
Protokoll 2016-05-11

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
11:00-11:30 Hörnet, Hallsbergs kommunhus  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef) §§12-17
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Torbjörn Dybeck (Kommundirektör)
Harry Lundin (Kommunchef)
Rikard Olsson (Förvaltningschef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §§11-17

Ordförande _________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Svahn

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun) §§14-17

Beslutande ledamöter
Per Eriksson (S) (Askersunds kommun) §§14-17
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun) §13 
ersätter Per Eriksson (S)
Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun)  
ersätter Wendla Thorstensson (C) (vice 
ordförande)
Andreas Svahn (S) (Hallsbergs kommun)
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande) (Laxå 
kommun)
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2016-05-11

Datum för överklagan 2016-05-19 till och med 2016-06-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§11 Val av justerare
§12 Kundenkät 2016 - Service och bemötande från Sydnärkes IT
§13 Månadsuppföljning april 2016
§14 Prognos 1 2016, Sydnärkes IT-nämnd
§15 Sammanträdestider 2016
§16 Anmälan av delegationsbeslut
§17 Meddelanden
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11- Val av justerare
Förslag till beslut
Andreas Svahn (S) utses till justerare.

Beslut
Andreas Svahn (S) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Kundenkät 2016 - Service och bemötande från Sydnärkes IT 
(Syd-IT 16-10)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-nämnd uppdrog § 24/2015 till förvaltningschefen att genomföra en 
kundnöjdhetsunderökning i medlemskommunerna där bemötande, support och upplevd förväntan 
står i fokus. Denna undersökning har genomförts under våren och presenteras i denna paragraf för 
nämnden.

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger återrapporteringen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kundenkät 2016
 Kundenkät 2016, rev

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Månadsuppföljning april 2016 (Syd-IT 16-12)
Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsuppföljning per april 2016.

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning april 2016
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning april

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Prognos 1 2016, Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 16-18)
Ärendebeskrivning
Prognos 1, per 30april 2016.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner Prognosrapport 1, 2016.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner Prognosrapport 1, 2016.

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 1 för Sydnärkes IT-nämnd, 2016

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Sammanträdestider 2016 (Syd-IT 15-22)
Ärendebeskrivning
Sydnärkegruppen har ändrat sammanträdesdatum i september. För att samordna Sydnärkes IT-
nämnds tider med dessa bör en ändring ske av nämndens sammanträdestid i september.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd sammanträder den 21 september och den 23 november 2016.

Yrkanden

Bo Rudolsson (KD) yrkar bifall till förslaget med tillägg att nämndens sammanträden ska starta kl. 
11.00.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd sammanträder den 21 september och den 23 november 2016. Sammanträdena 
startar kl. 11.00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2016

Expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare

Samtliga kommunchefer

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16- Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot elle 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 
som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegeringsbeslut
 Syd-IT 16-2-4 - Delegationsbeslut - Direktupphandling ärende- och självserviceportal

 Syd-IT 16-9-1 - Avtal direktavrop resurskonsult, 2016-04-01 -- 2016-06-30

 Syd-IT 16-15-1 - Delegationsbeslut - Tecknande av avtal för Sitevision

 Syd-IT 16-16-1 - Delegationsbeslut - Anställande av personal

 Syd-IT 16-17-1 - Delegationsbeslut - Anställning av personal

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut per den 5 maj.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut per den 5 maj.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-05-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Anmälningar
 §38 KF Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2016

 KF §37/2016 Revidering av arkivreglemente

 Arkivreglemente för Lekebergs kommun

 KS §86/2016 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna

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

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger meddelandena till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§11
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Kundenkät 2016 - Service och bemötande från Sydnärkes IT

§12

Syd-IT 16-10
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Tjänsteskrivelse 2016-05-06 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-10

Tjänsteskrivelse - Kundenkät 2016
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-nämnd uppdrog § 24/2015 till förvaltningschefen att genomföra en 
kundnöjdhetsunderökning i medlemskommunerna där bemötande, support och 
upplevd förväntan står i fokus. Denna undersökning har genomförts under våren och 
presenteras i denna paragraf för nämnden. 

