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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§19 Val av justerare
§20 Förvaltningschefen informerar
§21 Verksamhetsrapport för Sydnärkes IT-förvaltning
§22 Delårsbokslut för Sydnärke IT-nämnd
§23 Förfrågan från HALLBO om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd.
§24 Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning
§25 Redovisning av delegeringsbeslut
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19- Val av justerare
Beslut

Sydnärkes IT-nämnd utser Wendla Thorstensson till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20- Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Marcus Cederberg ger en muntlig information.  

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Verksamhetsrapport för Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 
18-152)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om status i pågående projekt och utvecklingsaktiviteter samt status i 
drift och förvaltning.

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

Beslut
Sydnärke IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 1. Status pågående projekt.pptx
 2. Verksamhetsutveckling - status nya plattformen - kartläggning av nätverk.pptx
 3. Vardagssupport  - uppföljning supporten.pptx
 5. GDPR.pptx
 9. Övriga frågor - avbrott 6 augusti.pptx

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22 - Delårsbokslut för Sydnärke IT-nämnd (Syd-IT 18-151)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT Förvaltning har tagit fram Delårsbokslut inklusive prognosrapport 2 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt prognos för helåret.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsbokslut och prognosrapport 2-2018.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsbokslut och prognosrapport 2-2018.

Beslutsunderlag
 Delarsbokslut 2018 for Lekebergs kommun (Sydna
 Delårsbokslut för Sydnärke IT-nämnd

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Förfrågan från HALLBO om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd. 
(Syd-IT 18-154)
Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från HALLBO:s VD om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd. Det finns inga 
skrivningar i reglementet och tillhörande avtal samt den ursprungliga avsiktsförklaringen om utträde 
är möjligt och om i så fall ett utträde ska gå till.

Formerna för ett utträde ur nämnden är inget som stipuleras i de dokument som styr nämndens 
arbete, och förfrågan från HALLBO får därför ses som ett prejudikat i två perspektiv, dels ett mer 
praktiskt (teknik/ekonomi) och ett mer övergripande principiellt.

Det principiella perspektivet behöver, i avsaknad av avtalade villkor, tas upp till diskussion. Dels om 
bedömningen är att utträde ur nämnden kan ske, och i så fall hur formerna för ett sådant utträde ska 
gå till.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förfrågan från HALBO om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 18-
155)
Ärendebeskrivning
En uppföljning av tidigare upprättad intern kontroll har genomförts. Av 6 kontrollerade punkter har 2 
inga avvikelser, 3 mindre avvikelser och 1 större avvikelse.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner rapporten för internkontroll

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner rapporten för internkontroll.

Beslutsunderlag
 Uppföljning intern kontroll
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd)
 Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25- Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut

 Syd-IT 18-34-1 - Anmälan av delegationsbeslut

 Syd-IT 18-39-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Licensavtal Efecte

 Syd-IT 18-40-1 - Avtal telefoni KST 2017

 Syd-IT 18-41-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Supportavtal MobilityGuard

 Syd-IT 18-44-2 - Delegationsbeslut - Upphandling och undertecknande av tilldelningsbeslut

 Syd-IT 18-157-1 - Anmälan av delegationsbeslut - revidering av beslutsattestanter

 Syd-IT 18-158-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Avtal med Atea som licenspartner

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§19

   



Förvaltningschefen informerar 

§20

   



Verksamhetsrapport för Sydnärkes IT-förvaltning

§21

Syd-IT 18-152

   



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Status pågående projekt
En enhetlig plattform för windows,

lagring och nätverk.



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Avveckling av Novell

Avvecklingen av Novell för administrativ personal är i princip slutfört, med 
mycket gott resultat och liten påverkan på verksamheten. 

Genomfört Pågår Planerat
ü 2 200 användare, inklusive deras 

hemkataloger är flyttade.
ü Alla gemensamma filer och 

mappar är flyttade. Totalt 5 
terabyte.

ü Samtliga skrivarköer i Hallsberg 
och Askersund är flyttade.

ü Omstyrning av VPN och WiFi 
autentisering i Askersund till 
Windows plattformen.

ü Uppsättning av ny central 
infrastruktur för dator-
managering och applikations-
distribution.

• Flytt av BIF hemmakataloger till 
Onedrive, lösning för utskrift från 
alla typer av devices.

• Projektavslut/rapportering



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Uppgradering till Windows 10

Utrullning av Windows 10 fortlöper enligt plan. 

Genomfört Pågår Planerat
ü Slutfört paketering av ca 70 

applikationer

ü Testat av samtliga paketerade 
applikationer

ü Utrullning Hallsberg kommun exkl 
bildningsförvaltningen

• Utrullning i Askersund kommun 
exklusive lärar- och elevdatorer.

• Detaljplanering pågår för 
utrullning  i resterande 
förvaltningar samt i Laxå och 
Lekeberg. ( Prel Q318-Q119 
Lekeberg, Q1-Q219 Laxå)



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Wi-Fi utbyggnad inom Bildningsförvaltningen i 
Hallsberg

Arbetet med att installera ett nytt trådlöst nätverk inom Bildnings-
förvaltningen i Hallsberg har löpt på bra enligt plan.

Genomfört Pågår Planerat
ü Konfigurerat så att KOM-PED 

nätet finns tillgängligt från nya 
hårdvaran. Ca 2100 klienter har 
flyttats över till nya nätet.

ü Montering och driftsättning av ca 
255 nya accesspunkter, byte av 13 
switchar.

ü Omkonfigurering av ipads och 
klientdatorer på samtliga skolor 
som tidigare inte använt KOM-
PED.

