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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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Protokoll 2015-10-07

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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Protokoll 2015-10-07

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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Protokoll 2015-10-07

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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Protokoll 2015-10-07

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
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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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Val av justerare

§16
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Förvaltningschefen informerar

§17
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Prognosrapport 2 - 2015

§18

Syd-IT 15-15
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Prognosrapport 2 - 2015

Sydnärkes IT-nämnd
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3

1 Sydnärkes IT-nämnd
Nedan följer Sydnärkes IT-nämnds prognosrapport 2. 

1.1 Mål

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

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

uppnås ej.

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r

Ge god 
service och 
IT-drift av 
hög kvalité

Mätbar 
tillgänglighe
t

Under första halvåret har man 
infört gemensamt 
ärendehanteringssystem för 
att bl.a. därigenom kunna 
skapa och mäta 
tillgängligheten vad gäller 
tillgänglighet och servicenivå.
Utöver detta har växeln i 
samtliga medlemskommuner i 
Sydnärkes IT-förvaltning 
möjlighet att mäta bl.a. antal 
inkomna samtal, tappade 
samtal och svarstider. Detta är 
också ett led i att mäta och 
följa upp tillgängligheten till 
Sydnärkes IT-förvaltning med 
avseende på servicedesk.
Vad gäller möjlighet till att 
mäta och följa upp 
driftsäkerheten har förvaltning 
infört ett gemensamt 
övervakningsverktyg för 
nätkommunikationen. Detta 
kommer efter ytterligare 
utbildning och anpassning 
kunna leverera rapporter över 
tillgänglighet och nertid.
Här kommer en insats ske 
under senare delen av 2015 
eller början på 2016. Detta på 
grund av prioriterade 
verksamhetsprojekt som 
involverar IT.

50 % 70 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Mätbara 
Servicenivåe
r

Uppföljningsrapporter finns nu 
på plats, dessa körs nu i en 4-
veckors cykel och distribueras 
internt inom IT på intranät och 
info-tv kanalen. Rapporterna 
distribueras till IT-nämnden, 
kommunchefer/direktörer för 
att ge en fullständig 
transparens av IT 
verksamheten. Nästa steg är 
att automatisera 
rapportgenereringen 
ytterligare för att minska 
personberoende och snabba 
upp rapportdistributionen.

90 % 90 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Mätbar 
Driftsäkerhe
t

Vad gäller möjlighet till att 
mäta och följa upp 
driftsäkerheten har förvaltning 
infört ett gemensamt 
övervakningsverktyg för 
nätkommunikationen. Detta 
kommer efter ytterligare 
utbildning och anpassning 
kunna leverera rapporter över 
tillgänglighet och nertid.
Under första halvåret har även 
val av nättjänster med 
övervakning förlängts med 
nuvarande leverantör där larm 
och eskalering skall ske vid 
eventuellt avbrott. Dessutom 
skall man på regelbundna 
mötet redovisa rapporter över 
tillgänglighet och nertid.
Vad gäller målmiljön för 
DataCenter gruppen inom 
Sydnärkes IT-Förvaltning, så är 
den förberedd för att på sikt 
kunna leverera underlag till 
rapporter avseende 
tillgänglighet, driftsäkerhet 
och mätbar nertid. Här 
kommer en insats ske under 
senare delen av 2015 eller 
början på 2016. Detta på 
grund av prioriterade 
verksamhetsprojekt som 
involverar IT.
Man har under året 
implementerat en central 
lagringslösning i en av 
datahallarna (Askersund) som 
kommer finnas kvar efter 
planerad konsolidering av 
nuvarande 7 datahallar. Denna 
har tillsammans med ny 
planerad datahall i Lekeberg 
förutsättningar till att kunna 
leverera rapporter om upplevt 
tillgänglighet och mätbar 
driftsäkerhet.