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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IT-verksamheten 2016

Slutrapport

Antal svar: 1399

Procentandel svar: 31,5%
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powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com

| 3 |

IT-verksamheten 2016
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Kommun – svarsprocent per kommun

Lekeberg Askersund Hallsberg Laxå Sydnärkes kommunalförbund
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IT-verksamheten 2016
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Askersund – svarsprocent per förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen

Tekniska förvaltningen Sydnärkes byggförvaltning

Page 16 of 60



powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com

| 5 |

IT-verksamheten 2016
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Hallsberg - svarsprocent per förvaltning

Bildningsförvaltningen Drift- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hallbo
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IT-verksamheten 2016
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Laxå - svarsprocent per förvaltning

Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen

Social- och omsorgsnämnden Sydnärkes miljöförvaltning

Laxåvatten Laxåhem
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IT-verksamheten 2016
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Lekeberg - svarsprocent per förvaltning

Kultur- och bildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen

Sydnärke IT-förvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen
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IT-verksamheten 2016
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Vet du vart du ska vända dig när du behöver IT-support?

Ja Nej
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IT-verksamheten 2016
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Känner du till att Sydnärkes IT-förvaltning hanterar drift 
och support för Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg?

Ja Nej
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Hur många gånger har du under 2015 varit i kontakt med 
Sydnärkes IT-förvaltning i samband med ett IT-relaterat 
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Hur upplever du IT-förvaltningens bemötande och servicekänsla

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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Hur nöjd är du med IT-förvaltningens öppettider?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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IT-verksamheten 2016
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Hur nöjd är du med den tekniska supporten som IT-förvaltningen erbjuder vid
datorrelaterade problem

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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IT-verksamheten 2016
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Hur nöjd är du med den tekniska supporten som IT-förvaltningen erbjuder vid problem
med telefoni?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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När du anmält ett ärende till IT-förvaltningen, hur nöjd är du då med
handläggningstiden?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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Hur nöjd är du med IT-förvaltningens förmåga att genomföra eller förmedla lösningen
till dig?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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Vad tycker du om IT-förvaltningens information via e-post och intranätet ang.
driftsinformation (tex nedstängningar för uppdateringar osv)?

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej
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IT-verksamheten 2016

Service och support: Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej

% % % % % Ack. svar

Hur upplever du IT-förvaltningens bemötande och 

servicekänsla

17,02% 57,53% 8,76% 2,13% 14,57% 1222

Hur nöjd är du med IT-förvaltningens öppettider? 7,48% 44,54% 8,55% 1,31% 38,13% 1217

Hur nöjd är du med den tekniska supporten som 

IT-förvaltningen erbjuder vid datorrelaterade 

problem

12,99% 49,67% 13,98% 3,87% 19,49% 1216

Hur nöjd är du med den tekniska supporten som 

IT-förvaltningen erbjuder vid problem med 

telefoni?

7,00% 34,32% 6,50% 2,80% 49,38% 1215

När du anmält ett ärende till IT-förvaltningen, hur 

nöjd är du då med handläggningstiden?

8,43% 40,50% 20,66% 9,17% 21,24% 1210

Hur nöjd är du med IT-förvaltningens förmåga att 

genomföra eller förmedla lösningen till dig?

11,83% 47,00% 16,92% 5,25% 19,00% 1200

Vad tycker du om IT-förvaltningens information via 

e-post och intranätet ang. driftsinformation (tex 

nedstängningar för uppdateringar osv)?

13,93% 54,38% 7,17% 2,67% 21,85% 1199

Totalt 1232

Horisontell procentberäkning
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Hur nöjd är du med hantering av installation och underhåll av IT-utrustning?

Väldigt nöjd Ganska  nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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Hur nöjd är du med din internetanslutning (hastighet, stabilitet)?

Väldigt nöjd Ganska  nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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Hur nöjd är du med tillgången till trådlöst nätverk?