• Mätningar på plats för att vid 
behov justera och komplettera 
med fler accesspunkter eller 
switchar.

• Möte med verksamheten, för att 
stämma av önskad täckning och 
prestanda.



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Verksamhetsutveckling



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Status gemensamma IT-plattformen
Estimerad överflyttning av den gamla IT-miljön till nya, klart 2018

DC 1 (Lekeberg)
Lagring, Applikationer/System, Minne

DC 2 (Askersund)
Lagring, Applikationer/System, Minne

Den nya IT-plattformen (Hyper-V) innehåller idag 
78 st (66) servrar, merparten är Hallsbergs system. 
Nyttjandegraden är just nu 70 %. 

Förberett för att aktivera Hyper-V replica, dvs om det ena DC 
går ner så tar det andra över.

Hallsberg gamla IT-miljö (Open Xen Linux)
Hallsbergs gamla IT-miljö står i gamla datarummet i kommunhuset 
och ska flyttas till DC 1 och nya Hyper-V-miljön. Det återstår 
endast 2 st servrar som ska flyttas när alla Novell- och metakatalog-
servrar stängts av.

Lekebergs gamla miljö (VMware) står i den fysiska DC1 och ska 
migreras in i nya Hyper-V miljön, ca 32 st virtuella servrar.

Den nya IT-plattformen (Hyper-V) innehåller idag
105 st (94) servrar, merparten är Askersunds system.
Nyttjandegraden är just nu 90 %. 

Förberett för att aktivera Hyper-V replica, dvs om det ena DC 
går ner så tar det andra över.

Askersunds gamla IT-miljö (Open Xen Linux)
Askersunds gamla IT-miljö står i den fysiska DC 2. Det återstår ca 7 st 
virtuella servrar som ska flyttas till nya Hyper-V-miljön, när alla 
Novell- och metakatalog-servrar stängts av.

Laxås gamla IT-miljö (VMware)
Står kvar i Laxå i gamla datarummet i kommunhuset. Cirka 32 st 
servrar ska flyttas från Laxås gamla VMware miljö till nya HyperV 
miljön i DC 2 Askersund.

Gamla IT-plattformen



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Pågående kartläggning ska ge: 
§ Nulägesbeskrivning datanätverken (avtal, säkerhet, prestanda, täckning och stabilitet)
§ Analys av nätverkets funktion, prestanda, kapacitet, täckning och säkerhet
§ Rapport på eventuella brister och risker
§ Förslag på åtgärder som kan förbättra nätverkets funktion, prestanda, kapacitet, täckning, säkerhet eller 

stabilitet.

Kartläggning av datanätverken

Vilka verksamheter / system är prioriterade ?



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Telia WAN

Nuläget: Kommunikation, intern och extern
2018-04-25

Lekeberg Hallsberg

Laxå Askersund

Internet
Internet

Internettrafik för 
Lax och Lek

Internettrafik för 
Ask och Hal

Backuptrafik 
Laxå och Lekeberg

Verksamhetstrafik 

Nätbrygga

All trafik går över Telia WAN
inkl internet och backup. 
Ingen spegling av data mellan 
DC 1 och DC 2 då kapaciteten
är för dålig. 

Telia WAN är hyrda förbindelser mellan 
kommunerna. Grått moln i skissen.
Telia WAN är en mycket bra tjänst men till 
en ganska hög kostnad. Att utöka kapaciteten
blir ganska kostsamt.

DC 1 (Lekeberg)
Lagring, 

Applikationer

DC 2 
(Askersund)

Lagring, 
Applikationer

DP 04 (Laxå)
Lagring, 

Applikationer

DP 03 
(Hallsberg)

Lagring, 
Applikationer

1000 Mbit1000 Mbit

300 Mbit

300 Mbit

300 Mbit 300 Mbit



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Telia WAN

Önskat läge: Kommunikation, intern och extern

Lekeberg Hallsberg

Laxå Askersund

InternetInternet

Internettrafik för 
Ask, Hal, Lax och Lek

Backuptrafik 
Laxå och Lekeberg

Verksamhetstrafik Nätbrygga

Internet
Internet

Med lösning enl denna skiss så används 
Telia WAN enbart till verksamhetstrafik
dagtid vilket förbättrar prestanda.
Viss spegling av data sker nattetid men 
det är små mängder.

Spegling av data mellan DC 1 och 
DC 2 sker över Internet, krypterat.
Varje kommun får egen internet-
förbindelse.

Kostnaden för de två tillkommande
internet-förbindelserna blir 
ca 200 tkr/år, ingen investering.

Detta ger bättre prestanda
för all typ av trafik.

DC 1 (Lekeberg)
Lagring, 

Applikationer

DC 2 
(Askersund)

Lagring, 
Applikationer

DP 04 (Laxå)
Lagring, 

Applikationer

DP 03 
(Hallsberg)

Lagring, 
Applikationer

1000 Mbit 1000 Mbit

1000 Mbit

500 Mbit
300 Mbit

300 Mbit

300 Mbit300 Mbit

1000 Mbit



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Vardagssupport
och ständiga förbättringar.



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Stängda ärenden hittills under 2018

Rapport uttagen: 13 aug -18



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Kontaktvägar till IT-supporten

Rapport uttagen: 13 aug -18

• Det går åt rätt håll och andelen 
som mailar in till servicedesk minskar
rejält under årets första 6 månader.

• Vi måste säkerställa att användare som INTE har
akuta problem använder IT-självservice istället för att 
ringa, de de tar upp värdefull tid från de som verkligen
har akuta problem.



