
Protokoll 2016-11-23

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
11:00-12:00 Sammanträdesrum Hällabrottet, Kumla 

kommunhus  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef Askersund)
Torbjörn Dybeck (Kommundirektör Hallsberg)
Rikard Olsson (Förvaltningschef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Inger Sundblad (Ekonom Lekebergs kommun)
Tomas Andersson (Kommundirektör Lekeberg)
Peter Strömberg (Tf förvaltningschef IT)
Anna Bilock (Ekonomichef Lekebergs kommun)

Protokollet innehåller paragraferna §§25-34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Per Eriksson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Michael Larsson (S) (Lekebergs kommun)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (vice ordförande) 
(Lekebergs kommun)
Per Eriksson (S) (Askersunds kommun)
Andreas Svahn (S) (Hallsbergs kommun)
Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun)  
ersätter Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2016-11-23

Datum för överklagan 2016-12-06 till och med 2016-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 61



Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§25 Val av justerare
§26 Information - Förvaltningschef
§27 Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2017
§28 Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-nämnd 2017
§29 Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017
§30 MER-plan 2017 för Sydnärkes IT-nämnd
§31 Prognosrapport 3-2016 SYD-IT
§32 Månadsuppföljning oktober 2016
§33 Redovisning av delegationsbeslut
§34 Meddelanden
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Plats för justering beslutas efter mötet.

Beslut
Per Eriksson (S) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26- Information - Förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Information från förvaltningschefen.

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2017 (Syd-IT 
16-32)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2017. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och Sydnärkesruppens 
sammanträdestider.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider år 2017:

Datum Plats

1 mars Fjugesta

10 maj Hallsberg

13 september Laxå

22 november Kumla

13 december Fjugesta

 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider år 2017:

Datum Plats

1 mars Fjugesta

10 maj Hallsberg

13 september Laxå

22 november Kumla
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

13 december Fjugesta

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2017

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28 - Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-nämnd 2017 (Syd-IT 16-
29)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska 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 2017 enligt följande:

Ansvar Beslutsattestant Ersättare Ansvarsområde

30
Rikard Olsson, 
förvaltningschef

Peter Strömberg, tf 
förvaltningschef

Sydnärkes IT-
nämnd

31
Kristian Karlsson, IT-
tekniker

Staffan Nordlund, IT-
tekniker

Infrastruktur

32 Anneli Damin, IT-tekniker Benny Hedlund, IT-tekniker
Dator- och 
arbetsplats

 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2017 enligt följande:

Ansvar Beslutsattestant Ersättare Ansvarsområde

30
Rikard Olsson, 
förvaltningschef

Peter Strömberg, tf 
förvaltningschef

Sydnärkes IT-
nämnd

31
Kristian Karlsson, IT-
tekniker

Staffan Nordlund, IT-
tekniker

Infrastruktur

32 Anneli Damin, IT-tekniker Benny Hedlund, IT-tekniker
Dator- och 
arbetsplats
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Beslutsattestanter för Sydärkes IT-nämnd 2017

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017 (Syd-IT 
16-28)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 2017.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017.

Yrkanden

Andreas Svahn (S) yrkar på att punkt två i delegationsordningen ändras från ordförande och vice 
ordförande till endast ordförande.

Propositionsordning

Ordförande tar först upp Andreas Svahns (S) ändringsyrkande, att punkt två ändras från ordförande 
och vice ordförande till endast dordförande, och finner att nämnden beslutat enligt Andreas Svahns 
(S) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt förslag till 
beslut.

 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017, med förändringen att 
punkt två ändras från ordförande och vice ordförande till endast ordförande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017
 Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30 - MER-plan 2017 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 16-31)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har förslag på samma mål som tidigare funnits för nämnden. Målen har 
fortfarande haft som utgångspunkt i den avsiktsförklaring som skapades i samband med att man 
bildade nämnden. - Ge god service och IT-drift av hög kvalité - Skapa förutsättningar för samverkan 
över kommungränserna MER-planen innehåller även ett förslag på drift- och investeringsbudget 
2017.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2017 med plan för 2018-2019 och budget för 2017.

 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2017 med plan för 2018-2019 och budget för 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 2017
 MER-plan 2017 med plan for 2018-2019 (Sydnärkes IT)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31 - Prognosrapport 3-2016 SYD-IT (Syd-IT 16-33)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT har tagit fram en prognosrapport 3 (januari-september) 2016 som innehåller en 
beskrivning av verksamhetens arbete, nuläge och prognos för Sydnärkes IT:s mål samt en uppföljning 
och prognos för ekonomin. Sydnärkes IT prognostiserar att två mål uppnås helt, fyra mål uppnås 
delvis samt ett mål uppnås inte alls. Sydnärkes IT prognostiserar ett underskott med 107 tkr i 
resultatet. Investeringarna prognostiseras till 10 900 tkr och avviker med 2 400 tkr varav IT-
plattformen motsvarar 2 000 tkr mot budgeterat investeringsutrymme.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3, 2016 för Sydnärkes IT.

Sydnärkes IT-nämnd godkänner IT plattformens ökade investeringsutgifter för 2016.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3-2016 för Sydnärkes IT.

Sydnärkes IT-nämnd godkänner IT plattformens ökade investeringsutgifter för 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3-2016 SYD-IT
 Prognosrapport 3 ver2 - 2016 (Sydnarkes IT-namnd)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32 - Månadsuppföljning oktober 2016 (Syd-IT 16-34)
Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsuppföljning per oktober. 133 000 kronor i överskott på grund av ökade 
förbrukningar och fördröjd serverhall. 

