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rögtaooa uaai;stao cucispAss
Kommuner i samarbete

IT-nämnden

Beslutande organ

Plats och tid

Kommunhuset i Töreboda, Röda rummet, kl. 8.30-9.35

Beslutande

JohanAbtahamsson (M) Otdfötande
(M) Vice otdfötande

Bengt Sjöbetg

BjörnThodenius (M) Tjänstgörandeersättare,deltogej§§l-2

Övriga deltagande

Matianne Kjeuquist (S) Ersättate
Stefan Rydbjet
Tommy Sandberg
Ola Blomberg

T.f. IT-chef

Kornrnunchef Töreboda SS 5-6
Sektetetate

Utses att justera Bengt Sjöbetg

Justeringens plats och tid Ptotokollet justetas i ditekt anslutning till sarnmanträdet.
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Sekreterare

Ola

Ordförande

Paragrafer 1-8
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Justerande

Bengt Sjöbetg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-25

föataooa aaaai;mo auuspAsa
rvmmuner i sarnarbete
IT-nämnden

ITN § 1

Val av protokolljusterare
IT-nämndens beslut

Att jämte o.tdföranden justeta dagens ptotokou utses Bengt Sjöberg (M).

Jrsterandes?si?.ignatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-Ol-25

TöREBöDÅ uaaiÄsrao auiispAwa
Kommuner i samarbete
IT-nämnden

ITN § 2

Fastställande av dagordning

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutat att ätende 9 Atzsvarfir IT-txämndens nämndadministration år 2016
utgår ftån föredtagningslistan.
IT-nämnden beslutat därefter att goäänna upprättat fötslag till fötedtagningslista
föt dagens satnrnanträde.
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Sammanträdesdatum
2016-01-25

röataooa uui;sarao GULLSPANG
xommuner i samarbete
IT-nämnden

ITN 2015/0003

ITN § 3

Information: IT-nämndens ekonomiska resultat år 2015

IT-nämndens beslut
IT-nämnden notetar infotmationen.

IT-nämnden beslutat att t.f. IT-chefen ska skicka den ekonorniska tapporten till nämndens
ledamötet och etsättate så snatt den är fatdigstäud.
Bakgrund

Vid IT-nämndens samman'föde 2015-09-02 lämnade t.f. IT-chefen en nul%esanalys av
nämndens budget unde.t innevarande åt på samtnanttädet. Infotmationen innefattade även
en besktivning av de ekonomiska ptocessetna inom IT-avdelningen.

IT-nämnden notetade att det i den rådande situationen inte vat möjligt att upptätta en tillftedsställande ekonomisk redovisning föt nämndens vetksatnhetet. Nämnden gav t.f. ITcheEeri i upp% att upptätta en ekonomisk lägestappott. IT-nämnden beslutade även att
t.f. IT-chefen ska redovisa en uppföljning av nämndens budget föt innevarande år vid samtliga sarnmanttäden under hösten.

Vid IT-nämndens sarmnanträde 2015-10-13 lämnade t.f. IT-chefen en ekonomisk lägestappott och budgetuppföljning. Nämnden noterade att de såg allvatligt på den ekonorniska situationen och gav t.f. IT-chefen i uppdrag att rninirnera samt Eötdela vetksamhetens kostnader till betörda användare/kosföadsstäue. Nämnden noterade även att MTG-stytgrupp
2015-09-25 hade givit t.f. IT-chefen i uppdrag att, i samverkan med ekonomichefen i Töreboda kornrnun, upprätta en ekonomisk analys av innevarande år samt ett underlag föt
nämndens detaljbudget 2016.

T.f. IT-chefen samt ekonomichefen i Töreboda komrnun redovisade en ekonomisk analys
av nämndens vetksarnhet föt innevatande åt vid sarnmanträdet 2015-11-13. Analysen visade
ett undetskott om 2 600 tkt och nämnden gav IT-chefen i uppdtag att vidta möjliga åtgätder föt att minska undetskottet för innevarande år.

Vid nämndens sarnrnanttäde 2015-12-Ol lämnade t.f. IT-chefen en ekonomisk lägestappott
för nämndens budget föt innevarande åt. Nämndens undetskott uppgick till2 600 tkt. T.f.
IT-chefen framhöu dock att undetskottet sannolikt kommer att tninska något till bokslutet.
T.f. IT-chefen infotmerar om prehminätt ekonorniskt resultat för IT-nämnden år 2015 på
samrnanttädet.

Underlag för beslut

Sktivelse upprmttad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjet 2016-Ol-18, Infotmation: IT-nämndens
ekonomiska tesultat år 2015.
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xommuner i samarbete
IT-nämnden
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IT-chef S tejan Rydbjer
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rögtaooa MARIESTAD cuuspAsa

Kommuner i samarbete
IT-nämnden

ITN 2016/0003

ITN § 4

Konsekvensbeskrivning av IT-nämndens budget för år 2016
IT-nämndens beslut

IT-nmmnden get t.f. IT-chefen i uppdrag att upprätta ett fötslag till en detaljbudget i balans
föt nämndens verksamhet åt 2016. Uppdtaget innefattar att identifiera kostnader som kan
fötdelas till kommunetnas verksamhetet. Uppdraget ska tedovisas vid nämndens extta
sarmnanttäde den 15 febmati.

