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Kommunhuset, Blå rummet, Töreboda, tisdagen den 26 mars 2016,

Plats och tid

klockan 8.30-9.40

Beslutande

Bengt Sjöberg (M), vice ordförande, Töreboda kommun
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun

Övriga närvarande

Johan Jakobsson (S), ersättare, Töreboda kommun
Björn Thodenius (M), ersättare, Gullspångs kommun
Christofer Olsson, IT-chef MTG
Mariana Franken, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Justerare

Carina Gullberg (S)

Justeringens
plats och tid

KommunhusetiTöreboda 2016-05-06

Paragrafer 22 - 26
Underskrifter

Sekreterare
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Ordförande

engt Sjöt)t
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Carina Gullber:

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
IT-nämnden

Organ

Sammanträdesdatum 2016-04-26
Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2016-05-09

Förvaringsplats för

Komiunledningskontoret, Töreboda

protokollet
Underskrift

anslagettasned 2016-05-31

föi[ ,iLJmg-s,
Agnetha Andersson
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Z5'p -i Lh /6bros

Utdragsbestyrkande

-öREBODA, MARIESTADS OCH
6ULLSPÅNGS KOMMUNER

Sammanträdesdatum

Sida

iT-nämnden

2016-04-26

34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ITN§22

Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).
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ITN§23

Dnr IT 2016/0006

Budgetuppföljning 2016
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att fortsätta hålla verksamheten inom budget.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.

IT-chefen har upprättat Prognosrapport mars 2016, IT-nämnden och lämnar en
redogörelse i ärendet. Efter periodisering av inkomna fakturor visar rapporten
på ett underskott på 264 000 kronor. Under mars månad har IT-avdelningen
haft kostnader på 222 000 kronor som fakturerats ut mot verksamheter men
bokförts först under april. Ett rättvisande utfall är således 42 000 kronor. Det
innebär att IT-avdelningen för närvarande har en budget och utfalli balans
samt en prognos för helåret som pekar mot en budgeti balans och ett nollresultat. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer kring årsresultatet då hela bilden
av kostnader och intäkter inte är klar. Utöver den månatliga uppfö5ningen kommer IT-chefen att gå igenom alla kostnader de två senaste åren för att säkerställa vad som ska faktureras mot verksamheterna samt för att fortlöpande
kunna lämna säkerställda årsprognoser.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 15 januari 2016, § 11
IT-chefens förslag till rutiner för budgetuppföljning 2016
IT-nämndens protokoll den 16 mars 2016, § 21

IT-chefen, Prognosrapport mars 2016, IT-nämnden den 20 april 2016
IT-nämnden beslutade den 16 mars 2016 att ställa sig bakom de av IT-chefen
föreslagna rutinerna för budgetuppföljning 2016.
Expedieras till;
IT-chefen

lutterare , .
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ITN § 24

Dnr IT 2016/0008

Budget 2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden ställer sig bakom IT-avdelningens förslag till budget 2017.
Sammanfattning av ärendet

IT-avdelningen begär en utökning av budgeten 2017 med en mi5on kronor,
500 000 kronor till ökade personalkostnader och 500 000 kronor till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna.

Digitaliseringen är en högaktuell fråga som alla kommuner måste ta till sig och
arbeta med. Regeringen har bland annat tillsatt en digitaliseringskommission,
Skolverket har lämnat förslag på strategi för digitalisering i skolan och Västkom
beslutade att inrätta en e-Samordnare inom varje kommunalförbund. Detta är
bara några exempel på hur digitaliseringen kommer att påverka kornmunerna
och det pågår redan idag ett antal olika projekt och tester inom kommunerna,
till exempel olika e-tjänster, 1-1 datorer i skola, e-hälsa och trygghetskameror i
hemtjänsten. IT-avdelningen behöver möta upp behovet av samarbetspartner
från verksamheterna för att ta fram och samordna teknikstöd för digitaliseringen. Risken är annars att varje verksamhet tar fram egna lösningar vilket
totalekonomiskt blir mycket dyrare för kommunerna.

Expedieras till;
IT-chefen

Ekonomiberedningen
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ITN§25

IT Dnr 2016/0009

Reviderade styrmått och mål
IT-nämndens beslut

IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att se över IT-avdelningens styrmått och mål
och lämna förslag på reviderade styrmått och mål vid IT-närnndens nästa sammanträde den 30 maj 2016.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden har ett antal styrmått och mål som inte är mätbara och behöver
revideras.

Expedieras till;
IT-chefen
Sekreteraren
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ITN§26

IT Dnr 2015/0001

å 'i
Infinrmarinn
om strömavbrottet

Sammanfattning av ärendet

IT-chefen informerar om strömavbrottet den 20 april 2016.
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