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning 1610 Syd IT

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- Redovisning av delegationsbeslut
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
  - Delegationsbeslut - Anställande av medarbetare

 Syd-IT 16-35-1 - Delegationsbeslut - Anställande av visstid

 Syd-IT 16-36-1 - Delegationsbeslut - Anställande av tillsvidare

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar till Sydnärkes IT-nämnd.

Anmälningar
 KF §67/2016 Sammanträdestider kommunfullmäktige Lekebergs kommun 2017

 KF §63/2016 Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§25
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Information - Förvaltningschef

§26
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Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2017

§27

Syd-IT 16-32
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Tjänsteskrivelse 2016-11-16 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-32

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-
nämnd 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2017. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
Sydnärkesruppens sammanträdestider.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider år 2017:

Datum Plats
1 mars Fjugesta
10 maj Hallsberg
13 september Laxå
22 november Kumla
13 december Fjugesta

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-nämnd 2017

§28

Syd-IT 16-29
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Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017

§29

Syd-IT 16-28
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Tjänsteskrivelse 2016-11-16 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-28

Tjänsteskrivelse – Delegationsordning för Sydnärkes 
IT-nämnd 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 2017. 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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Delegationsordning 
för Sydnärkes IT-
nämnd 2017
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Innehåll
Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2017........................................................1

Delegationsordning........................................................................................................3

Anmälan av delegationsbeslut...................................................................................3

Vidaredelegation........................................................................................................3

Brådskande ärenden..................................................................................................4

Jäv ..............................................................................................................................4

Delegation......................................................................................................................5

Nämnd .......................................................................................................................5

Personalärenden........................................................................................................5

Avtal och upphandling m.m. ......................................................................................5

Övriga ärenden ..........................................................................................................6
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Delegationsordning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för 
självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren verkställighet. 
Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. Exempel på sådana ärenden är 
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, semester enligt semesterlagen eller färdtjänst 
enligt fastställda riktlinjer. 

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att 
vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteman övergår delegationen 
till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnden. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i IT-nämndens ställe ska 
anmäla de fattade besluten till nämnden vid nästa planerade sammanträde. 

Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 

Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 
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2016-11-16 4 (6)

Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna speciella delegation framgår av 
nr. 2 i delegationsordningen. 

Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 
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Delegation

Nämnd
Nr Delegation Delegat Lagar/Kommentar
1. Kurser och utbildningar för 

förtroendevalda
Nämndordförande

2. Beslut på nämndens vägnar i så 
brådskande ärenden att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas

Nämndordförande
Vice 
nämndordförande

Personalärenden
3. Anställning av personal Förvaltningschef
4. Beslut om tillsvidareanställning Förvaltningschef
5. Beslut om visstidsanställning längre än 6 

månader
Förvaltningschef Under sex månader 

räknas som ren 
verkställighet

6. Uppsägning eller avskedande av 
personal 

Förvaltningschef

7. Beslut om tjänstledighet utan lön längre 
än 3 månader i sträck

Förvaltningschef Gäller ej lagstadgad rätt 
till ledighet

8. Tvångsförläggning av semester Avslag 
och förläggning av semester vid 
särskilda skäl

Förvaltningschef Semesterlagen §11-12, 14

9. Kurser, konferenser och utbildningar Förvaltningschef
10. Revidering av besluts- och 

behörighetsattestanter
Förvaltningschef

Avtal och upphandling m.m.
11. Upphandling och inköp av material, 

varor och tjänster, för vilka medel finns 
inom budgetram, upp till 250 000 
kronor.

Förvaltningschef Regelbundna och 
återkommande inköp för 
driftändamål samt inköp 
upp till ett basbelopp 
defineras som ren 
verkställighet.  

12. Upphandlingar och antagande av anbud 
upp till 10 prisbasbelopp

Förvaltningschef

13. Rätt att ingå avtal som inte är av 
principiell betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser den löpande 
verksamheten hos förvaltningen

Förvaltningschef

14. Försäljning av inventarier och beganad 
IT-utrusting

Förvaltningschef

Övriga ärenden
15. Yttrande och nämndens talan i domstol 

med anledning av överklaganden där 
Den som fattade 
beslutet på 
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beslutet fattats på delegation delegation
16. Utse personuppgiftombud Förvaltningschef PUL
17. Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild

Förvaltningschef 2 kap. 14 § TF
6 kap 3 § 
10 kap 4 § 1st, 13 § 14 § 1 
st OSL

18. Prövning av fråga om utlämnande av 
allmän handling

Ärendets 
handläggare
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MER-plan 2017 för Sydnärkes IT-nämnd

§30

Syd-IT 16-31
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Tjänsteskrivelse 2016-11-16 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-31

Tjänsteskrivelse – Sydnärkes IT-nämnds MER-plan 
2017 med plan för 2018-2019
   

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

 - Ge god service och IT-drift av hög kvalité 
 - Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna 
 
 MER-planen innehåller även ett förslag på drift- och investeringsbudget 2017.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2017 med plan för 2018-2019 och 
budget för 2017.

Sydnärkes IT-nämnd
 

Rikard Olsson Inger Sundblad
Förvaltningschef Sydnärkes IT Handläggare
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MER-plan 2017 med plan för 

2018-2019 

Sydnärkes IT-nämnd 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................... 3 

2 Mål och indikatorer ................................................................................................... 5 

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............. 5 

3 Driftbudget ................................................................................................................ 7 

4 Investeringsbudget ................................................................................................... 9 
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1 Inledning 
 

Inledning 

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

 

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 (tex pc och 
läsplattor), 

- hantering av centrala behörigheter samt 

- IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete (tex 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 och kommunledningsgrupp, där 
frågor inom nämndens område berörs. Även delaktighet i kommunernas 
förvaltningar ska vara en naturlig del. 