50 % 75 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Kompetens
höjning

Under första halvåret 2015 har 
Sydnärkes IT-förvaltning 
utbildat samtliga medarbetare 
inom ITIL. Detta är ett steg i 
enhetligare arbetssätt och 
bättre struktur och ordning. 
Dessutom har de båda 
Teamledarna för 
kompetensteamet 
"DataCenter" samt "Tjänster & 
Support" gått ett par 
utbildningar rörande ledning 
och styrning.
Under våren utbildades också 
ett antal tekniker inom 
DataCenter gruppen avseende 
kommande målmiljö och 
lagringslösning. Utöver denna 
utbildning har även 
efterföljande 
kompetensöverföring skett till 
övriga medarbetare inom 
DataCenter gruppen.
Utbildning och viss anpassning 
av Sydnärkes IT-förvaltnings 
ärendehanteringssystem, 
DuoStation, har skett under 
året. Arbete som i dagsläget 
återstår är anpassade 
rapporter och statistik samt 
eventuella integrationer och 
anpassningar av formulär och 
automation för att öka 
servicen till slutanvändaren.

50 % 60 % 80 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Arbeta som 
EN 
organisation

Sydnärkes IT-förvaltning 
genomförde en flytt till 
gemensamma lokaler under 
årets första månader och har 
därigenom skapat en 
gemensam organisation vilket 
underlättar arbetet att skapa 
gemensamma processer och 
rutiner för hela 
organisationen.
Förvaltningen jobbar nu med 
att finjustera de processer vi 
har skapat, men parallellt med 
det pågår även ett arbete med 
att kartlägga och definiera 
samtliga IT-processer.
Avtal rörande anställning, 
scheman för bemanning, mail 
och telefonnummer är idag 
även enhetligt för hela 
förvaltningen

70 % 80 % 100 %

Gemensam 
Servicedesk

Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
processerna kring Service 
Management, Servicedesk och 
IT-stödet kring dessa.
Det finns det lite kvar att göra i 
arbetssättet och "tänket" kring 
ITIL och dess arbetssätt och 
prioriteringar. Utbildning 
internt görs löpande och 
punktinsatser kommer göras 
under hösten

85 % 90 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Gemensam
ma avtal

Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser av redan 
tecknade avtal, där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år.
Anledningen till att denna 
indikator inte är bättre 
uppfylld rör de många 
tecknade avtal med långa 
löptider som finns i respektive 
kommun eller i underliggande 
förvaltningar. Detta kommer 
på sikt lösa sig då vi har ett 
angreppssätt och en rutin för 
att upphandla och teckna avtal 
framöver.

60 % 80 % 100 %

Gemensam 
Servicedesk

Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
processerna kring Service 
Management, Servicedesk och 
IT-stödet kring dessa.
Det finns det lite kvar att göra i 
arbetssättet och "tänket" kring 
ITIL och dess arbetssätt och 
prioriteringar. Utbildning 
internt görs löpande och 
punktinsatser kommer göras 
under hösten

85 % 90 % 100 %

Kostnadseff
ektiv 
förvaltning

Enhetliga 
inköp

Under året har man övergått 
till mer och mer enhetliga 
inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun.
Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta.

75 % 90 % 100 %

Page 20 of 45



2015-09-04

9

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Optimera 
processer 
och rutiner

Sydnärkes IT-förvaltning har 
genomfört en workshop med 
systemförvaltnings-modellen 
PM3 som grund. Under hösten 
kommer förvaltningen att 
utreda i vilken omfattning 
detta skulle kunna genomföras 
i de fyra kommunerna utan att 
det upplevs för tung jobbat.
Sydnärkes IT-förvaltning 
kommer identifiera två olika 
systemförvaltningsområden 
för att genomföra en s.k. 
"pilot". Detta skulle kunna 
vara "Kommunikatörernas" 
system för 
informationsspridning i de fyra 
kommunerna, men även 
Förvaltningen för "Vård och 
Omsorg" skulle kunna vara 
ytterligare en 
"pilotorganisation" i samband 
med övergången till nytt 
verksamhetssystem under 
hösten/vinter 2015.
Anledningen till att denna 
indikator och underliggande 
aktiviteter inte har ett högre 
resultat är att detta är en tung 
och tuff process att införa, 
samtidigt som Förvaltningen 
och kandidater till pilotprojekt 
varit under stor förändring och 
hög arbetsbelastning under 
första halvåret 2015.

