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Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Plats och tid  Kommunhuset, Blå rummet, Töreboda, tisdagen den 12 december 2017, 
 klockan 8.30–10.20 

  
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun 
 Bengt Sjöberg (M), vice ordförande, Töreboda kommun 
 Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun 
  
  
Övriga närvarande Ida Ekeroth (S), ersättare, Mariestads kommun 
 Johan Jakobsson (S), ersättare, Töreboda kommun 
 Christofer Olsson, IT-chef MTG 
 Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
  
  
  
Justerare Bengt Sjöberg (M) 
  
Justeringens Kommunhuset i Töreboda 
plats och tid   
     Paragrafer 39 – 50 
Under- 
skrifter Sekreterare ………………………………………………… 
  Mariana Frankén 

 
 Ordförande ………………………………………………… 
  Johan Abrahamsson 

 
 Justerare ………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
   ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ IT-nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-12-12 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned 

 
Förvaringsplats för  Kommunledningskontoret, Töreboda 
protokollet   
  
Underskrift ………………………………………………… 
  Kristina Roslund Berg  
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ITN § 39 
 

Justering 
 
IT-nämndens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Sjöberg (M). 
_____    
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ITN § 40 Dnr IT 2017/0003 
 

Budgetuppföljning 2017 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
IT-nämnden beslutade den 13 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till 
budget för nämnden 2017. 
 
IT-chefen har upprättat Prognosrapport november 2017 för IT-nämnden. Prog-
nosrapporten för november månad visar ett utfall till och med november på 
+1 762 000 kronor. Prognosen för helåret pekar fortsatt på en budget i balans 
med ett överskott på cirka 1 300 000 kronor. 
 
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 
IT-nämndens protokoll den 6 april 2017, § 14 
IT-chefen, Prognosrapport april 2017, IT-nämnden den 23 maj 2017 
IT-nämndens protokoll den 29 maj 2017, § 20 
IT-chefen, Prognosrapport maj 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017 
IT-chefen, Prognosrapport juni 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017 
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 27 
IT-chefen, Delårsrapport 2017, IT-nämnden den 21 september 2017 
IT-chefen, Prognosrapport september 2017, IT-nämnden den 11 oktober 2017 
IT-nämndens protokoll den 18 oktober 2017, § 36 
IT-chefen, Prognosrapport november 2017, IT-nämnden den 6 december 2017 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
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ITN § 41 Dnr IT 2016/0008 
 

Ombudgetering av driftmedel, budget 2017 
 
IT-nämndens beslut 
 
1. Projektet ”E-tjänsteplattform MTG” genomförs under perioden december 

2017 – december 2018. 
 
2. Budget för projektet fastställs till 840 000 kronor. 
 
3. Finansiering av projektet sker genom omfördelning av IT-nämndens budget 

2017. 
 
4. Projektets budget förutsätter att Töreboda kommun som värdkommun 

godkänner finansieringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Budgetuppföljning 2017 visar att IT-nämnden beräknar ett överskott på cirka 
1,3 miljoner kronor. Detta är till stor del relaterat till ett överskott för personal-
kostnader beroende på vakanser under rekrytering samt längre föräldraledig-
heter. IT-avdelningen har omfördelat resurser och därigenom kunnat upprätt-
hålla en hög drift- och supportnivå. Däremot har ett antal utrednings- och inför-
andeprojekt fått skjutas framåt i tiden, bland annat införande av en ny e-tjänste-
plattform samt framtagande av nya digitaliseringslösningar och nya tjänster. 
Dessa var planerade att genomföras 2017 men har nu senarelagts till 2018 då 
alla vakanser är tillsatta. 
 
Projektet för införande av en e-tjänsteplattform för MTG har förskjutits under 
2017 och ny projektperiod är därför december 2017 – december 2018. Med an-
ledning av förskjutningen på projektet för införande av e-tjänsteplattform före-
slås en ombudgetering av projektresursmedel för detta projekt motsvarande 
totalt 840 000 kronor för att kunna genomföra projektet enligt plan. 
 