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Uppföljning vardagssupport

Hittills 2018 (fram till 13 augusti)
ü Antal besvarade samtal till Servicedesk 12 806 st
ü Medelvärde tid per samtal 9 min (+3 min från föregående period)

ü Antal stänga ärenden under perioden 7727 st
Kön ligger just nu på en okej nivå,

även om det är kommande vecka v34 
som alla verksamheter drar igång på allvar.

Antal öppna ärenden just nu

Rapport uttagen: 13 aug -18



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Åtgärdstider 2018

Åtgärdstiderna minskar sakteliga vilket är bra, men viktigt att IT-supporten tar de äldsta ärenden före nya 
så kommer åtgärdstiderna snabbt bli betydligt bättre. Extra fokus på detta under hösten för att komma 
tillrätta med att alla inom IT följer prioriteringsrutiner.

Rapport uttagen: 13 aug -18



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

§ Register för behandling av personuppgift upprättat.

§ Digital process införd att via formulär kunna rapportera in 
säkerhetsincidenter.  

§ PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) under tecknande.

GDPR



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

Lekeberg utan tillgång till mail och verksamhetssystem 
under måndagen 6/8.

§ Åsknedslag i en av Telias switchar. Alltför lång tid innan leverans 
och installation av Telia. 

§ Incidentanalys pågår.
§ Redan planerat arbete för bättre redundans sker i september.

Åsknedslag 4/8



Delårsbokslut för Sydnärke IT-nämnd

§22

Syd-IT 18-151
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1 Inledning 
Sydnärkes IT-förvaltning fortsätter att fokusera på aktiviteter för att skapa en 
verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner. 

Avvecklingen av Novell för administrativ personal är i princip slutfört med gott 
resultat. Utrullningen av den nya Sydnärkeplattformen och Windows 10 går enligt 
plan, där införandet av Windows 10 kraftigt minskar antalet ärenden till 
förvaltningens support. 

Under perioden har förvaltningen installerat nytt trådlöst nätverk inom 
Bildningsförvaltningen i Hallsberg omfattande 255 nya accesspunkter och 13 nya 
switchar. En nulägesbeskrivning över datanätverken inom Sydnärke pågår i syfte att 
förbättra funktion, prestanda, kapacitet, täckning, säkerhet och stabilitet. 

Förvaltningen har upprättat nödvändiga register och infört en process för 
säkerhetsincidenter i enlighet med GDPR. En plan för intern kontroll har upprättats 
och en första uppföljning genomförts. Ett nytt licensavtal med Microsoft har 
tecknats. 

För helåret prognostiserar SYD IT ett underskott med 1 150 tkr avseende 
driftkostnader (Motsvarar för medlemskommunerna följande kostnadsökning om 
prognosen infrias: Hallsberg 447 tkr, Askersund 322 tkr, Lekeberg 218 tkr, Laxå 163 
tkr) samt ett underskott på investeringar med 2 700 tkr, där det är den  
gemensamma IT-plattformen som beräknas gå över budget. Denna prognos är i linje 
med den som föredrogs i prognos 1-18. 

Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts, främst för att täcka 
vakanser. En strategisk översyn gällande framtida optimalt resursutnyttjande och 
kompetenskartläggning kommer att genomföras under hösten. 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Uppdrar till förvaltningschefen att 
genomföra förstudien kring datakapacitet 
och infrastruktur (SYD-IT 18-27) 

Pågår  

Uppdrar till förvaltningen att slutföra 
projektet ”gemensam IT-plattform” 2018 
(SYD-IT 18-26) 

Pågår  

Sydnärkes IT-nämnd ger förvaltningschefen i 
uppdrag att i dialog 
medkommuncheferna/kommundirektörerna 
ta fram ett förslag på reviderat reglemente 
tillsammanträdet den 7 november(§ 18) 

Pågår  

ger förvaltningen i uppdrag att det till nästa 
års görs en tydligare redovisning 
iverksamhetsberättelsen av tidigare års 
siffror och den förändring som skett. (SYD-IT 
17-3) 

Pågår  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.2 Mål 

Indikatorer 

Nått eller möjlighet att nå målvärde     16 st 

Troligen inte nå målvärde                      5 st 

Kommer inte nå målvärde                      2 st* 

*avser att hålla budgetram samt miljödiplomering 

Låg relevans i flera indikatorer, översyn behöver göras inför kommande 
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verksamhetsår. 

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborgar
e att bo i 
Lekeberg 

  Andel 
av 
medbo
rgarna 
som tar 
kontakt 
med 
kommu
nen via 
telefon 
får ett 
direkt 
svar på 
en 
enkel 
fråga 

  x 

46% 46% 
Öka 
från 
50% 

  Andel 
av 
medbo
rgarna 
som 
skickar 
in en 
enkel 
fråga 
via e-
post får 
svar 
inom 
två 
arbetsd
agar 

  x 

80% 80% 
Öka 
från 
70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Ge god 
service 
och IT-
drift av 
hög 
kvalité 

 Öka 
andele
n akuta 
inciden
ter där 
återkop
plingen 
är 
<=30mi

  IT-
supporten 
fortsätter 
att 
återkoppla 
snabbare 
till kund 
och 
arbetet 

60% 60% 70% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

n fortsätter 
att minska 
ledtiderna. 

Öka 
andele
n 
högprio
riterad
e 
inciden
ter där 
återkop
plingen 
är <=2h 

  IT-
supporten 
fortsätter 
att 
återkoppla 
snabbare 
till kund 
och 
arbetet 
fortsätter 
att minska 
ledtiderna. 

