
Protokoll 2015-10-07

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
13:00-13:45 Hallsbergs kommunhus

Beslutande ledamöter
Andreas Svahn (S) (ordförande) (Hallsbergs 
kommun)
Wendla Thorstensson (C) (vice ordförande) 
(Lekebergs kommun)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun), 

ersätter Per Eriksson (S)
Therese Magnusson (S) (Laxå), ersätter Bo 
Rudolfsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare
Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun)
Michael Larsson (S) (Lekeberg)

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Torbjörn Dybeck (Kommundirektör)
Rikard Olsson (Förvaltningschef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

 

Ordförande
Andreas Svahn

Justerare
Wendla Thorstensson

Nämndsekreterare
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-10-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2015-10-07

Datum för anslags uppsättande 2015-10-20 Datum för anslags nedtagande 2015-11-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-10-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§16 Val av justerare
§17 Förvaltningschefen informerar
§18 Prognosrapport 2 - 2015
§19 Intern kontrollplan för 2015
§20 Anmälan av delegationsbeslut
§21 Trådlöst nätverk på allmän plats och fiberanslutning
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Protokoll 2015-10-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16- Val av justerare

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd utser Wendla Thorstensson (C) till justerare.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd utser Wendla Thorstensson (C) till justerare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17- Förvaltningschefen informerar

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Prognosrapport 2 - 2015 (Syd-IT 15-15)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram prognosrapport 2 – 2015. Den innehåller en rapport för 
perioden januari-juli och en prognos för hela året, både när det gäller nämndens mål och ekonomi. 

Prognosen för måluppfyllelse visar att fem mål ej nås. 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om ca 1,7 miljoner kronor. Detta är 
1,1 miljon kronor bättre än prognos 1 och beror bland annat på att inköp av mobiltelefoner kommer 
att faktureras respektive kommun, men också att kostnader för utrustning, licenser, 
verksamhetssystem mm inte ökat i samma takt som förväntat.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 2 för 2015.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 2 för 2015.

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 2 - 2015 Sydnarkes IT-nämnd
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Intern kontrollplan för 2015 (Syd-IT 15-14)

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom 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 anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för år 2015.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar intern kontrollplan för år 2015.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollplan 2015 för SydnärkeIT
 Intern kontrollplan 2015 för Sydnärkes IT-nämnd

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20 - Anmälan av delegationsbeslut (Syd-IT 15-16)

Ärendebeskrivning
Under perioden 2015-05-23 till 2015-09-30 fattades sex beslut på delegation av Sydnärkes IT-nämnd

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

Page 8 of 9



Protokoll 2015-10-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Trådlöst nätverk på allmän plats och fiberanslutning (Syd-IT 
15-17)

Ärendebeskrivning
Kommundirektörerna i Sydnärke påtalar för nämnden att de har fått flera frågor angående trådlöst 
nätverk på allmän plats och fiberanslutning.

Yrkanden

Andreas Svahn (S) yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med 
kommundirektörerna i Sydnärke, ta fram ett förslag till kommungemensam riktlinje för trådlöst 
nätverk på allmän plats och fiberanslutning.

Beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att, tillsammans med kommundirektörerna i Sydnärke, ta fram ett 
förslag till kommungemensam riktlinje för trådlöst nätverk på allmän plats och fiberanslutning.

Paragrafen är justerad
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