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov. 
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2017 

Under 2017 kommer IT-förvaltningen att fokusera på föra över hela eller utvalda 
delar av den gamla IT-miljön i respektive kommun till den nya målmiljön. Under året 
planeras även att rulla ut den nya klientplattformen. 

Ett annat fokusområde är att slutföra övergången 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. 

2017 kommer också vara ett år där förvaltningen etablerar beslutad 
förvaltningsmodell tillsammans med medlemskommunernas kommunledning och 
ingående förvaltningar. Ytterligare ett steg kommer att krävas under 2017 för att 
säkerställa att övergången från helt anslagsfinansierad ekonomi till kombinerad 
anslag- och intäktsfinansierad ekonomi blir lyckosam. 
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2 Mål och indikatorer 

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 

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvärde 
(prognos 
3, 2016) 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt 

Ge god service och 
IT-drift av hög 
kvalité 

Öka andelen akuta 
incidenter där 
återkopplingen är <=30min 

40% 60% 70% 80% 

Öka andelen 
högprioriterade incidenter 
där återkopplingen är <=2h 

35% 60% 70% 80% 

Öka andelen 
normalprioriterade 
incidenter där 
återkopplingen är <=8h 

60% 80% 85% 85% 

Öka andelen ärenden som 
åtgärdas <=10min 

30% 40% 45% 50% 

Minska andelen ärenden 
som är >=1månad 

8% 5% 5% 5% 

Minska andelen 
beställningar som är >2 
dagar 

20% 15% 15% 15% 

Öka andelen automatiserad 
installation av klienter 

50% 85% 90% 90% 

Öka antalet system som 
larmar vid avvikelse 

30% 70% 80% 80% 

Öka antalet distribuerade 
programvaror baserat på 
rättigheter (rollbaserad) 

15% 60% 70% 70% 

Öka antalet 
automatgenererade 
användarkonton 

70% 95% 95% 95% 

3 tjänster införda i 
gemensam 
självserviceportal 

3 6 9 10 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator 
Nuvärde 
(prognos 
3, 2016) 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Skapa 
förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna 

Öka antalet samdriftade 
system 

5 10 15 15 

Antal Förvaltningsobjekt 
som jobbar enl. 
förvaltningsmodell 

3 5 7 7 

Minska antalet unika 
klientplattformar 

14 högst 6 st högst 6 st högst 6 st 

Minska antalet fysiska 
servrar 

110 högst 85 
st 

högst 75 
st 

högst 75 
st 

Minska antalet datorhallar 7 högst 6 st högst 5 st högst 4 st 

Skapa en gemensam 
lagringsyta för fyra 
kommuner 

50% 100% 100% 100% 

 Värde 
medarbetarundersökningen 
(medel) 

3,9 4 4,1 4,2 

 Sjukfrånvaro 5,6% 7% 6,75% 6,5% 

 IT-supportärenden som tar 
mer än dag 

30% 45% 45% 45% 

 Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram 

107tKr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Nej Ja Ja Ja 
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3 Driftbudget 
Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2017 bygger på ersättningar från 
medlemskommunerna och som uppgår till: Lekebergs kommun 5 886 tkr (4 007 tkr), 
Laxå kommun 4 792tkr (3 489 tkr), Askersunds kommun 7 389 tkr (5 462 tkr) och 
Hallsbergs kommun 9 882 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 2017, men också 
korrigerad för faktiska löneökningar 2016. Den är också justerad för 
kapitalkostnadsökningar om 3 157 tkr. Ökningen i kapitalkostnader beror på 
genomförande av den gemensamma plattformen, löpande gemensamma 
investeringar, men också kommunspecifika investeringar. 

I övrigt minskas budgeten för licenser p.g.a. den nya plattformen. Budgeten utökas 
något för ökad kapacitet internet och ersättande av analoga anslutningar samt stöd 
för migrering från Novell till Microsoft. Ny budgetpost är hyran för nya serverhallen. 

  

 SLAG  
BUDGET 
2017 

BUDGET 
2016 

FÖRÄND
RING 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

319000 ÖVRIGA AVGIFTER OCH 
ERSÄTTNINGAR 

-521 -591 70 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

336000 ERS FRÅN LEKEBERG -5 886 -4 914 -972 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

336000 ERS FRÅN LAXÅ -4 792 -3 672 -1 120 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

336000 ERS FRÅN ASKERSUND -7 389 -6 254 -1 135 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

336000 ERS FRÅN HALLSBERG -9 882 -8 315 -1 567 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 7 780 7 065 715 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

411100 PO-PÅLÄGG 2 992 2 717 275 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

403000 LÖNEÖKNING 2017 9 MÅN 3% 242 220 22 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

422300 DATORER, TFN mm 469 469  

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 950 757 193 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

451300 DATAKOMMUNIKATION 1 760 1 562 198 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

45300 KURSER, RESOR, MOBILER 300 300  
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 SLAG  
BUDGET 
2017 

BUDGET 
2016 

FÖRÄND
RING 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

466100 SERVERHALL 266  266 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

455000 LICENSER, UNDERHÅLL, 
SUPPORT 

3 000 3 602 -602 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

455000 LICENSER, UNDERHÅLL, 
SUPPORT (enbart Laxå) 

500  500 

SYDNÄRKES IT-
NÄMND 

493000 KAPITALKOSTNADER 10 211 7 054 3 157 

TOTALT      

. 
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4 Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten 2017 omfattar 10 500 tkr. Den största investeringen är 
fortsättningen i genomförandet av gemensam plattform, vilket motsvarar 3 500 tkr 
årligen i tre år. (2017 är tredje året) Dessutom budgeteras för ett antal gemensamma 
investeringar motsvarande 1 500 tkr. För Lekebergs- och Askersunds kommuner 
budgeteras en årlig investeringsnivå om 1 500 tkr. Hallsbergs kommun budgeteras en 
årlig investeringsnivå om 2 000 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå 
om 500 tkr. 