60% 60% 70% 

Öka 
andele
n 
normal
priorite
rade 
inciden
ter där 
återkop
plingen 
är <=8h 

  IT-
supporten 
fortsätter 
att 
återkoppla 
snabbare 
till kund 
och 
arbetet 
fortsätter 
att minska 
ledtiderna. 
Förvaltning
ens arbete 
med 
ständiga 
förbättring
ar där 
Kvalitetsan
svarig, 
Tjänsteans
varig och 
Servicekoo
rdinator 
har 
prioriterat 
att 
återkoppli
ng sker i 
betydligt 
bättre 
utsträcknin
g än 
tidigare. 

80% 85% 85% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

Öka 
andele
n 
ärende
n som 
åtgärda
s 
<=10mi
n 

  Förvaltning
ens arbete 
med 
ständiga 
förbättring
ar där 
Kvalitetsan
svarig, 
Tjänsteans
varig och 
Servicekoo
rdinator 
har 
prioriterat 
att 
återkoppli
ng sker i 
betydligt 
bättre 
utsträcknin
g än 
tidigare. 

20% 45% 45% 

Minska 
andele
n 
ärende
n som 
är 
>=1må
nad 

  Förvaltning
ens arbete 
med 
ständiga 
förbättring
ar där 
Kvalitetsan
svarig, 
Tjänsteans
varig och 
Servicekoo
rdinator 
har 
prioriterat 
att 
återkoppli
ng sker i 
betydligt 
bättre 
utsträcknin
g än 
tidigare. 

3% 5% 5% 

Minska 
andele
n 
beställ
ningar 

  IT-
förvaltning
en 
kommer se 
över hur 

10% 15% 15% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

som är 
>2 
dagar 

man kan 
integrera 
beställning
sprocessen 
med IT-
partner för 
att snabba 
upp 
beställning
sflödena 
ytterligare. 

Öka 
andele
n 
automa
tiserad 
installa
tion av 
klienter 

  Införande 
startade i 
början av 
maj 2018 
med 
Hallsberg 
och 
därefter 
Askersund, 
socialförva
ltningen, i 
mitten av 
juni. 
Askersund 
slutförs 
under 
hösten. 
Återstår 
därefter 
Laxå och 
Lekeberg 
för att helt 
kunna öka 
andelen 
automatio
n av 
installation
er. 

75% 90% 90% 

Öka 
antalet 
system 
som 
larmar 
vid 
avvikel
se 

  All ny 
kommunik
ationsutru
stning 
ansluts till 
ett system 
för 
övervaknin
g. Alla nya 
servrar 

80% 80% 80% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

men även 
en del 
gamla 
ansluts till 
ett system 
speciellt 
avsett för 
serveröver
vakning. 

Båda 
systemen 
är 
kopplade 
till 
förvaltning
ens 
ärendehan
teringssyst
em där 
larm 
kommer 
in. Detta 
gör att 
inga larm 
"ramlar 
mellan 
stolarana" 

Öka 
antalet 
distribu
erade 
progra
mvaror 
baserat 
på 
rättigh
eter 
(rollbas
erad) 

  Förutsättni
ngen att 
öka antalet 
distribuera
de 
programva
ror, 
baserat på 
rättigheter
, kommer 
att öka när 
alla 
anställda 
går över 
till 
gemensam 
kontohant
ering. 
Detta 
kommer 
kunna ske 
gradvis 

50% 50% 70% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

Askersund 
och 
Hallsberg 
under 
2018. 

Det som 
gör att 
förvaltning
en 
eventuellt 
inte 
uppnår 
önskat 
resultat 
under året 
är att 
andra 
aktiviteter/
projekt, 
initierade 
från 
verksamhe
ten, tar 
bort tid. 
Under 
början av 
2018 har 
förvaltning
en tagit in 
externa 
konsulter 
för att 
påskynda 
arbetet 
men det är 
högt tryck 
på 
förvaltning
en varför 
det kan bli 
svårt att 
nå ända 
fram. 

Öka 
antalet 
automa
tgener
erade 
använd

  Arbete 
kommer 
påbörjas 
under 
våren att 
digitalisera 

80% 95% 95% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

arkont
on 

och 
automatis
era 
processen 
för ny 
medarbeta
re. Ett 
pilotprojek
t startas 
under maj 
månad i 
Lekeberg 
och 
förhoppnin
gen är att 
övriga 
kommuner 
kan 
kopplas in 
under 
hösten. 

3 
tjänster 
införda 
i 
gemen
sam 
självser
vicepor
tal 

  IT-
förvaltning
en lägger 
löpande ut 
interna e-
tjänster 
där 
verksamhe
terna 
enkelt kan 
kommunio
cera och 
registrera 
ärenden 
till till IT-
supporten. 

9 15 8 

Skapa 
förutsät
tningar 
för 
samverk
an över 
kommu
ngränse
rna 

 Öka 
antalet 
samdrif
tade 
system 

  Arbete 
pågår 
löpande 
och 
föreslås i 
dialog med 
verksamhe
ten att 
alltid i 
första 
hand tänka 
samdrift. 

7 15 15 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

Antal 
Förvalt
ningso
bjekt 
som 
jobbar 
enl. 
förvalt
ningsm
odell 

  Under 
hösten 
hoppas IT-
förvaltning
en kunna 
frigöra tid 
för att 
etablera 
fler 
förvaltning
sobjekt i 
verksamhe
terna för 
att 
utveckla 
samverkan 
mellan IT 
och 
verksamhe
ten. 

5 7 7 

Minska 
antalet 
unika 
klientpl
attform
ar 

  Målvärdet 
i denna 
indikator 
kommer 
delvis att 
uppnås då 
den nya 
klientplattf
ormen 
kommer 
att börja 
rullas ut i 
Askersund 
och 
Hallsberg 
under 
sommaren
. 

