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Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
10:30-12:00 Lekebergs kommun  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Harry Lundin (Kommunchef)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
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Peter Strömberg (förvaltningschef)
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Ordförande _________________________________________________________________
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Justerare _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Sekreterare _________________________________________________________________
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2018-05-16

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§6 Val av justerare
§7 Förvaltningschefen informerar
§8 Verksamhetsrapport för Sydnärkes IT-förvaltning
§9 Information - Lägesrapport om GDPR
§10 Förstudie kring datakapacitet och infrastruktur
§11 Licenshantering
§12 Upphandling av licenser
§13 Ekonomisk utredning avseende gemensam IT-plattform
§14 Uppföljning av intern kontroll 2017 för Sydnärkes IT-nämnd
§15 Intern kontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2018
§16 Prognosrapport 1-2018 för Sydnärkes IT-förvaltning
§17 Redovisning av delegeringsbeslut
§18 Uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat reglemente
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd behöver utse justerare av protokollet. Justering kommer ske den 16 maj 
direkt efter nämndens sammanträde.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnden väljer Wendla Thorstensson till justerare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

Muntlig information från förvaltningschef

 Hantering av gamla och nya enheter
 Personalsituationen

 

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Verksamhetsrapport för Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 18-
30)
Ärendebeskrivning

Genomgång av statusen i verksamheten gällande supporttider

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsrapporten

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsrapporten

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport SYD-IT

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9- Information - Lägesrapport om GDPR
Ärendebeskrivning

Genomgång av nuläget kring GDPR-arbetet i Sydnärkes IT-nämnd.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Förstudie kring datakapacitet och infrastruktur (Syd-IT 18-
27)
Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att se över datakapaciteten och infrastrukturen inom de samverkande 
kommunerna i Sydnärkes IT-nämnd. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om att göra en utredning 
kring detta för att ta fram beslutsunderlag för eventuella åtgärder för att förbättra kapaciteten.

Detta beräknas kosta 120 000 kr och finansieras i befintlig budget och att eventuellt underskott 
fördelas enligt fördelningsnyckel mellan medlemskommunerna. 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd

1.Uppdrar till förvaltningschefen att genomföra förstudien kring datakapacitet och infrastruktur
2.Beslutar att kostnaden på 120 000 kr finansieras i befintlig budget och att eventuellt 

underskott fördelas enligt fördelningsnyckel mellan medlemskommunerna

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd

1.Uppdrar till förvaltningschefen att genomföra förstudien kring datakapacitet och infrastruktur
2.Beslutar att kostnaden på 120 000 kr finansieras i befintlig budget och att eventuellt 

underskott fördelas enligt fördelningsnyckel mellan medlemskommunerna

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Licenshantering (Syd-IT 18-28)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har sedan hösten 2017 haft en pågående revision av sitt licensinnehav från 
Microsofts revisionspartner SAM Solutions. Det ingår i alla Microsofts licensavtal att man har rätt att 
när som helst revidera innehavet hos alla kunder och på det sättet spåra differenser mellan de 
programvaror som används och de man betalar för via sina licensavtal. 

Revisionen har efter lång tid kommit fram till ett underskott på SQL-servrar (databasservrar) och 
Exchange-servrar (mail) och nu ska detta underskott regleras. Samtliga andra Microsoftprodukter var 
korrekt licensierade enligt revisionsföretaget SAM Solutions.

Revisionen har slutförts och visat att Sydnärkes IT-nämnd behöver förnya licenser för 494 000 kr. 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att kostnaden på 494 000 kr finansieras i befintlig budget och 
eventuellt underskott fördelas enligt fördelningsnyckel mellan medlemskommunerna vid bokslut. 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att kostnaden på 494 000 kr finansieras i befintlig budget och 
eventuellt underskott fördelas enligt fördelningsnyckel mellan medlemskommunerna vid bokslut. 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Upphandling av licenser (Syd-IT 18-32)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning ska förlänga sitt Microsoft Enterprise Agreement för 36 månader med start 
per 2018-06-01. Därefter kan under avtalstiden följa andra volymlicensavtal från Microsoft, Adobe 
eller andra tillverkare.

Avropsförfrågan omfattar licensprodukter, volymlicensavtal och tjänster knutna till dessa licenser 
från de tillverkare som kan bli aktuella för Sydnärkes IT-förvaltning under avtalstiden. Avropet avser 
alla typer av licensprodukter via programvaruavtal från de tillverkare som kan bli aktuella för 
Sydnärkes IT-förvaltning under avtalstiden.

Merparten av programvarorna gäller dock i dagsläget Microsoft, men kan även komma att omfatta 
produkter från tillverkarna Adobe, Citrix med flera. Tjänster knutna till programvaror eller 
programvaruavtal under avtalsperioden gällande både on-premise lösningar och cloud lösningar. 

