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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2015-12-11

Datum för överklagan 2015-12-21 till och med 2016-01-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§22 Val av justerare
§23 Månadsuppföljning per oktober 2015
§24 Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd
§25 Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
§26 Beslutsattestander för Sydnärkes IT-nämnd 2016
§27 Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2016
§28 Intern kontrollplan 2016
§29 Kommunala tjänster över internet till extern part
§30 Trådlöst nätverk på allmän plats
§31 Meddelanden
§32 Redovisning av delegeringsbeslut
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22- Val av justerare
Beslut
Wendla Thorstensson (C) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Månadsuppföljning per oktober 2015 (Syd-IT 15-30)
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner ekonomisk uppföljning för oktober.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner ekonomisk uppföljning för oktober.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning oktober SYD-IT

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 15-27)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram en prognosrapport gällande mål och ekonomi för perioden 
januari-oktober 2015.

Alla nämnden mål bedöms delvis öppnås och ekonomin ser ut att gå mot ett underskott på ca 1 645 
000 kr.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3.

Yrkanden

Andreas Svahn (S) yrkar på att nämnden ska godkänna prognosrapport 3 samt uppdra till 
förvaltningschefen att genomföra en kundnöjdhetsundersökning i medlemskommunerna där 
bemötande, support och upplevd förväntan står i fokus. Resultatet av undersökningen redovisas för 
nämnden under våren 2016.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att:

1. Godkänna prognosrapport 3

2. Uppdra till förvaltningschefen att genomföra en kundnöjdhetsundersökning i 
medlemskommunerna där bemötande, support och upplevd förväntan står i fokus. Resultatet av 
undersökningen redovisas för nämnden under våren 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för 2015
 Prognosrapport 3 - 2015 för Sydnärkes IT-nämnd

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25 - Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 2016 med plan för 2017-
2018 (Syd-IT 15-28)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett förslag till MER-plan (mål, ekonomi och resultat) för 
2016 med plan för 2017-2018.

Planen innehåller mål och medel för 2016 och är alltså nämndens internbudget.  

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar MER-plan 2016 med plan för 2017-2018,

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar MER-plan 2016 med plan för 2017-2018,

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 2016
 Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 2016 med plan för 2017-2018

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26 - Beslutsattestander för Sydnärkes IT-nämnd 2016 (Syd-IT 
15-29)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente skall varje nämnd årligen besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2016 enligt 
föreliggande förslag. 

Sydnärkes IT-nämnd delegerar till förvaltningschefen att besluta om aktuella revideringar av 
föreliggande attestförteckning.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2016 enligt 
föreliggande förslag. 

Sydnärkes IT-nämnd delegerar till förvaltningschefen att besluta om aktuella revideringar av 
föreliggande attestförteckning.

Beslutsunderlag
 Beslutsattestanter SYD-IT 2016
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter Sydnärkes IT-nämnd 2016

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2016 (Syd-IT 
15-22)
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider för 2016:
9 mars (i Lekeberg)
25 maj (i Hallsberg)
28 september (i Laxå)
7 december (i Askersund)

Yrkanden

Andreas Svahn (S) yrkar på att nämnden ska uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag till 
sammanträdestider för 2016 som tar hänsyn till Sydnärkegruppens sammanträdestider samt det 
eknomiska årshjulet för 2016.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Andreas Svahns (S) yrkande och fann att nämnden beslutat 
i enlighet med Andreas Svahns (S) yrkande.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd uppdrar till förvaltningschefen att ta fram förslag till sammanträdestider för 
2016 som tar hänsyn till Sydnärkegruppens sammanträdestider samt det eknomiska årshjulet för 
2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2016

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28 - Intern kontrollplan 2016 (Syd-IT 15-23)
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. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela 
kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
När rapportering ska ske. 
Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplanen för 2016.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplanen för 2016.

Beslutsunderlag
 Sydnärkes IT - Intern kontrollplan 2016
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Kommunala tjänster över internet till extern part (Syd-IT 
15-31)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har vid senast nämndmöte, 2015-10-07, fått i uppdrag av nämnden att 
tillsammans med kommundirektörerna ta fram ett förslag till kommungemensam riktlinje avseende 
Internetbaserade tjänster i kommunala lokaler och fastigheter

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd avstår från att erbjuda Internetbaserade tjänster till externa företag, 
organisationer eller föreningar i kommunala lokaler eller fastigheter via Sydnärkes IT-förvaltning.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd avstår från att erbjuda Internetbaserade tjänster till externa företag, 
organisationer eller föreningar i kommunala lokaler eller fastigheter via Sydnärkes IT-förvaltning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - kommunala tjänster över internet till extern part

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30 - Trådlöst nätverk på allmän plats (Syd-IT 15-32)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har vid senast nämndmöte, 2015-10-07, fått i uppdrag av nämnden att 
tillsammans med Kommundirektörerna ta fram ett förslag till kommungemensam riktlinje avseende 
öppna trådlösa nätverk (Internet) på allmän plats.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att varje kommun som är intresserad av att erbjuda ”Internet på allmän 
plats” upphandlar detta av extern utförare.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att varje kommun som är intresserad av att erbjuda ”Internet på allmän 
plats” upphandlar detta av extern utförare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - trådlöst nätverk på allmän plats

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Här redovisas meddelanden och information inkommen till Sydnärkes IT-nämnd.

Anmälningar
 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll

 Revisionsrapport - hantering av IT

Förslag till beslut 
Sydnärkes IT-nämnd lägger meddelandena till handlingarna.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger meddelandena till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-12-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
sett som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegeringsbeslut
 Syd-IT 15-18-1 - Avtal om avropsberättigad i ramavtalsupphandling IT-drift, Dnr 96-40-2015

 Syd-IT 15-25-1 - Delegationsbeslut om anställande av IT-tekniker

 Syd-IT 15-19-1 - Avtal om airwatch by VMWare

 Syd-IT 15-20-2 - Delegationsbeslut om tecknande av avtal

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut per den 26 november.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut per den 26 november.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§22
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Månadsuppföljning per oktober 2015

§23

Syd-IT 15-30
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2015-12-01 1 (1)

