
Kallelse 2019-08-28

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
08:00-09:30 Lokal Vargavidderna, Laxå

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Torbjörn Appelqvist (M)
Therese Magnusson (S)
Tobias Ander (M)
Anna Ahnér (S)

Beslutande ledamöter
Magnus Andersson (S), ordförande
Bo Rudolfsson (KD), vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Caroline Dieker (M)
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Kallelse 2019-08-28

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-08-28

2 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Marcus Cederberg 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Marcus Cederberg informerar.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.
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3 – Delårsbokslut 2019 (prognosrapport 2) 
för Sydnärkes IT-förvaltning 
(Syd-IT 19-77)

Föredragande Marcus Cederberg 

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT förvaltning har tagit fram en delårsrapport för 2019 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, mål, nuläge samt prognos för helåret.

Sydnärkes IT prognostiserar ett överskott med 500 tkr på helåret.
Investeringarna prognostiseras till 13 934 tkr på helåret, vilket gör att de överskrider budget med 5 
234 tkr. Prognosen för investeringarna är oförändrad sedan prognosrapport 1.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsbokslut (prognosrapport 2) för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut (Prognosrapport 2) för Sydnärkes IT-förvaltning
 Delårsbokslut 2019 Sydnärkes IT
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Kallelse 2019-08-28

4 – Intern kontrollrapport Sydnärkes IT-
nämnd 
(Syd-IT 19-88)

Föredragande Marcus Cederberg 

Ärendebeskrivning

Kontrollmoment två genomförd i juli månad.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner genomförd intern kontroll och lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2 Sydnärkes IT-nämnd
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd) juli 2019
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5 – Dataskyddsombud 
(Syd-IT 18-11)

Föredragande Marcus Cederberg 

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för Sydnärke IT-nämnd.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
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6 – Revidering av avtalsförslag Sydnärkes 
IT-nämnd 
(Syd-IT 19-89)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under våren 2019 har ett nytt förslag för reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnd tagits fram 
och skickats ut till respektive kommun för beslut. I samband med detta har synpunkter inkommit 
varför en revidering av avtalsförslaget behöver genomföras.

Förslag till beslut

IT-nämnden beslutar att ett nytt reviderat förslag till avtal och reglemente tillställs övriga 
kommuner för beslut.

Beslutsunderlag
 Revidering av avtalsförslag Sydnärkes IT-nämnd
 Reviderat förslag till Avtal för Sydnärkes IT-nämnd

Page 7 of 44



Kallelse 2019-08-28

7 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar  17 maj 2019 - 20 augusti 2019.

Delegationsbeslut
 Syd-IT 19-80-1 - Delegationsbeslut - överenskommelse med SUf om datakommunikation

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 28 augusti 2019.
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Kallelse 2019-08-28

8 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inga inkomna meddelanden till Sydnärkes IT-nämnd under perioden 16 april  till den 20 augusti 
2019 finns att redovisa.
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Tjänsteskrivelse 2019-08-21 1 (1)

Dnr: Syd-IT 19-77

  

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut 2019 (prognosrapport 
2) för Sydnärkes IT-förvaltning

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT förvaltning har tagit fram en delårsrapport för 2019 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, mål, nuläge samt prognos för helåret.

Sydnärkes IT prognostiserar ett överskott med 500 tkr på helåret.
Investeringarna prognostiseras till 13 934 tkr på helåret, vilket gör att de överskrider 
budget med 5 234 tkr. Prognosen för investeringarna är oförändrad sedan 
prognosrapport 1.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsbokslut (prognosrapport 2) för 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg Adam Kolthoff
Förvaltningschef Ekonom
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1 Inledning 

Under perioden har projektaktiviteten varit fortsatt hög i och med utrullningen av 
Windows10 och gemensam plattform genomförts i Lekeberg, upprustningen av 
nätverk i Sydnet 2.0-projektet och risk- och sårbarhetsanalys genomförd i Teams-
projektet. 

I övrigt fortsatt god tillgänglighet i Servicedesk och fortsatt arbete med 
systemförvaltning inom objekt Ledning och Styrning omfattande bland annat 
telefoni, Platina, Sitevision etc. 