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
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Beslutsunderlag 
 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 11 december 2017 med bilagorna, Prognosrap-
port november 2017 och Utredning – Inköp av gemensam e-tjänsteplattform för 
MTG-kommunerna 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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ITN § 42 IT Dnr 2016/0011 
 

Ny kostnadsfördelningsmodell 
 
IT-nämndens beslut 
 
1. IT-nämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar åt IT-

chefen att i samarbete med ekonomicheferna fortsätta arbetet med införan-
det av en ny kostnadsfördelningsmodell från 2018 enligt presenterat för-
slag. 

 
2. IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att fortlöpande rapportera om införandet 

av den nya kostnadsfördelningsmodellen till IT-nämnden. 
 
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 un-
der 2017. 
 
IT-chef Christofer Olsson redogjorde för det pågående arbetet. Den föreslagna 
modellen har tidigare redovisats på IT-nämnden 2017-09-14 och har sedan 
dess förankrats i respektive kommuns ledningsgrupp och verksamhetsansva-
riga inom MTG. 
 
IT-avdelningens budget hanteras under 2018 på ett balanskonto under översyn 
av ekonomicheferna. Kostnaderna bokförs utifrån verksamheternas förbruk-
ning för att tydliggöra respektive verksamhets kostnadsbild innan budgeten 
fördelas ut för kommande år. Nuvarande budget täcker dagens volym och för-
brukning vilket innebär att utökningar och nya lösningar bekostas av respektive 
verksamhet vid sidan av balanskontot. Fortlöpande rapportering sker till IT-
nämnden under 2018. 
 
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 
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IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 31 
IT-nämndens protokoll den 22 augusti 2016, § 38 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 13 september 2017 
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 30 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 5 december 2017 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
MTG:s ekonomichefer 
Sekreteraren 
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ITN § 43 IT Dnr 2016/0018 
 

Detaljbudget 2018 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden antar upprättat förslag till budget för IT-nämnden 2018, bilaga och 
uppdrar åt IT-chefen att fortsätta arbetet med införande och övergång till en ny 
kostnadsfördelningsmodell för IT-kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
IT-chefen har upprättat förslag till budget för IT-nämnden 2018. Budgeten är 
upprättad utifrån den tidigare fördelningsmodellen av IT-kostnader men kom-
mer under 2018 hanteras på ett balanskonto under översyn av ekonomiche-
ferna. Kostnaderna bokförs utifrån verksamheternas förbrukning för att tydlig-
göra respektive verksamhets kostnadsbild och på detta sätt tydliggöra kom-
mande års detaljbudget baserad på intäkt från respektive verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 7 december 2017 med bilaga, Budgetrapport IT-
nämnden 2018 
   Bilaga ITN § 43/17 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
Ekonomikontoret 
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ITN § 44 IT Dnr 2017/0006 
 

Förfrågan om inköp av en e-tjänsteplattform 
 
IT-nämndens beslut 
 
Under förutsättning att respektive MTG-kommuns kommunstyrelse ställer sig 
bakom beslutet uppdrar IT-nämnden åt IT-chefen att; 
 
1. Direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-

kommunerna. 
 
2. Sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbe-

tare) för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster. 
 
3. Etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och 

beslut om e-tjänster för kommunerna. 
 
4. Hantera den beräknade årskostnaden 720 000 kronor för grundläggande e-

tjänsteplattform och motsvarande en årsarbetare som en kommungemen-
sam kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader. 

 
5. MTG-kommunernas beslut i ärendet läggs in i akten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
IT-nämnden föreslog 2017-05-29 MTG-kommunerna att tillsammans köpa in en 
e-tjänsteplattform. Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna har fått en förfrå-
gan att ställa sig bakom IT-nämndens beslut. IT-nämnden beslutade vid detta 
möte om ytterligare ett uppdrag. IT-chefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag 
på hur IT-avdelningen kan införskaffa en e-tjänsteplattform, sätta upp en orga-
nisation för förvaltning och utveckling av e-tjänster samt ett förslag till kost-
nadsfördelning utifrån en kommande fördelningsmodell för IT-kostnader. 
 
I utredningen, Inköp av gemensam e-tjänsteplattform för MTG-kommunerna, 
redogörs för IT-chefens uppdrag. I underlaget föreslår IT-chefen kommunsty-
relserna i MTG-kommunerna att ställa sig bakom att IT-nämnden ger IT-
avdelningen i uppdrag att; 
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• direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-

kommunerna 
• sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbetare) 

för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster 
• etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och 

beslut om e-tjänster för kommunerna 
• hantera den beräknade årskostnaden 720 000 kronor för grundläggande e-

tjänsteplattform och motsvarande en årsarbetare som en kommungemen-
sam kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader. 