Ekonomisk uppföljning oktober SYD-IT

ANSVARSTEXT SLAG SLAGTEXT BUDGET BOKFÖRT tom okt AVVIKELSE PROCENTFÖRBR
SYDNÄRKES IT-NÄMND 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -266 000 -1 037 469,00 771 469,00 390%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 336000 DRIFTBIDRAG FR KOMMUNER -20 112 000 -14 753 362,16 -5 358 637,84 73%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 400000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 6 721 000 5 144 102,50 1 576 897,50 77%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 411000 PO-PÅLÄGG 2 585 000 2 090 167,02 494 832,98 81%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 420000 UTRUSTNING, LICENSER MM 5 633 000 5 524 316,14 108 683,86 98%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 453000 BILERS O. RESOR 96 841,71 -96 841,71 
SYDNÄRKES IT-NÄMND 459000 TJÄNSTER 1 057 000 1 117 390,87 -60 390,87 106%
SYDNÄRKES IT-NÄMND 490000 KAPITALKOSTNADER 4 382 000 2 190 136,46 2 191 863,54 50%

372 123,54 -372 123,54 
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Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd

§24

Syd-IT 15-27
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Tjänsteskrivelse 2015-12-11 1 (1)

Dnr: KS 14-12

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för 2015
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram prognosrapport 3 – 2015. Den innehåller 
en rapport för perioden januari-juli och en prognos för hela året, både när det gäller 
nämndens mål och ekonomi. 

Prognosen för måluppfyllelse visar att fem mål ej nås i sin helhet. 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om ca 1,7 mkr. Detta 
är ingen förändring mot prognos 2 men 1,1 Mkr bättre än prognos 1. Anledningen till 
förändringen mot prognos 1 beror bland annat på att inköp av mobiltelefoner har 
faktureras respektive kommun, men också att kostnader för utrustning, licenser, 
verksamhetssystem mm inte ökat i samma takt som förväntat.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3 för 2015

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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1

Prognosrapport 3 - 2015

Sydnärkes IT-nämnd
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2015-12-08

2

1 Sydnärkes IT-nämnd

1.1 Mål
Sydnärkes IT-nämnd prognostiseras att 2015 uppnå;

 0 mål helt
 5 bedöms delvis uppnås
 0 nås inte alls

Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna och den prognos som verksamheterna har 
gjort för resultatet på helår.

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål 

uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås 

ej.

1.2 Uppföljning
Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Mätbar 
tillgänglighe
t

Under första halvåret har 
förvaltningen infört 
gemensamt 
ärendehanteringssystem för 
att bl.a. därigenom kunna 
skapa och mäta tillgänglighet 
och servicenivå.
Utöver detta har växeln i 
samtliga medlemskommuner i 
Sydnärkes IT-förvaltning 
möjlighet att mäta bl.a. antal 
inkomna samtal, tappade 
samtal och svarstider. Detta är 
också ett led i att mäta och 
följa upp tillgängligheten till 
Sydnärkes IT-förvaltning med 
avseende på Servicedesk.

70 % 90 % 100 %Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r

Ge god 
service och 
IT-drift av 
hög kvalité

Mätbara 
Servicenivåe
r

Förvaltningen har nu de 
uppföljningsrapporter som 
krävs för att få en operativ bild 
över verksamheten. 
Förvaltningen går nu istället in 
i en utvecklingsfas att utveckla 
rapporterna samt komplettera 
med tjänstekatalograpporter 
för att möta en kommande 
finansieringsmetod för IT-
tjänster. Återstår att jobba 
med automatisk 

90 % 100 % 100 %
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2015-12-08

3

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

rapportgenerering för att 
minska personberoendet att ta 
fram rapporter.

Mätbar 
Driftsäkerhe
t

Vad gäller möjlighet till att 
mäta och följa upp 
driftsäkerheten har förvaltning 
infört ett gemensamt 
övervakningsverktyg för 
nätkommunikationen. Detta 
kommer efter ytterligare 
utbildning och anpassning 
kunna leverera rapporter över 
tillgänglighet.
Under året har en central 
lagringslösning tagits i drift i 
en av de prioriterade 
datahallarna (Askersund). 
Denna har tillsammans med ny 
planerad datahall i Lekeberg 
förutsättningar till att kunna 
leverera rapporter om upplevt 
tillgänglighet och mätbar 
driftsäkerhet.

60 % 80 % 100 %

Kompetens
höjning

Under 2015 har Sydnärkes IT-
förvaltning utbildat samtliga 
medarbetare inom ITIL. Detta 
är ett steg i ett enhetligare 
arbetssätt, bättre struktur och 
ordning. Dessutom har de 
båda Teamledarna för 
kompetensteamet 
"DataCenter" samt "Tjänster & 
Support" gått ett par 
utbildningar rörande ledning 
och styrning.

55 % 60 % 80 %

Arbeta som 
EN 
organisation

Förvaltningen har utvecklat 
och implementerat 
gemensamma processer, 
arbetssätt och rutiner för att 
därigenom höja kvalitén inom 
hela IT-organisationen. Dock 
krävs löpande utbildning och 
uppföljning så att dessa 
efterlevs för att kvalitetssäkra 
verksamheten. För att möta 
detta behov har vi infört två 
nya roller "Service-
koordinator" samt 
"Kvalitetsansvarig".

80 % 90 % 100 %

Gemensam 
Servicedesk

Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
de interna processerna 
Servicedesk och IT-stöd, ITIL 

90 % 100 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

(Information Teknologi 
Infrastructure Library är en 
samling principer för hantering 
av IT-tjänster, där fokus ligger 
på att IT-tjänsterna ska 
anpassas efter de behov som 
uppstår i verksamheten)

Gemensam
ma avtal

Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser av redan 
tecknade avtal, där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år.
Anledningen till att denna 
indikator inte är bättre 
uppfylld rör de många 
tecknade avtal med långa 
löptider som finns i respektive 
kommun eller i underliggande 
förvaltningar.

70 % 80 % 100 %

Gemensam 
Servicedesk

Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
de interna processerna 
Servicedesk och IT-stöd, ITIL 
(Information Technology 
Infrastructure Library är en 
samling principer för hantering 
av IT-tjänster, där fokus ligger 
på att IT-tjänsterna ska 
anpassas efter de behov som 
uppstår i verksamheten)

90 % 100 % 100 %

Enhetliga 
inköp

Under året har förvaltningen 
gått över till mer och mer 
enhetliga inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun.
Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta.