Resultatet för jan-juli visar ett överskott med 1 374 tkr främst beroende på låga 
kapitalkostnader, vilket kommer justeras något under andra halvåret då genomförda 
investeringar kommer att aktiveras. Prognosen för helåret beräknas till ett överskott 
med 500 tkr. 
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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 Avslutad och 
återrapporterad till IT-
nämnden 2019-01-30. 

Sydnärkes IT-nämnd uppdrar till 
förvaltningen att slutföra projektet 
”gemensam IT-plattform” 2018 (SYD-
IT14-26), § 13, 2018-05-16 

Pågår 3 av 4 kommuner klara, 
återstår Laxå som blir 
klart i september. 

Sydnärkes IT-nämnd ger 
förvaltningschefen i uppdrag att i dialog 
med 
kommuncheferna/kommundirektörerna 
ta fram ett förslag på reviderat 
reglemente till sammanträdet den 7 
november 2018 (§ 18) 

Pågår Nytt reglemente antogs 
2019-05-24. 

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

Pågår Klart. 

Sydnärkes IT-nämnd uppdrar till 
förvaltningschefen att komplettera med 
värden för indikatorerna (SYD-IT 18-
188) 

Pågår Pågår, fåtal nyckeltal 
kvar. 

Sydnärkes IT-nämnd uppdrar till 
förvaltningschef att inleda en dialog 
med Lekebergs kommun om hur 
lokalfrågan ska lösas.(SYD-IT 19-49) 

Pågår Pågår - frågan hos 
lokalstrateg. 

Sydnärkes IT-nämnd uppdrar till 
förvaltningschef í uppdrag att 
tillsammans med ekonomicheferna i 
Sydnärke kommunerna arbeta fram ett 
förslag till utvecklingsportfölj. (Syd-IT 
19-57) 

Pågår. Diskussion pågår. 

Sydnärkes IT-nämnd ger i uppdrag till 
förvaltningchef för Sydnärkes IT-
förvaltning att initiera och vid behov 
facilitera genomförandet av 
informationsklassificering i 
medlemskommunerna. (Syd-IT 19-61) 

Pågår. Börjar genomföras till 
hösten. 
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Beslut Status Kommentar 

   

   

   

   

   

   

2.2 Mål 

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 

Nämndmå
l 

 Indikator  T
r
e
n
d 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborga
re att bo i 
Lekeberg 

     

   

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Ge god 
service 
och IT-drift 
av hög 
kvalité 

 Öka 
andelen 
akuta 
incidenter 
där 
återkoppli
ngen är 
<=30min 

  

  80% 

Öka 
andelen 
högpriorit
erade 
incidenter 
där 
återkoppli
ngen är 
<=2h 

  

  80% 

Öka     85% 

Page 16 of 44



   
 

6 

 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  T
r
e
n
d 

Nuvärde Prognos Målvärde 

andelen 
normalpri
oriterade 
incidenter 
där 
återkoppli
ngen är 
<=8h 

Öka 
andelen 
ärenden 
som 
åtgärdas 
av 
Servicedes
k ( 1st line) 

  

38% 38% 40% 

Minska 
genomsnit
tlig 
ärendehan
teringstid 

  

10 st 10  

Beställning
ar av 
datorer 
och 
kringutrust
ning inom 
2 dagar 

  

0% 0% 0% 

Andel 
besvarade 
samtal % i 
Servicedes
k inom 90 
sekunder 

  

   

Ökad 
samverkan 
över 
kommungr
änserna 

    

   

  Värde 
medarbeta
rundersök
ningen  - 
Medarbet
arengage

  

57 57 
Öka från 
74 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  T
r
e
n
d 

Nuvärde Prognos Målvärde 

mang 
(HME) 

  Sjukfrånva
ro 

  

6% 4% 

Bibehålla 
eller 
minska 
från 7% 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetram 

  

  0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåve
rkan 

Underlätta 
för digitala 
möten och 
att en 
hållbar 
teknik 
används. 

    

   

  Miljödiplo
mering av 
Lekebergs 
kommun 

  

Ja  Ja 
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3 Verksamhetsberättelse 
Win10 och nya plattformen 

Utrullningen av nya plattformen och Windows10 avslutades i Lekeberg enligt tidplan 
vid midsommar, en något mer komplex migrering än tidigare migreringar då vi även 
migrerade Exchange och samtidigt bytte ut accesspunkter inom ramen för Sydnet 
2.0. 