Väldigt nöjd Ganska  nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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IT-verksamheten 2016

Din arbetsplats: Väldigt nöjd Ganska  nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej

% % % % % Ack. svar

Hur nöjd är du med hantering av installation och 

underhåll av IT-utrustning?

6,22% 22,31% 25,21% 22,64% 23,63% 1206

Hur nöjd är du med din internetanslutning 

(hastighet, stabilitet)?

9,66% 25,68% 34,02% 23,37% 7,27% 1211

Hur nöjd är du med tillgången till trådlöst nätverk? 5,57% 13,64% 24,04% 33,44% 23,29% 1202

Totalt 1213

Horisontell procentberäkning
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IT-verksamheten 2016
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Hur bra stöd har du, av de installerade programmen på din datorarbetsplats, i ditt
dagliga arbete?

Väldigt nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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Hur nöjd är du med hantering och installationen av nya program

Väldigt nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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IT-verksamheten 2016

Program: Väldigt nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej

% % % % % Ack. svar

Hur bra stöd har du, av de installerade 

programmen på din datorarbetsplats, i ditt dagliga 

arbete?

9,63% 29,15% 36,10% 10,22% 14,91% 1194

Hur nöjd är du med hantering och installationen av 

nya program

5,85% 20,48% 29,26% 15,80% 28,60% 1196

Totalt 1201

Horisontell procentberäkning
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IT-verksamheten 2016
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Hur nöjd är du med hantering av inköp av datorer, läsplattor och kringutrustning?

Mycket nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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IT-verksamheten 2016
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Hur nöjd är du med hantering av mobil telefoni?

Mycket nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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IT-verksamheten 2016
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Hur nöjd är du med hantering inköp av telefon och tillbehör?

Mycket nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej
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IT-verksamheten 2016

Inköp och rutiner: Mycket nöjd Ganska nöjd Nöjd Inte alls nöjd Vet ej

% % % % % Ack. svar

Hur nöjd är du med hantering av inköp av datorer, 

läsplattor och kringutrustning?

5,72% 15,14% 25,82% 21,36% 31,96% 1189

Hur nöjd är du med hantering av mobil telefoni? 5,64% 12,89% 29,32% 12,05% 40,10% 1187

Hur nöjd är du med hantering inköp av telefon och 

tillbehör?

5,32% 11,40% 25,59% 14,19% 43,50% 1184

Totalt 1192

Horisontell procentberäkning
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Månadsuppföljning april 2016

§13

Syd-IT 16-12
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Driftredovisning per 30 april 2016 Riktpunkt april 33%

ANSVARSTEXT SLAG SLAGTEXT BUDGET

BOKFÖRT      

t.o.m april AVVIKELSE PROCENT-FÖRBR

SYDNÄRKES IT-NÄMND 319000    ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -591 000 -243 738 -347 262 41%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 336000    DRIFTBIDRAG FR KOMM O LT -23 155 000 -7 718 338 -15 436 662 33%

SUMMA INTÄKTER -23 746 000 -7 962 076 -15 783 924 34%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 403000    AB-AVTALET INKL SEMLÖN 7 285 000 2 267 327 5 017 673 31%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 411100    PO-PÅLÄGG 2 717 000 874 075 1 842 925 32%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 422300    DATORER OCH BASUTRUSTNING 469 000 209 236 259 764 45%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 451300    DATAKOMMUNIKATION 1 562 000 673 104 888 896 43%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 455000    DATABEHANDLING 3 602 000 894 121 2 707 879 25%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 459000    ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 057 000 447 034 609 966 42%

SYDNÄRKES IT-NÄMND 493000    KAPITALKOSTNADER 7 054 000 1 988 922 5 065 078 28%

SUMMA KOSTNADER 23 746 000 7 353 819 16 392 181 31%

NETTORESULTAT 0 -608 257 608 257

Investeringsredovisning per 30 april 2016

ANSVARSTEXT PROJEKT BUDGET

BOKFÖRT      

t.o.m april AVVIKELSE

PROCENT            

FÖRBR

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LEKEBERG 1 000 000 257 703 742 297 26%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LAXÅ 500 000 153 900 346 100 31%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST ASKERSUND 1 000 000 1 001 874 -1 874 100%

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST HALLSBERG 1 000 000 308 187 691 813 31%

Analys: Riktpunkt per 30 april är 33 %. Intäkterna ligger på 34 % och kostnaderna på totalt 31 %, vilket 

innebär att nettoresultatet har ett överskott i perioden med 608 tkr. Vissa kostnader ligger dock högre än 

riktpunkt som datorer och basutrusning, datakommunikation och tjänsteköp.