 
Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas för-
måga att både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens förväntningar 
på nya, förenklade och digitala sätt att interagera med kommunen. 
 
Inom MTG kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och verk-
samhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänsteplattform har iden-
tifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. En e-tjänsteplatt-
form kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna hantera interna och 
externa e-tjänster. 
 
IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
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 
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 31 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 4 december 2017 med bilaga, Utredning – Inköp 
av gemensam e-tjänsteplattform för MTG-kommunerna 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
Ekonomikontoret 
MTG:s kommunchefer 
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ITN § 45 IT Dnr 2017/0009 
 

Personuppgiftsombud från och med 2018-01-01 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden utser kommunchef Per-Ola Hedberg till personuppgiftsombud för 
IT-nämnden från och med 2018-01-01. 
 
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 kom-
munstyrelse, Törebodabostäder AB, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. 
Även dessa nämnder/bolag måste ute 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 vil-
ket innebär att personuppgiftsombudet ersätts av ett dataskyddsombud. Data-
skyddsförordningens krav på dataskyddsombudet är mer omfattande än per-
sonuppgiftslagens krav på personskyddsombudet vilket är orsaken till att Axel 
Danielsson avsäger sig uppdraget som personuppgiftsombud för de kommuner 
och nämnder han haft detta uppdrag. 
 
IT-nämnden beslutade 2017-09-14 att förlänga uppdraget med Axel Danielsson 
som personuppgiftsombud för IT-nämnden t.o.m. 2017-12-31. IT-nämnden be-
slutade samtidigt att ge IT-chefen i uppdrag att i samråd med värdkommunen 
Töreboda utreda och ta fram ett förslag på personuppgiftsombud från och med 
2018-01-01 och till dess att nya dataskyddsförordningen träder ikraft. 
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Beslutsunderlag 
 
IT-nämndens protokoll den 14 oktober 2008, § 36 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 7 september 2017 
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 29 
IT-chefens tjänsteskrivelse den 5 december 2017 
_____    
 
Expedieras till; 
Personuppgiftsombudet 
IT-chefen 
Datainspektionen 
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ITN § 46 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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ITN § 47 IT Dnr 2017/0014 
 

Plan för internkontroll 2018 
 
IT-nämndens beslut 
 
Plan för internkontroll 2018 tas upp till behandling vid nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bengt Sjöberg (M) tar upp frågan om plan för internkontroll 2018 och föreslår 
att ärendet tas upp till behandling vid nästa sammanträde. 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
Sekreteraren 
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ITN § 48 IT Dnr 2016/0019 
 

IT-nämndens sammanträdesdagar 2018 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden sammanträder följande dagar och tider 2018; 
måndagen den 12 februari kl. 8.00 
fredagen den 23 mars kl. 9.00 
måndagen den 7 maj kl. 8.30 
torsdagen den 30 augusti kl. 8.30 
torsdagen den 18 oktober kl. 8.30 
måndagen den 10 december kl. 8.30 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till behandling upptas frågan om nämndens sammanträdesdagar 2018. 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-nämndens ledamöter och ersättare 
IT-chefen 
Administrativ assistent K. Roslund Berg 
Kontaktcenter 
Sekreteraren 
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ITN § 49 IT Dnr 2015/0004 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
IT-nämndens beslut 
 
Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna; 
 
IT-chefens beslut den 26 oktober och den 1 november 2017 om anställning av 
IT-tekniker. 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
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ITN § 50 IT Dnr 2017/0015 
 

Samarbete med lönenämnden 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att boka ett möte med lönechefen innan IT-
nämndens nästa sammanträde och diskutera frågorna om självbetjäning av in-
rapporteringen av löneunderlag och lönespecifikationer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till behandling upptas frågan om samarbetet med lönenämnden när det gäller 
självbetjäning av inrapporteringen av löneunderlag och lönespecifikationer. 
_____    
 
Expedieras till; 
IT-chefen 
Lönechefen 


