
Protokoll 2016-02-17

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
15:00-15:30 Sammanträdesrum Ekeby, Kumla kommun  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Torbjörn Dybeck (Kommundirektör)
Harry Lundin (Kommunchef)
Rikard Olsson (Förvaltningschef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-10

Ordförande _________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Svahn

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)
Michael Larsson (S) (Lekebergs kommun)
Therese Magnusson (S) (Laxå kommun)

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande) (Laxå 
kommun)
Wendla Thorstensson (C) (vice ordförande) 
(Lekebergs kommun)
Per Eriksson (S) (Askersunds kommun)
Andreas Svahn (S) (Hallsbergs kommun)
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2016-02-17

Datum för överklagan 2016-02-22 till och med 2016-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Verksamhetsberättelse för 2015
§3 Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
§4 Svar på revisionsrapport - Intern kontroll
§5 Svar på revisionsrapport - IT-hantering
§6 Redovisning av delegeringsbeslut
§7 Anmälningar för kännedom
§8 Information - Serverhall
§9 Sammanträdestider för 2016
§10 Information - Ställföreträdande förvaltningschef
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Beslut
Andreas Svahn (S) utses till justerare.
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2 - Verksamhetsberättelse för 2015 (Syd-IT 16-5)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2015 beskriver stora händelser inom Sydnärkes IT-förvaltning och 
redovisar även utfall för mål och ekonomi.

Den visar att Sydnärkes IT-förvaltning ej når något av målen fullständigt, men samtliga mål delvis. 
Ekonomiskt sett gör förvaltningen ett underskott om ca 1,7 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2015.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse Sydnärkes IT-Förvaltning 2015
 Verksamhetsberättelse för Sydnärkes IT-förvaltning 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd 
(Syd-IT 16-1)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har i oktober 2015 antagit en intern kontrollplan för året. Under november, 
samma år, genomlystes ett antal punkter som redovisas i separat bilaga (Sydnärkes IT – 
Internkontroll nov2015). Kontrollpunkterna var enl. nedan:
- Kontroll av backupsystem
- Kontroll av inköp enligt avtal
- Kontroll av lösenordsbyte
- Kontroll av rapport för inkommande och lösta serviceärenden

Förslag till beslut
IT-nämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2015.

Beslut
IT-nämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan för 2015
 Uppföljning av intern kontroll 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Svar på revisionsrapport - Intern kontroll (Syd-IT 15-24)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om intern kontroll
 Yttrande - Svar på revisionsrapport om intern kontroll
 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll

Expedieras till 
PwC
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Svar på revisionsrapport - IT-hantering (Syd-IT 15-26)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Hanteringen av IT. 

Resultatet visar att Lekebergs kommun och den gemensamma nämnden Sydnärkes IT-nämnd har 
brister framförallt gällande de centrala styrdokumenten.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar yttrandet på revisionens rapport kring hanteringen av IT i Lekebergs 
kommun.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar yttrandet på revisionens rapport kring hanteringen av IT i Lekebergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om IT-hantering
 Yttrande - Svar på revisionsrapport om IT-hantering
 Följebrev till remiss om hantering av IT
 Revisionsrapport - hantering av IT

Expedieras till 
PwC
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Delegeringsbeslut
  - Anmälan av delegationsbeslut § 4

 Syd-IT 16-3-1 - Delegationsbeslut - Upphandling och inköp av material, varoro och tjänster, 
för vilka medel finns inom budgetram, upp till 250 000 kronor

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Här presenteras inkomna meddelanden och information till nämnden.

Anmälningar
 Beslut om revidering av beslutsattestanter för Sydnärkes IT-nämnd 2016

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Page 10 of 13



Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Information - Serverhall (Syd-IT 16-4)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om att ett ärende om ny serverhall kan komma upp till nästa 
sammanträde om underlag finns tills dess. Det kan även vara så att beslutet måste tas innan nästa 
nämnd, då kan ordförande tillsamans med vice ordförande enligt delegationsordningen fatta detta 
beslut å nämndens vägnar i ärendet.

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Sammanträdestider för 2016 (Syd-IT 15-22)
Ärendebeskrivning
Vid Sydnärkes IT-nämnd den 11 december 2015 uppdrog nämnden till förvaltningschefen att ta fram 
förslag till sammanträdestider för 2016. De förslag som har presenterats har inte varit möjliga för alla 
ledamöter och chefer. Därför ska nya förslag tas fram.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd beslutar att nästa sammanträde ska hållas den 11 maj kl. 11.00 i Hallsberg.

Expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare

Samtliga kommundirektörer

Ekonomiavdelningen

Förvaltningschefen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Information - Ställföreträdande förvaltningschef (Syd-IT 16-
6)
Ärendebeskrivning
Staffan Nordlund har tidigare varit ställföreträdande (tillförordnad) förvaltningschef vid 
förvaltningschef Rikard Olssons eventuella frånvaro. Förvaltningschefen har nu utsett Peter 
Strömberg istället för Staffan Nordlund till ställföreträdande förvaltningschef.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Expedieras till 
Förvaltningschef
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