9 st 8 
högst 
6 st 

Minska 
antalet 
fysiska 
servrar 

  Som en del 
av de 
långsiktiga 
ekonomisk
a och 
miljömässi
ga målen 
inom 
förvaltning
en, ligger 
även att 

80 st 75 
högst 
75 st 



  2018-08-22 

 

13 

 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

konsolider
a ner 
mängden 
servrar 
som åtgår 
för att 
drifta och 
underhålla 
verksamhe
terna i 
våra fyra 
kommuner
. En del av 
detta mäts 
i fysiska 
servrar och 
här är 
målet 
under året 
att komma 
ner i antal i 
samband 
med flytt 
till våra två 
primära 
datahallar. 

Arbetet 
fortskrider 
men har 
stannat 
upp p g a 
utrymmes
brist i bl a 
datahallen 
i 
Askersund. 
En ny 
lösning för 
lagring har 
tagit fram 
och 
kommer 
från och 
med nu 
sättas upp 
för att 
kunna 
växla ut 
äldre 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

lösning. 

Minska 
antalet 
datorh
allar 

  . 

6 st 6 
högst 
5 st 

Skapa 
en 
gemen
sam 
lagrings
yta för 
fyra 
kommu
ner 

  Arbete 
sker 
löpnande 
att flytta 
gamla 
lagringsyto
r in i den 
nya 
plattforme
n. 

80% 100% 100% 

  Värde 
medar
betaru
ndersö
kninge
n 
(medel) 

  . 

2,36 2,36 
Öka 
från 
4 

  Sjukfrå
nvaro 

  . 
6,51

% 
6,51

% 

Mins
ka 
från 
7% 

  Nämnd
erna 
och 
styrelse
n håller 
sin 
budget
ram 

  Resultatet 
per 31 juli 
visar ett 
överskott 
med 336 
105 tkr. 
Detta 
överskott 
handlar 
främst om 
att 
kapitalkost
naderna är 
låga i 
perioden, 
då 
investering
ar för 
första 
halvåret ej 
är 

336 t
kr 

-1 
150 t

kr 
0 tkr 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

aktualisera
de. 
Kostnader 
som 
istället är 
höga i 
perioden 
gäller 
licenser 
och 
serviceavta
l då vissa 
licenskostn
ader har 
kommit 
som gäller 
helåret 
samt att 
revision 
gällande 
Licenser 
för 
Microsoft 
innebär en 
ökad 
kostnad på 
ca 500 tkr. 
Detta var 
något som 
påbörjades 
2017, men 
ej 
fullföljdes. 
Kostnader 
för 
tjänsteköp 
är höga i 
perioden, 
då köp av 
konsulter 
görs för att 
ersätta de 
vakanser 
som finns 
inom 
personal. 

Lekebergs 
kommun 
minskar 

  Miljödi
plomeri
ng av 

  x 
Nej Nej Ja 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikat
or 

 Tren
d 

Komment
ar 

Nuvä
rde 

Prog
nos 

Målv
ärde 

sin 
klimatpåve
rkan 

Lekebe
rgs 
kommu
n 
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3 Verksamhetsberättelse 
SYD-IT ÖVERGRIPANDE 

Sydnärkes IT-förvaltning fortsätter att fokusera på aktiviteter för att skapa en 
verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner. 

Avvecklingen av Novell för administrativ personal är i princip slutfört med gott 
resultat. Utrullningen av den nya Sydnärkeplattformen och Windows 10 går enligt 
plan, där införandet av Windows 10 kraftigt minskar antalet ärenden till 
förvaltningens support. 

Under perioden har förvaltningen installerat nytt trådlöst nätverk inom 
Bildningsförvaltningen i Hallsberg omfattande 255 nya accesspunkter och 13 nya 
switchar. En nulägesbeskrivning över datanätverken inom Sydnärke pågår i syfte att 
förbättra funktion, prestanda, kapacitet, täckning, säkerhet och stabilitet. 

Förvaltningen har upprättat nödvändiga register och infört en process för 
säkerhetsincidenter i enlighet med GDPR. En plan för intern kontroll har upprättats 
och en första uppföljning genomförts. Ett nytt licensavtal med Microsoft har 
tecknats. 

För helåret prognostiserar SYD IT ett underskott med 1 150 tkr. (Motsvarar för 
medlemskommunerna följande kostnadsökning om prognosen infrias: Hallsberg 
447 tkr, Askersund 322 tkr, Lekeberg 218 tkr, Laxå 163 tkr) Denna prognos är i linje 
med den som föredrogs i prognos 1-18. 

Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts, främst för att täcka 
vakanser. En strategisk översyn gällande framtida optimalt resursutnyttjande och 
kompetenskartläggning kommer att genomföras under hösten. 

  

VERKSAMHETSUTVECKLING, STRATEGI OCH KVALITÉ 

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger i att drifta de fyra befintliga 
miljöerna i respektive kommun samt att parallellt implementera de stora projekt som 
leder fram till att harmonisera fyra kommuners datacenter till en miljö. Förvaltningen 
måste också säkerställa att det finns rätt resurser med rätt kompetenser och att 
samtidigt leverera högsta kvalitet på våra IT-tjänster i såväl ny som i gammal miljö. 
Det finns numera ett etablerat arbetssätt och processer där IT-förvaltningen har full 
kontroll på ärendehanteringen och dess livscykel inom ramen för IT-supporten. 
Samma rutiner, processer och arbetssätt måste nu etableras inom området projekt 
och större aktiviteter inom ramen för utveckling. 

IT-förvaltningen har fortsatt att fokusera på att slutföra och dokumentera 
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 bl.a. 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 
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våra kärnverksamhetsområden strategiskt ska vara i framtiden. 

