lyckats minska antalet öppna ärenden rejält. Under årets första månader har vi minskat från
nästan 600 öppna ärenden och löser återigen fler ärende än som kommer in varje månad.
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xommuner i sarnarbete
IT-avdelningen

Vi kan konstatera att den efterlängtade personalförstärkningen inom IT-supporten har gett
den önskade effekten.

Nedanstående statistik baseras på inkornmande och avklarade ärenden. Det som kan
definieras som normala ärenden hanteras generellt samma dag eller dagen efter. Vid
arbetstoppar kan det dröj a ytterligare någon dag. Mer komplicerade ärenden varierar i tid
men följs upp genom ärendehanteringssystemet och prioriteras vid behov om utifrån
tidsåtgång och konsekvens.

2015

jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec SUMMA

Inkomna
ärenden

1865 1429 1776 1477

6 547

1819 1576 1881 1461

6 737

Avklarade
ärenden

SUMM

2014
Inkomna
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ärenden

2013

144 151

8

ärenden
Avklarade

138 145

179 136 139
17 895

176 140 130
17 566

Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec SUMMA

Inkomna
1634 1409 1350 1551 1314 986

703 1861 1468 1544 1353 1025 16198

1653 1457 1319 1535 1377 1032

717 1756 isgo 1533 1337 1000 16306

ärenden
Avklarade
ärenden

Omfattning
MTG IT har de senaste tre åren haft ca 4 500 datorer, fördelade över våra tre kommuner, att

hantera. Till detta tillkommer ca 800 elevdatorer på Vadsbogymnasiet, som hanteras enligt
en särskild mtin, då de är så kallade ett till ett-datorer. Under 2014 och början av 2015 har
det tillkommit en relativt stor mängd surfplattor och vi ser att vi under 2015 kornmer att få en
ökning av ett till ett-datorer, fördelade på både bärbara PC och plattor. Under det senaste året
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xommuner i samarbete
IT-avdelningen

har det tillkommit ca 700-800 iPads i MGT-kommunernas nätverk och ungef'm lika många
ytterligare kommer att har tillkornmit i samband med höstens skolstart.
MTG IT hanterar idag ca 250 servrar, varav ca 80 % är virtualiserade, vilket innebär en
effektivare drift, hantering, samt låg kostnad och energiförbmkning. Inom nätverket pågår en
ständig tillväxt. Idag hanteras ca 400 trådlösa accesspunkter, fördelade på ca 80 arbetsställen.
Personalsituation

Nu under vintern och våren har vi haft glädjen att kunna välkomna tre nya medarbetare till
oss på MTG IT; Evelina, Oscar och Markus. Oscar ersätter Susanne Nordgren som lämnat
oss, men Evelina och Markus är netto-förstärkningar. Denna förstärkning märks både på att
vi nu har en bättre förmåga att lösa ärenden i IT-supporten, men vi har också fätt positiva
reaktioner på de nytillkomnas trevliga bemötande och positiva sätt.
Adnan, en av våra tekniker, har fått erbjudande om annan anställning och är nu tjänstledig
för att prova denna tjänst. Istället för att rekrytera in en tekniker tillfölligt, har vi valt att
?köpa tillbaks" honom ca två dagar i veckan.
Budgetuppföljning
I samband med skiftet mellan kvartal ett och kvartal två, är IT-nämndens resultat -1,2 milj kr.
Detta beror framför allt på att det ankormnit några stora licensfakturor i samband med
årsskiftet och under januari månad. En större del av dessa beror på volymökningar i
organisationerna, varav en del visade sig i samband med den licensgenomgång som
Microsoft lät utföra på MTG-kommunerna under sen höst 2014.
Uppföljningen visar onödigt stort underskott, då några av fakturorna inte blivit periodiserade.

Övriga kostnadsslag, inräknat personalkostnader, följer budget väl, med undantag av att vi
inte lyckats genomföra utfakturering enligt plan, varför intäkterna är under de budgeterade.
Ett kvarstående problem gällande faktureringsrutinerna är att den medarbetare som gör
huvuddelen av faktureringen, varit sjukskriven även delar av 2015 och har heller inte lyckats
genomföra överlämning till vår nya medarbetare som ska ta över.