 

 INVESTERINGAR 
Kapital 

kostnad 

Investerings 

utgift 

Avskriv
ning 

Ränta  

 Gemensam plattform 2015-2017 760 tkr 3 500 tkr 5 ÅR 1,75%  

 Gemensam IT-invest 265 tkr 1 500 tkr 3 ÅR 1,75% Halvårseff 

 IT-invest Lekeberg 265 tkr 1 500 tkr 3 ÅR 1,75% Halvårseff 

 IT-invest Laxå 90 tkr 500 tkr 3 ÅR 1,75% Halvårseff 

 IT-invest Askersund 260 tkr 1 500 tkr 3 ÅR 1,75% Halvårseff 

 IT-invest Hallsberg 350 tkr 2 000 tkr 3 ÅR 1,75% Halvårseff 

Totalt 1 990 tkr 10 500 tkr    
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Tjänsteskrivelse 2016-11-16 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-33

Tjänsteskrivelse – prognosrapport 3-2016 SYD-IT

   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT har tagit fram en prognosrapport 3 (januari-september) 2016 som 
innehåller en beskrivning av verksamhetens arbete, nuläge och prognos för 
Sydnärkes IT:s mål samt en uppföljning och prognos för ekonomin.

Sydnärkes IT prognostiserar att två mål uppnås helt, fyra mål uppnås delvis samt ett 
mål uppnås inte alls.

Sydnärkes IT prognostiserar ett underskott med 107 tkr i resultatet. 
Investeringarna prognostiseras till 10 900 tkr och avviker med 2 400 tkr varav IT-
plattformen motsvarar 2 000 tkr mot budgeterat investeringsutrymme.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3-2016 för Sydnärkes IT.
Sydnärkes IT-nämnd godkänner IT plattformens ökade investeringsutgifter för 2016. 

SYDNÄRKES IT-NÄMND
 

Rikard Olsson Inger Sundblad
Förvaltningschef Sydnärkes IT Handläggare
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1 Inledning 
Sydnärkes IT-förvaltning redovisar en Prognosrapport 3 som dessutom ger en bra bild 
av vad resultatet troligen kommer landa på vid årets slut. Hänsyn har tagits till 
pågående förändringar och projekt som förvaltningen känner till, men sena 
förändringar eller tillägg kan ibland vara svåra att förutspå. 

Förvaltningen har under årets sista halvår jobbat hårt med att få igång tidigare 
pausade projekt. Exempel på dessa är gemensam IT-infrastuktur (kontohantering, 
mail, datalagring, backup etc), förbättrande av likformade processer och rutiner, 
kundbemötande inom Servicedesk samt införande av nytt ärendehanteringssytem, 
systemförvaltningsmodell och tjänstekatalog. 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 
Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

   

2.2 Mål 
Lekebergs kommuns styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige 
sätter övergripande mål med indikatorer. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

• Alla indikatoprer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 
• Mer än hälften av indiktaorerna uppnåda eller delvis uppnådda = Nämndmål 

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

uppnås ej. 

  

Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett antal mål för nämnden. Man har som 
utgångspunkt haft den avsiktsförklaring som undertecknades när nämnden bildades. 

Vid detta rapporttillfälle är prognosen, avseende kommun och nämdmål, att två mål 
uppnås helt, fyra mål uppnås delvis samt ett mål uppnås inte alls. 

  

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 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Ge god 
service och 
IT-drift av 
hög kvalité 

 Öka andelen akuta 
incidenter där 
återkopplingen är 
<=30min 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med att 
återkoppla snabbare och 
tydligare till kund och 
dessutom använda 
kommande 
ärendehanteringssystem
et på sådant vis det är 
tänkt. Här kommer man 
jobba med 
statusförändring vid 
varje förändring. Detta 

40% 50% 50% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

för att kunna följa upp, 
mäta och spåra 
händelseförloppen. 

Öka andelen 
högprioriterade 
incidenter där 
återkopplingen är 
<=2h 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med att 
återkoppla snabbare och 
tydligare till kund och 
dessutom använda 
kommande 
ärendehanteringssystem
et på sådant vis det är 
tänkt. Här kommer man 
jobba med 
statusförändring vid 
varje förändring. Detta 
för att kunna följa upp, 
mäta och spåra 
händelseförloppen. 

35% 50% 50% 

Öka andelen 
normalprioriterade 
incidenter där 
återkopplingen är 
<=8h 

 Bättre diciplin i både 
Servicedesk och andra 
linjens support gör 
sannolikt att 
återkoppling till kund 
förbättras betydligt. Vår 
Tjänsteansvarig och 
Servicekoordinator 
kommer prioritera att 
återkoppling sker i 
betydligt bättre 
utsträcknig än idag. 
Detta kommer även vara 
ett mätetal som 
presenteras vid 
förvaltningsträffar och i 
samband med ordinarie 
veckomöten 

60% 75% 75% 

Öka andelen 
ärenden som 
åtgärdas <=10min 

 Enligt plan och 
förvaltningen fortsätter 
på inslagen linje med 
tjänsteorganisationen i 
fokus. 