50 % 50 % 100 %

Samordna 
och 
effektivisera 
framtida 
investeringa
r

Enhetliga 
inköp

Under året har man övergått 
till mer och mer enhetliga 
inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun.
Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta.

75 % 90 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Avtal Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år.
Ytterligare en anledning till att 
man inte högre lyckandegrad 
på indikator och 
underliggande aktiviteter är de 
många avtal med långa 
löptider som fortfarande finns 
ute på respektive kommun 
eller förvaltning.

60 % 80 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Gemensam 
infrastruktu
r

Arbete pågår kontinuerligt och 
här är det svårt att skatta ett 
definitivt slutdatum beroende 
på vad som avses med 
"gemensam infrastruktur". 
Detta pga. många delar såsom 
t.ex. Är samförläggning av 
fiber i samband med 
omdragning av motorvägen 
mellan Askersund och 
Hallsberg ekonomiskt 
försvarbar?
När kommer medel för 
fiberförläggning mellan Lanna 
och Fjugesta vara möjlig, eller 
kommer det först vara 
ekonomiskt och praktiskt 
genomförbart vid dragning av 
vattenledning mellan 
platserna? Kan det framtida 
vätternvattenprojektet kan ge 
en möjlighet att knyta 
samman vissa av kommunerna 
med egen 
datakommunikation?
Vad gäller infrastruktur inom 
Sydnärkes IT-förvaltning har 
många strategiska val gjorts 
när det gäller t.ex. 
gemensamma plattformar, 
operativsystem och 
kommande produktval, men 
här ligger vi fortfarande lite 
lågt poängmässigt då vi inte 
har ekonomiska medel, 
personella resurser eller 
kompetenser att göra detta i 
en snabbare takt.
Strategier och planer har tagit 
form, men förändringen 
kvarstår i hög grad.
 

50 % 70 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Skapa 
förutsättnin
gar för 
samverkan 
över 
kommungrä
nserna

Gemensam 
IT-plattform 
och 
infrastruktu
r

Val av plattform och stora 
delar av infrastrukturen är klar 
för kommande målmiljö. Än 
kvarstår dock mycket arbete 
för att genomföra övergången 
till denna.
Andra faktorer som påverkar 
arbetet är ekonomiska medel, 
personella resurser samt 
kompetens. Detta i 
kombination med det dagliga 
arbetet samt 
verksamhetsinitierade projekt 
gör att Förvaltningen tyvärr 
ligger efter planen avseende 
gemensam IT-plattform och 
infrastruktur.
Att tilläggas bör att alla 
förändringar ligger i linje med 
övergång till gemensam IT-
plattform och infrastruktur.
Förvaltningen kommer 
troligen härmed inte kunna nå 
uppsatta mål under 
innevarande år.
Arbetet med två stora 
delprojekt (gemensam 
katalogtjänst och e-post) har 
precis påbörjats efter att 
upphandlingen blivit klar.

50 % 60 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Gemensam
ma 
verksamhet
ssystem

Sydnärkes IT-förvaltning har 
under första halvåret 2015 
skapat förutsättningar för att 
kliva in i gemensamma 
verksamhetssystem. Det som 
nu krävs är att 
verksamhetssidan gör samma 
"resa" att harmoniera så långt 
det går.
Ett exempel på harmonisering 
är det "Informations-tv 
system" som nu finns på plats 
och är en standardiserad 
lösning. Detta kan nu erbjudas 
samtliga medlemskommuner 
och dess verksamheter. Detta 
innebär mindre person-
beroende och enhetligare 
information till alla sam väljer 
detta.
Vård- och omsorgssystem har 
upphandlats gemensamt i 
Sydnärke. Askersund Hallsberg 
och Lekebergs kommun 
kommer under september 
2015 att få ett gemensamt.
Diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
också upphandlats för 
Askersund, Hallsberg och Laxå 
kommun. Gemensam 
utredning och upphandlingen 
gjordes och 
verksamhetssystemet Platina 
har köpts in. Detta kommer att 
installeras under hösten 2015 
för att sedan tas i drift vid 
årsskiftet 2015/2016. 
Lekebergs kommun har redan 
Platina på plats, vilket gör att 
vi nu har samma system i alla 
fyra kommuner.
Nästa steg för att belysa 
möjligheten eller påskynda 
införandet av gemensamma 
verksamhetssystem kommer 
bl.a. i samband med 
Systemförvaltarträffar. Då kan 
man lättare se tydliga 
samordningsvinster och utbyta 
erfarenheter.
Lyckandegraden av de 
aktiviteter och indikatorer för 
detta område är stark 

