
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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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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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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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
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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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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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