30% 35% 35% 

Minska andelen 
ärenden som är 
>=1månad 

 Det är tydligt att 
effekten av att 
förvaltningen genomför 
internkontroller på valda 
delar av vår 
tjänsteproduktion och 
tydligt lyfter avvikelser 

8% 5% 5% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

samt förljer upp att 
dessa åtgärdas ger 
effekt. Det skulle kunna 
önskas att det ska gå 
snabbare att åtgärda 
avvikelser men 
bedömningen är att 
förvaltningen kommer 
tillrätta med detta efter 
att nya organisationen är 
intrimmad under första 
kvartalet 2017. 

Minska andelen 
beställningar som 
är >2 dagar 

 Största problemet är 
inköpsärenden som tar 
alldeles för lång tid men 
det finns även andra 
ärendetyper som släpar 
efter något. Men genom 
fortsatt fokus på 
ärendehantering, rutiner 
och följa upp genom 
internkontroller så är 
bedömningen att 
förvaltningen kommer 
tillrätta med detta fullt 
ut under kvartal 1 2017. 

20% 15% 15% 

Öka andelen 
automatiserad 
installation av 
klienter 

 Andelen kommer att öka 
när vi går över i den nya 
IT-plattformen som har 
blivit fördröjd på grund 
av försening av ny 
datahallen i Fjugesta. 
Tillsvidare kommer inga 
stora förändringar ske då 
vi ligger kvar i våra 
"gamla" IT-miljöer. 
Under 2017 kommer 
förvaltningen att ta in 
externa konsulter för att 
skynda på arbetet. 

50% 60% 80% 

Öka antalet system 
som larmar vid 
avvikelse 

 Förvaltningen har infört 
ett system för 
övervakning och 
hantering av all 
kommunikationsutrustni
ng i våra datanät, i alla 
fyra kommunerna. All ny 
kommunikationsutrustni

20% 30% 50% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

ng ansluts till systemet. 
I framtiden ska 
övervakning av fler 
funktioner, 
verksamhetssystem 
m.m. införas. Tanken är 
att ett sådant system 
kommer kunna 
implementeras under 
2017. Förseningen av 
den nya datahallen i 
Fjugesta leder också till 
att arbetet försenas 
jämfört med ursprunglig 
plan. Under 2017 
kommer förvaltningen 
att ta in externa 
konsulter för att skynda 
på arbetet. 

Öka antalet 
distribuerade 
programvaror 
baserat på 
rättigheter 
(rollbaserad) 

 Förutsättningen att öka 
antalet distrubuerade 
programvaror, baserat 
på rättigheter kommer 
att öka när vi går över till 
gemensamt 
kontohantering. Detta 
kommer kunna ske 
gradvis under 2017. 
Det som gör att 
förvaltningen inte 
kommer uppnå önskat 
resultat under året är att 
vi fortfarande hanterar 
de gamla befintliga IT-
miljöerna i våra fyra 
medlemskommuner. 
Förseningen av den nya 
datahallen i Fjugesta 
leder också till att 
arbetet blir fördröjt. 
Under 2017 kommer 
förvaltningen att ta in 
externa konsulter för att 
skynda på arbetet. 

10% 15% 40% 

Öka antalet 
automatgenererad
e användarkonton 

 Följer planen men något 
försenade med 
införandet av nya 
ärendehanterinsplattfor

70% 95% 95% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

men 

3 tjänster införda i 
gemensam 
självserviceportal 

 Trots att 
implementationen av 
nya 
ärendehanteringssystem
et är senarelagt en 
månad så tror 
förvaltningen att det ska 
vara genomförbart att 
etablera tre tjänster i 
den kommande 
självserviceportalen. 

0 3 3 

Skapa 
förutsättni
ngar för 
samverkan 
över 
kommungr
änserna 

 Öka antalet 
samdriftade system 

 Som en del av Sydnärkes 
IT-förvaltnings 
övergripande mål är att 
öka antalet samdriftade 
system. I dagsläget har vi 
tre samdriftade system 
och planen är att vi 
kommer ha minst fem 
stycken vid årets slut. 

4 5 5 

Antal 
Förvaltningsobjekt 
som jobbar enl. 
förvaltningsmodell 

 Genom att förvaltningen 
delat upp samtliga 
förvaltningsobjekt i två 
huvudgrupper 
(förvaltningsområdena 
Verksamhetssystem och 
Arbetsplats & Plattform) 
och att prioritering gjorts 
att etablera de tre 
förvaltningsobjekten 
Dator & Arbetsplats, 
Infrastruktur samt 
Behörighet & Säkerhet 
så kan vi nu konstatera 
att tre förvaltningsobjekt 
är mer eller mindre helt 
etablerade vilket ser 
mycket lovande ut inför 
kommande år att 
leverera en bättre IT-
service till 
verksamheterna i 
sydnärke. 