80 % 90 % 100 %

Kostnadseff
ektiv 
förvaltning

Optimera 
processer 
och rutiner

Förvaltningen har en "första 
basnivå" av förvaltningsmodell 
som kommer implementeras 
innan vi tar nästkommande 
steg. Förvaltningen kommer 

80 % 90 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

inte ha förutsättningar att 
införa någon 
systemförvaltningsmodell 
under 2015 pga. 
konkurrerande projekt och 
utveckling av interna 
arbetssätt. Dock har andra 
processer utvecklats avseende 
förvaltningen mot en 
kommande 
tjänsteorganisation. 
Servicedesk-rutiner och 
definitioner ligger någorlunda i 
fas under rådande 
omständigheter.

Enhetliga 
inköp

Under året har förvaltningen 
gått över till mer och mer 
enhetliga inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun.
Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta.

80 % 90 % 100 %

Avtal Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år.
Ytterligare en anledning till att 
man inte lyckats i högre grad 
är de många avtal med långa 
löptider som fortfarande finns 
ute på respektive kommun 
eller förvaltning.

65 % 75 % 100 %

Samordna 
och 
effektivisera 
framtida 
investeringa
r

Gemensam 
infrastruktu
r

Gemensam infrastruktur är 
fortfarande i sin linda då 
många infrastrukturprojekt 
ännu ej är påbörjade. Ett 
projekt är överföringsledning 
avseende vattenledningen 
mellan Örebro-Fjugesta. Om 
anslag för detta beviljas kan 
samförläggning ske efter en 
del kompletterande 
grävarbeten så kan Fjugesta 

50 % 70 % 100 %

Page 24 of 63



2015-12-08

6

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

och Lanna sammanbindas med 
egen fiber.
Vättervattenprojektet kan 
också möjliggöra 
samförläggning av fiber. Det 
blir då möjligt att binda 
samman Askersund, Åsbro och 
Hallsberg.

Gemensam 
IT-plattform 
och 
infrastruktu
r

Plattformen för ny målmiljö är 
införd och i produktion. Det 
återstår dock ett arbete att 
föra över befintliga system till 
den nya miljön.
Förvaltningen kommer 
troligen härmed inte kunna nå 
uppsatta mål under 
innevarande år.
Arbetet med två stora 
delprojekt (gemensam 
katalogtjänst och e-post) 
pågår. Ett gemensamt e-
postfilter har tagits i bruk och 
ersatt tidigare lösningar.

60 % 80 % 100 %Skapa 
förutsättnin
gar för 
samverkan 
över 
kommungrä
nserna

Gemensam
ma 
verksamhet
ssystem 
inom IT-
förvaltninge
n

Förvaltningen har nu 
gemensamma system för att 
hantera den dagliga 
verksamheten.

70 % 80 % 100 %

God 
omvärldskä
nnedom 
rörande 
offentlig 
förvaltning

Under året har även IT-
förvaltning varit representerad 
vid KomITS samt BootCamp för 
omvärldsbevakning och 
trendanalyser. Detta 
tillsammans med en planerad 
fortsatt agenda för 
nyckelpersoner gör att god 
omvärldsbevakning rörande 
offentlig förvaltning kommer 
tillgodoses.
Träff med andra kommuner 
har under året varit en 
bidragande faktor till att 
förvaltningen närmar sig målet 
på sikt.

90 % 90 % 100 %Samverka 
för kunna 
möta ökade 
krav från 
våra kunder 
och omvärld

Möta allt 
högre krav 
inom 
utbildningss
ektorn

Sydnärkes IT-förvaltning har 
under året skapat ett 
gemensamt forum och en bra 
dialog med samtliga IKT-
pedagoger.
Ett gemensamt verktyg för att 

60 % 70 % 80 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

kunna hantera alla läsplattor 
och mobila enheter har 
införskaffats och är under 
införande. Verktyget gör det 
möjligt att administrera 
läsplattor, mobila enheter eller 
program och applikationer 
med minskad administration 
och bättre flexibilitet.
Förvaltningen planerar att se 
över kommunikationen till alla 
lokaler inom 
utbildningssektorn. Detta för 
att alla ska ha samma 
förutsättningar till 
uppkoppling av datorer och 
mobila enheter.

Möta krav 
från 
regeringen 
avseende e-
förvaltning

IT-chefen ingår i en regional e-
tjänsteutvecklingsgrupp som 
under ledning av Örebro 
kommun har fått i uppdrag att 
skapa förutsättningar för att 
skapa och utveckla e-tjänster 
och även på sikt e-
tjänsteförvaltning på regional 
och kommunal nivå.
Här har samtliga 
kommundirektörer i Region 
Örebro skrivit fram ett 
uppdrag som sedermera 
Örebro kommun äger och 
driver. Detta har totalt gått i 
stå då ansvariga inom Örebro 
kommuns IT-avdelning inte 
längre finns kvar.
Sydnärkes IT-förvaltning har 
lyft frågan till 
kommundirektörer/kommunc
hefer i medlemskommunerna 
för en återstart av e-
tjänsteutvecklings-gruppen.

10 % 15 % 100 %
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2 SYD-IT - Övergripande 
Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att skapa en 
gemensam förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.

Viktiga händelser under året har varit att man bl.a. har flyttat till gemensamma lokaler. Detta i 
värdkommunen Lekebergs Kommunhus. Under året har man dessutom gått in i ett 
gemensamt ärendehanteringssystem avseende servicedesk för samtliga fyra kommuner. Man 
har produktionssatt delar av en ny gemensam IT-plattform. Detta för att vara beredd att möte 
de projekt som innebär nytt verksamhetssystem för vård och omsorg och nytt 
verksamhetssystem för ärende och diarieföring.

Andra delar som är under produktionssättning är gemensamma rutiner och processer. Innan 
året är slut skall även en basnivå vad gäller systemförvaltning finnas på plats.

Den största utmaningen ligger i att parallellt med ordinarie drift & förvaltning även skapa och 
produktionssätta kommande målmiljö utan att brista i leveranskvalité.

2.1 Datacenter
En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är DataCenter grupperingen. Denna grupps primära 
åtagande är att se till att bakomliggande infrastruktur och systemplattformar driftas och 
förvaltas på ett strukturerat sätt.

Förutom den normala driften av bl.a. servrar och nätverk och kommunikation har gruppen 
arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun för att kunna 
administreras effektivt från våra nya lokaler i Fjugesta. Detta arbete kommer fortsätta under 
hela året.

