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Justering
IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).
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Dnr IT 2017/0003

Budgptr rppfölining och Delårsrapport 2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner upprättat förslag till Delårsrapport 2017 för ITnämnden och lägger prognosrapporterna för maj och juni till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag tili
budget för nämnden 2016.
IT-chefen har upprättat Prognosrapporter för maj och juni samt Delårsrapport
2017 för IT-nämnden. Prognosrapporterna har översänts tidigare till ITnämndens ledamöter och ersättare.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. Delårsrapporten visar ett utfall på
+1 444 000 kronor. Prognosen för helåret pekar fortsatt på en budget i balans.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 13 februari 2017, § 6
IT-chefen, Prognosrapport maj 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017
IT-chefen, Prognosrapport juni 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017
IT-chefen, Delårsrapport 2017, IT-nämnden den 7 september 2017

Expedieras till;
Ekonomikontoret

Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna
IT-chefen
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Dnr IT 2017/0010

Risk- och sårbarhetsanalys 0365 för IT-nämnden
IT-nämndens beslut

1. IT-nämnden godkänner att IT-avdelningen kan använda molntjänsten
Microsoft Office 365 (0365) som ett pilotprojekt enligt förutsättningarna
som anges i risk- och sårbarhetsanalysen, vilken är framtagen med stöd av
säkerhetssamordnare Per Ahlström.

2. Respektive nämnd som vill använda molntjänsten Microsoft Office 365 måste
först göra en risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med säkerhetssamordnaren.

Sammanfattning av ärendet

MTG:s IT-avdelning har för avsikt att börja använda molntjänsten Microsoft
Office 365. Tjänsten ger bland annat tillgång till de senaste versionerna av

Office-programsvit (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher,
Skype och Access), Sharepoint, Onedrive med mera. Det senare ger bland annat
förbättrade möjligheter för samarbeten i projekt och arbetsgrupper samt att

dela dokument. Tillgång till tjänsten kan fås från alla enheter som har tillgång
till Internet (datorer, surfplattor, telefoner och liknande). Personalens hemkataloger kommer också att överföras till tjänsten och inte längre finnas sparade på
KIS-servrarna.

Utbildningsverksamheten i MTG-kommunerna har redan börjat använda tjänsten för delar av sin verksamhet. Inom MTG-kommunerna finns det önskemål

från flera verksamheter om att gå över till att använda Office 365. Innan det
sker har IT-avdelningen ansett att ett mer genomgripande arbete bör göras för
att analysera konsekvenserna av det. Det föreslås därför att IT-avdelningen börjar använda tjänsten i form av ett "pilotprojekt". Inför det har ett grundligt förberedelsearbete gjorts, något Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver och sammanfattar resultatet av. Eftersom delar av informationen som kommer att be-

handlas i tjänsten rör personuppgifter så krävs beslut av personuppgiftsansvarig, det vill säga i detta fall IT-nämnden för IT-avdelningen.
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Den risk- och sårbarhetsanalys som ligger till grund för beslutet tar upp de lagkrav, risker och åtgärder som behöver genomföras av IT-avdelningen för att
kunna börja använda Office 365. Säkerhetssamordnare Per Ahlström har lett

arbetet vilket samtidigt har fungerat som framtagande av en standard och mall
för kommande risk- och sårbarhetsanalyser för de verksamheter inom MTG
som vill gå över till molntjänster generellt och Office 365 specifikt.
Beslutsunderlag

IT-chefens tjänsteskrivelse den 13 september 2017
Säkerhetssamordnare Per Ahlströms risk- och sårbarhetsanalys för ITavdelningen inför övergång till Office 365
Expedieras till;
, IT-chefen

Sarntliga nämnder i Töreboda kommun
! Kommunchefen

.- Gullspångs kommun
-Mariestads kommun
- Säkerhetssamordnaren
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IT Dnr 2017 /0009

Uppsägning av uppdrag som personuppgiftsombud
IT-nämndens beslut

1. IT-nämnden beslutar att förlänga uppdraget med Axel Danielsson som personuppgiftsombud för IT-nämnden t.o.m. 2017-12-31.
2. IT-nämnden beslutar att ge IT-chefen i uppdrag atti samråd med värdkommunen Töreboda utreda och ta fram ett förslag på personuppgiftsombud
fr.o.m. 2018-Ol-Ol och till dess att nya dataskyddsförordningen träder ikraft.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL) för
sitt verksamhetsområde. IT-nämnden beslutade 2008-10-14 att utse Axel

Danielsson (extern konsult) som personuppgiftsombud för IT-nämnden.
Axel Danielsson har 2017-08-06 lämnat en uppsägning av uppdrag som person-

uppgiftsombud. Uppsägningen gäller förutom IT-nämnden även Töreboda kommunstyrelse, Törebodabostäder AB, Valnämnden och Överförmyndarnämnden.
Även dessa nämnder/bolag måste utse en ny person som personuppgiftsombud. Axel Danielsson har uppgett att han kan stå kvar som personuppgiftsombud till årsskiftet 2017/2018.
Från och med maj 2018 ersätts PUL med den nya dataskyddsförordningen vilket innebär att personuppgiftsombudet ersätts av ett dataskyddsombud.
Dataskyddsförordningens krav på dataskyddsombudet är mer omfattande än
personuppgiftslagens krav på personskyddsombudet vilket är orsaken till att
Axel Danielsson avsäger sig uppdraget som personuppgiftsombud för de kommuner och nämnder han haft detta uppdrag.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 14 oktober 2008, § 36
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IT-chefens tjänsteskrivelse den 7 september 2017
Expedieras till;
Personuppgiftsombudet
'Kommunchefen
IT-chefen
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IT Dnr 2016/0011

Information om hur långt processen med att införa den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader kommit
IT-nämndens beslut
1.