3 3 2 

Minska antalet 
unika 
klientplattformar 

 Antalet unika 
klientplattformar 
kommer att minska när 
vi går över till den nya IT-

14 st 14 högst 
6 st 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

plattformen, där alla fyra 
kommunerna ingår. 
Detta kommer att ske 
fortlöpande de närmaste 
åren. Innan 
förvaltningen kommit 
över helt i den nya IT-
plattformen kommer 
inte antalet unika 
plattformar minska till 
önskad nivå 
Det som är svårt att 
styra över är de behov 
som bl.a. finns inom 
skola, vård och omsorg. 
Nya 
verksamhetslösningar 
gör att nya 
klientplattformar 
tillkommer. Om 
medlemskommunerna 
kan enas om samma 
lösning/plattform så blir 
det en 
kostnadseffektivisering 
och minskad 
komplexitet. I dagsläget 
ser förvaltningen en 
tendens att utreda nya 
plattformar, framförallt 
inom skolan. 
Förseningen av den nya 
datahallen i Fjugesta 
leder också till att 
arbetet med minskat 
antal plattformar blir 
fördröjt. Under 2017 
kommer förvaltningen 
att ta in externa 
konsulter för att skynda 
på arbetet. 

Minska antalet 
fysiska servrar 

 Som en del av de 
långsiktiga ekonomiska 
och miljömässiga målen 
inom förvaltningen, 
ligger även att 
konsolidera ner 
mängden servrar som 
åtgår för att drifta och 

110 
st 

110 högst 
95 st 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

underhålla 
verksamheterna 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. 
Vi är dock 6-8månader 
försenade med 
datahallsprojektet vilket 
gör att vi troligen inte 
hinner nå målet under 
året. 

Minska antalet 
datorhallar 

 Sydnärkes IT-förvaltning 
har som ambition att 
minska kostnader och 
miljöpåverkan genom att 
minska dagens sju 
datahallar till på sikt två 
primära och två 
undeordnande. 
Detta kommer troligen 
resultura i att man 
hinner en bit på vägen 
under 2016. Däremot är 
byggprojektet för 
primärhall 1 i Lekebergs 
Kommun försenad, vilket 
gör att man inte kommer 
klara målet för helåret. 

7 st 7 högst 
5 st 

Skapa en 
gemensam 
lagringsyta för fyra 
kommuner 

 För att säkerställa 
informationssäkerheten 
och tillgång till data vid 
ett eventuellt 
datahaveri, så jobbar 
förvaltningen med att 
koncentrera vital data till 
de kommande primära 
datahallarna i Askersund 
och Lekeberg. Detta gör 
att man i den 
gemensamma 
arkitekturen kring 
datalagringen för dessa 
två hallar kommer ha 
bättre kontroll på lagring 

50% 50% 100% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

av information över tid. 
Målet var att få detta på 
plats fullt ut under sista 
halvåret 2016. Vi 
kommer tyvärr inte 
uppnå detta mål i år pga 
försenat datahalls bygge. 

  Värde 
medarbetarunders
ökningen (medel) 

  3,91 3,91 3,19 

  Sjukfrånvaro  Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med hälso- 
och friskvårdsfrågor för 
att hålla ner 
sjukfrånvaron i så hög 
utströckning som 
möjligt. Detta är en 
stående 
diskussionspunkt på APT 
och förvaltningschefen 
har även en god dialog 
med medarbetare som 
riskerar att jobba under 
hög arbetsbelastning 
eller utsatta projekt 
under längre perioder. 
Dessutom genomför 
förvaltningen tillsamans 
med 
personalavdelningen en 
enkät och efterföljande 
intervjuer med samtliga 
för att få en än tydligare 
bild avseende 
psykosocial arbetsmiljö. 

5% 5% 5,6% 

  IT-supportärenden 
som tar mer än dag 

 Förvaltningen har haft 
stora problem att 
halvera antal ärenden 
som tar mer än en dag 
och det finns fortfarande 
utrymme att göra 
betydligt mer, 
framförallt på 
återkoppling, 
dokumentation samt att 
fortsätta kampanjen 
"Back2Track" (dagar då 
man jobbar med 

30% 30% 45% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

backlogg av 
serviceärenden) 
schemalagt en gång per 
vecka. Dessutom har 
förvaltningen drabbats 
av att stora delar av 
organisationen varit 
hemma pga sjukdom och 
detta kommer påverka 
målvärdet negativt och 
förvaltningen kommer 
inte hinna ikapp trots att 
extra resurser sätts in 
under novemeber 
månad. 
 
Lite nya infallsvinklar ska 
testas under hösten för 
att ytterligare förbättra 
tiden till klart ärende. 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

 Förvaltningen jobbar 
utifrån anslag från 
medlemskommunerna 
även för 2016. Detta gör 
att eventuell 
driftkostnad som görs i 
enskild kommun eller 
förvaltning faktureras till 
den samma. Förvaltning 
har god kontroll på sina 
egna kostnader men 
prognosen för helår 
avviker dockfrån årets 
budget. 
Avvikelsen består till 
största delen av en 
utökad investering under 
2016 och mer detaljer 
beskrivs under rubriken 
ekonomi. 

0 tkr -
107 t
kr 

0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåv
erkan 

  El-förbrukningen i 
kommunens 
fastigheter 

 En stor konsument av 
energi i våra kommnuer 
för IT-förvaltningen är 
datahallarna. Dels krävs 
mycket energi för att 
driva servrar och annan 
utrustning, dessutom ska 
hallarna kylas ner, då 
utrustningen alstrar 

2 796 
MVh 

3 000 
MVh 

2 795 
MVh 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvä
rde 

Progn
os 

Målv
ärde 

mycket värme. 
Datahallarna ska på sikt 
minskas från sju till fyra 
vilket kommer att sänka 
den totala 
energiförbrukningen för 
samtliga 
medlemskommuner. 
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3 Verksamhetsberättelse 
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, så här långt, har bl.a. varit att man initierat i stort sett 
samtliga projekt som fått avvakta de stora systeminföranden som skedde i slutet på 
förra året. Dessa är exempelvis införande av gemensamt AD för behörighetskontroll i 
samtliga fyra kommuner, uppsättning av ny gemensam mailstruktur för samtliga 
kommuner. Denna med möjlighet att senare dessutom koppla på funktioner såsom, 
chatt, video och telefoni. Ny gemensam klientplattform med stöd för modern 
arkitektur och enklare support och underhåll är tyvärr framflyttad till början på nästa 
år. 