Analys: Investeringsredovisningen per 30 april och kommun. Procentförbrukning per kommun.
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Tjänsteskrivelse 2016-05-06 1 (1)

Dnr: Syd-IT 16-12

Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning april
   

Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsuppföljning per april 2016.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Inger Sundblad
Förvaltningschef Handläggare
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Prognos 1 2016, Sydnärkes IT-nämnd

§14

Syd-IT 16-18
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Innehållsförteckning 
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1 Prognosrapport 1 
Sydnärkes IT-förvaltning redovisar en Prognosrapport 1 som i stora drag speglar en 
situationsbild just vid rapporttillfället. Denna kan ibland vara lite missvisande, då 
projektavslut inte alltid ligger i linje med detta rapporttillfälle. Över året så kommer det dock 
bli en mer rättvis bild för årets nämndmål samt de långsiktiga strategiska målen över tid. 

Förvaltningen har under årets första kvartal 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 Systemförvaltningsmodell och tjänstekatalog.  
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Genomförande av Kundenkät Genomförd Redovisning nämndmöte 11/5 

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas på 
ett hållbart 
sätt 

Ge god 
service 
och IT-
drift av 
hög 
kvalité 

 Öka 
andelen 
akuta 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=30min 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med att 
återkoppla snabbare och 
tydligare till kund och 
dessutom använda 
ärendehanteringssysteme
t på sådant vis det är 
tänkt, med 
statusförändring vid varje 
förändring, så vi bättre 
kan mäta och spåra 
händelseförloppen. 

20% 50% 50% 

Öka 
andelen 
högpriori
terade 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=2h 

 Förvaltningen jobbar med 
införande av automatisk 
eskalering i 
ärendehanteringssysteme
t för att snabbare ge 
status till kund och på så 
vis använda 
ärendehanteringssysteme
t på sådant sätt det är 
tänkt. Detta gör samtidigt 
att man lättare kan mäta 
och spåra 
händelseförloppen. 

20% 50% 50% 

Öka 
andelen 
normalpr
ioriterad
e 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=8h 

 Bättre disciplin i både 
Servicedesk och andra 
linjens support borde 
sannolikt göra att 
återkoppling till kund 
förbättras betydligt. Vår 
Tjänsteansvarige och 
Servicekoordinator 
kommer prioritera att 
återkoppling sker i 
betydligt bättre 

40% 75% 75% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

utsträckning än idag. 

Öka 
andelen 
ärenden 
som 
åtgärdas 
<=10min 

 Bättre 
kompetensöverföring på t 
ex vissa ärendetyper 
såsom beställning av 
datakonto som 
Servicedesk direkt kan 
göra och inte belasta 
andra linjens support 
team. 

25% 35% 35% 

Minska 
andelen 
ärenden 
som är 
>=1måna
d 

 Ökat fokus och 
schemalagda dagar där 
förvaltningen endast 
jobbar för att minska 
backlogg av ärenden. 
Detta gör att 
förvaltningen 
förhoppningsvis kommer 
kunna få ner den del av 
ärendekön som är längre 
än 1 månad inom kort. 

15% 5% 5% 

Minska 
andelen 
beställni
ngar som 
är >2 
dagar 

 Förvaltningen jobbar för 
att fler kan jobba med 
inköpsärenden på ett 
strukturerat och 
rutinmässigt förfarande. 
Detta är sannolikt svaret 
på hur vi kan effektivisera 
denna tjänst och uppnå 
önskat resultat. 