Upphandlingen är en förnyad konkurrensutsättning som utgår ifrån ramavtal ” Programvaror och 
programvaror som molntjänst 2016 via SKL-Kommentus. Avtalsperioden är tre år med möjlighet till 
ett optionsår, uppskattad volym är 9 miljoner under avtalsperioden.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd delegerar till förvaltningschef att

1.Utvärdera anbud och ge tilldelningsbeslut
2.Teckna avtal med vinnande leverantör  

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd delegerar till förvaltningschef att

1.Utvärdera anbud och ge tilldelningsbeslut
2.Teckna avtal med vinnande leverantör  

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Ekonomisk utredning avseende gemensam IT-plattform 
(Syd-IT 14-26)
Ärendebeskrivning
Då det vid ordinarie månadsuppföljning upptäckts att 2018 års investeringsbudget är överskriden 
redan i mars månad, så har det genomförts en ekonomisk utredning av projektet ”Gemensam IT-
plattform” (SYD-IT 14-26). 

Identifierade områden som det finns brister i är:

 Neddragning av investeringsbudget ligger minst ett år för tidigt

 Ingen budgeterad reinvestering för löpande utbyte av hårdvara i IT-plattformen.

 Redundans mellan serverhallarna 1 och 2 är inte budgeterad i projektet.

Slutsatser som kommit fram i den ekonomiska utredningen är:

 Projektet från början inte tagit hänsyn till konsultkostnader för att slutföra projektet. 

 En förstärkning i investeringsbudgeten krävs till 2019 för löpande reinvesteringar. 

 En förstärkning i driftsbudgeten krävs till 2019 för att implementera teknik för redundans 
mellan serverhallarna 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd 

1.uppdrar till förvaltningen att slutföra projektet ”gemensam IT-plattform” 2018 och fördela 
kostnaden för detta vid årets slut i det ordinarie bokslutet

2.beslutar att övriga kostnader tas med i budgetarbetet inför 2019

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd 

1.uppdrar till förvaltningen att slutföra projektet ”gemensam IT-plattform” 2018 och fördela 
kostnaden för detta vid årets slut i det ordinarie bokslutet

2.beslutar att övriga kostnader tas med i budgetarbetet inför 2019

Beslutsunderlag
 §5 Projekt gemensam plattform
 Tjänsteskrivelse - Gemensam Plattform

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Uppföljning av intern kontroll 2017 för Sydnärkes IT-nämnd 
(Syd-IT 18-1)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Resultatet av 
uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i intern kontrollplan.

Sydnärkes IT- förvaltning konstaterat att övervägande del av de planerade kontrollerna ej har 
genomförts under 2017. Detta beror främst på otillräckligt med tid och resurser inom förvaltningen 
men även att den interna kontrollplanen för 2017 var väldigt ambitiös med många rutiner att 
kontrollera.

Mot denna bakgrund och analys av rutiner och kontroller kommer den interna kontrollplanen för 
2018 utformas med mer fokus på kvalitet än kvantitet.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljning av intern kontroll 2017

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljning av intern kontroll 2017

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Intern kontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2018 (Syd-IT 
17-46)
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Intern kontrollplanen visar vilka områden och risker som ska 
omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är att risken 
faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett riskvärde ut som 
anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i en riskbedömningsmatris.

I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet ska utföras, ansvarig, metod och 
frekvens. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
kommer redovisas i samband med prognosrapporterna.

Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2018. Planen innehåller 
färre risker som ska kontrolleras jämfört med föregående år för att öka fokus på kvalitet och 
säkerställa att tid och resurser finns hos ansvariga som ska genomföra kontrollerna.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för 2018

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2018
 Intern kontrollplan för Sydnarkes IT-nämnd 2018

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Prognosrapport 1-2018 för Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 
18-22)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT förvaltning har tagit fram en prognosrapport 1-2018 som innehåller en beskrivning över 
verksamhetens arbete, nuläge samt prognos för helåret.

Sydnärkes IT prognostiserar att två mål uppnås delvis.

Sydnärkes IT prognostiserar ett underskott med 1 150 tkr på helåret.

Investeringarna prognostiseras till 10 500 tkr på helåret, vilket gör att de går över budget med 2 700 
tkr.

Förslag till beslut
Sydnäreks IT-nämnd godkänner prognosrapport 1-2018.

 

 

Beslut
Sydnäreks IT-nämnd godkänner prognosrapport 1-2018.

 

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Redovisning av delegationsbeslut till och med 12 februari 2018.

Delegeringsbeslut
 Syd-IT 18-12-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 

betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten hos 
förvaltningen

 Syd-IT 18-21-1 - Delegationsbeslut provanställning

 Syd-IT 18-20-1 - Delegationsbeslut provanställning

 KS 17-389-4 - Tilldelningsbeslut

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delagationsbeslut

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delagationsbeslut

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18- Uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat reglemente
Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd ser ett behov av att se över reglementet för iT-nämnden

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd ger förvaltningschefen i uppdrag att i dialog med 
kommuncheferna/kommundirektörerna ta fram ett förslag på reviderat reglemente till 
sammanträdet den 7 november.

Paragrafen är justerad
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