Pågående utvecklingsarbete
Som ett led i att förbättra samarbetet med verksamheterna, fortsätter vi med det arbete vi

kallar Verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Sedan en tid har vi arbetat fram:för allt med
att få en samsyn bland de tre kommunerna kring vad MTG-IT ska ge för stöd inom den
ökade digitaliseringen i utbildningsverksamheterna, men vi kormner nu att fortsätta med
-förtätning av möten och starta upp nya mötesfornner (strategiska respektive operativa möten)
med alla kommunens :förvaltningar. Ambitionen är att vi ska ha fått detta tillstånd innan
årsskiftet.
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Värt att nämna när det gäller samarbetet med utbildningsf?5rvaltningarna så här långt, är att vi
nu leverera iPads till pedagoger och elever och vi har anpassat det trådlösa nätet så att iPads
nu kan ansluta på sarnma sätt som bärbara PC. Vi har diskuterat lärplattformar och även om
vi är långt ifrån att alla inom MTG använder samma plattforrn, så är frågan uppe på bordet
om vilka funktioner man önskar ha. Vi har också berett frågan om att även personalen inom
skolan ska arbeta i Office365 (molnversionen av Microsoft Office) på samma sätt som elever
har gjort under ett par år.
Vi fortsätter också att utveckla det interna arbetssättet inom MTG IT. Förutom den

förbättrade incidentprocessen vi införde under 2014, kommer vi nu att införa två ytterligare
processer (problem och change) som framför allt är inriktade på att förbättra rutinerna kring
systemdrift. Detta arbete fortskrider och ambitionen är att införa processerna under 2015.
Vi har inom MTG IT upplevt en viss frustration över att vi inte känner att vi har en tydlig
målbild. Den hårda arbetsbelastningen den senaste tiden har också inneburit att vi blivit
mindre proaktiva. På grund av detta tog vi tillföllet i akt, att parallellt med Töreboda
kommuns mål- och visionsarbete, starta upp ett eget målarbete. Detta startades upp under
avdelningens utvecklingsdag i början av mars och fortsätter nu med grupparbete inom fem
fokusornråden. Undertecknad kommer att i början av hösten awapportera för nämnden hur
detta arbete har fortskridit.

Ett av områdena som vi kommer att arbeta vidare med inom ovanstående målarbete, är

effektiviseringar inom IT-supporten. Bland annat märker vi att man efterfrågar en bättre
återkoppling på olösta ärenden och även en snabbare handläggningstid på vissa typer av
ärenden. Vi har också haft problem med att vår nuvarande telefonilösning inte gett möjlighet
till en adekvat köfunktion, vilket fått till följd att användarna ofta får upptaget när det ringer
till IT-supporten, utan att vare sig de eller vi vet hur lång väntetiden är. Här är vi nu nära en
lösning och tror att vi har en så kallad ACD-kö på plats i slutet av sommaren.
MTGs kommunchefer och IT-chefen har fått ett uppdrag från MTG styrgrupp, att ta fram
nya IT-strategier för MTG-kommunerna. Arbetet har nu kommit en bra bit på väg. Mycket
av underlaget som behövs för att formulera en relevant IT-strategi, kommer fram i samband
med den ovan nämnda förbättrade och förtätade verksamhetsdialogen och genom
omvärldsbevakning. Resterande del tar vi nu fram genom de dialogmöte som nu genomförs
med hjälp aV den externa resurs vi valt att anlita. En avstämning med MTG styrgrupp
kornrner att göras av ett i all väsentlighet fördigt strategidokument, i början av juni.

Framtid
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Kommuner i mrnarbete
IT-avdelningen

Nu när arbetet med IT-strategin har kormnit så långt, är det dags att börja tänka på att revidera det
samarbetsavtal som styr MTG ITs uppdrag. IT-strategin kommer att ge en tydlig inriktning till detta
och en del som ska återfinnas i samarbetsavtalet, är den fördelningsmodell som sedan en längre tid är
?beställd". Det är viktigt att den nya ekonomiska modellen kan börja tillämpas vid kommande
årsskifte.