Förberedelser pågår både för den sista utrullningen i Laxå augusti/september men 
även planering av aktiviteter som är möjliga först efter det att samtliga kommuner är 
migrerade,bland annat Single Sign On för fler verksamhetssystem etc. 

Sydnet 2.0 - totalt 510 nya accesspunkter i drift i nya Wifi-plattformen. 

Askersund - 70 accesspunkter ( AP) byttes första veckan i augusti. 6 st bytta i 
Rönneshytta. Byte av några switchar. Resterande byten påbörjas i oktober, prioritet 
skolan. 

Hallsberg - 82 nya AP inom ramen för välfärdsteknologiprojektet i drift, AP uppsatta 
på nya förskolan Äppellunden. 16 switchar bytta. 

Lekeberg - 23 st switchar är bytta. 136 AP i samband med utrullningen av W10 
bytta.Välfärdsteknologi-AP sätts upp i september. Nya AP Lekebergsskolan i 
paviljonger tills ombyggnad klar. 

Laxå - utbyte av switchar pågår, 19 st kommer att bytas.Inkoppling av 15 nya AP i 
kommunhuset genomfört. Resterande 64 AP har levererats och ska kopplas in i 
samband med utrullningen av Win10. Välfärdsteknologi ej i drift - Ramundergården 
ej klar. 

Övrigt 

Redundans för brandväggar - vi har nu reserver på hyllan som kan tas i drift på några 
timmar. 

Inom ramen för uppdraget om att ta fram ett förslag  införandet av en 
digitaliseringsportfölj pågår diskussion med ekonomicheferna i Sydnärke. 

Införandet av samarbetsplattformen Microsoft Teams - en grundläggande 
informationsklassning och risk/sårbarhetsanalys genomförd. Utbildningsmateriel 
under framtagande, utbildningsinsatser planeras till hösten. 

Sjukfrånvaron fortfarande låg räknat på rullande 12 månader - 3,78% mot 3,92% för 
2018.  Enstaka längre sjukskrivning i maj månad. 
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4 Ekonomisk rapport 
SYD-IT gör till och med 31 juli ett överskott på 1 374 tkr. Detta beror främst på att 
lönekostnaderna är låga på grund av vakanser samt att kapitalkostnaderna varit lägre 
än budgeterat. Driftprognosen för helåret beräknas till ett överskott på 500 tkr då 
lönekostnaderna kommer vara fortsatt i nivå med de första sju månaderna. 
Kapitalkostnaderna prognostiseras att göra ett överskott då investeringarna inte 
aktiverats till den kostnad vi bedömde i budget. Kostnader för tjänsteinköp beräknas 
högre än budget för att täcka vakanser. Licenser och serviceavtal beräknas högre då 
det tillkommit licenser under året som inte var med i budget. Detta beror till största 
del på fler antal datoranvändare, Beredskap 24/7/365 samt Microsoft revision (True 
up). 

Ekonomiskt resultat 

  Budget 
Utfall 

190731 
Årsprognos Avvikelse 

Driftbidrag och övriga 
intäkter 

-31 207 -18 240 -31 207 0 

Personalkostnader 11 799 5 896 10 100 1 699 

Utrustning/Tjänsteköp 1 150 1 101 1 900 -750 

Datakommunikation 2 380 1 110 2 380 0 

Licenser och serviceavtal 5 250 3 573 6 335 -1 085 

Resor, kurser, tele och hyra 892 486 892 0 

Kapitalkostnader 9 736 4 700 9 100 636 

     

     

     

     

Summa 0 -1 374 -500 500 

4.1 Investeringar 

Per 31 juli har 97% av de totala budgeterade investeringarna förbrukats. Detta beror 
främst på stora datorinköp till Askersund, Lekeberg och Laxå samt att SYDNET 2.0 
påbörjats. Investeringsprognosen för helåret beräknas till 13 934 tkr. 5 234 tkr mer 
än budget. Detta beror på att det nya projektet Sydnet 2.0 tillkommit under året och 
beräknas nyttja 5 000 tkr under 2019. Investeringsprognosen är oförändrad sedan 
prognos 1. 