28% 15% 15% 

Öka 
andelen 
automati
serad 
installati
on av 
klienter 

 Andelen automatiserade 
installationer av klienter 
(datorer, läsplattor etc) 
kommer att öka när vi går 
över i den nya IT-
plattformen. Detta 
kommer att ske 
fortlöpande de närmaste 
ett till två åren. 

Ekonomiska möjligheter 
att byta ut datorer som 
inte klarar kommande 
krav samt 
verksamhetssystem eller 
andra kommununika 
förutsättningar gör att 
detta kommer ta lite 
längre tid än man tidigare 
förutspått. 

 

 

 

50% 60% 80% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Öka 
antalet 
system 
som 
larmar 
vid 
avvikelse 

 Förvaltningen har infört 
ett system för 
övervakning och 
hantering av all 
kommunikationsutrustnin
g i våra datanät, i alla fyra 
kommunerna. Det nya 
systemet gör att vi får 
larm när något händer. 
Denna övervakning 
omfattar numer all 
kommunikationsutrustnin
g vilket inte var fallet 
tidigare. 

I framtiden ska 
övervakning av fler 
funktioner, 
verksamhetssystem m.m. 
införas. Förhoppningen är 
att ett sådant system 
kommer kunna 
implementeras under 
senare delen av 2016, 
alternativt i början av 
2017. 

20% 30% 50% 

Öka 
antalet 
distribue
rade 
program
varor 
baserat 
på 
rättighet
er 
(rollbase
rad) 

 Förutsättningen att öka 
antalet distribuerade 
programvaror, baserat på 
rättigheter kommer att 
öka när vi går över till 
gemensamt 
kontohantering. Detta 
kommer kunna ske under 
senare delen av året eller 
bördan på nästa år. 

Det som gör att man 
eventuellt inte kommer 
uppnå önskat resultat 
under året består 
dessutom av kravet på att 
hantera befintlig tidigare 
miljö i våra fyra 
medlemskommuner. 

10% 10% 20% 

Öka 
antalet 
automat
generera
de 
användar
konton 

 Förhoppningen och 
planen är att 
kombinationen av nytt 
ärendehanteringssystem, 
bättre metakatalog och 
processer från Kumla 
lönenämnd gör att vi 
kommer kunna 
automatgenerera fler 
konton än idag. 

 

60% 95% 95% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

3 
tjänster 
införda i 
gemensa
m 
självservi
ceportal 

 När självserviceportalen 
är uppsatt och integrerad 
med vårt nya 
ärendehanteringssystem 
så kommer minst tre 
tjänster att driftsättas 
omgående. Exempel på 
tjänster är beställning av 
datorer och telefoner. 

0 3 3 

Skapa 
förutsä
ttninga
r för 
samver
kan 
över 
komm
ungrän
serna 

 Öka 
antalet 
samdrift
ade 
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. 

2 5 5 

Antal 
Förvaltni
ngsobjek
t som 
jobbar 
enl. 
förvaltni
ngsmode
ll 

 Vi kommer starta att 
driftsätta 
förvaltningsorganisatione
n på våra interna 
förvaltningsområden och 
objekt innan vi 
implementerar mer 
kundnära objekt. Vi får då 
en bra infasning av 
områden som inte 
påverkar allt för många 
användare direkt. 
Exempel på interna objekt 
är infrastruktur och 
nätverk. 

0 2 2 

Minska 
antalet 
unika 
klientpla
ttformar 

 Antalet unika 
klientplattformar kommer 
att minska när vi går över 
till den nya IT-
plattformen, där alla fyra 
kommunerna ingår. Detta 
kommer att ske 
fortlöpande de närmaste 
åren. Innan vi 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 

14 st 10 högst 6 st 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

lösning/plattform så blir 
det en 
kostnadseffektivisering 
och minskad komplexitet. 