Ett viktigt område vi kommer att arbeta vidare med, är våra interna rutiner och processer, där
vi ser att det finns en del tid och kvalitetsvinster att finna. Detta arbete beskrivs i kapitlet
ovan.

Ytterligare ett område där MTG IT kommer att stötta verksamheten, är kring tjänster mot
våra invånare, så kallade e-tjänster. Det ska bland annat införas en så kallad etjänsteplattform som är ett ramverk där man ger de olika e-tjänsterna ett så likartat utseende
som möjligt. Denna plattform ska vara densamma för MTG-kommunerna. Arbetet inleddes
med omvärldsbevakning och produktvisningar under 2014 och ambitionen är att kumia vä5a
produkt och utveckla e-tjänster under innevarande år.
MTG IT kommer under 2015 att hjälpa kommunerna i samband med det kommande arbetet
med byte av telefonisystem i Gullspång och Töreboda.
Som nämnts tidigare, kommer MTG IT med att ta fram självservicefunktioner för ITanvändarna. Inledningsvis kommer dessa att användas av personal inom skolan, men ganska
snart kommer de att vara tillgängliga för alla användare.
Ett viktigt arbete för MTG IT under 2015, blir att se över funktionerna i MTG-kommunernas
trådlösa nätverk. Vi får löpande fätt in nya önskemål om funktioner och ny utrustning som
ska kum'ia fungera i kommunernas trådlösa infrastruktur och vi behöver nu ta ett större grepp
kring hur vi bemöter dessa nya behov och önskemål. Två delornråden inom trådlösa nät som
vi just nu arbetar aktivt med, är hur vi på ett bättre sätt hanterar gästanvändare i nätverket
och hur vi kan skapa bättre funktioner till de plattor (iPads) som i stor omfattning börjat
användas i skolan och undervisningen. Exempel på nya funktioner är utskrifter från iPads
och överflyttning av iPads (både nya och tidigare inköpta) från det så kallade gästnätet, till
det nät där man får en anslutning så snart man kommer in i kommunens lokaler, det så
kallade KIS-nätet.

Ytterligare ett område där vi kommer att göra ett större arbete i IT-infrastrukturen under
2015, är inom området backup-hantering och lagring. Här har vi när det gäller backuphanteringen såväl gammal utrustning som föråldrade mtiner, och när det gäller utmaningen
att lagra användarnas data, behöver vi kunna möta de nya behoven att lagra stora mängder
bilder och filmer från utbildningverksamheterna, på ett kostnadseffektivt sätt. Ovan nämnda
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plattor skapar också indirekt ett behov av nya tjänster för datalagring. På längre sikt kommer
detta område även att överlappa med området digitala arkiv och långtidslagring.
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Budgetuppföljning 2015
IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit budgetuppföljningen.

Ärendet

IT-chefen redovisar ett underskott för verksamheten på -1,2 miljoner kronor.
Underskottet härrör från höga licensfakturor i sarnband med årsskiftet och under
januari månad. Större engångsbelopp kommer att periodiseras över året.
Helårsprognosen visar på ett nollresultat.
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ITN g 23

Dnr IT 2015/0003

Budgetförslag 2016
IT-nämndens beslut

Mötet rekormnenderar MTG-kornrnunerna att besluta godkänna budgetförslaget för
2016, enligt bilaga.

Ärendet

IT-chefen redovisar ett budgetförslaget för år 2016 som är detsamma som för år
2015. Dock tillskjuts lönekompensation.
Intäkter 18,3 miljoner kronor + löneuppräkning.
Bilaga
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Ansvar Kodtext Ve Konto