Bakgrund

IT-nämnden gav 2015-10-13 t.f. IT-chefen i uppdtag att, i samverkan med ekonornichefen i

Töreboda kotnmun, upptätta ett underlag för nämndens detaljbudget 2016.

T.f. IT-chefen samt ekonornichefen i Töteboda kornmun infotmetade vid satnmanttädet

2015-11-13 om IT-nämndens budgetförutsättningar föt år 2016. Nämnden gav t.f. ITchefen i uppdrag att, i samvetkan med kornrnunchefetna, upptätta förslag till hut närmidens
underfinansietade budget om ca 1000 tkr föt åt 2016 ska finansietas av tespektive kommun.

Vid nämndens sarnrnanttäde 2015-12-Ol presentetade t.f. IT-chefen ett fötslag till budget
för IT-nämndens verksamhet åt 2016. Fötslaget presentetas på sarnrnanträdet. Nämnden
gav t.f. IT-chefen i uppdtag, att konsekvensbeskriva en minskad budget om 1274 tkr för att
uppnå en budget i balans för h 2016. Uppdtaget skulle återtapportetas snarast.
T.f. IT-chefen har upprättat en konsekvensanalys i enhghet med nämndens upp%. Konsekvensanalysen presentetas på sarmnanttädet.
Underlag för beslut

Skrivelse upptmttad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjet 2015-11-26 IT-nämndens budget föt år
2016.

Konsekvensbesktivning av rninskad budgettam med 1274 tkr för IT-nämndens verksarrföet
år20l6.

Expe&rm tilh
'?T-ch4 S tfin Rydbier
E]eonomich4Atårs Bernhall
Ejeonomienhet:rch4Jonas Eriksson
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ITN 2015/0014

IT-nämnden

ITN § 5

Information: Avtal med VänerEnergi AB om nättjänster
IT-nämndens beslut

IT-nämnden ger komrnunchefen i Töreboda i uppdrag att upprätta ett fötslag till underlag
föt att upphandla nättjänstet/ cotenät i Mariestad, Töteboda och Gullspångs kornrnunet.
Bakgrund

Nu g'äuande ?'Avtal om Nättjänstet? undertecföades 2008-03-07 av Matiestads kornrnun
och Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB). Detta avtal ersatte samtliga tidigare stadsnätsavtal och andta övetenskomtnelser om nättjänster som tecknats meuan parterna föte
den 31 decembet 2007. Avtalet löper ut 2015-12-31. Eftet bindningstiden överg,åt avtalet till
ett tillsvidareavtal med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Vid IT-nämndens samman'föde 2015-09-02 ?or?merade Rolf Åkesson, VD för VänerEnetgi AB, om fömtsättningatna för ett nytt avtal om nättjänster. Nåmnden gav t.f. ITchefen i uppdtag att upprätta ett förslag till nytt avföl om nättjänster meuan MTG-IT och
VänetEnetgi AB. Avtalet skulle upprättas i sarnråd med kornrnuncheferna i Matiestad, Töteboda och Gullspångs kornmunet. Ett förslag till nytt avtal skulle presenteras vid ITnärmidens sarnrnanträde 2015-11-13.

Vi nämndens satnrnanträde 2015-11-13 lämnade t.f. IT-chefen en lägesrapport om pågående
diskussioner med VänetEnergi AB avseende avtal om nättjänstet. Ett fötslag till nytt avtal
skulle vara fåtdigstänt under novembe.t månad. Föteslagen avtalslängd var fem plus två åt.
Vid närmidens sarnmanträde 2015-12-Ol ptesentetade t.f. IT-chefen ett förslag till nytt avtal.
IT-nämnden beslutade att fottsätta diskussionetna med VänerEnergi AB om ett nytt avtal
om nättjänster. Befintligt avtal om nättjänstet meuan Matiestads kornmun och VånetEnetg:i
AB förlängs därmed till och med 2016-06-30.

Kommunchefen i Töreboda samt t.f. IT-chefen informerat om ärendet på nmmndens sammanträde.

Underlag för beslut

Skrivelse upptmttad av T.f. IT-chef Stefan Rydbjet 2016-Ol-18, Infotmation: Avtal med VänerEnergi AB om nättjmstet.

