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Övriga närvarande Johan Jakobsson (S), ersättare, Töreboda kommun
Christofer Olsson, IT-chef MTG
Mariana Frankfö, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Justerare Ida Ekeroth (S)

Justeringens
plats och tid

Under-

skrifter

Kommunhuseti Töreboda

Sekreterare
/Li,? cs,,t. e-,.?.? T?i-,- (?7

Mariana Fraöken

Ordförande

Justerare

Maria+ia Frai+keii

Be+igt Siöberg i'ö 'a::"'J," ?:/:=r '-t ';Z. (,
Ida Ekeroth (S)

Paragrafer 13 - 18

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ IT-nämnden

Sammanträdesdatum 2017-04-06

Datum då

anslaget sätts upp

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

#n -ey 8
Datum då

anslaget tas ned
;U:iia-er - /?-

Kommunledningskontoret, Töreboda

Å/li ]»
?

....,/;'.

Kristina Rosluria Berg

'?Justerare Utdragsbestyrkande
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ITN§13

Justering

IT-nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ida Ekeroth (S).

?Justerare

e, 1,f7(,
Utdragsbestyrkande
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ITN § 14 Dnr IT 2017/0003

Budgetuppföljning 2017

IT-nämndens beslut

IT-nämnden lägger rapporten till handlingarna och påminner IT-chefen om
uppdraget, att hålla budget.

Sammanfattning av ärendet

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

IT-chefen har upprättat Prognosrapporterna februari och mars 2017 för IT-
nämnden. Prognosrapporten för februari månad visar ett utfall på +271 000
kronor och prognosrapporten för mars visar ett utfall på + 449 000 kronor.
Prognosen för helåret är en budgeti balans.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 13 februari 2017, § 6
IT-chefen, Prognosrapport februari 2017, IT-nämnden den 3 april 2017
IT-chefen, Prognosrapport mars 2017, IT-nämnden den 3 april 2017

Expedieras till;
IT-chefen

?Justerare

;z:</fJ,.
Utdragsbestyrkande
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ITN§15 Dnr IT 2016/0018

Konsekvensbeskrivning Omvärldsanalys - Budget 2018

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner IT-chefens konsekvensbeskrivning om IT-nämnden inte
får de äskade medlen i 2018 års budget och redovisade alternativa lösningar
samt uppdrar åt IT-chefen att sammanställa detta i en skrivelse, vilken bifogas
protokollet, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 5 december 2016 att godkänna upprättat förslag till
Omvärldsanalys - Budget 2018.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 3 mars 2017 föreslå kommunfullmäk-
tigeförsamlingarna besluta om oförändrade budgetramar för de gemensamma
nämnderna 2018 jämfört med 2017.

IT-chefen redogör för konsekvenserna om IT-nämnden inte får de äskade med-
len i 2018 års budget och alternativa lösningar.

Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 5 december 2016, § 48
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupps samman-
träde den 3 mars 2017, punkt 2
IT-chefen, Konsekvensbeskrivning Omvärldsanalys - Budget 2018 den 7 april
2017

Bilaga ITN § 15 /17

Expedieras till;
Kommunchefen

Ekonomichefen

IT-chefen

?Justerare

,@,?ei.:
Utdragsbestyrkande
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Den nya Dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018 kommer att påverka
kommunernas informationshantering och därigenom IT-miljön och de system som används.

Regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå hur den svenska lagstiftningen på området
bäst anpassas till den nya förordningen. Utredningen ska redovisas den 12 maj 2017 och först
då kan vi fullt ut bedöma omfattning, konsekvenser och eventuella sanktionsavgifter för
kommunerna.

Tydligt är dock att kommunerna måste göra anpassningar i arbetssätt och hantering av
uppgifter vilket kommer ställa nya krav på IT-miljön och system vilket i sin tur innebär
kostnader och resurstid både inom IT-avdelningen och respektive verksamhet.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven utökning av budget (500 tkr).

Eftersom regeringen ännu inte lämnat sin rapport över anpassning av den svenska
lagstiftningen på området utifrån den nya förordningen, så är det svårt att helt tydliggöra
konsekvenserna.

Arbete med anpassning av kommunernas informationshantering kommer att behöva göras
utifrån den nya förordningen. Detta kommer med stor sannolikhet ställa krav på hantering,
lagring och åtkomstkontroll i verksamhetssystem och kommunens centrala IT-miljö.
Konsekvensen av att inte budgetera medel för anpassningar i den centrala IT-mi5ön blir att
kommunerna inte kan följa den nya förordningen och därigenom riskera att drabbas av
sanktionsavgifter eller andra åtgärder.