Kodtext Konto

17210000 ITMTG

36124

Förs Mstad centr int IT

-8358,00

-ssis,oo

17210000 ITMTG

36125

Förs Mstad verks int IT

-1464,00

-105,00

17210000 ITMTG

36125

Förs Mstad verks int IT

o,oo

-1020,00

17210000 ITMTG

36126

Förs Gsp centr int IT

-2090,00

-2205,00

17210000 ITMTG

36127

Förs Gsp verks int IT

-soo,oo

-719,10

17210000 ITMTG

36138

Fe5rs tolkf väst int IT

-1200,00

-ioos,oo

17210000 ITMTG

36138

Förs tolkf väst int IT

o,oo

-250,00

17210000 ITMTG

39101

Int arb Töreb cent intäkt

-3482,00

-3871,00

17210000 ITMTG

39102

Int arb Töreb verks intäk

-122,00

-300,00

Intäkter

Budget.20l4

Budget 2015

-17516,00

-18293,10

Budget.20l6

-18563,00

17220000 ITMTG 50000

Löner o arbetad tid

7383,00

0,00

17220000 ITMTG 50210

Månadslön

o,oo

7937,10

8207,00

17220000 ITMTG 51100

Semesterlön

o,oo

134,90

134,90

17220000 ITMTG 55000

Kostnadsersättningar

so,oo

o,oo

o,oo

17220000 ITMTG 56000

Sociala avg enl lag

2819,00

o,oo

o,oo

o,oo

3104,50

3104,50

10252,00

11176,50

11446,40

17220000 ITMTG 56100

Personalkostnader

17210000 ITMTG

60000

650,00

sso,oo

sso,oo

17210000 ITMTG

62000

35,00

o,oo

o,oo

17210000 ITMTG

63000

1000,00

1215,00

1215,00

17220000 ITMTG

64000

Förukn invent-material

600,00

600,00

600,00

17210000 ITMTG

65000

Kontorsmatrl It Trycksak

20,00

10,00

io,oo

Lokal-markhyror fast serv

t):j
)'%
0)
(X)
oo
H

J
?

N
(J

k,
?

17210000 ITMTG 66000

Rep/Underhåll mask-invent

130,00

ioo,oo

ioo,oo

17210000 ITMTG 68000

Tele-It-Kommunikat-Post

710,00

750,00

750,00

160,00

150,00

iso,oo

3305i00

3375,00

3375,00

17220000 ITMTG 69000

Kostnader område 6

17210000 ITMTG 70000

Övr verksamhetskostnader

ioo,oo

100,00

ioo,oo

17210000 ITMTG 72000

Annonser reklam informat

:to,oo

0,00

o,oo

17210000 ITMTG 74000

Övriga främmande tjänster

700,00

soo,oo

soo,oo

17220000 ITMTG 74340

IT-drift/datapr/Iicenser

1100,00

iioo,oo

iioo,oo

17220000 ITMTG 76000

Diverse kostnader

350,00

370,00

370,00

17210000 ITMTG 79200

Avskr byggnader tekn anl

1699,00

1630,60

1630,60

17210000 ITMTG 79810

Internränta

o,oo

41,00

41,00

3959,00

3741,60

3741,60

o,oo

0,00

o,oo

Kostnader område 7

Totalt
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ITN § 24

Dnr IT 201 5/0004

Anmälan av delegationsbeslut
IT-nämndens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anrnäls och läggs till handlingarna.
Ärendet

IT-chefen meddelar att tre rekryteringar har genomförts. Mötet diskuterar att
fortsättningsvis samla besluten i en pärrn som kan cirkulera på mötet.
Bilaga
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Utdragsbestyrkande

Bilaga I1'N § 24

Tre kommuner i samverkan
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DELEGATIONSÄRENDEN IT-NÄMND

IT-avdelningen

Datum

Beslut

2015-02-02

Anställning Evelina Hagström
Anställning Oscar Andersson
Anställning Markus Ljudvåg

2015-02-02
2015-02-02

Å.!;:

IT-chef
IT-chef
IT-chef

NAMN

POSTADRESS

TELEFON

E-POST

Ove Frid

Box 83

ove.frid@@toreboda.se

IT-Chef Mariestad, Töreboda

545 22 Töreboda

0506-180 00 (Vxl)
0506-77 70 90 (Direkt)

och Gullspång Kommun

TÖREBODA, MARIESTADS OCH
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GULLSPÅNGS KOMMUNER

Sammanträdesdatum

IT-nämnden

2015-05-19
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ITN § 25

Dnr IT 201 5/0006

Interndebiteringslista
IT-nämndens beslut

Frågan tas upp på nästa sammanträde.