Andra delar som är under införande är nytt ärendehanteringssystem och 
självserviceportal. Denna har gott stöd för de processer och rutiner (ITSM) som är 
kravet vid övergång till bl.a. ny finansieringsmodell med tillhörande tjänstekatalog 
och gemensam förvaltningsmodell. Planerat produktionsdatum är satt till 1/12 

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. 

Förutom den normala driften av bl.a. servrar, nätverk och kommunikation har 
gruppen arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun 
för att kunna administreras effektivt från våra 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 vid årsskiftet. 

Byggnationen av en ny serverhall i Fjugesta (Lekebergs kommun) har färdigställts och 
nu återstår endast slutbesiktning. Denna serverhall utgör den andra delen av en 
redundant drifthallslösning tillsammans med Askersund. 

SERVICEDESK 

Sydnärkes IT-förvaltning har fortsatt arbetet med att få en väl fungerande och 
enhetlig organisation vad det gäller användarnära tjänster. Förvaltningen har jobbat 
med flera åtgärder för snabbare handläggning av inkomna ärenden i Servicedesk. 
Bl.a. arbetar drift och förvaltning uteslutande med ärendekön en dag i veckan (kallas 
"Back2Track" inom förvaltningen). 

Det pågår också ett arbete med att skapa enhetliga inköpsrutiner, samt 
gemensamma lösningar för tex hantering av mobila enheter. Verksamheten tittar 
också på hur man kan samordna inköp och drift, av system mellan kommunerna. 
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PROJEKT, STRATEGI OCH KVALITÈ 

Projekt och Strategi har fortsatt att fokusera på att driva det 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 
våra kärnverksamhetsområden strategiskt ska vara i framtiden. 

Ett antal stora projekt har startat, såväl verksamhetsprojekt som IT-projekt. IT-
projekten ligger till grund för all vidare utveckling. 

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger i att drifta de fyra befintliga 
miljöerna i resp 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. 
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4 Ekonomiskt läge 
 

Prognos för helår = underskott 107 tkr 

Nämnden prognostiserar ett underskott med 107 tkr för helåret. 

Avvikelsen mot budget gällande utrustning och licenser hänför sig till ökad 
förbrukning av kringutrustning i våra verksamheter. Men även utökade 
driftkostnader för kommunikation under året som till stor del beror på krav av 
utökad kapacitet mot Internet, likväl som högre bandbredd (kapacitet) för de 
förbindelser som knyter samman medlemskommunerna. 

De kostnader inom tjänsteköp som orsakat delar av underskottet för 2016 beror till 
stor del på slutförandet av ett antal verksamhetssystem i början på året tillsammans 
med utbyte av ärendehanteringssystem på förvaltningen. Det sistnämnda för att 
möta ökade krav från verksamheten likväl som anpassa IT-förvaltningen inför ny 
finansieringsmodell. Inom kostnadsslaget finns även utbildning, mobiltelefoni och 
poolbilar som tillsammans utgör en betydande post. Denna skall förslagsvis redovisas 
separat nästa år. 

Kapitalkostnaderna är lägre än budget då investeringstakten är något lägre än budget 
tidigare år och första halvåret. 

Arbetet med ny finansieringsmodell fortsätter och denna kommer inte att kunna 
användas fullt ut förrän 2017. Modellen kommer att kunna användas för att prissätta 
olika produkter/ paketlösningar till respektive medlemskommun. 

 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
 Budget Utfall 160930 Årsprognos Avvikelse 

Driftbidrag m.m. -23 746 -18 125 -24 102 356 

Personalkostnader 10 002 7 353 10 002 0 

Utrustning licenser m.m. 5 633 4 554 5 962 -329 

Tjänsteköp 1 057 1 352 1 650 -593 

Kapitalkostnader 7 054 4 946 6 595 459 

     

 0 80 107 -107 
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Investeringsredovisning per 30 september och kommun med procentförbrukning 
och helårsprognos med avvikelse. 

Investeringarna prognostiseras till 10 900 tkr och avviker med 2 400 tkr mot 
budgeterat investeringsutrymme. 

Till största delen är det investeringarna gällande ny ”IT-plattform” samt ”IT 
gemensamma investeringar” som avviker mot budget. Stora delar kan kopplas till 
Procapita och Platina projekten avseende licenskostnader, nya serverplattformar 
samt gemensam lagring. Dessutom har investeringar i ny serverhall varit högre än 
tidigare prognoser och budgeterat utrymme. Tanken är att dessa investeringar skall 
minska driftkostnaden för samtliga medlemskommuner kommande år. 

Dessutom har vi infört ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem med 
självserviceportal. Detta var inte initialt planerat i budgeten för 2016. Detta kommer 
öka servicen till verksamheten samt är helt nödvändig för att 2017 gå in i ny 
finansieringsmodell. Vissa investeringar har också varit kopplade till gammal hårdvara 
som behövt bytas ut på både nätverk, serversidan och på klienterna. 