Om inte begärd utökning till IT-nämnden genomförs föreslås att medel avsätts centralt i
respektive kornmun och öronmärks för det totala arbetet med nya dataskyddsförordningen.
Från dessa medel kan då även kostnader för anpassningar i den centrala IT-miljön hanteras.
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Den pågående digitaliseringen påverkar i högsta grad volymen av de digitala verktyg och
system som kommunens personal, elever och invånare använder.

Inom exempelvis skolan pekar föreslagen nationell strategi tydligt på en kraftig utökning av
digitala verktyg motsvarande förhållandet l : 1. Inom samtliga verksamheter ser vi en tydlig
ökning kring behov av digitala verktyg (ofta mobila) för att kunna effektivisera sitt arbete
eller skapa mervärden för kommunens invånare.

Den ökade volymförändringen ställer även ökade krav på kommunernas IT infrastmktur och
då i första hand på den trådlösa infrastrukturen. Ökade volymer sföller krav på ökad kapacitet
som iru'iebär både förtätning av befintlig utrustning men även nyetablering på platser som
tidigare inte behövt trådlös täckning. Ett exempel är förskolor där nytt system med digital in-
och utcheckning av barnen kräver trådlös täckning i kapprummen där behovet tidigare inte
funnits. Vi bör räkna med en kraftig utökning av täckningsgraden inom och även utanför
kommunala anläggningar, t ex skolgårdar.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven utökning av budget (500 tkr).

Konsekvenserna vid utebliven utökning av budget blir att den centrala IT infrastrukturen inte
klarar av den utökning som förväntas ske inom mer eller mindre samtliga verksarnheter
kopplat till digitaliseringen. Det innebär att investeringen som genomförs i digitala verktyg
inte får önskad effekt då de inte går att använda i den omfattning eller på det sätt som tänkt.

Om inte begärd utökning till IT-nämnden genomförs föreslås att kostnaden för utökning av
den centrala IT- infrastrukturen hanteras via ökad kostnad för tjänsten direkt mot nyttjande
verksamhet. Detta får då läggas med i arbetet med ny fördelningsmodell av IT-kostnader från
2018.
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Som anges ovan kommer den pågående digitaliseringen påverka kommunerna i foim av nya
och förändrade behov.

Inom samtliga verksamheter ser vi en tydlig ökning kring behov av digitala verktyg (ofta
mobila) för att kunna effektivisera sitt arbete eller skapa mervärden för kommunens invånare.
Det s.k Internet of Things (eller Internet of Everything) innebär att nästan allt kommer att vara
uppkopplat och kum'ia ge eller ta emot information via internet. Detta skapar nya möj ligheter
och behov som vi idag inte kan förutspå och ett helt annat händelsestyrt och agilt arbetssätt än
idag. Ett konkret exempel som redan finns i bruk på andra håll är en rutt för tömning av
papperskorgar som skapas varje morgon och skickas till den anställdes mobil utifrån en
sensor i papperskorgen som talar om när den behöver tömmas.
Ytterligare exempel är trygghetskameror och andra innovativa lösningar inom vården där vi
troligen bara sett början av de möjligheter som ges med digitaliseringen under förutsättning
att den mottas positivt av personal och brukare.

Genom att inforrnation kommer att kunna tillhandahållas på ett helt annat sätt genom sensorer
som kommunicerar från nästan alla våra saker så kommer även nya krav ställas på hur våra
medarbetare kan ta till sig och arbeta effektivt med informationen. Många arbetsuppgifter
kommer kumia automatiseras och ge mer tid för medarbetaren att utföra mer personnära och
värdeskapande arbetsuppgifter som kräver personlig kontakt.

Nya krav på hur både våra invånare och medarbetare kan lämna och ta till sig information
pekar på en stark fortsatt utveckling av E-tjänster och appar eller motsvarande lösningar för
en mobil och enkel hantering. Detta ställer i sin tur krav på att kommunerna ligger väl framme
kring säkerhets- och identifieringstjänster så att säkerheten kring informationen som hanteras
är säkerställd.