Två projekt pågår inom ramen för den gemensamma e-tjänsteplattformen, "Ansökan 
om ekonomiskt bistånd" med införandet av första etappen under Q3 och " 
Automatisera processen anställ medarbetare" där införandeplanering pågår. 

DRIFT OCH FÖRVALTNING 

En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är Drift och Förvaltningsgrupperingen. Denna 
grupps primära åtagande är att se till att bakomliggande infrastruktur och 
systemplattformar driftas och förvaltas på ett strukturerat sätt. Detta arbete kommer 
att intensifieras under hösten innebärande trolig etablering av ytterligare 
förvaltningsobjekt. 

Under den varma sommaren har kylningen av datahallarna drabbats av problem, bla 
fick fläktarna på taket i Lekeberg kylas med vatten under längre tid, möte med 
hyresvärden planerat för genomgång av datahallens konstruktion. 

Lördagen den 4/8  drabbades Lekeberg av ett åsknedslag som slog ut en av Telias 
switchar, vilken ersättes av Telia först på kvällen måndagen den 6/8 innebärande att 
Lekebergs mail och verksamhetssystem ej var tillgängliga under en arbetsdag. Ett 
redan till september planerat underhållsarbete kommer förhindra att samma sak 
händer igen. Incidentanalys pågår. 

SERVICEDESK 

Under perioden har backloggen av supportärende minskat väsentligt jämfört med 
tidigare, vilket till stor del beror på införandet av Windows 10. Förvaltningen arbetar 
även fortsättningsvis enligt modellen "Back2Track" innebärande att alla berörda 
arbetar uteslutande med ärendekön en dag i veckan. Förvaltningen har anställt en 
Servicedesktekniker och omorganiserat befintlig personal så att det numera är fast 
personal som kommer vara IT-förvaltningens primära kontaktyta i Servicedesk. 
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4 Ekonomiskrapport 
För helåret prognostiserar SYD IT ett underskott med 1 150 tkr. (Motsvarar för 
medlemskommunerna följande kostnadsökning om prognosen infrias: Hallsberg 
447 tkr, Askersund 322 tkr, Lekeberg 218 tkr, Laxå 163 tkr) Denna prognos är i linje 
med den som föredrogs i prognos 1-18. 

De kostnader som prognostiseras att överskrida budget är: 

- Licenskostnader Microsoft 500 tkr, då revision gjorts och kostnaden beräknas uppgå 
till detta. Detta var något som påbörjades 2017, men ej fullföljdes. 

- Kostnader för Redundans mellan serverhallarna i Lekeberg och Askersund medför 
en driftskostnad om 200 tkr, dvs att serverhallarna täcker upp för varandra vid 
eventuell händelse. 

- Ökade kapitalkostnader med 450 tkr då investeringar på gemensam plattform 
prognostiseras bli dyrare 2 700 tkr (helårseffekt på kapitalkostnader 2019 blir 900 
tkr) 

Personalkostnader prognostiseras gå med överskott, men motsvarande underskott 
finns på tjänsteköp då konsulter köps in för att ersätta vakanser inom personal. 

Resultatet per 31 juli visar ett överskott med 336 105 tkr. Detta överskott handlar 
främst om att kapitalkostnaderna är låga i perioden, då investeringar för första 
halvåret ej är aktualiserade. 

Ekonomiskt resultat 

  Budget 
Utfall 

180731 
Årsprognos Avvikelse 

Driftbidrag och övriga 
intäkter 

-28 128 -16 410 -28 128 0 

Personalkostnader 11 605 5 428 9 800 1 805 

Utrustning/Tjänsteköp 1 419 2 079 3 224 -1 805 

Datakommunikation 1 760 939 1 960 -200 

Licenser och serviceavtal 4 000 3 055 4 500 - 500 

Resor, kurser, tele och hyra 723 475 723 0 

Kapitalkostnader 8 621 4 098 9 071 -450 

     

     

     

     

Summa 0 -336 1 150 -1 150 

4.1 Investeringar 

På helåret prognostiserar SYD IT ett underskott på investeringar med 2 700 tkr. Det 
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gäller den gemensamma IT-plattformen som beräknas gå över budget. 

Per 31 juli har 89 % av de totala investeringarna förbrukats. Det är främst IT-
plattformen som har gått över budget med 2 319 tkr. 

Utöver de 2 000 tkr som Hallsberg har i investeringsbudget för utbyte av datorer 
m.m. så kommer kostnader gällande utökad ambition vidarefaktureras om minst 
1,5 mkr gällande utbyggnad av Wifi och nätverk för Bildningsförvaltningen i 
Hallsberg. 

Investeringar 

Investeringar Budget Utfall 180731 Prognos Avvikelse 

IT Invest Lekeberg 1 500 465 1 500 0 

IT Invest Laxå 500 274 500 0 

IT Invest Askersund 1 500 1 057 1 500 0 

IT Invest Hallsberg 2 000 1 038 2 000 0 

NY IT-plattform 800 3 119 3 500 -2 700 

IT Invest Gemensamt 1 500 1 018 1 500 0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 7 800 6 971 10 500 -2 700 

 



Tjänsteskrivelse 2018-08-23 1 (1)

Dnr: Syd-IT 18-151

   

Delårsbokslut för Sydnärke IT-nämnd

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT Förvaltning har tagit fram Delårsbokslut inklusive prognosrapport 2 som 
innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt prognos för 
helåret.

