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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§9 Val av justerare
§10 Förvaltningschefen informerar
§11 Prognosrapport 1 - 2015
§12 Revidering av mål och indikatorer
§13 Sammanträdestider 2015
§14 Försenat införande av finansieringsmodell
§15 Redovisning av fattade delegationsbeslut
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 9 - Val av justerare

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 10 - Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning
Tf förvaltningschef Staffan Nordlund informerar om läget. 

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 11 - Prognosrapport 1 - 2015 (Syd-IT 15-10)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram prognosrapport 1 – 2015. Den innehåller en 
rapport för perioden januari-april och en prognos för hela året och detta både när det gäller 
nämndens mål och ekonomi. 

Prognosen för måluppfyllelse visar att fyra nås delvis och ett nås ej. De tre resterande mål 
har inte följts upp utan föreslås i ett annat ärende revideras och göras om till indikatorer. 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om 2,8 mkr. Dock med en stor 
osäkerhet gällande utrustning, licenser och övriga tillbehör som kommer att påvisa ett större 
underskott. Detta eftersom nämnden from 2015 betalar alla kostnader och inte fakturerar 
något löpande till medlemskommunerna. Nivån är mycket svår att budgetera i dagsläget, 
men till prognos 2 kan detta bättre bedömas.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 för 2015.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 för 2015.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 - 2015
 Prognosrapport 1 - 2015 (Sydnärkes IT-namnd)
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 12 - Revidering av mål och indikatorer (Syd-IT 14-8)

Ärendebeskrivning 
I samband med sammanträdet 2015-03-12 gavs uppdrag till förvaltningschefen att ta fram 
indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen. Förvaltningen har tagit fram förslag på 
indikatorer och aktiviteter samt revederade nämndmål.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd 
1. reviderar nämndmål för 2015-2018 enligt förslag
2. antar indikatorer och aktiviteter för 2015.

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd 
1. reviderar nämndmål för 2015-2018 enligt förslag
2. antar indikatorer och aktiviteter för 2015.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av mål och indikatorer
 §4 Nämndmål 2015-2018
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 13 - Sammanträdestider 2015 (Syd-IT 15-34)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdes tider för nämnden 2015. 
Förslaget baseras på att nämnden har 4 sammanträden per år, två på våren och två på 
hösten.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider
• Onsdag – 7 oktober kl 13.00
• Onsdag – 25 november kl 13.00
• (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider
• Onsdag – 7 oktober kl 13.00 - Hallsberg
• Onsdag – 2 december kl. 13.00
• (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2015
 §5 Sammanträdestider 2015
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 14 - Försenat införande av finansieringsmodell (Syd-IT 14-3)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell. Denna är 
planerad att införas i årsskiftet 2015/2016. För att förhindra att denna införs innan korrekta 
beslutsunderlag/kalkylmodell finns framme samt att förvaltningarna i de fyra 
medlemskommunerna känner sig bekväma och insatt i modellen önskas att denna 
framflyttas till 2016/2017

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd skjuter på införandet av finansieringsmodellen till årsskiftet 2016-2017

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd skjuter på införandet av finansieringsmodellen till årsskiftet 2016-2017

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny Finansieringsmodell
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Protokoll 2015-05-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 15 - Redovisning av fattade delegationsbeslut (KS 15-397)

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2014-01-01 och 2015-05-22 fattades 5 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.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade delegationsbeslut
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Val av justerare

§9
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Förvaltningschefen informerar

§10
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Prognosrapport 1 - 2015

§11

Syd-IT 15-10
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 1 (1)

Dnr: Syd-IT 15-10

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 - 2015

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram prognosrapport 1 – 2015. Den innehåller 
en rapport för perioden januari-april och en prognos för hela året och detta både när 
det gäller nämndens mål och ekonomi. 

Prognosen för måluppfyllelse visar att fyra nås delvis och ett nås ej. De tre resterande 
mål har inte följts upp utan föreslås i ett annat ärende revideras och göras om till 
indikatorer. 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om 2,8 mkr. Dock med 
en stor osäkerhet gällande utrustning, licenser och övriga tillbehör som kommer att 
påvisa ett större underskott. Detta eftersom nämnden from 2015 betalar alla 
kostnader och inte fakturerar något löpande till medlemskommunerna. Nivån är 
mycket svår att budgetera i dagsläget, men till prognos 2 kan detta bättre bedömas.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 för 2015. 