Investeringar 

Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse 

IT Invest Lekeberg 1 500 2 668 3 160 -1 660 

IT Invest Laxå 700 1 369 1 780 -1 080 
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Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse 

IT Invest Askersund 1 500 2 291 3 444 -1 944 

IT Invest Hallsberg 2 000 404 2 550 -550 

IT Invest Gemensamt 3 000 1 678 3 000 0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 8 700 8 410 13 934 -5 234 
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Tjänsteskrivelse 2019-08-21 1 (2)

Dnr: Syd-IT 19-88

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport Sydnärkes IT-
nämnd

Ärendebeskrivning
Kontrollmoment två genomförd i juli månad.

1 Bakgrund
Genomförd intern kontroll av nedanstående risker/punkter inom ramen för IT-
förvaltningens arbete.

2 Analys

Följande risker har analyserats: 

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen
2. Inköp enligt ramavtal följs inte
3. Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
4. Säkerhetskopieringsystemet fungerar inte
5. Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin

3 Slutsats
Kontroll av punkt 1 ovan har inte kunnat genomföras pga resursbrist inom 
administrativa avdelningen.

Kontroll av punkt 2-4 har genomförts utan avvikelser.

Kontroll av punkt 5 har genomförts och noterats som större avvikelse i och med  55 
ärenden i kön som är äldre än en månad påverkar IT-förvaltningens genomloppstider 
och leveransförmåga negativt. Åtgärder vidtas inom IT-Förvaltningen.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner genomförd intern kontroll och lägger ärendet till 
handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
Marcus Cederberg
Förvaltningschef
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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 (frekvensen) på uppföljningen 

 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 och att 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 samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

S
a
n

n
o

li
k
h

e
t 

4 

    

3 

  
 

 

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) 

 

 

Medium Totalt: 5 

 

5 3 

1 4 2 

5 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte av förvaltningen 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

Verksamhetsspecifik  3  Förvaltningen har inte kontroll på antal 
datorer 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Säkerhetskopierings systemet fungerar 
inte 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

5  Supportärenden dokumenteras inte enligt 
rutin 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut Sammanställning tillfälle 1  Större avvikelser 2019-04-30 Kajsa Rosén 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

Ej genomförd på grund av sjukskrivning/resursbrist. Planeras genomföras enligt plan till 
kontroll moment två 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Kajsa Rosén 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Inköp enligt ramavtal följs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och kontrollera inköpsfakturor mot 
gällande avtal 

Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2019-04-30 Adam Kolthoff 

Metod 
Ta 5 st stickprov från olika leverantörers fakturor och 
jämför med avtal. 

Kommentar 

Slumpmässigt valt ut fem leverantörsfakturor som stämts av mot gällande avtal. 

Fakturanummer: 

- 239301-366675 
- SE004017758 
- 361162 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- 7529207 
- 43765177 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Adam Kolthoff 

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 tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Annelie Damin 

Metod 
Rapport i verksamhetssystemet Efecte och SCCM 

 

2.3.2 Säkerhetskopierings systemet fungerar inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och uppföljning av 
säkerhetskopieringsjobb 

Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2019-04-30 Azra Prepic 

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

Kommentar 

Backuper fungerar tillfredställande. IT-förvaltningen har som rutin att 1:a fredagen i varje 
månad läsa tillbaka en slumpmässigt utvald fil/mapp ifrån en slumpmässigt utvald server. Den 
2:a fredagen i varje månad läser vi tillbaka en slumpmässigt utvald server och läser tillbaka 
hela maskinen. Händelserna loggas vi i en loggbok, samtliga backuper har kunnat återställas 
tillfredställande vid samtliga tillfällen. 

Sammanställning tillfälle 2  Inga avvikelser 2019-07-31 Azra Prepic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

Backuper fungerar tillfredställande. IT-förvaltningen har som rutin att 1:a fredagen i varje 
månad läsa tillbaka en slumpmässigt utvald fil/mapp ifrån en slumpmässigt utvald server. Den 
2:a fredagen i varje månad läser vi tillbaka en slumpmässigt utvald server och läser tillbaka 
hela maskinen. Händelserna loggas vi i en loggbok, samtliga backuper har kunnat återställas 
tillfredställande vid samtliga tillfällen. 