IT-nämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt ITchefen att i samarbete med ekonomicheferna fortsätta arbetet med införan-

det av en ny kostnadsfördelningsmodell från 2018 enligt presenterat förslag.

2. IT-nämnden föreslår att frågan om samordning av IT-system (gemensamma
verksamhetssystem) inom MTG tas upp till behandling vid nästa MTG
Framtidsdag.
Sammanfattning av ärendet

Vid IT-nämndens sammanträde 2016-05-30 beslutade IT-nämnden att uppdra
åt IT-chefen att starta införandet av den nya kostnadsfördelningsmodellen under 2017.

IT-chef Christofer Olsson redogjorde för det pågående arbetet. Under omvärldsbevakningen och hur andra kommuner gör har det visat sig att alla har olika
modeller beroende på organisation och hur länge man arbetat efter modellen.
De flesta har reviderat modellen flera gånger under åren. De samlade erfarenheterna från andra kommuner är att inte bryta ned kostnaderna för detaljerat
utan istället lägga olika bas- och grundkostnader, knyckla ut kostnader i den
mån det är möjligt samt lägga till optioner för de som har behov utöver "standard".

IT-chefen presenterade ett grundläggande förslag till uppdelning av kostnader
och kostnadsmodell. Denna behöver brytas ned i deta5erade kostnader och under kommande år justeras fortlöpande. Detta arbete sker med hjälp av ekonomiavdelningarna under ekonomichefernas ledning.

För att komma igång med fördelningsmodellen från 1 januari 2018 föreslås att
IT-avdelningens budget hanteras på ett balanskonto under översyn av
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ekonomicheferna. Kostnaderna bokförs sedan utifrån verksamheternas för-

brukning för att tydliggöra respektive verksamhets kostnadsbild innan budgeten fördelas ut för 2019. Nuvarande budget täcker dagens volym och förbrukning vilket innebär att utökningar och nya lösningar bekostas av respektive
verksamhet vid sidan av balanskontot.

Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 12 september 2011, § 19
Kommunfullmäktiges i Töreboda kommun protokoll den 28 november 2011,
§ 149

Kommunfullmäktiges i Gullspångs kommun protokoll den 30 januari 2012, § 9
IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 31
IT-nämndens protokoll den 22 augusti 2016, § 38
IT-chefens tjänsteskrivelse den 13 september 2017

Expedieras till;
' IT-chefen
- MTG:s ekonomichefer
? Kommuncheferna i MTG-kommunerna

. MTG styrgrupp
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IT Dnr 2017/0006

Information om arbetet med en e-tjänsteplattform
IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt IT-chefen att
samordna tidigare uppdrag med uppdraget från Skaraborgs
Kommunchefsgrupp.
Sammanfattning av ärendet

Vid IT-nämndens sammanträde 2017-05-09 redogjorde IT-chef Christofer
Olsson för hur en e-tjänsteplattform fungerar och vad det innebär att införa, förvalta och utveckla e-tjänster. IT-nämnden gav IT-chefen i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur IT-avdelningen kan införskaffa och sätta upp en organisation för
e-tjänsteplattform och utveckling av e-tjänster.
IT-chefen redogör för förändrade förutsättningar. Motsvarande frågeställning
har diskuterats på Skaraborgs Kommunchefsgrupp (KC) och vid mötet 201706-16 beslutades att godkänna ett uppdrag och uppdragsbeskrivning för att ta
reda på förutsättningarna för att arbeta tillsammans med e-tjänsteutvecklingen
och etablering av en gemensam e-tjänsteplattform. Uppdraget genomförs av företaget KnowIT och återrapportering ska göras till KC-mötet 2017-11-09. ITchef Christofer Olsson har varit i kontakt med konsulten för KnowIT för att

kunna samverka i uppdragen, resultat, analys och förslag till lösning. Detta innebär att IT-nämndens uppdrag till IT-chefen föreslås avvakta resultat från
KnowIT och därefter sammanställa förslag till hur MTG kan gå vidare beroende
på samverkansplanerna inom Skaraborg.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 29 maj 2017, § 23
Kommunstyrelsens i Gullspångs kommun protokoll den 6 september 2017,
§ 272

IT-chefens tjänsteskrivelse den 13 september 2017

Expedieras till;
- IT-chefen
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IT Dnr 2016/0020

Information från IT-chefen
Sammanfattning av ärendet

IT-chefen informerar nämnden i aktuella frågor inom IT-avdelningen.

Expedieras till;
.. IT-chefen
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr ITN 2016/0018
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 75 om
Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020,
Dnr ITN 2016/0018
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 79 om
mvesteringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020,
Dnr ITN 2016/0009
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni20l7, § 82 om
Töreboda kommuns målpaket 2017/2018,
Dnr ITN 2017/0011
Töreboda kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 78 om
Informationssäkerhetspolicy.
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