60 % 70 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

beroende på vad 
verksamheten och IT-
förvaltningen orkar med under 
kommande period, parallellt 
med ordinarie verksamhet.

Samverka 
för kunna 
möta ökade 
krav från 
våra kunder 
och omvärld

God 
omvärldskä
nnedom 
rörande 
offentlig 
förvaltning

Sydnärkes IT-förvaltning har 
en bred och mångårig 
erfarenhet från offentlig 
förvaltning i kombination med 
nya och gamla medarbetare 
som har mycket god 
teknikkännedom om relevanta 
produkter och tjänster.
Under året har även IT-
förvaltning varit representerad 
vid KomITS träffar samt 
BootCamp för omvärdsspaning 
och trendanalyser. Detta 
tillsammans med en planerad 
fortsatt agenda för 
nyckelpersoner i sina roller 
inom förvaltningen gör att god 
omvärldsbevakning rörande 
offentlig förvaltning kommer 
tillgodoses.
Man får inte heller glömma att 
detta inte är en aktivitet med 
ett bestämt start och slut då 
vår omvärld ständigt 
förändras.

50 % 60 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Möta allt 
högre krav 
inom 
utbildningss
ektorn

Sydnärkes IT-förvaltning har 
under året skapat ett 
gemensamt forum och en bra 
dialog med samtliga IKT-
pedagoger. Detta bl.a. för få 
en bra inblick i de utmaningar 
och brister man idag ser inom 
sin verksamhet, men även 
uppslag till tankar och idéer 
där IT-förvaltningen kan 
stötta.
Under första halvåret 2015 har 
ett gemensamt verktyg för att 
kunna hantera alla läsplattor 
och mobila enheter 
införskaffats. Detta kommer 
implementeras efter att 
höstterminen påbörjats vilket 
initialt var tänkt att vara klart 
innan dess. Verktyget gör det 
möjligt att administrera 
läsplattor, mobila enheter eller 
program och applikationer 
med minskad administration 
och bättre flexibilitet.
Man har också under första 
halvan av 2015 kört en pilot 
eller POC (Proof of Concept) 
avseende Microsoft Office 365 
på ett antal läsplattor i årskurs 
7-9. Detta kommer utökas 
under senare delen av 2015 till 
att fatta både läsplattor och 
datorer samt fler enheter.
IT-förvaltningen har ett 
avancerat verktyg för 
hantering av tråd och trådlöst 
nätverk på plats i början på 
2015 och nu kikar man på 
möjligheten att skapa bättre 
förutsättningar för skola, 
kultur och fritid för att nå 
tjänster både trådlöst eller via 
fast uppkoppling med mindre 
administration.
 
Vi planerar att se över 
kommunikationen till alla 
lokaler inom 
utbildningssektorn. Detta för 
att alla ska ha samma 
förutsättningar till 
uppkoppling av datorer och 
mobila enheter.

50 % 70 % 80 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Sydnärkes IT-förvaltning har 
även tecknat nya 
gemensamma licensvatal 
rörande Microsoft produkter 
för 2015/2016.