Sammanställning tillfälle 3  Ej påbörjad 2019-12-31 Azra Prepic 

2.3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställning av supportärenden som inte följer 
rutinerna 

Sammanställning tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-04-30 Peter Strömberg 

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

Kommentar 

Gamla ärenden 
23 st ärenden som är äldre än 1 månad, detta påverkar IT-förvaltningens genomloppstider och 
leveransdförmåga negativt. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. För att komma tillrätta 
med detta så komemr nytt fokus under våren att intensifieras för att ärenden levereras enligt 
rutinerna. 

Lösning i slutrapport för ärendehantering 
Endast 1 st ärende under årets första 4 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport, vad 
som gjordes för att lösa problemet. Detta är ett mycket bra resultat med tanke tidigare 
resultat med upp emot 50-100 st ärenden som saknade lösning. 

Statushantering av ärenden 
Endast 1 st ärende under årets första 4 månader som inte följer rutinerna att ändra status från 
status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med 
tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs. 

Sammanställning tillfälle 2  Större avvikelser 2019-07-31 Peter Strömberg 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

Gamla ärenden:  

Hela 55 st ärenden som är äldre än 1 månad och detta påverkar IT-förvaltningens 
genomloppstider och leveransförmåga negativt. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. 
Resultatet har ökat med dubbelt så många gamla ärenden sedan sista intern kontrollen och 
därför behöver IT-förvaltningen nu vidtaga extra åtgärder för att komma till rätta med detta. 
IT-förvaltningen behöver "jaga" verksamheten mer för att komma till avslut med pågående 
ärenden samt även gentemot levernatörer i vissa fall då många ärenden står i status "väntar 
på kund" eller "väntar på 3:e part". Servicekoordinator/teamleader ombeds att lägga extra 
fokus på detta så hoppas förvaltningen att detta ska vara löst inför nästa intern kontroll i 
december 2019. Detta bör även följas upp veckovis på veckomöten och liknande så detta inte 
eskalerar än mer. 

  

Lösning i slutrapport för ärendehantering: 

Endast 2 st ärenden under årets första 7 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport, 
vad som gjordes för att lösa problemet. 

  

Statushantering av ärenden: 

Endast 2 st ärende under årets första 7 månader som inte följer rutinerna att ändra status från 
status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med 
tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs 

Sammanställning tillfälle 3  Ej påbörjad 2019-12-31 Peter Strömberg 

2.4 Slutsatser av uppföljning 

Det finns fortfarande brister i att följa beslutade rutiner och detta kommer ytterligare att fokuseras på för att komma tillrätta med 
avvikelserna i samma anda "ständiga förbättringar". Området "Gamla ärenden" har tyvärr ökat och fördubblats sedan sista intern kontrollen 
så därför måste Servicekoordinator/teamleader lägga extra fokus på att komma tillrätta med detta. 
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2.5 Åtgärder 

Servicekoordinator/teamleader ombeds fokusera extra på att IT-specialiserna jobbar med gamla ärenden då de påverkar leveransförmågan 
så mycket negativt. 

Dvs tiden för lösning av ärenden drar ut på tiden. Frågan behöver återigen lyftas på APT och veckomöten så förvaltningen kommer tillrätta 
med problemet. 
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Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Lekebergs kommun har ingått ett avtal 
med Kumla kommun där Lekeberg köper tjänsten dataskyddsombud från Kumla 
kommun.

1 Bakgrund
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig ansvarar 
nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som 
krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet 
ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt 
till högsta förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
att Johan Borg, dataskyddsombud Kumla kommun utses till dataskyddsombud för 
Sydnärke IT-nämnd.
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Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd utser Johan Borg till dataskyddsombud.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg Ilina Losund
Förvaltningschef Handläggare
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Revidering av avtalsförslag Sydnärkes IT-nämnd

Ärendebeskrivning
Under våren 2019 har ett nytt förslag för reglemente och avtal för Sydnärkes IT-
nämnd tagits fram och skickats ut till respektive kommun för beslut. I samband med 
detta har synpunkter inkommit varför en revidering av avtalsförslaget behöver 
genomföras.

1 Bakgrund

I avtalsförslagets paragraf 9 och 10 beskrivs underlag för kostnadsfördelning vad 
gäller värdkommunens kostnader för den Sydnärkegemensamma verksamheten 
inom IT-Förvaltningen. 