Förslag till nytt avtal med VänerEnergi AB om nättjänster.
Expedieras tiU
IT-cl4 S teJan Rydbier
Kommunchej Tommy S anåerg
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IrN 2015/0001

IT-nämnden

ITN § 6

Rapportering av uppdrag: Samarbete med Skövde kommun
avseende IT inom skolverksamheten
IT-nämndens beslut

IT-närru'iden beslutat att genomföta ett extta samrnan'föde den 15 februari kl. 8.30 i kommunhuset i Töteboda föt en tedovisning av den genomfötda uttedningen om samatbete
med Skövde kommun avseende IT inom skolvetksatrföeten
Bakgrund

Vid nämndens sarnman'föde 2015-10-13 diskutetades framtida organisation och vetksarnhet
föt MTG-IT. Nämnden gav kotnmunchefen i Töteboda i uppdrag att, i samvetkan med
kotnrnuncheferna i Matiestad och Gullspång, lämna förslag till ftamtida dtiftsforrner och
fottsatt verksamhet inom MTG-IT. Nämnden gav även t.f. IT-chefen i uppdrag att, i samvetkan med sektor utbildning i Mariestad, upprätta förslag till utvecklad suppott och service
för IT-vetksarnheten på Vadsbogymnasiet.

T.f. IT-chefen lämnade en lägestappott på IT-nämndens sarnrnanträde 2015-11-13. Nämnden gav t.f. IT-chefen samt kommunchefen i Töreboda i uppdtag att upptätta ett fötslag till
uppdrag föt att utveckla samarbetet med Skövde kornmun avseende IT inom skolvetksamheten. Uppdtaget innefattade åven att upprätta ett kosföadsfötslag föt konsultstöd.
Vid nämndens sarnrnanttäde 2015-12-Ol presentetade t.f. IT-chefen och kommunchefen i
Töreboda ett fötslag till uppdrag föt att utveckla samaföetet med Skövde kommun avseende IT iom skolvetksamheten. Nämnden beslutade att genomföra en utredning av att
koppla skolverksamheten (förskoleverksarrföeten, F-9 samt gymnasiet) inom Mariestad, Töreboda och Gullspång till IT-verksamheten i Skövde komrnun i enlighet med upptättat fötslag. Nämnden föteslog även tespektive komtnun att kostnaden ska fördelas i enlighet med
notmal fördelningsmodell.

Kornmunchefen i Töreboda informetat om p%ående arbete med uppdtaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upptättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2016-Ol-18, Rappotter?'mg av uppdtag:
Samarbete med Skövde komrnun avseende IT inom skolverksarnheten
E4edierm till:

Tf ff-chr.f Stefan R?yl%tr
Kommunchef Tommy S andberz
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IT-nämnden

ITN § 7

Rutin vid retur av uttjänta datorer
IT-nämndens beslut

1. IT-nämnden beslutar att IT-avdelningen ska hantera remt av samtliga uttjänta datorer.
2. Det åt dmtmed inte tillåtet föt petsonal att ?köpa loss? datoter föt privat bmk euer för
bmk av ttedje patt.
Bakgrund

Det hat inkornmit en fråga till IT-avdelningen från en verksarrföetschef som vill "köpa loss?
ett antal datoret. Det hat dock inte framgått om datoretna åven fortsättningsvis ska användas i verksatnheten euer om datotetna ska säljas till personalen föt privat bmk.
Sedan tidigare finns ett muntligt ptincipbeslut ftån komtnunchefetna i MTG att datoret ska
uttangetas på ett rniljömässigt sätt samt att det säketstäus att au data tadetas genom ptogtamvata alternativt degaussing. IT-avde?ningen ska ansvata föt avyttringen.

Föt att säketstäua sektetessen samt en rniljömässigt Mllbar hanteting av uttjänta «3atoter? föreslår t.f. IT-chefen att IT-avdelningen ska hanteta tetut av samtliga uttjänta datotet. Detta
innebär att det inte 'å tillåtet föt personal att ?köpa loss" datorer föt privat btuk euet för
bruk av tredje patt.
Behandling på sammanträdet

Bjötn Thodenius (M) ytkar avslag på punkten 2 i t.f. IT-chefens förslag till beslut: Att åt är
dämed ime är ti[[åtetfir persotza} att ?:&öpa loss? datorer?foar pritiat bnå el[er?för bntk av tre@ part.
Johan ?Abrahamsson (lvl) tillstytket t.f. IT-chefens fötslag i sin heföet.

Otdförande Johan Abrahamsson (M) stäuer förslagen undet ptoposition och finner att

nämnden beslutat i enlighet med t.f. IT-chefens förslag till beslut.
underlag fi5r beslut

Sfövelse upptättad av t.f. IT-chef Stefan Rydbjer 2016-Ol-18, Rutfö vid tetur av uttjänta
datotet.

Expåerm tiU

'T:j JT<hef Stefan Rydbjer

Kommunselereteraren i Törebok kommun
Kommunsek.reteraren i Mariestaå leommun

Kommunselereteraren i Gull@ångs leommun
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I'lN 2015/0001

ITN § 8

Aktuell information

Ny IT-chef

Bengt Sjöberg (M) inforrnetar om att Christofet Olsson hat anstäuts som riy IT-chef från
och med den 1 mars 2016.

Revisorernas granskning av IT-nämnden

T.f. IT-chefen informerar om att tevisorerna har påböi)at en @anskning av IT-n?dens
verksamhet.

Leasing av datorer

Eftet ftåga från Bengt Sjöberg (M) inforrnerat t.f. IT-chefen om fömtsättningatna för ITavdelningens leasing av datorer.
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