Möta krav 
från 
regeringen 
avseende e-
förvaltning

Sydnärkes IT-förvaltning och 
där i första hand IT-chefen 
ingår i en regional e-
tjänsteutvecklingsgrupp som 
under ledning av Örebro 
kommun har fått i uppdrag att 
skapa förutsättningar för att 
skapa och utveckla e-tjänster 
och även på sikt e-
tjänsteförvaltning på regional 
och kommunal nivå.
Här har samtliga 
kommundirektörer i Region 
Örebro skrivit fram ett 
uppdrag som sedermera 
Örebro kommun äger och 
driver. Detta har totalt gått i 
stå då ansvariga inom Örebro 
kommuns IT-avdelning inte 
längre finns kvar.
Sydnärkes IT-förvaltning har 
lyft frågan till 
kommundirektörer/kommunc
hefer i medlemskommunerna 
för en återstart av e-
tjänsteutvecklings-gruppen.
 
Strategigruppen kommer att 
påbörja ett arbete för att hitta 
en lösning som inte är 
leverantörsberoende. D v s att 
man kan publicera e-tjänster 
på ett enhetligt sätt 
oberoende av bakomliggande 
systemleverantör.

5 % 10 % 100 %
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2 Sydnärkes IT-nämnd - 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 har varit att man bl.a. har flyttat till gemensamma 
lokaler. Detta i värdkommunen Lekebergs Kommunhus. Under året har man 
dessutom gått in i ett gemensamt ärendehanteringssystem avseende servicedesk för 
samtliga fyra kommuner. Man har skapat början på en ny gemensam IT-plattform, för 
att under hösten, vara beredd att möte de projekt som innebär nytt 
verksamhetssystem för vård och omsorg och nytt verksamhetssystem för ärende och 
diarieföring.

Andra delar som påbörjats under året är skapandet av gemensamma rutiner och 
processer. Innan året är slut skall även en basnivå vad gäller systemförvaltning finnas 
på plats.

Den största utmaningen ligger i att parallellt med ordinarie drift & förvaltning även 
skapa och produktionssätt kommande målmiljö utan att brista i leveranskvalité.

2.1 Datacenter

En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är DataCenter grupperingen. 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.

Ett arbete med att bygga upp en ny målmiljö, gemensam för alla fyra kommunerna, 
pågår också och beräknas kunna driftsättas under senare delen av året.

Planering av en ny serverhall i Fjugesta (Lekebergs kommun) har påbörjats för att 
utgöra den andra delen av en redundant drifthallslösning tillsammans med 
Askersund.

 Tjänster och support

Sydnärkes IT-Förvaltning har under kompetensområdet "Tjänster & Support" arbetat 
med att få igång en fungerande och enhetlig organisation vad det gäller 
användarnära tjänster.

Förvaltningen har utökade öppettider samt jobbat för snabbare handläggning av 
inkomna ärenden i Servicedesk.

Under året har man gjort satsningar på ITIL-utbildning samt kompetensöverföring 
mellan personalen för att på sikt jobba bort personberoenden.

I dagsläget pågår bl.a. ett arbete med att skapa enhetliga inköpsrutiner, samt 
gemensam lösningar för tex hantering av mobila enheter. Vi tittar också på hur vi kan 
samordna inköp och drift, av system mellan kommunerna.
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2.2 Projekt och Strategi

Projekt och Strategi har fortsatt att fokusera på att driva det nya målmiljöprojektet 
samt att få på plats gemensamma rutiner och interna processer inom Sydnärkes IT-
förvaltning. Vidare har fokus varit på att få igång en gemensam Servicedesk med ett 
supportnummer, standardiserade IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat 
till Servicedesk.

Inom området Verksamhetsarkitektur (EA) kommer 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.

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger sannolikt i att parallellt 
implementera ett stort projekt att harmonisera fyra kommuners datacenter till en 
miljö, säkerställa att vi har rätt resurser med rätt kompetenser och att samtidigt 
leverera högsta kvalitet på våra IT-tjänster.
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3 Ekonomi
Sydnärkes IT-nämnd Budget Bokfört Årsprognos Avvikelse

Driftbidrag med mera -20378 -13417 -19410 -968

Personal 9306 4940 8593 713

Utrustning, licenser med mera 5633 3512 6021 -388

Bilersättning och resor 88 152 -152

Tjänsteköp 1057 982 2735 -1678

Kapitalkostnader 4382 1533 3598 784

SUMMA 0 -2362 1689 -1689

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om ca 1,7 mkr. Detta 
är 1,1 mkr 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.