LEKEBERGS KOMMUN

Rikard Olsson Anna Bilock
förvaltningschef Ekonom
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Prognos 1 - 2015

Sydnärkes IT-nämnd

15



2

Innehåll
1 Inledning .........................................................................................................................3

2 Mål..................................................................................................................................4

3 Verksamhet.....................................................................................................................7

3.1 SYD-IT - Övergripande ....................................................................................................7

3.2 Datacenter ......................................................................................................................7

3.3 Tjänster och support.......................................................................................................7

3.4 Projekt och Strategi ........................................................................................................8

4 Ekonomi ..........................................................................................................................9

16



3

1 Inledning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram prognosrapport 1 – 2015. Den innehåller 
en rapport för perioden januari-april och en prognos för hela året och detta både när 
det gäller nämndens mål och ekonomi. 
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2 Mål
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett antal mål för nämnden. Man har som 
utgångspunkt haft den avsiktsförklaring som undertecknades när nämnden bildades.

Under första halvårets arbete med nämndmål, indikatorer och nämndmål har det 
visat sig att tidigare åtta nämndmål snarare är fem. Tre av dessa är snarare 
indikatorer under dessa fem.

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Mätbar 
tillgängligh
et

50 % 70 % 100 %

Mätbara 
Servicenivå
er

Första 
generationen 
uppföljningsrappor
ter finns nu på 
plats, dessa körs 
nu i en 4-veckors 
cykel och 
distribueras internt 
inom IT men 
kommer också 
distribueras till IT-
nämnden, 
kommunchefer/dir
ektörer för att ge 
fullständig 
transparens av IT 
verksamheten.

60 % 60 % 100 %

Mätbar 
Driftsäkerh
et

50 % 70 % 100 %

Kompetens
höjning

Utbildning i ITIL 
har genomförts.
Utbildning i ny 
målmiljö pågår.

40 % 50 % 80 %

Arbeta som 
EN 
organisatio
n

Vi har påbörjat att 
kartlägga och 
skapa 
gemensamma 
processer och till 
viss del 
utbildnings för att 
arbeta som en 
organisation.

50 % 50 % 100 %

Ge god 
service och 
IT-drift av 
hög kvalité

Gemensam 
Servicedes
k

Gemensamma 
rutiner och 
processer för IT 
Servicedesk finns 
på plats. Löpande 
utbildning av IT-
personalen krävs 
under våren 2015 
för att alla ska få 
samma 

75 % 75 % 100 %
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Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

grundförutsättning 
att arbeta på ett 
gemensamt sätt 
enligt fastställda 
rutiner och 
processer.

Gemensam
ma avtal

40 % 60 % 100 %

Gemensam 
Servicedes
k

Gemensamma 
rutiner och 
processer för IT 
Servicedesk finns 
på plats. Löpande 
utbildning av IT-
personalen krävs 
under våren 2015 
för att alla ska få 
samma 
grundförutsättning 
att arbeta på ett 
gemensamt sätt 
enligt fastställda 
rutiner och 
processer.

75 % 75 % 100 %

Enhetliga 
inköp

60 % 75 % 100 %

Kostnadsef
fektiv 
förvaltning

Optimera 
processer 
och rutiner

En första 
workshop är 
bokad med 
leverantör av PM3 
för att kartlägga 
och utreda om 
PM3 är det rätta 
för oss.

10 % 10 % 100 %

Enhetliga 
inköp

60 % 75 % 100 %

Avtal 40 % 60 % 100 %

Samordna 
och 
effektiviser
a framtida 
investering
ar Gemensam 

infrastruktu
r

Gemensam 
infrastruktur är i 
sin linda då 
många 
infrastrukturprojek
t ännu ej är 
påbörjade.

1 % 1 % 100 %

Gemensam 
IT-plattform 
och 
infrastruktu
r

Uppbyggnad av 
ny gemensam 
målmiljö för 
kommunerna 
pågår.

30 % 50 % 100 %Skapa 
förutsättnin
gar för 
samverkan 
över 
kommungr
änserna Gemensam

ma 
verksamhet
ssystem

Vi har påbörjat att 
harmonisera vårt 
IT-stöd och har nu 
ett gemensamt 
ärendehanterings
system 
DUOstation. 