Ärendet

IT-chefen meddelar att en ny interndebiteringslista är under framtagande och
förväntas kunna redovisas på nästa möte.

?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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ITN § 26

Dnr IT 2015/0007

Status IT-strategi
IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit informationen.

Ärendet

IT-chefen inforrnerar att arbetet med IT-strategin fortgår som planerat.
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IT-chefen

ITN § 27

Dnr IT 2015/0009

Internkontrollreglemente
IT-nämndens beslut

Frågan tas upp på nästa sarnmanträde.

Ärendet

IT-chefen informerar att arbetet med internkontrollreglementet fortgår som planerat.

'?Justerare
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IT-chefen

Samtliga chefer inom MTG

ITN § 28

Dnr IT 201 5/000 10

Synkronisering av privata mobiltelefoner
IT-nämndens beslut

Möjlighet till synkronisering finns och respektive chef får besluta om
synkronisering av privata telefoner.

Ärendet

IT-chefen informerar om synkronisering av privata mobiltelefoner muntligen och i
bilaga. Det framgår att det är fullt möj ligt att synkronisera mobiler som inte är
inköpta av arbetsgivaren. MTG-kornmunerna har idag en väl fungerande lösning för
synkronisering av de anställdas Exchange-konton. Det är dock viktigt att beakta
några viktiga omständigheter: kostnad och supporterbehov, ansvar för privat data
samt skydd av arbetsrelaterad data.
Bilaga

?Justerare
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Utdragsbestyrkande

Bilaga IIN § 28
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Datum: 2015-05-15
Dnr:
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Kommuner i samarbete

MTG IT

IT-nämnden

Ove Frid
IT-chef

Synkronisering av privata mobiltelefoner
Bakgrund

Det finns sedan flera år en tilltagande önskan att kunna få använda sin privata
mobiltelefon (smartphone) för att via den få tillgång till aföetsrelaterad epost och
kalendet. Denna önskan kommer ftamföt aut ftån skolförvaltningarna, i och med
att deras pedagoger som tegel inte har någon telefon betald av aföetsgivaren, och
man ser att man skuue dra stor nytta av att ha eposten tillgänglig i telefonen.

Lösning
Det år? fuut möjligt att synktoniseta även mobilet som inte är inköpta av
arbetsgivaren. MTG-kommunerna har idag en välfungetande lösning föt
synkroniseting av de anstäudas Exchange-konton. Det är dock viktigt att beakta
några viktiga omständighetet:
*

@

*

Kosföad och supportbehov
?Ansvar för privat data
Skydd av arbetstelaterad data

Nedan följer en kortare redogötelse för vat en av dessa omständigheter.
Kosttzad och supportbehoti
När vi öppnat upp för att möjliggöra synkronisering av anstäudas privata
mobiltelefonet, kommer en viss ökning av MTG-kommunernas totala
supportbehov att uppstå. Aven om det är telativt enkelt att konfigutera
synktoniseringsfunktionen föt en användate, så kommer en andel av användarna
att misslyckas och behöva hjälp med detta moment. Det komtnet även att uppstå
ptoblem med synkroniseringsfunktionen någon gång emellanåt och därmed
uppstår ett supportbehov som kan bli kännbart, när man har många användare.

dg
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Det finns också en problematik vid eventuen förlust ellet stöld av mobiltelefoner.
Om en telefon kommet på avv%at, måste användaten rappotteta detta tin ITsupport, så att möjligheten att synkronisera tas bor för denna enhet.
MTG IT som har ansvar för funktionen att synk?tonisera epost och kalendet till
telefonet, behöver n%on form av kompensation för den ökade suppottinsats som
komtnet att krävas för ovanstående arbete.