Investeringarna gällande Sjöängsskolan och E-sport Askersund samt Ipads och IT-
plattform Laxå ligger utanför investeringsutrymmet. 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

PROJEKT Budget Bokfört      
t.o.m sept 

Avvikelse i 
period 

Procent       
förbr 

Prognos 
helår Avvikelse 

       

IT INVEST LEKEBERG 1 000 502 498 50% 1 500 500 

IT INVEST LAXÅ 500 453 46 91% 600 100 

IT INVEST ASKERSUND 1 000 816 184 82% 1 100 100 

IT INVEST HALLSBERG 1 000 571 429 57% 1 000 0 

NY IT-PLATTFORM 3 500 5 001 -1 501 143% 5 500 2 000 

IT INVEST GEMENSAMT 1 500 702 797 47% 1 200 -300 

TOTALT 8 500 8 047 453 95% 10 900 2 400 

       

IT INVEST ASKERSUND 
Sjöängsskolan 

0 1 107 -1 107    

IT INVEST LAXÅ Ipads 
politiker 

0 383 -383    

Ny IT-plattform (Office 
partner Laxå) 

0 456 -456    

IT INVEST Askersund, E-
sport 

    400  
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Driftredovisning per 31 oktober 2016 Riktpunkt oktober 83%

ANSVARSTEXT SLAG SLAGTEXT BUDGET

BOKFÖRT      

t.o.m okt AVVIKELSE

PROCENT-

FÖRBR

SYDNÄRKES IT-NÄMND 319000    ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -591 000 -840 611 249 611 142%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 336000    DRIFTBIDRAG FR KOMM O LT -23 155 000 -19 295 827 -3 859 173 83%

SUMMA INTÄKTER -23 746 000 -20 136 438 -3 609 562 85%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 403000    AB-AVTALET INKL SEMLÖN 7 285 000 5 936 853 1 348 147 81%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 411100    PO-PÅLÄGG 2 717 000 2 288 196 428 804 84%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 422300    DATORER OCH BASUTRUSTNING 469 000 664 455 -195 455 142%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 451300    DATAKOMMUNIKATION 1 562 000 1 312 395 249 605 84%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 455000    DATABEHANDLING 3 602 000 2 846 696 755 304 79%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 459000    ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 057 000 1 053 081 3 919 100%

SYDNÄRKES IT-NÄMND RESOR, KURSER, TELE, HYRA 0 405 523 -405 523 0%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 493000    KAPITALKOSTNADER 7 054 000 5 496 080 1 557 920 78%

SUMMA KOSTNADER 23 746 000 20 003 279 3 742 721 84%

NETTORESULTAT 0 -133 159 133 159

Investeringsredovisning per 31 oktober 2016

ANSVARSTEXT PROJEKT BUDGET

BOKFÖRT      

t.o.m okt AVVIKELSE

PROCENT            

FÖRBR

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LEKEBERG 1 000 000 1 224 996 -224 996 122%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LAXÅ 500 000 525 414 -25 414 105%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST ASKERSUND 1 000 000 1 109 585 -109 585 111%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST HALLSBERG 1 000 000 834 562 165 438 83%

SYDNÄRKES IT-NÄMND NY IT-PLATTFORM 3 500 000 5 008 331 -1 508 331 143%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST GEMENSAMT 1 500 000 1 109 531 390 469 74%

TOTALT 8 500 000 9 812 419 -1 312 419 115%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST ASKERSUND Sjöängsskolan 0 1 206 291 -1 206 291

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LAXÅ Ipads politiker 0 383 343 -383 343

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT-invest Laxå  (Office IT partner) 0 455 970 -455 970

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST Askersund, E-sport 

Analys: Riktpunkt per 31 oktober är 83 %. Intäkterna ligger på 85 % och kostnaderna på totalt 84 %, 

nettoresultatet är ett överskott med 133 159 kr. Vissa kostnader ligger högre än riktpunkt eller gått över budget. 

Datorer och basutrustning har höga kostnader p.g.a. ökad förbrukning av kringutrustning i våra verksamheter. När 

det gäller tjänsteköp och datakommunikation är orsaker att SYD IT under året har dubbla plattformar vilket 

genererar i något högre kostnader. Men då kapitalkostnaderna är lägre än budget håller det nere nettokostnaden.

Analys: Investeringsredovisningen per 31 oktober och kommun. Procentförbrukning per kommun.                                                                    

De gemensamma investeringarna i SYD IT är Ny IT-plattform och IT Invest gemensamt. 

Vad gäller investeringar i ny ”IT-plattform” samt ”IT gemensamma investeringar” har dessa ökat 

mer än prognosen, då stora delar kan kopplas till Procapita och Platina projekten samt 

investering i ny serverhall. Tanken är att dessa investeringar skall minska driftkostnaden för 

samtliga medlemskommuner kommande år. Dessutom har vi infört ett nytt gemensamt 

ärendehanteringssystem med självserviceportal. Detta var inte initialt planerat i budgeten för 

2016. Detta kommer öka servicen till verksamheten samt är helt nödvändig för att 2017 gå in i ny 

finansieringsmodell. Vissa investeringar har också varit kopplade till gammal hårdvara som 

behövt bytas ut på både nätverk, serversidan och på klienterna

Har lagt investeringar gällande Sjöängsskolan Askersund och Laxå Ipads och Office IT partner för sig, då det ligger utanför övrigt 

investeringsutrymme.
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