50 % 50 % 100 %

19



6

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Nästa steg är 
gemensam e-post 
och Instant 
Messaging 
verktyg.
Grundplattformen 
för att kunna drifta 
gemensamma är 
under 
uppbyggnad.
System som är 
närmast i 
införande är 
Procapita, EDP 
Future samt 
Platina.

God 
omvärldskä
nnedom 
rörande 
offentlig 
förvaltning

Representant från 
Tjänster & 
Support har 
deltagit i Kommits 
(användarförening 
med syfte att 
tillvarata 
kommuners 
intresse i IT-
frågor) samt 
besökt MTG, 
kommunsamverka
n Mariestad 
Töreboda och 
Gullspång.

25 % 25 % 100 %

Möta allt 
högre krav 
inom 
utbildnings
sektorn

Samverka 
för kunna 
möta 
ökade krav 
från våra 
kunder och 
omvärld

Möta krav 
från 
regeringen 
avseende 
e-
förvaltning

Förutsättningen 
för att skapa e-
tjänster i 
dagsläget finns 
inte då det inte 
finns tekniska 
förutsättningar. 
Arbetet måste 
betraktas som 
långsiktigt där de 
komponenter som 
krävs måste 
införas i rätt 
ordning.

5 % 5 % 100 %
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3 Verksamhet

3.1 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 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 produktionssätta kommande målmiljö utan att brista i levernaskvalité.

 Datacenter

Förutom den normala driften av servrar och nätverk har Datacenter främst arbetat 
med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive kommun för att kunna administreras 
effektivt från våra nya lokaler i Fjugesta. Detta arbete kommer fortsätta under hela 
året.

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 ny serverhall i Fjugesta har påbörjats.

3.2 Datacenter 
Förutom den normala driften av servrar och nätverk har Datacenter främst arbetat 
med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive kommun för att kunna administreras 
effektivt från våra nya lokaler i Fjugesta. Detta arbete kommer fortsätta under hela 
året.

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 ny serverhall i Fjugesta har påbörjats.

3.3 Tjänster och support
Tjänster & Support har arbetat med att få igång en fungerande organisation vad det 
gäller användarnära tjänster.

Utökade öppettider samt snabbare handläggning av ärenden i Servicedesk.

Kompetensöverföring mellan personalen.

Nu pågår arbetet med att skapa enhetliga inköpsrutiner, samt gemensamma 
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lösningar för t.ex. hantering av mobila enheter. Vi tittar också på hur vi kan samordna 
inköp och drift, av system mellan kommunerna.

3.4 Projekt och Strategi
Primärt har Projekt och Strategi fokuserat 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.

Innan årets slut är målet att vi också ska ha på plats en basnivå vad gäller 
systemförvaltning inom de fyra samarbetskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå 
och Lekeberg.

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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4 Ekonomi

Budget Årsprogno
s Avvikelse

Sydnärkes IT-nämnd 0 2800 -2800

SUMMA 0 2800 -2800

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om 2,8 mkr. Dock med 
en stor osäkerhet gällande utrustning, licenser och övriga tillbehör som kommer att 
påvisa ett större underskott. Detta eftersom nämnden from 2015 betalar alla 
kostnader och inte fakturerar något löpande till medlemskommunerna. Nivån är 
mycket svår att budgetera i dagsläget, men till prognos 2 kan detta bättre bedömas.

Personalkostnaderna kommer på grund av vakanser att lämna ett överskott om 
ca 1 mkr, men tjänsteköp motsvarande överskottet kommer att göras eftersom 
supporten behöver förstärkas.

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 2016. Modellen kommer att kunna användas för att prissätta olika 
produkter/paketlösningar till respektive medlemskommun.

Genomförande av gemensam plattform ingår inte i prognosen och inte heller i 
befintlig budget. Den kalkylerade kostnaden för detta är 3,5 mkr årligen i tre år.
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Revidering av mål och 
indikatorer

§12

Syd-IT 14-8
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 1 (5)

Dnr: Syd-IT 14-8

Tjänsteskrivelse - Indikatorer 

Ärendebeskrivning
I samband med sammanträdet 2015-03-12 gavs uppdrag till förvaltningschefen att ta 
fram indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen. Förvaltningen har tagit 
fram förslag på indikatorer och aktiviteter samt revederade nämndmål. 