Det har inkommit synpunkter på att då en förändring av kostnadsfördelnings-
principen ska gälla för samtliga gemensamma nämnder inom Sydnärkesamarbetet 
bör man redan nu ta hänsyn till detta genom att ta fram och besluta om en 
gemensam skrivning att revidera samtliga avtal med.

2 Analys

För att säkerställa att de övriga revideringarna i avtal och reglemente inte försenas av 
denna revidering kom det på förslag från tjänstemannaberedningen att lyfta bort 
nuvarande skrivelse helt och skicka ut ett nytt beslutunderlag till respektive kommun 
för fullmäktigebeslut.

Förslag till beslut
IT-nämnden beslutar att ett nytt reviderat förslag till avtal och reglemente tillställs 
övriga kommuner för beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
Marcus Cederberg
Förvaltningschef
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Överenskommelse om gemensam IT-nämnd

Bakgrund
Askersunds kommun (org.nr. 21200-1983), Hallsbergs kommun (org.nr. 212000-
1926), Laxå kommun (org.nr. 212000-1918), Lekebergs kommun (org.nr. 212000-
2981) har en gemensam IT-nämnd sedan 1 april 2014. 

I samarbetet ingår samtliga kommunala nämnder och förvaltningar inom respektive 
kommun samt de helägda kommunala bolag som respektive kommun meddelat. 

Detta avtal reglerar den gemensamma nämndens uppgifter och ersätter tidigare 
avtal. 

Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter 
Sydnärke IT-nämnd ska 

- Drift och förvaltning av kommunernas verksamhetssystem
- Drift och förvaltning av de kommunala nätverken
- Ge support till kommunernas medarbetare 
- Ge strategiskt stöd till verksamheterna kring IT-frågor

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma nämnden 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, denna 
överenskommelse och de mål och riktlinjer för verksamheten som 
kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt. 

Sydnärkes IT-nämnd ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut 
samt planerar och administrerar nämndens verksamhet. 

2 § Nämndens sammansättning 
Vad gäller nämndens formalia och arbetsformer anges detta i reglemente för den 
gemensamma nämnden. 

3 § Revision
Enligt 9 kap. 34 § kommunallagen (2017:725), KL, ska nämnden granskas av 
revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna.

Revisorerna i respektive kommun kan bestämma att revisionen kan ingå i en samlad 
revision hos de samverkande kommunerna men kan också ske särskilt. 
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4 § Personal och bemanning 
Lekebergs kommun är anställningsmyndighet för personalen i Sydnärkes IT-nämnd. 
När det gäller anställning av förvaltningschef ska anställningsförfarandet utföras i 
samråd mellan de samverkande kommunerna. 

7 § Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i 
den gemensamma nämndens verksamhet. 

8 § Budget
Budget för Sydnärke IT-nämnd upprättas och fastställs av Lekebergs kommun i 
enlighet med 9 kap. 26 § KL. 

Innan budgeten upprättas och fastställs ska Lekebergs kommun samråda med de 
övriga samverkande kommunerna. Askersund, Laxå och Hallsberg kommuner ska i 
sina respektive budgetar ta upp en post för den gemensamma nämnden. 

Förslag till budget ska tillställas från nämnden till de samverkande kommunerna 
senast 1 juni varje år. 

9 § Underlag för kostnadsfördelning
Lekebergs kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för 
erforderliga investeringar avseende lös egendom. 

I underlag för budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
de samverkande kommunerna. Detta är följande kostnader

 Lön- och personalomkostnader
 Overheadkostnader (tex Personaladministration, Nämndadministration, 

Ekonomiadministration, Kommunikationsstöd)  
 IT (exklusive kostnader för läsplattor till förtroendevalda)
 Verksamhetssystem 
 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring
 Lokaler/hyra
 Resor
 Litteratur
 Kompetensutveckling
 Utbildning för nämndledamöter 

Förtroendevalda i den gemensamma nämnden får ersättning av den kommun som 
valt dem. Den kommun som valt ledamoten bestämmer vilken ersättning som ska 
utgå för uppdraget. Varje kommun förser sina ledamöter och ersättare med den 
utrustning som krävs för att ta del av handlingar. 
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10 § Kostnadsfördelning
Kostnaderna för den gemensamma nämnden ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna enligt tidigare principer, det vill säga utefter invånarantal. 