Arbetet med att bygga upp den nya målmiljön, gemensam för alla fyra kommunerna, pågår 
också och beräknas kunna driftsättas fullt ut under senare delen av året.

Projektering av en ny serverhall i Fjugesta (Lekebergs kommun) har påbörjats för att utgöra 
den andra delen av en redundant drifthallslösning tillsammans med Askersund. 
Produktionssättning är planerad till februari/mars 2016.

2.2 Tjänster och support
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat med att få igång en fungerande och enhetlig organisation 
vad det gäller användarnära tjänster. Förvaltningen har jobbat för snabbare handläggning av 
inkomna ärenden i Servicedesk. I dagsläget pågår bl.a. ett arbete med att skapa enhetliga 
inköpsrutiner, samt gemensam lösningar för t.ex. hantering av mobila enheter. Verksamheten 
tittar också på hur man kan samordna inköp och drift, av system mellan kommunerna.

2.3 Projekt och Strategi
Projekt och Strategi har fortsatt att fokusera på att driva det nya målmiljöprojektet samt att 
få på plats gemensamma rutiner och interna processer inom Sydnärkes IT-förvaltning. Vidare 
har fokus varit att få till standardiserat IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat till 
Servicedesk.

Inom området Verksamhetsarkitektur har ett arbete initieras för att kartlägga nuläget på 
informationsflöden, processer samt applikationer, så vi kan föreslå framtida förändringar 
med hänsyn till verksamhetens krav och omvärldens påverkan på våra system. Detta kommer 
t ex mappas mot kompetensmatriser och en analys av vilka våra kärnverksamhetsområden 
strategiskt ska vara i framtiden.

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger sannolikt i att parallellt implementera ett 
stort projekt att harmonisera fyra kommuners datacenter till en miljö, säkerställa att vi har 
rätt resurser med rätt kompetenser och att samtidigt leverera högsta kvalitet på våra IT-
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2.4 Ekonomi

Sydnärkes IT-nämnd Budget 
(tkr) Bokfört (tkr) Årsprognos (tkr) Avvikelse (tkr)

Driftbidrag m.m. -20 378 -17 812 -18 887 -1 491

Personalkostnader 9 306 6 515 8 813 493

Utrustning, licenser m.m. 5 633 4 657 6 210 -577

Bilersättning och resor 91 121 -121

Tjänsteköp 1 057 1 074 2 510 -1 453

Kapitalkostnader 4 382 1 971 2 878 1 504

SUMMA 0 -3 504 1 645 -1 645

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om ca 1,7 mnkr. Detta är ingen 
förändring jämfört med prognos 2 och är 1,1 mnkr bättre än prognos 1. Anledningen till 
förändringen jämfört med prognos 1 är bland annat att inköp av mobiltelefoner faktureras 
respektive kommun, men också att kostnader för utrustning, licenser, verksamhetssystem 
mm inte ökat i samma takt som förväntat.

Nämndens underskott beror till största delen på att nämnden 2014 vidarefakturerade 
medlemskommunerna för utrustning som inte ingick i budget. Att vidarefakturering inte skett 
2015 beror på att nämnden måste få en helhetsbild över kostnaderna inför den nya 
finansieringsmodellen.

Budgeterade driftbidrag mm ger ett underskott eftersom justering gjorts i kommunernas 
driftsbidrag, pga. kapitalkostnadsförändring. Förenklat kan detta förklaras med att 
överskottet på kapitalkostnader ska motsvara underskottet på driftsbidragen.

Personalkostnaderna kommer på grund av vakanser att lämna ett överskott om 500 tkr. 
Poängteras bör att tjänsteköp gjorts för att både täcka upp vakanser, men också för att 
komma ikapp och utföra vissa specifika uppdrag. Detta har gjort att kostnaden för tjänsteköp 
prognostiseras att lämna ett underskott om 1,5 mnkr.

Genomförande av gemensam plattform ingår inte i befintlig budget, men kapitalkostnaden 
som investeringen betingar ingår i prognosen. Den kalkylerade investeringsutgiften för detta 
är 3,5 mnkr årligen i tre år.

Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 som en enhet, där eventuellt över- eller 
underskott kommer att fördelas mellan medlemskommunerna. Arbetet med ny 
finansieringsmodell fortsätter och denna kommer inte att kunna användas fullt ut förrän till 
2017. Modellen kommer att kunna användas för att prissätta olika produkter/paketlösningar 
till respektive medlemskommun.
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Tjänsteskrivelse 2015-12-11 1 (1)

Dnr: KS 14-12

Tjänsteskrivelse - Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 
2016
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har omarbetat de förslag på mål som tidigare funnits för 
nämnden. Målen har fortfarande haft som utgångspunkt den avsiktsförklaring som 
skapades i samband med att man bildade nämnden. 

 - Ge god service och IT-drift av hög kvalité 
 - Kostnadseffektiv förvaltning 
 - Samordna och effektivisera framtida investeringar 
 - Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna 
 - Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld 
 - Möta allt högre krav inom utbildningssektorn 
 - Möta krav från regeringen avseende e-tjänster och e-förvaltning 
 - Skapa en gemensam IT-organisation

1 Nämndmål för 2017-2018
Nämndmål

Ge god service och IT-drift av hög kvalité 

Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2017-2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
IT-chef/Förvaltningschef Handläggare
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MER-plan 2016 med plan för 
2017-2018

Sydnärkes IT-nämnd
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1 Inledning
Sydnärkes IT-nämnd går nu in på sitt andra hela år och arbetet fortlöper med att 
samordna och effektivisera kommunernas IT.

1.1 Ansvar enligt reglementet
Den gemensamma nämnden ansvarar för:

- drift och förvaltning av kommunernas system- och nätverksmiljö; 
kommunerna är överens om att etablera ett kommunsammanbindande nät,

- support till medarbetare avseende hantering av klientenheter (t.ex. pc och 
läsplattor),

- hantering av centrala behörigheter samt

- IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete (t.ex. upphandlingsstöd 
och utvecklingsarbete) hos de samverkande kommunerna.

Nämnden biträder de samverkande kommunerna i framtida verksamhetssatsningar 
som på olika sätt är IT-relaterade inom nationell och regional utveckling.

Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde åta sig uppdrag från andra 
kommuner, kommunförbund etc.

Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de 
initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med 
andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Nämnden 
ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, annan nämnd eller 
kommunalförbund i de samverkande kommunerna.

Nämnden ska delta i respektive kommuns planering, där frågor inom nämndens 
område berörs.

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov.

1.2 2016
Under 2016 kommer IT-förvaltningen att fokusera på ett antal saker där bl.a. ny och 
gemensam klientplattform är en av dessa.

Ett annat fokusområde är att migrera över till gemensam behörighet- och 
mailplattform för samtliga medlemskommuner. IT-förvaltningen kommer dessutom 
jobba för att minska antalet datorhallar, detta för att säkra upp driften och minska på 
miljöpåverkan.

Investeringar som slutfördes under sista delen av 2015, vad gäller automatisering, 
innebär att IT-förvaltningen kommer utöka stödet till skolorna vad gäller deras arbete 
med digitaliserade läromedel, datorer och läsplattor.

2016 kommer också vara ett år där förvaltningen går från att vara en 
linjeorganisation till att bli en tjänsteorganisation, med fokus på förvaltningarna och 
användarna. Ytterligare ett steg kommer att krävas under 2016 för att förbereda 
övergången från anslagsfinansierad ekonomi till intäktsfinansierad ekonomi vid 
årsskiftet 2016/2017.
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2 Mål och indikatorer
Kommunfullmäktiges 
mål Nämndmål Indikator Nuvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

Öka andelen akuta 
incidenter där 
återkopplingen är <=30min

20 % 50 % 60 % 70 %

Öka andelen 
högprioriterade incidenter 
där återkopplingen är <=2h

20 % 50 % 60 % 70 %

Öka andelen 
normalprioriterade 
incidenter där 
återkopplingen är <=8h

40 % 75 % 80 % 85 %

Öka andelen ärenden som 
åtgärdas <=10min

25 % 35 % 40 % 45 %

Minska andelen ärenden 
som är >=1månad

15 % 5 % 5 % 5 %

Minska andelen 
beställningar som är >2 
dagar

28 % 15 % 15 % 15 %

Öka andelen automatiserad 
installation av klienter

60 % 80 % 85 % 90 %

Öka antalet system som 
larmar vid avvikelse

20 % 50 % 70 % 80 %

Öka antalet distribuerade 
programvaror baserat på 
rättigheter (rollbaserad)

10 % 40 % 60 % 70 %

Öka antalet 
automatgenererade 
användarkonton

60 % 95 % 95 % 95 %

Ge god service och 
IT-drift av hög 
kvalité

3 tjänster införda i 
gemensam 
självserviceportal

0 3 6 9

Öka antalet samdriftade 
system

2 5 10 15

Antal Förvaltningsobjekt 
som jobbar enl. 
förvaltningsmodell

0 2 5 8

Minska antalet unika 
klientplattformar

14 st högst 6 st högst 6 st högst 6 st

Minska antalet fysiska 
servrar

111 st högst 95 st högst 85 st högst 75 st

Minska antalet datorhallar 7 st högst 5 st högst 5 st högst 5 st

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt

Skapa 
förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna

Skapa en gemensam 
lagringsyta för fyra 
kommuner

0 % 100 % 100 % 100 %
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Värde 
medarbetarundersökningen 
(medel)

3,18 3,19 3,19 3,19

Sjukfrånvaro 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 %

IT-supportärenden som tar 
mer än dag

46 % 45 % 45 % 45 %

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

0 % 0 % 0 % 0 %

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

El-förbrukningen i 
kommunens fastigheter

2 796 
MVh

2 795 MVh 2 795 MVh 2 795 MVh
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3 Driftbudget
Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2016 bygger på ersättningar från 
medlemskommunerna och som uppgår till: Lekebergs kommun 4 914 tkr (4 007 tkr), 
Laxå kommun 3 672 tkr (3 489 tkr), Askersunds kommun 6 254 tkr (5 462 tkr) och 
Hallsbergs kommun 8 315 tkr (7 154 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats 
som kommunerna hade vid bildandet av Sydnärkes IT-nämnd 2014.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3 % april-dec 2016, men också 
korrigerad för faktiska löneökningar 2015. Den är också justerad för 
kapitalkostnadsökningar om ca 2 672 tkr. Ökningen i kapitalkostnader beror på 
genomförande av den gemensamma plattformen, löpande gemensamma 
investeringar, men också kommunspecifika investeringar.

 ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 
2016

BUDGET 
2015 FÖRÄNDRING

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

319000 ÖVRIGA AVGIFTER OCH 
ERS.

-591 -266 -325

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

336000 ERS FRÅN LEKEBERG -4 914 -4 007 -907

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

336000 ERS FRÅN LAXÅ -3 672 -3 489 -183

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

336000 ERS FRÅN ASKERSUND -6 254 -5 462 -792

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

336000 ERS FRÅN HALLSBERG -8 315 -7 154 -1 161

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

403000 AB-AVTALET INKL 
SEMLÖN

7 065 6 721 344

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

411100 PO-PÅLÄGG 2 717 2 585 132

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

LÖNEÖKNING 2016 9 
MÅN 3 %

220 220

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

422300 DATORER, TFN mm 469 469

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 057 1 057

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

451300 DATAKOMMUNIKATIO
N

1 562 1 562

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

455000 LICENSER, UNDERHÅLL, 
SUPPORT

3 602 3 602

300000 13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

493000 KAPITALKOSTNADER 7 054 4 382 2 672

13072000 SYDNÄRKES 
IT-NÄMND

300000

TOTAL RAM 2016
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4 Investeringsbudget
 INVESTERINGAR

Kapitalk
ostnad Investeringsutgift Avskrivning Ränta

Gemensam plattform 784 tkr 3 500 tkr 5 ÅR 2,4 %

Gemensam IT-invest 268 tkr 1 500 tkr 3 ÅR 2,4 % Halvårseffekt

IT-invest Lekeberg 180 tkr 1 000 tkr 3 ÅR 2,4 % Halvårseffekt

IT-invest Laxå 90 tkr 500 tkr 3 ÅR 2,4 % Halvårseffekt

IT-invest Askersund 180 tkr 1 000 tkr 3 ÅR 2,4 % Halvårseffekt

IT-invest Hallsberg 180 tkr 1 000 tkr 3 ÅR 2,4 % Halvårseffekt

1 682 tkr 8 500 tkr

Investeringsbudgeten 2016 omfattar 8,5 mkr. Den största investeringen är 
fortsättningen i genomförandet av gemensam plattform, vilket motsvarar 3,5 mkr 
årligen i tre år. (2016 är andra året) Dessutom budgeteras för ett antal gemensamma 
investeringar motsvarande 1,5 mkr. För Lekebergs-, Askersund-, Hallsbergs 
kommuner budgeteras en årlig investeringsnivå om 1 mkr. För Laxå kommun 
budgeteras en investeringsnivå om 0,5 mkr.
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SYDNÄRKES IT-NÄMNDS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2016 