1 Reviderade nämndmål 
På senaste nämndmöte, daterat 2014-12-08, Dnr: Syd-IT 14-8, togs beslut om 
nämndmål enligt nedan.

Nämndmål

Ge god service och IT-drift av hög kvalité 

Kostnadseffektiv förvaltning 

Samordna och effektivisera framtida investeringar 

Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna 

Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld 

Möta allt högre krav inom utbildningssektorn 

Möta krav från regeringen avseende e-tjänster och e-förvaltning 

Skapa en gemensam IT-organisation 

Sydnärkes IT-Förvaltning önskar slå ihop några av målen under samma rubrik och 
därigenom minska 8 nämndmål till totalt 5. Se nedan.

Nämndmål

Ge god service och IT-drift av hög kvalité 

Kostnadseffektiv förvaltning 

Samordna och effektivisera framtida investeringar 

Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna 

Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld 

Orsaken till detta föreligger i att vissa mål snarare var indikatorer och inte mål

2 Indikatorer och aktiviteter
Nedanstående tabell beskriver nämndmål, reviderad samt indikatorer med färgstatus 
om status. Gult motsvarar pågående enligt plan. Rött motsvarar pågående med 
avvikelse. Grönt är klart. Aktiviteterna har röd pil motsvara pågår med avvikelse och 
grön pil pågår enligt plan. Grön bock betyder klart. Svart streck betyder att indikatorn 
eller aktiviteten saknar status.
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 2 (5)

Dnr: Syd-IT 14-8

Nämndmål Indikator Aktiviteter

Mäta och sammanställa 
svarstider på mail och 
telefoni 

Utökade öppettider i 
Servicedesk 

Mätbar tillgänglighet 

En kontaktväg för samtliga 
ärenden 

Mätbar tillgänglighet  
(Datacenter)

Mäta nertid alternativt upptid 
till verksamhetssystem  
(Datacenter)

Mäta nertid alternativt upptid 
till verksamhetssystem  
(Tjänster & Support)

Mätbar tillgänglighet  
(Tjänster & Support)

Mäta och sammanställa 
svarstider på mail och 
telefoni  (Tjänster & 
Support)

Mätbar tillgänglighet  
(Projekt & Strategi)

Mätbara Servicenivåer Halvera åtgärdstider på 
>1mån 

Mätbara Servicenivåer  
(Datacenter)

Mätbara Servicenivåer  
(Tjänster & Support)

Mätbara Servicenivåer  
(Projekt & Strategi)

Mätbar Driftsäkerhet Mäta nertid alternativt upptid 
till verksamhetssystem 

Mätbar Driftsäkerhet  
(Datacenter)

Mätbar Driftsäkerhet  
(Tjänster & Support)

Mätbar Driftsäkerhet  
(Projekt & Strategi)

Kompetenshöjning Utbildningsplan 

Gemensamma arbetssätt 

Gemensamma lokaler 

Gemensamt IT-stöd 

Arbeta som EN 
organisation 

Ett gemensamt 
telefonnummer till 
Servicedesk 

Gemensam 
Servicedesk 

Införande av ETT (1) 
ärendehanteringssystem 

Ge god service och IT-
drift av hög kvalité 

Nöjd Kund Index (NKI) 
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 3 (5)

Dnr: Syd-IT 14-8

Nämndmål Indikator Aktiviteter

Översyn av befintliga avtal 

Alla nya avtal skapas under 
nämnden 

Gemensamma avtal 

Förlängning av befintliga 
(enskilda) avtal skall göras i 
undantagsfall 

Gemensam 
Servicedesk 

Införande av ETT (1) 
ärendehanteringssystem 

Avrop ... Enhetliga inköp 

Tydligt avtalssortiment 

Gemensam 
förvaltningsmodell 

Kommunicera 
Systemförvaltningsmodell 

Skapa 
Systemförvaltarträffar 

Internutbildning i 
förvaltningsmodell 

Utbildning av verksamheten 
(alla 4 kommuner) i 
förvaltningsmodell 

Dokumentation av IT-
system 

Kostnadseffektiv 
förvaltning 

Optimera processer 
och rutiner 

Projektmodell, gemensam 

Avrop ... 