Anledningen till nämndens underskott beror på att nämnden 2014 vidarefakturerade 
medlemskommunerna för utrustning som inte ingick i budget. Att vidarefakturering 
inte skett 2015 beror på att nämnden måste få en helhetsbild över kostnaderna inför 
den nya finansieringsmodellen.

Personalkostnaderna kommer på grund av vakanser att lämna ett överskott om 
700 tkr.

Genomförande av gemensam plattform ingår inte i befintlig budget. Den kalkylerade 
investeringsutgiften för detta är 3,5 mkr årligen i tre år. I prognosen ingår dock de 
kapitalkostnader som investeringen i den nya plattformen betingar 2015.

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.
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Dnr: Syd-IT 15-15

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 för 2015
   

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 mkr. Detta 
är 1,1 mkr 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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson Gustav Olofsson
Förvaltningschef Handläggare
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Internkontrollplan 2015 för Kommunstyrelsen
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Lekebergs internkontrollarbete .......................................................................................................................................................................................................2
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Lekebergs internkontrollarbete 
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. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• 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. 
• 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. 
• 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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Internkontrollplan 2015

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 gg/år Nämnd

Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Förvaltningschef Två gånger om året 
kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

2 gånger per år Förvaltnings - 
chef

Måttlig

Inköp görs enligt 
avtal.

Ansvarig
Tjänster & Support 
(TS)

Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Förvaltnings - 
chef

MåttligInköp

Löpande inköp sker 
enligt fastställda 
rutiner.

Ansvarig
Tjänster & Support

Kontrollen sker via stickprov 
och en gång om året.

4 gång per år Förvaltnings - 
chef

Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Beslutsattest skett av 
rätt person. Faktura 
får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får 
ej vara samma 
person.

Ansvarig
Tjänster & Support 
(TS)

Ansvarig
Datacenter (DC)

Ansvarig 
Projekt & Strategi 
(PS)

Stickprov på inköpen sker i 
samband med interna IT-
ledningsmöten.

Månadsvis Förvaltnings-
chef

MåttligLeverantörsfakturor

Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Löne-avdelning Stickprov på inköpen sker i 
samband med lönekörning.

4 ggr/år Förvaltnings-
chef

Måttlig

Investering Se till att investering 
är konterad korrekt.

Ansvarig TS
Ansvarig DC
Ansvarig PS

Två gånger om året 
kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 gång per år Förvaltnings-
chef 

Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ansvarig TS
Ansvarig DC
Ansvarig PS

Avtal bevakas av respektive 
avdelning under året.

Löpande Förvaltnings-
chef

Allvarlig

Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstillsättning.
Förvaltningschef Stickprov 4 ggr/år Personalchef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Anställningsform Att personer anställs 
med rätt 
anställningsform.

Förvaltningschef Löpande Varje månad Personalchef Allvarlig

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliterings-
handläggare

Uppföljning av sjukfrånvaro Varje månad Personalchef Allvarlig

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Förvaltningschef Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Måttlig

Rapporterad frånvaro i 
självservice

Vid vikarietillsättning 
följa upp att frånvaro 
är rapporterat

Förvaltningschef Jämföra tjänstgöringsrapport 
för vikarier mot rapporterad 
frånvaro i självservice

2 ggr/år Personalchef Måttlig

Verksamhet
Planera resurser i drift- 
och projektorganisation.

Gå igenom krav på 
resurser i projekt och 
support och stäm av 
med resursägare.

Servicedesk 
koordinator eller 
Projektledare

Veckovis avstämning mot 
inkomna projekt och 
ärenden.

Månadsvis Förvaltnings-
chef

Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

Planera underhåll Tillsammans med 
ansvariga för 
systemförvaltning 
och projekt planera 
när underhåll 
lämpligast kan 
genomföras och 
identifiera 
servicefönster.