IT-chef Rikard Olsson har övergripande attesträtt för Sydnärkes IT-nämnds verksamheter. I IT-chefens frånvaro har tillförordnad IT-chef, Staffan Nordlund, 
samma attesträtt som ordinarie IT-chef. IT-chefen har på delegation rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året.

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE ANSVARSOMRÅDEN

30 Rikard Olsson, IT-chef Staffan Nordlund, Tf IT-chef Sydnärkes IT-nämnd
    

31 Berit Hagström, IT-samordnare Benny Hedlund, IT-tekniker Datacenter

    

32 Staffan Nordlund, Tf IT-chef/IT-samordn Pia Eliasson, IT-tekniker Tjänster och support

    

33 Lars Eriksson, IT-samordnare  Rikard Olsson, Staffan Nordlund Projekt och strategi
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Tjänsteskrivelse 2015-12-01 1 (1)

Dnr: Syd-IT 15-29

Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter Sydnärkes IT-
nämnd 2016
   

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente skall varje nämnd årligen besluta om och upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2016 
enligt föreliggande förslag. 

Sydnärkes IT-nämnd delegerar till förvaltningschefen att besluta om aktuella 
revideringar av föreliggande attestförteckning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Bilock
Förvaltningschef Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse 2015-12-11 1 (1)

Dnr: Syd-IT 15-22

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2016
   

Ärendebeskrivning
Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd har tagits fram med hänsyn till 
sammanträdestider för Sydnärkegruppen.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider för 2016:
9 mars (i Lekeberg)
25 maj (i Hallsberg)
28 september (i Laxå)
7 december (i Askersund)

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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Intern kontrollplan för 2016 

Innehållsförteckning
1.1 Riskbedömnings matris ....................................................................................................................................................................................................2
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1.1 Riskbedömnings matris
Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2016
Rutin Kontrollmoment

(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommun gemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)
Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Under maj månad 
ska varje chef följa 
upp att alla 
sjukfrånvaro 
rapporterats i 
självservice 

Varje chef Varje chef skriver upp frånvaron 
under maj månad och går sedan 
in i själverservice och 
kontrollerar att den stämmer. 

Maj månad Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång på i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

2.2 Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
fattade beslut.

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut.

2 ggr/år Nämnd Låg risk

2.3 Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig 
beslutsattestförteckn
ing är aktuell.

Förvaltningschef Två gånger om året kontrolleras 
hela beslutsattestförteckningen 
genom att avstämning i 
ekonomisystem mot gällande 
attestförteckning

2 gånger per 
år

Förvaltnings - 
chef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

Inköp Att inköp görs enligt 
gällande avtal.

Ansvarig
Tjänster & Support 
(TS)

Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Månadsvis Förvaltnings - 
chef

Medellåg 
risk

Löpande inköp sker 
enligt fastställda 
rutiner.

Ansvarig
TS

Kontrollen sker via stickprov och 
en gång om året.

Kvartalsvis Förvaltnings - 
chef

Medellåg 
risk

Leverantörsfakturor Beslutsattest skett av 
rätt person. Faktura 
får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får 
ej vara samma 
person.

Ansvarig
TS

Ansvarig
Datacenter (DC)

Ansvarig 
Projekt & Strategi 
(PS)

Stickprov på inköpen sker i 
samband med interna IT-
ledningsmöten.

Kvartalsvis Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

Representation Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Löneavdelning Stickprov på inköpen sker i 
samband med lönekörning.

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Investering Att investeringar är 
konterade korrekt.

Ansvarig TS
Ansvarig DC
Ansvarig PS

Två gånger om året kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 ggr/år Förvaltnings-
chef 

Medellåg 
risk

Avtal Att uppsägningstider 
bevakas och aviserar 
ansvarig person inom 
förvaltningen.

Ansvarig TS
Ansvarig DC
Ansvarig PS

Alla avtal läggs in i en speciell 
kalender för datumbevakning 
Avtal bevakas av respektive 
avdelning under året. Bäst före 
datum

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Hög risk

2.4 Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstetillsättning.
Förvaltningschef Stickprov görs i samarbete med 

Personalavdelningen.
1 gång/år Personalchef Hög risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

Anställningsform Att personer anställs 
med rätt 
anställningsform.

Förvaltningschef Kontroll görs i Personalsystemet 
och avtal som skrivits på.

2 ggr/år Personalchef Hög risk

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliterings-
handläggare

Uppföljning av sjukfrånvaron. 2 ggr/år Personalchef Hög risk

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Förvaltningschef Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Medellåg 
risk

Rapporterad frånvaro i 
självservice

Vid vikarietillsättning 
följa upp att frånvaro 
är rapporterat

Förvaltningschef Jämföra tjänstgöringsrapport 
för vikarier mot rapporterad 
frånvaro i självservice

2 ggr/år Personalchef Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

2.5 Verksamhet
Planera resurser i drift- 
och projektorganisation.

Gå igenom krav på 
resurser i projekt och 
support och stäm av 
med resursägare.

Servicedesk 
koordinator och 
Projektledare

Avstämning och kontroll sker 
mot inkomna projekt och 
ärenden.

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Planera underhåll Kontrollera att 
ansvariga för 
systemförvaltning 
och projekt har 
planerat när 
underhåll lämpligast 
kan genomföras och 
bokat servicefönster.

Ansvarig DC 

Ansvarig TS

Genomgång av 
planeringsdokument och 
kalender.

4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

IT-säkerhet lösenord Kontrollera att det är 
rätt person som ska 
byta lösenord är den 
det är genom 
motringning samt att 
andra nödvändiga 
rutiner efterlevs.

Servicedesk-
koordinator.