Tydligt avtalssortiment 

Enhetliga inköp 

Produktval etc ... 

Avtal Upphandla gemensamma 
avtal för produkter & 
Tjänster 

Samförläggning av 
fiberkanalisation i samband 
med andra 
infrastrukturprojekt MELLAN 
kommunerna 

Samordna och 
effektivisera framtida 
investeringar 

Gemensam 
infrastruktur 

Samförläggning av 
fiberkanalisation i samband 
med andra 
infrastrukturprojekt INOM 
kommunerna 

Samförläggning av 
fiberkanalisation i samband 
med andra 
infrastrukturprojekt MELLAN 
kommunerna 

Skapa förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna 

Gemensam IT-
plattform och 
infrastruktur 

Serverhallar 
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Dnr: Syd-IT 14-8

Nämndmål Indikator Aktiviteter

Samförläggning av 
fiberkanalisation i samband 
med andra 
infrastrukturprojekt INOM 
kommunerna 

Gemensam e-post 

Procapita 

Platina 

Hantering av mobila enheter 
(MDM) 

Gemensamma 
verksamhetssystem 

Sammanslagning av 
SiteVision (externweb och 
intranät) 

Omvärldsbevakning 
KommITS 

Sambruk 

Kontakta och/eller besöka 
andra kommuner eller 
organisationer 

God 
omvärldskännedom 
rörande offentlig 
förvaltning 

Offentliga rummet 

Möta allt högre krav 
inom 
utbildningssektorn 

Skapa ett nätverk mellan 
Sydnärke IT och IKT-
pedagoger i ingående 
kommuner 

e-tjänster 

Uppföljning e-tjänster till 
hemtjänsten 

Samverka för kunna 
möta ökade krav från 
våra kunder och omvärld 

Möta krav från 
regeringen avseende 
e-förvaltning 

Gemensam e-
tjänsteutveckling inom 
Region Örebro Län 

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd 
1. reviderar nämndmål för 2015-2018 enligt förslag
2. antar indikatorer och aktiviteter för 2015. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: Syd-IT 14-8

Rikard Olsson  
Förvaltningschef
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Protokoll 2015-03-12

Sydnärkes IT-nämnd

Tid
Starttid  17:15  Sluttid:17:30
Plats
Hallsberg - Kommunhuset  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs 
kommun
Wendla Thorstensson (C), vice ordförande, 
Lekebergs kommun
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun
Per Eriksson (S), Askersunds kommun

Torbjörn Appelqvist (M), Hallsbergs kommun

Övriga
Madeline Andersson, Kommunchef
Torbjörn Dybäck, Kommundirektör
Harry Lundin, Kommunchef
Rikard Olsson, Förvaltningschef
Peter Brändholm, Tf Kommundirektör

Ordförande
Andreas Svahn

Justerare
Bo Rudolfsson

Nämndsekreterare
Magnus Stensson

130



Protokoll 2015-03-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2015-03-12

Datum för anslags uppsättande 2015-03-31 Datum för anslags nedtagande 2015-04-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-03-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 4 - Nämndmål 2015-2018 (Syd-IT 14-8)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett förslag på mål för nämnden. Mål har haft som 
utgångspunkt den avsiktsförklaring som togs fram när man bildade nämnden.

Förslag på mål: 
- Ge god service och IT-drift av hög kvalité 
- Kostnadseffektiv förvaltning 
- Samordna och effektivisera framtida investeringar 
- Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna 
- Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld 
- Möta allt högre krav inom utbildningssektorn 
- Möta krav från regeringen avseende e-tjänster och e-förvaltning 
- Skapa en gemensam IT-organisation

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2015-2018

Beslut
Yrkande

Andreas Svahn(S) yrkar på att förvaltningschefen till Syd-IT nästa nämndmöte får i uppdrag 
att tydliggöra indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd 

1. antar föreslagna mål för 2015-2018

2. ger i uppdrag åt förvaltningschefen att till nästa nämndmöte presentera indikatorer och 
aktiviteter kopplade till nämndmålen

Expedieras till 
Rikard Olsson, Förvaltningschef
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Protokoll 2015-03-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nämndmål 2015-2018
 Protokollsutdrag Sydnärkes IT-nämnd §9
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag kring mål för 2015
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Sammanträdestider 2015

§13

Syd-IT 15-34
   

34



Tjänsteskrivelse 2015-01-13 1 (1)

Dnr: Syd-IT 15-34

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2015

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdes tider för nämnden 
2015. Förslaget baseras på att nämnden har 4 sammanträden per år, två på våren 
och två på hösten. 