Minska 
antalet 
fysiska 
servrar 

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

111 st 100 högst 95 
st 

Minska 
antalet 
datorhall
ar 

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

7 st 5 högst 5 st 

Skapa en 
gemensa
m 
lagringsy
ta för 
fyra 
kommun
er 

 För att säkerställa 
informationssäkerheten 
och tillgång till data vid en 
eventuell dataförlust, 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 
av information över tid. 
Målet är att få detta på 

50% 100% 100% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

plats fullt ut under sista 
halvåret 2016 

  Värde 
medarbe
tarunder
sökninge
n 
(medel) 

 IT-förvaltningens 
svarsfrekvens var tyvärr 
såpass låg att man inte 
har ett unikt värde för 
medarbetarundersökning
en för 2016. Detta gör att 
siffrorna avspeglar 
Lekeberg Kommuns totala 
värde. 

3,91 3,91 3,89 

  Sjukfrånv
aro 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med hälso- 
och friskvårdsfrågor för 
att hålla ner 
sjukfrånvaron i så hög 
utsträckning 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. 

5,6% 4% 5,6% 

  IT-
supportä
renden 
som tar 
mer än 
dag 

 IT-förvaltningen har 
nyligen initierat ett 
arbetssätt som går under 
benämningen 
"Back2Track". Detta för 
att fokusera ytterligare på 
ärenden som legat länge i 
kö. Förhoppningen är att 
vi ska bli bättre och 
snabbare att återkoppla 
och att lösa ärenden 
snabbare. 

46% 45% 45% 

  Nämnder
na och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 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 och prognosen 
följer budget. 

 

 

 

 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverk
an 

  El-
förbrukni
ngen i 
kommun
ens 
fastighet
er 

 En stor konsument av 
energi i våra kommuner 
för IT-förvaltningen är 
datahallarna. Dels krävs 
mycket energi för att 
driva servrar och annan 
utrustning, dessutom ska 
hallarna kylas ner, då 
utrustningen alstrar 
mycket värme. 
Datahallarna ska på sikt 
minskas från sju till fyra 
vilket kommer att sänka 
den totala 
energiförbrukningen för 
samtliga 
medlemskommuner. 

2 796 
MVh 

 2 795 
MVh 
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3 Verksamhet 
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 med möjlighet att senare 
dessutom koppla på funktioner såsom, chatt, video och telefoni. Nya gemensam 
klientplattform med stöd för moderna arkitektur och enklare support och underhåll är 
planerad att lanseras efter halvårsskiftet. 

Andra delar som är under planering eller 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 
systemförvaltningsmodell. 

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

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

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

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 enbart med ärendekön en dag i veckan. 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. 

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 
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. 
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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 
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. 
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4 Ekonomiskt läge 
  

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

(tkr) 

Driftbidrag m.m. -23 746 -7 962 -23 746 0 

Personalkostnader 10 002 3 141 10 002 0 

Utrustning, licenser m.m. 5 633 1 776 5 633 0 

Tjänsteköp 1 057 447 1 057 0 

Kapitalkostnader 7 054 1 989 7 054 0 

SUMMA 0 -608 0 0 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett resultat enligt budget. 

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

Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 som en enhet, där eventuellt över- eller 
underskott kommer att fördelas mellan medlemskommunerna. 

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

  

Investeringar per 30 april 2016 

ANSVARSTEXT PROJEKT 
BUDGET 
(kr) 

BOKFÖRT      
t.o.m april 
(kr) 

AVVIKEL
SE (kr) 

PROCEN
T            
FÖRBR 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LEKEBERG 1 000 
000 

257 703 742 297 26% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LAXÅ 500 000 153 900 346 100 31% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST 
ASKERSUND 

1 000 
000 

1 001 874 -1 874 100% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST HALLSBERG 1 000 
000 

308 187 691 813 31% 

      

Vissa investeringsutgifter är höga i perioden, men kommer eventuellt omföras till eget 
investeringsprojekt (Sjöängsskolan) 
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Tjänsteskrivelse 2016-05-06 1 (1)

Dnr: Syd-IT 15-22

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2016
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkegruppen har ändrat sammanträdesdatum i september. För att samordna 
Sydnärkes IT-nämnds tider med dessa bör en ändring ske av nämndens 
sammanträdestid i september. 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd sammanträder den 21 september och den 23 november 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Anna Nilsson
Förvaltningschef Handläggare
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