Genom stickprov kontrollera att 
kontroll av den som ringer är 
den där är. Detta ska kunna 
visas genom dokumentation på 
ärendet (händelser).

Stickprov,
2 ggr/år

Förvaltnings-
chef 

Medellåg 
risk

Inventering av antal 
datorer och licenser

Rutinen ska leverera 
en lista på antal 
datorer per kommun 
och avstämning görs 
mot gällande avtal 
och kontroll att 
villkoren efterlevs.

Ansvarig TS Kör script eller IT-stöd för att 
samla in antal datorer som ingår 
i vårt ansvar. Kör script eller IT-
stöd för att samla in 
licensunderlag.

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Page 52 of 63



2015-12-1023 10 (12)

Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

IT-säkerhet behörighet i 
verksamhetssystem eller 
IT-stöd.

Kontrollera att rätt 
roller och personer 
har rätt behörighet 
enligt rutiner och 
fastställda 
behörighetslistor. 
Kontrollera att 
rutiner och metoder 
är uppdaterade enligt 
gällande beslut från 
Systemförvaltningen.

Ansvarig TS och 
Systemförvaltare 
verksamhet

Kör IT-stöd eller script. 1 ggr/år Förvaltnings-
chef

Hög risk

Kontrollera backupsystem Gå igenom backup-
jobben att de är 
aktuella och 
fungerar. 

Ansvarig DC Kontroll av systemens 
återställningsrutiner efter 
haveri. Kör slumpvis test av 
backupjobb att det går att 
återställa från en given punkt.

4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Hög risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

IT-säkerhet intrång Gå igenom loggar och 
larmlistor. 
Kontrollera 
skyddssystem, 
skalskydd och andra 
lösningar om 
intrångsförsök gjorts.

Ansvarig DC Kör script, besiktning fysisk av 
DC1 och DC2 vilka som har 
access samt vilka som varit inne 
i DC och genomgång av loggar.

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Hög risk

Dokumentera ärenden Kontrollera att 
ärenden är 
dokumenterade 
enligt våra interna 
rutiner och 
standarder.

Kvalitetsansvarig Stickprov på ett antal ärenden 
för att se att ärenden 
dokumenteras enligt rutin och 
standard.

4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment
(Vad som ska 
kontrolleras)

Ansvarig Metod 
(Hur kontrollen ska 

genomföras)

Frekvens Rapport till Risk

Analysera utfall baserad på 
ärenden.

Kontrollera att 
rapporterna stämmer 
över tiden mot live 
data i 
ärendehanterings-
system.

Kvalitetsansvarig Gå igenom utfallet i rapporter 
samt läget just nu i ärendekön 
och resurspool.

2 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Namnstandard datornamn Kontrollera att 
namnstandarder på 
servers, 
desktop/laptop, 
surfplattor efterlevs.

Ansvarig TS Stickprov genom script 4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk

Namnstandard 
Användar-ID

Kontrollera att 
Användar-ID sätts 
enligt rutinstandard.

Ansvarig TS Stickprov genom att script körs 
mot Active Directory.

4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Medellåg 
risk
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Dnr: Syd-IT 15-23

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan
   

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. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och 
antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma 
för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin intern kontroll för 
det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
När rapportering ska ske. 
Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplanen för 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
IT-chef/Förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2015-12-04 1 (2)

Dnr: Syd-IT 15-31

Tjänsteskrivelse - kommunala tjänster över internet till 
extern part
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har vid senast nämndmöte, 2015-10-07, fått i uppdrag av 
nämnden att tillsammans med Kommundirektörerna ta fram ett förslag till 
kommungemensam riktlinje avseende Internetbaserade tjänster i kommunala lokaler 
och fastigheter

1 Bakgrund
Kommundirektörerna i Sydnärke påtalade för nämnden att man allt oftare får frågor 
om tillgång till IT-tjänster såsom Internet och telefoni via främst fiber till privata 
verksamheter eller föreningar i lokaler eller fastigheter som ägs eller förvaltas av 
kommunen eller kommunalt bolag. IT-nämnden beslutade vidare att ge förvaltnings-
chefen i uppdrag att redovisa ett förslag till riktlinje avseende ovanstående.

2 Analys
Förvaltningschefen har analyserat hur t.ex. kommunernas infrastruktur och den 
gemensamma IT-förvaltningen påverkas med avseende på bl.a. nedanstående 
faktorer:

- Tillgänglighet
- Säkerhet och Spårbarhet
- Konkurrens

Vad gäller tillgänglighet så uppstår oftast behov från kommuninvånare och 
allmänheten på tider som är överskridande kontorstider. Detta gör att bemanning i 
form av jour eller beredskap är nödvändig. Detta är något som Sydnärke IT-
förvaltning i dagsläget inte är dimensionerat för.

PTS har idag ett påtalat krav kring spårbarhet vad gäller anslutningar mot Internet. 
Det innebär att man som myndighet, offentlig förvaltning eller tjänsteleverantör på 
begäran måste kunna lämna ut vem som vid varje enskilt tillfälle använt specifik IP-
adress (unik uppkopplingsadress för varje enhet som ansluter mot Internet) Detta är 
en svårighet om man tillhandahåller tillgång till Internet, där man inte har kontroll 
över vem som ansluter sig. Sist men inte minst finns även rykte och 
säkerhetsaspekter kring attacker eller olaglig verksamhet i tillhandahållen tjänst, som 
pekar mot kommunernas anslutningar.

Den sista delen som analysen tagit hänsyn till är konkurrensdelen mot privata 
aktörer, inom Internetbaserade tjänster Internet, telefoni eller mediastreaming. Här 
tror jag att man måste vara försiktig så att man inte uppfattas som en konkurrent till 
redan etablerade företag på den privata marknaden. Kommuner kan dessutom ha 
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vedertagna policys att man inte skall konkurrera med allmännyttan. Det skulle man 
direkt göra om man erbjöd Internetbaserade tjänster till marknadsmässigt lägre pris.