1 Bakgrund

2 Analys
Sydnärkes IT prognostiserar ett underskott med 1 150 tkr avseende driftkostnader 
samt ett underskott för investeringar med 2 700 tkr. Denna prognos är i linje med 
den som föredrogs i prognos 1-18.

Vad gäller indikatorer så är flera av lägre relevans för verksamheten och en översyn 
behöver göras inför kommande verksamhetsår. 

Nått eller möjlighet att nå målvärde 16 st

Troligen inte nå målvärde   5 st

Kommer inte nå målvärde   2 st (hålla budgetram samt miljödiplomering)

3 Slutsats

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsbokslut och prognosrapport 2-2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg
Förvaltningschef Handläggare



Förfrågan från HALLBO om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd.

§23
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Tjänsteskrivelse 2018-08-17 1 (2)

Dnr: Syd-IT 18-154

   

Förfrågan från HALLBO om utträde ur Sydnärkes IT-
nämnd.

Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från HALLBO:s VD om utträde ur Sydnärkes IT-nämnd. Det 
finns inga skrivningar i reglementet och tillhörande avtal samt den ursprungliga 
avsiktsförklaringen om utträde är möjligt och om i så fall ett utträde ska gå till.

Formerna för ett utträde ur nämnden är inget som stipuleras i de dokument som styr 
nämndens arbete, och förfrågan från HALLBO får därför ses som ett prejudikat i två 
perspektiv, dels ett mer praktiskt (teknik/ekonomi) och ett mer övergripande 
principiellt.

Det principiella perspektivet behöver, i avsaknad av avtalade villkor, tas upp till 
diskussion. Dels om bedömningen är att utträde ur nämnden kan ske, och i så fall hur 
formerna för ett sådant utträde ska gå till.

1 Bakgrund
Formerna för ett utträde ur nämnden är inget som stipuleras i de dokument som styr 
nämndens arbete, och förfrågan från HALBO får därför ses som ett prejudikat i två 
perspektiv, dels ett mer praktiskt (teknik/ekonomi) och ett mer övergripande 
principiellt. 

2 Analys
Praktiskt har ett utträde av en organisation av HALLBOS storlek inte så stor betydelse 
då det är en relativt liten verksamhet. Ekonomiskt ingår HALLBO i anslaget från 
Hallsbergs kommun för förvaltningens verksamhet, de har inte några direkta 
kostnader för medverkan i förvaltningen. Det har gjorts en analys av den tekniska 
konsekvensen som behöver kommuniceras med HALLBO, effekten kan bli något 
större för HALLBO än vad initialt uppskattats. Konsekvensen av utträde gällande 
eventuella ingångna avtal som omfattar HALLBO och eventuella merkostnader har 
inte ännu analyserats.

3 Slutsats
Det principiella perspektivet behöver, i avsaknad av avtalade villkor, tas upp till 
diskussion. Dels om bedömningen är att utträde ur nämnden kan ske, och i så fall hur 
formerna för ett sådant utträde ska gå till.  Avsaknaden av avtal kan göra att ett 
utträde kan behöva ske etappvis över tid för att säkerställa HALLBO:s fortsatta 
tillgång till nödvändig information, applikationer och nätverk.



Tjänsteskrivelse 2018-08-17 2 (2)

Dnr: Syd-IT 18-154

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg
Förvaltningschef



Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning

§24

Syd-IT 18-155

   



Hög kvalitet och service med verksamhetens fokus

   Förvaltningen har inte koll på antal datorer
• Det finns bra verktyg för att objektivt ta fram rapporter på brister i verksamheten. Dock 
måste t ex alla datorer finnas med i Windows 10 plattformen för att kunna utföra 
automatiska inventeringsjobb. Detta kommer inom en relativt kort tid kunna göras.

   Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin 
• Drygt 300 ärenden saknar dokumentation i fältet "Lösning" om vad som gjordes på 
ärendet för att komma tillrätta med problemet . Åtgärd för att komma tillrätta med detta 
är att gå igenom med respektive handläggare som inte följt rutinerna, uppföljning på 
veckomöten samt följa upp löpande att detta efterlevs framöver.

Uppföljning intern kontroll

Mindre avvikelse

Större avvikelse
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom 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 anvisningarför 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. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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2 

  

  

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

6 4 

2 1 5 3 
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Kritisk Medium Totalt: 6 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Förvaltningen utför inte intern kontroll på 
verksamhetsspecifika områden 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

2  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte av förvaltningen 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Ekonomi  3  Inköp enligt ramavtal följs inte 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik  4  Förvaltningen har inte kontroll på antal 
datorer 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

5  Säkerhetskopierings systemet fungerar 
inte 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

6  Supportärenden dokumenteras inte enligt 
rutin 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 

5 1 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Förvaltningen utför inte intern kontroll på verksamhetsspecifika områden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ utförda intern kontroller på 
Verksamhetsområden 

Kontroll av utförda och icke 
utförda Intern kontroller 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Peter Strömberg 

Metod 
Genomgång av samtliga risker och utförda kontroller 
inom förvaltningen. 

Kommentar 

IT-förvaltningen har idag bra verktyg för att objektivt ta fram rapporter på brister i 
verksamheten. Dock är det inte idag möjligt att få fram alla data då t ex alla datorer i sydnärke 
måste finnas med i windows 10 plattformen för att kunna utföra automatriska 
inventeringsjobb. Inom kort när alla enheter finns med i nya windows plattformen så kommer 
denna typen av inventering att kunna göras löpande. 

I kommande kontroller kommer t ex backupjobb också kunna kontrolleras mer löpande och 
även att det går att läsa tillbaka tagna backupjobb för att därigenom säkerställa att hela 
processen med backupjobb fungerar. 