Sammanträdestider
 Onsdag – 7 oktober kl 13.00
 Onsdag – 2 december kl 13.00
 2016 Onsdag - 3 februari kl 13.00

Förslag till beslut
 Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider

• Onsdag – 7 oktober kl 13.00
• Onsdag – 25 november kl 13.00
• (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00 

LEKEBERGS KOMMUN

Rikard Olsson
Förvaltningschef
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Protokoll 2015-03-12

Sydnärkes IT-nämnd

Tid
Starttid  17:15  Sluttid:17:30
Plats
Hallsberg - Kommunhuset  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs 
kommun
Wendla Thorstensson (C), vice ordförande, 
Lekebergs kommun
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun
Per Eriksson (S), Askersunds kommun

Torbjörn Appelqvist (M), Hallsbergs kommun

Övriga
Madeline Andersson, Kommunchef
Torbjörn Dybäck, Kommundirektör
Harry Lundin, Kommunchef
Rikard Olsson, Förvaltningschef
Peter Brändholm, Tf Kommundirektör

Ordförande
Andreas Svahn

Justerare
Bo Rudolfsson

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-03-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2015-03-12

Datum för anslags uppsättande 2015-03-31 Datum för anslags nedtagande 2015-04-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-03-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 5 - Sammanträdestider 2015 (Syd-IT 15-34)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdes tider för nämnden 2015. 
Förslaget baseras på att nämnden har 4 sammanträden per år, två på våren och två på 
hösten.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider
• Onsdag - 27 maj kl 13.00
• Onsdag – 7 oktober kl 13.00
• Onsdag – 25 november kl 13.00
• (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestid

1. onsdag - 27 maj kl 16.00 i Fjugesta

2. beslut om övriga sammanträdestider hänskjuts till nästa nämndmöte.

338



Försenat införande av 
finansieringsmodell

§14

Syd-IT 14-3
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 1 (1)

Dnr: Syd-IT 14-3

Tjänsteskrivelse - Ny Finansieringsmodell

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell. 
Denna är planerad att införas i årsskiftet 2015/2016. För att förhindra att denna 
införs innan korrekta beslutsunderlag/kalkylmodell finns framme samt att 
förvaltningarna i de fyra medlemskommunerna känner sig bekväma och insatt i 
modellen föreslår förvaltningen att denna framflyttas till 2016/2017

1 Bakgrund
Sydnärkes IT-förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en ny finansieringsmodell. 
Denna är planerad att införas i årsskiftet 2015/2016. För att förhindra att denna 
införs innan korrekta beslutsunderlag/kalkylmodell finns framme samt att 
förvaltningarna i de fyra medlemskommunerna känner sig bekväma och insatt i 
modellen önskas att denna framflyttas till 2016/2017

2 Slutsats
Fortsätta att ta fram underlag och kalkylmodeller under året och därefter initiera 
förvaltningar, nämnder och ev. kommunalförbund i denna under senare delen av 
detta år. Därefter under våren 2016 ta hänsyn till den nya modellen i budgetarbete 
2017.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd skjuter på införandet av finansieringsmodellen till årsskiftet 
2016-2017

LEKEBERGS KOMMUN

Rikard Olsson
IT-chef/förvaltningschef
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Redovisning av fattade 
delegationsbeslut

§15

KS 15-397
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Tjänsteskrivelse 2015-05-22 1 (1)

Dnr: KS 15-397

Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade 
delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Under perioden 2014-01-01 och 2015-05-22 fattades 5 beslut på delegation av 
Sydnärkes IT-nämnd.

Fattade delegationsbeslut

Delegations 
paragraf

Vad När

§ 4 Godkännande av uppsägning 2015-01-14

§ 3 Anställning av It-tekniker 2015-03-24

§ 3 Anställning av It-tekniker 2015-03-23

§ 3 Anställning av It-tekniker 2015-03-30

§ 3 Anställning av It-tekniker 2015-04-28

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

LEKEBERGS KOMMUN

Rikard Olsson
förvaltningschef
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