Digitaliseringen och det ökade behovet av verksamhetsutveckling med stöd av IT har
förändrat IT-avdelningarnas roll till att vara mycket mer och tidigare involverade i
verksamheternas utveckling. Nästan uteslutande all verksamhetsutveckling får på ett eller
annat sätt påverkan på befintligt eller behov av nytt IT-stöd. IT-avdelningens roll är därför att
kontinuerligt vara ett tidigt stöd i verksamheternas utveckling.

Utöver detta arbete kvarstår sedan IT-avdelningens arbete med att upprätthålla och utveckla
kommunernas IT-miljö så att den stödjer verksamhetsutvecklingen. Det innebär att arbetet
med att stödja verksamhetsutvecklingen med stöd av IT och ta fram nya tjänster komrner att
kräva ökade resurser från IT-avdelningen medan effektiviseringen hämtas hem inom
respektive verksamhet.

Konsekvensbeskrivning vid utebliven utökning av budget (500 tkr).

Konsekvenserna vid utebliven utökning av budget blir att IT-avdelningen inte har möj lighet
och resurser att i ett tidigt skede stödja verksarnheternas digitalisering och
verksarnhetsutveckling med stöd av IT. Det innebär ökad risk för att verksarnheterna köper
olika lösningar av sina leverantörer och medför att vi i flera fall kommer ha olika
leverantörslösningar för samma typ av tjänst. Det innebär i sin tur en ökad totalkostnad för
IT-nämnden, Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda 5(7)
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kommunerna jämfört med att vi samordnar och nyttjar gemensamma lösningar via MTG IT.
Exempel kan vara allt från digitala signeringar till e-tjänster.

Om inte begärd utökning till IT-nämnden genomförs föreslås att kostnaden för utökning av
den centrala IT-infrastrukturen hanteras genom att IT-avdelningens arbete med
verksamhetsutveckling prissätts och debiteras nyttjande verksamhet. Detta får då läggas med i
arbetet med ny fördelningsmodell av IT-kostnader från 2018.

En risk med ovanstående prissättning kan vara att verksamheter väljer att inte nyttja IT-
avdelningens stöd i arbetet och därigenom går mot egna lösningar eller inte blir medvetna om
möjligheterna som finns i den gemensamma IT-miljön. Av de begärda utökningarna av
budget i detta underlag är därför denna punkt den som bedöms som störst totalekonomisk risk
och konsekvens för kommunerna och föreslås därför få kvarstå enligt begärd utökning.
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Verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitaliseringsarbetet ger stora möjligheter till
effektivisering, detta sker dock företrädesvis ute i respektive verksamhet. Inom IT-området
sker troligen snarare en kostnadsökning utifrån ökade volymer, nyttjande och nya tjänster. Det
är dArför viktigt att införandet av en ny finansieringsmodell av IT-kostnader införs enligt plan
senast 2017-12-31.

Genom den nya finansieringsmodellen så blir kostnaderna tydligare kopplade till respektive
verksamhets nyttjande av IT. Det innebär att verksamheterna själva (med sföd aV IT-avd)
beräknar, budgeterar och tar höjd för ökade IT-kostnader men även för de effektiviseringar
och mervärde för medborgarna som verksarnhetsutvecklingen med stöd av IT genererar. Detta
skapar en tydligare koppling mellan kostnader och värdeskapande effekter inom respektive
verksamhet.
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ITN§16 IT Dnr 2016/0020

Information från IT-chefen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden noterar att frågan om E-tjänsteplattform kommer upp på MTG
Skaraborgs styrgrupps sammanträde i eftermiddag.

Sammanfattning av ärendet

IT-chefen informerar nämnden i aktuella frågor inom IT-avdelningen bland an-
nat om E-tjänsteplattform.

Expedieras till;
IT-chefen

?Justerare

Iz/f
Utdragsbestyrkande



TöREBODA, MARIESTADS OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
IT-nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdahim

2 017-0 4-O 6

Sida

23

ITN§17 IT Dnr 2017/0004

Övriga ärenden

Elektronisk signatur av protokoll

Björn Thodenius (M) tar upp frågan om elektronisk signatur av protokoll till be-
handling.

IT-chefen informerar att MTG IT sannolikt kan tillhandahålla den tjänsten
utifrån befintlig teknik. Verksamheten anmodas skicka in behovet som ett
ärende till IT-supporten.

?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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ITN § 18 IT Dnr 2015/0004

Anmälan av delegationsbeslut

IT-nämndens beslut

IT-chefen redovisar delegationsbesluti en pärm, vilken ställs på bordet under
sammanträdet.

?Justerare
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