När det gäuer användare som inte är anstäuda inom skolan, fillkommer dessutom
en licenskostnad föt vatje enhet som man synktoniserar epost och kalendet till.
Kostnad för synktonisering till mobiltelefon är idag:
- 200 kr/ år för anstäuda inom utbildning.
- 800 kt/åt/enhet för anstäuda inom övtiga verksamheter.
Ansvarfir privat data
En privat mobiltelefon innehåuer en större ellet mindte mängd information av
privat karaktär (foton, filrner meddelanden m.m.). Denna infotmationsmängd kan
vi som atbetsgivare inte hanteta euer kont?toueta, utan denna fåt användarna själva
hantera och säkerstäua att det finns säkeföetskopia på. Vid konfigurering ellet
felavhjälpning av synktoniseringsfunktionen mot MTGs Exchangemiljö, skulle
det teoretiskt sett kunna uppstå n%ot problem, som g«jt att data försvinner från
användarens mobiltelefon. Dessa eventueua problem kommer MTG IT inte att
kunna lösa. Denna ptoblematik finns förstås även när det gäuet mobiler som är
inköpta av atbetsgivaren, men ansvarsföthåuandena när det gäller informationen
på dessa är annorlunda än när det gäuer privatägd utrustning.
Förutsättningen föt att MTG IT ska åtta sig att synkronisera privata
mobiltelefoner, är att en friskrivning får götas när det gäuer ansvaret för eventuen
förlust av användarnas privata information. Denna typ av händelser är fötstås
ovanliga, men kan utan tvekan inträffa.
S kydd av arhetsrelaterad data
När vi möjliggör för användatna att hanteta epost i sina mobiltelefonet (som inte i
övtigt kontroueras av MTG I T), är det viktigt att skydda epost-kontot ftån
otillbötlig användning. På en dator som används mot epost-systemet, ktävs en
inloggning föt varje tillfalle som man ska använda epost-funktionen, men när det
gäuer mobiltelefoner åt användatnamn och lösenord inskrivet permanent. Hät
rnåste vi säkerstäua att en kod (så kauad PIN-kod) stäus in på telefonen, föt att
skydda användarens epostkont från felaktig användning.
En fömtsättning föt att MTG IT ska synkronisera användarnas mobiltelefonet, är
att vi tillåts att stäua in inloggning via PIN-kod på mobiltelefonerna. Detta gäller
såväl mobiltelefoner ägda av aföetsgivaren, som privatägda mobiltelefoner.
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Sammanfattning
Det fir? fullt realistiskt att möjliggöra för och tillåta att, privata mobiltelefonet
synkroniseras mot MTG-kommunetna Exchange-rniljö. Dock måste
nedanstående omständigheter beaktas:
*

MTG IT bör få rimlig ekonomisk kompensation föt den extra arbetsinsats
och de extra licenskostnadet som detta innebär. Vad dessa kostnadet är,

*

*

4(:

beror på beräknat antal nya enhetet att hantera.
Arbetsgivaren måste få frisktiva sig när det gäuer ansvaret för eventueu
förlust av användarnas ptivata information, som skulle kunna uppstå i
samband med hantetingen av synkroniseringsfunktionen.
Man måste tiuåta att ett lösenord i form av en PIN-kod sätts på den
privata mobiltelefonen, för att skydda mot att den anstäudes epost-konto
används otillbörligt.
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ITN § 29

Dnr IT 201 5/0001l

Förenklad lösenordspolicy
IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att IT-erföeten förlänger tidsintervallet för lösenordsbyte
till 120 dagar.

Ärendet

Det finns önskemål om att intervallet mellan när lösenord ska bytas j?5rlängs. ITchefen inforrnerar att det ur ett säkerhetsperspektiv är att rekommendera att
nuvarande intervall på 60 dagar förblir det sarnma. Mötet diskuterar olika
tidsintervall för byte av lösenord.
Yrkanden

Johan Abrahamsson yrkar att IT-nämnden fattar beslut om att förlänga
tidsintervallet för lösenordsbyte till 120 dagar.

Utdragsbestyrkande
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ITN 6 30

Övriga frågor
IT-nämndens beslut

Mötet har mottagit informationen.

Ärendet

Sekreterare Peter Andersson informerar att enligt samrnanträdesprotokoll har
Kommunfullmäktige beslutat att:
*

*

*

Den gemensamma IT-nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kornmunfullmäktige godkänner :förslagen till ombudgeteringar av
investeringsprojekt från 2014 med totalt 27 268 000 kronor.
Kornmunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2014 för
Töreboda kornmun. Av årets resultat avsätts 675 000 kronor till

resultatutj ärnningsreserven.
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