2.1.2 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Gustav Olofsson 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

Samtliga beslut som nämnden har tagit under 2018 har verkstälts inom den beslutade 
tidsramen 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Gustav Olofsson 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Inköp enligt ramavtal följs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och kontrollera inköpsfakturor mot 
gällande avtal 

Kontroll av fakturor  Inga avvikelser 2018-07-31 Inger Sundblad 

Metod 
Ta stickprov 

Kommentar 

Inga avvikelser på slumpmässigt framtagna stickproven (fakturorna) 

2.3 Verksamhetsspecifik 

2.3.1 Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ antal datorer och jämför med 
inventariedatabasen 

Sammanställning av antal 
datorer 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Azra Prepic 

Metod 
Rapport i verksamhetssystemet Efecte och SCCM 

Kommentar 

För att kunna följa upp denna kontrollpunkt så måste först alla datorer ha windows 10 och att 
både SCCM och Efecte systemet är synkade. Detta kommer kunna följas upp under sena 
hösten/vintern 2018-19. 

2.3.2 Säkerhetskopierings systemet fungerar inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och uppföljning av 
säkerhetskopieringsjobb 

Kontrolltillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Azra Prepic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Genomgång av säkerhetskopieringsjobb att de är 
uppdaterade och fungerar enligt uppsatta rutiner. 

Kommentar 

Genomgång av backupjobben i Sydnärkes Datacenter 

 Alla backupjobb har idag den 14 augusti gått bra 

 Alla replikeringsjobb till tredje site i Askersund för långtidslagring 
har också gått bra enligt rutin. 

 Det har dock tidigare uner året funnits avvikelser men som nu är åtgärdade. Orsaken 
var dålig prestanda på skriv och läs i "Kluster01" och "Kluster02" vilket medfört att 
vissa backuper inte tagits. Detta är numera åtgärdat. 

Kontrolltillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Azra Prepic 

2.3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställning av supportärenden som inte följer 
rutinerna 

Kontroll av supportärenden  Större avvikelser 2018-07-31 Annelie Damin 

Metod 
Kör rapport i verksamhetssystemet Efecte för att se 
avvikelser gentemot förvaltningens rutiner. 

Kommentar 

Kontroll har gjorts på att rutinerna följs kring statushantering av ärenden samt att man skriver 
in lösningen på ärendet som en del av dokumentationen om vad som gjordes för att lösa 
problemet/felet eller bristen. Kontroll har även gjorts att man fyller i de statusförändringar 
som är grundkravet på alla ärenden, detta för att kunna mäta ledtider ,svarstider och 
åtgärdstider på ett objektivt sätt och därigenom kunna jobba med ständiga förbättringar i 
syfte att lösa IT-relaterade problem snabbare och bättre. 
 
Mätperioden på kontrollen: 
1 januari 2018 till 13 augusti 2018. 
 
Hela 336 st ärenden saknar dokumentation i fältet "Lösning" om vad som gjordes på ärendet 
för att komma tillrätta med problemet och därmed försvåras kompetensöverföring om felet 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

uppstår igen och ledtiderna blir onödigt långa. Dessutom får inte kunden i klartext vad som 
gjordes på ärendet då texten i fältet "Lösning" används vid kommunikation av "ditt ärende är 
löst. Åtgärd för att komma tillrätta med detta är att gå igenom med respektive handläggare 
som inte följt rutinerna, uppföljning på veckomöten samt följa upp löpande att detta efterlevs 
framöver. 

Ett fåtal ärenden saknar alla statusförändringar och för att komma tillrätta med detta så 
kommer systemkonfigurationen i Efecte gås igenom samt respektive handläggare som 
eventuellt inte följt rutinen att påminnas och instrueras om vad som måste göras. 

2.4 Slutsatser av uppföljning 

Denna kontroll har genomförst utan större problem. Det som återstår är att få till löpande inventering av datorer och andra enheter vilket 
framgår i rapporten. 

2.5 Åtgärder 

De åtgärder som kommer att genomföras framgår under respektive avsnitt i denna intern kontrollrapporten. 



Tjänsteskrivelse 2018-08-23 1 (2)

Dnr: Syd-IT 18-155

   

Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning

Ärendebeskrivning
En uppföljning av tidigare upprättad intern kontroll har genomförts. Av 6 
kontrollerade punkter har 2 inga avvikelser, 3 mindre avvikelser och 1 större 
avvikelse.

1 Bakgrund

2 Analys
KONTROLLMOMENT STATUS

Sammanställ och kontrollera 
inköpsfakturor mot gällande avtal

Inga avvikelser.

Uppföljning av verkställighet av politiskt 
fattade beslut

Inga avvikelser.

Sammanställ utförda interna kontroller 
på verksamhetsområden

Mindre avvikelser. Utökade möjligheter 
till kontroll kommer att finnas efter 
genomförd utrullning av Windows 10.

Sammanställ antal datorer och jämför 
med inventariedatabasen.

Mindre avvikelser. Möjliggörs fullt ut I 
samband med utrullningen av Windows 
10.

Genomgång av säkerhetskopiering att 
de är uppdaterade enligt uppsatta 
rutiner.

Mindre avvikelser. Tidigare avvikelser 
under året är numera åtgärdade och 
backup tas enligt rutin.

Sammanställning av supportärenden 
som inte följer rutinerna.

Större avvikelser. Över 300 ärenden 
avslutade utan att ha dokumenterat 
lösningen i rätt fält vilket påverkar 
statistik och kvaliteten i återkoppling till 
kund. Åtgärdas genom återkoppling till 
berörda handläggare.

3 Slutsats
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Dnr: Syd-IT 18-155

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg
Förvaltningschef Handläggare
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