2.1 Övergripande konsekvenser
Efter genomlysning av vilka effekter och konsekvenser som Internetbaserade tjänster 
till privata verksamheter eller föreningar skulle medföra finns inget som egentligen 
påvisar konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna går inte att förutspå i sin helhet, men det måste 
dock göras investeringar i teknik, personal och Internetkapacitet initialt. Utöver detta 
kan det tillkomma skadestånd och ersättningar för uteblivna intäkter mot redan 
etablerade tjänsteleverantörer eller i samband med att man står som garant för 
överenskommen tillgänglighet. Sist men inte minst har ingen hänsyn tagits till de 
ekonomiska konsekvenserna som negativ publicitet i samband med en attack eller 
olaglig aktivitet mot extern part via en tjänst tillhandahållen av kommunen.

3 Slutsats
Sydnärkes IT-förvaltning är inte dimensionerade för att möta ökade krav från privata 
företag, organisationer och föreningar som skulle uppstå om man erbjuder 
Internetbaserade tjänster i kommunala lokaler eller fastigheter.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd avstå från att erbjuda Internetbaserade tjänster till externa 
företag, organisationer eller föreningar i kommunala lokaler eller fastigheter via 
Sydnärkes IT-förvaltning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Utredningssekreterare
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Tjänsteskrivelse - trådlöst nätverk på allmän plats

   

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har vid senast nämndmöte, 2015-10-07, fått i uppdrag av 
nämnden att tillsammans med Kommundirektörerna ta fram ett förslag till 
kommungemensam riktlinje avseende öppna trådlösa nätverk (Internet) på allmän 
plats.

1 Bakgrund
Kommundirektörerna i Sydnärke påtalade för nämnden att man allt oftare får frågor 
om öppna trådlöst nätverk (Internet) på allmän plats. Dessutom har flertalet frågor 
inkommit avseende tillgång till IT-tjänster såsom Internet och telefoni via främst fiber 
till privata verksamheter eller föreningar i lokaler eller fastigheter som ägs eller 
förvaltas av kommunen eller kommunalt bolag. IT-nämnden beslutade vidare att ge 
förvaltnings-chefen i uppdrag att redovisa ett förslag till riktlinje avseende 
ovanstående.

2 Analys
Förvaltningschefen har analyserat hur t.ex. Nässjö och Jönköping kommun löst 
efterfrågan på Internet över trådlös nätverksanslutning, sk. WiFi. Detta med 
avseende på bl.a. nedanstående faktorer:

- Tillgänglighet
- Prestanda
- Säkerhet och Spårbarhet
- Konkurrens

Vad gäller tillgänglighet så uppstår oftast behov från kommuninvånare och 
allmänheten på tider som är överskridande kontorstider. Detta gör att bemanning i 
form av jour eller beredskap är nödvändig. I Nässjö har man löst det på sådant sätt 
att man kan gå till ett antal butiker i staden (t.ex Apoteket, Glasskiosken, Hotell 
Höglandet och Konsum) och där erhålla ett namn och lösenord. I Jönköping har man 
tillsammans med en samarbetspartner skapat möjligheten för kommuninvånare och 
turister att ansluta sig trådlöst. Detta är något som Sydnärke IT-förvaltning i 
dagsläget inte är dimensionerat för.

När man kikar på parametrar som prestanda så är kraven idag relativt höga för att 
kunna erhålla tjänster som bl.a ”streamar” musik och video. Detta gör att kraven på 
anslutningskapacitet är hög för att inte leverera en tjänst som inte håller måttet och 
ger negativ upplevelse. Kommunernas nät mot Internet är i dagsläget inte 
dimensionerade för att klara den stora last som detta kräver, utan här skulle i så fall 
investeringar av ganska stor karaktär krävas.
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PTS har idag ett påtalat krav kring spårbarhet vad gäller anslutningar mot Internet. 
Det innebär att man som myndighet, offentlig förvaltning eller tjänsteleverantör på 
begäran måste kunna lämna ut vem som vid varje enskilt tillfälle använt specifik IP-
adress (unik uppkopplingsadress för varje enhet som ansluter mot Internet) Detta är 
en svårighet om man tillhandahåller en anonym anslutning mot Internet. Sist men 
inte minst finns även rykte och säkerhetsaspekter kring attacker eller olaglig 
verksamhet i detta öppna allmänna nät som pekar mot kommunernas anslutningar.

Den sista delen som analysen tagit hänsyn till är konkurrensdelen mot privata aktörer 
inom tjänster avseende tillgång till Internet över trådlöst nät (WiFi). Här tror jag att 
man måste vara extremt försiktig så att man inte uppfattas som en konkurrent till 
redan etablerade företag på den privata marknaden. Kommuner kan ha vedertagna 
policys att man inte skall konkurrera med allmännyttan, men det skulle man direkt 
göra om man erbjöd gratis Internet på offentliga platser. Idag finns t.ex redan 
etablerade tjänster i kommunerna från Telia Hotspot på Järnvägsstationer, 
pressbyråer eller hotell som direkt skulle kunna lida skada av otillbörlig konkurrens.

Vad gäller fiberanslutning, Internet eller bredbandstelefoni till extern aktör i kommun 
eller kommunalt bolags lokaler eller fastigheter stämmer de flesta av ovan beskrivna 
analyser lika väl. Enda avsteget är att man troligen har bättre kontroll på vem som 
ansluter sig till dessa tjänster.

2.1 Övergripande konsekvenser
Efter genomlysning av vilka effekter och konsekvenser som ett öppet trådlöst nät 
mot Internet på allmän plats eller fiber till extern part skulle medföra finns inget som 
egentlig påvisar konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna går inte att förutspå i sin helhet, men det måste 
dock göras stora investeringar i teknik, personal och Internetkapacitet initialt. Utöver 
detta kan det tillkomma skadestånd och ersättningar för uteblivna intäkter mot 
redan etablerade tjänsteleverantörer. Sist men inte minst har ingen hänsyn tagits till 
de ekonomiska konsekvenserna som negativ publicitet i samband med en attack eller 
olaglig aktivitet i kommunens öppna nät skulle innebära.

3 Slutsats
För att kunna erbjuda en högkvalitativ tjänst med bra tillgänglighet, prestanda och 
säkerhet föreslås att man gör som många andra kommuner och kommunala 
bredbandsbolag gör att anlita en extern part. Denna får delar av sina kostnader 
täckta av kommunen och andra delar finansierade genom t.ex reklam eller liknande 
vad gäller trådlöst nät på allmänna platser.
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Dnr: Syd-IT 15-32

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att varje kommun som är intresserad av att erbjuda 
”Internet på allmän plats” upphandlar detta av extern utförare. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Utredningssekreterare
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