Kostnaderna för den gemensamma nämnden ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna baserat på en fördelningsnyckel som bygger på antalet 
anställda. 

Fördelningsnyckeln justeras årligen inför nästkommande års budget. 

Anser någon av samarbetskommunerna att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig 
äger vederbörande kommun uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i 
denna fråga (se 16 §). 

Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader efter 
det att part begärt förhandlingar i frågan, anses avtalet inte uppsagt utan löper 
vidare med tidigare eller ny överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte 
träffas gäller vad som stadgas i 19 §.

11 § Ekonomisk redovisning och överskott
Förvaltningen ska årligen till de övriga samverkanskommunerna senast före 15 
februari månads utgång redovisa föregående års räkenskaper. 

Den av nämnd antagna årsredovisningen ska innan februari månads utgång skickas 
till samverkanskommunerna

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna 
enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt 10 §. 

Om över- eller underskott uppstår och någon samverkanskommun anser att över- 
eller underskottet är orimligt stort ska vad som stadgas i 18 § om utvärdering och 
omförhandling. 

12 § Försäkring
Den kommun som innehar äganderätten till fastigheter och fasta inventarier ska hålla 
dem försäkrade i enlighet med vad som är standard för liknande verksamheter. 
Nämnden ska se till att försäkring finns för den egendom som tillhör nämnden. 

13 § Helägda kommunala bolag
Eventuell utökning eller utträde av helägda kommunala bolag ur samarbetet ska 
meddelas skriftligen av respektive kommun och eventuella kostnader som uppstår 
bärs helt av respektive kommun. 

14 § Utökning av verksamhetens omfattning
Utökning av omfattningen (1 §) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samverkanskommunerna. 
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15 § Utökning av samverkanskommuner
Om utökning med samverkanskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samverkanskommuner sammankallas. Det är samverkanskommunerna, som efter 
samråd och i samförstånd, har att besluta om utökning av antalet 
samverkanskommuner ska göras eller inte samt villkor för en utökning. 

16 § Utvärdering och omförhandling
Avtalet ska utvärderas var fjärde år. Vid utvärderingen ska särskilt beaktas att 
verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska också 
bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är samverkanskommunernas 
gemensamma ansvar att säkerställa att utvärderingen sker. 

Om en samverkanskommun anser att avtalet behöver omförhandlas i någon del ska 
detta framföras skriftligen till Lekebergs kommun. Omförhandling eller ändringar i 
avtalet kan endast göras om samtliga samverkanskommuner är överens om det. 

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller 
tillägg till avtalet, gäller avtalet med oförändrade villkor till dess att avtalet upphör 
för samverkanskommun enligt vad som sägs i bestämmelsen om uppsägning (21 §).  

17 § Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar av detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande. 

18 § Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från samtliga 
samverkanskommuner. 

19 § Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte är 
möjligt ska tvist prövas av allmän domstol. 

20 § Force majeure
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande 
hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt 
att dessa händelser inte kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av 
exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. 

Befrielsegrund får inte åberopas utan att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för 
att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret 
undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande. 

21 § Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med 1 oktober 2019 till och med 31 december 2022 
(sammanfaller med förtroendevaldas mandatperiod). Om samarbetsavtalet inte sägs 
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upp av samverkanskommun senast 18 månader före avtalstidens utgång förlängs 
avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp 
avtalet. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana 
att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få 
rimlig tid för anpassning av sina personalresurser. 

22 § Samverkans upphörande
I det fall den gemensamma nämnden upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för nämndens verksamhet 
enligt 10 §. 

Då personalen är anställd av värdkommunen åligger det övriga samverkande 
kommuner att vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal för IT-
verksamhet, att erbjuda handläggare i den gemensamma nämnden anställning. 

Det åvilar den gemensamma nämnden att till respektive kommun överlämna 
personakter och register vid samarbetets upphörande. 

Om en kommun vill avsluta samverkan ska den utträdande kommunen stå för de 
eventuella kostnader som är förenade med att lämna samarbetet.

23 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i samtliga 
samverkande kommuner och besluten har vunnit laga kraft. 

24 § Originalavtal
Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.  
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