Ansvarig DC 

Ansvarig TS

Månadsvis planering av vilka 
planerade servicefönster 
som gäller och vad som ska 
åtgärdas.

Månadsvis Förvaltnings-
chef

Måttlig

Planera och tilldela 
förändringsärenden.

Förändringsledare IT 
går igenom 
förändringsärenden 
tillsammans med 
supportteamet.

Servicekoordinator 
och 
Förändringsledare IT

Gå igenom kravspecifikation 
och föreslå lösning och vem 
som gör vad.

Månadsvis Förvaltnings-
chef

Måttlig

IT-säkerhet lösenord Kontrollera att det är 
rätt person som 
beställer 
lösenordsbyte.

Servicedesk Motringning, email med 
lösenord som måste bytas 
direkt.

Stickprov Förvaltnings-
chef 

Allvarlig

Inventering av antal 
datorer och licenser

Avstämning mot 
gällande avtal och 
kontroll att riktlinjer 
följs.

Ansvarig TS Kör script eller IT-stöd för att 
samla in antal datorer som 
ingår i vårt ansvar. Kör script 
eller IT-stöd för att samla in 
licensunderlag.

Halvårsvis Förvaltnings-
chef

Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

IT-säkerhet behörighet i 
verksamhetssystem eller 
IT-stöd.

Kontrollera att rätt 
roller och personer 
har rätt behörighet 
enligt rutiner och 
fastställda 
behörighetslistor. 
Kontrollera att 
rutiner och metoder 
är uppdaterade enligt 
gällande beslut från 
Systemförvaltningen.

Ansvarig TS Kör IT-stöd eller script. Årsvis Förvaltnings-
chef

Allvarlig

Kontrollera backupsystem Gå igenom 
backupjobben att de 
är aktuella och 
fungerar. Kör 
slumpvis test av 
backupjobb att det 
går att återställa från 
en given punkt.

Ansvarig TS och 
Ansvarig DC

Kontroll av systemens 
återställningsrutiner efter 
haveri.

Kvartalsvis Förvaltnings-
chef

Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

IT-säkerhet attacker Gå igenom loggar, 
larmlistor. 
Kontrollera 
skyddssystem, 
skalskydd och andra 
lösningar om 
intrångsförsök gjorts.

Ansvarig DC Kör script, besiktning fysisk, 
genomgång av loggar.

Kvartalsvis Förvaltnings-
chef

Allvarlig

Dokumentera ärenden Säkerställ att 
ärenden är 
dokumenterade 
enligt våra interna 
rutiner och 
standarder.

Kvalitetsansvarig Registrera ärendet och dess 
lösning i ärendehanterings-
systemet.

Stickprov Förvaltnings-
chef

Måttlig

Analysera utfall baserad på 
ärenden.

Kontrollera att 
rapporterna stämmer 
över tiden mot live 
data i 
ärendehanterings-
system.

Kvalitetsansvarig Gå igenom utfallet i 
rapporter samt läget just nu i 
ärendekön och resurspool.

Kvartalsvis Förvaltnings-
chef

Måttlig
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Dnr: Syd-IT 15-14

Intern kontrollplan 2015 för Sydnärkes IT-nämnd 2015

   

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.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Anna Nilsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Dnr: Syd-IT 15-16

Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade 
delegationsbeslut
   

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

Fattade delegationsbeslut

Delegations 
paragraf

Vad När

§ 8 Tecknande av Microsoft skolavtal 2015-06-16

§ 8 Tecknande av Microsoft Enterprise 
Agreement 

2015-06-17

§ 8 Tilldelningsbeslut Konsultuppdrag 2015-06-25

§ 8 Tecknande av avtal avseende TEIS för 
samtliga medlemskommuner

2015-06-30

§ 4 Godkännande om uppsägning 2015-07-15

§ 8 Tecknande av Microsoft skolavtal 2015-09-30

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut

LEKEBERGS KOMMUN
 

Rikard Olsson
Förvaltningschef
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Trådlöst nätverk på allmän 
plats och fiberanslutning 
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