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§ 3

Beslut
IT-nämnden beslutar
att fastställa de preliminära medlemsavgifterna.
Bakgrund
Preliminära antaganden om budgetdirektivet för Tierps kommuns del
innebär en uppräkning om 2,5 %. Föreliggande förslag för IT-nämnden
innebär en uppräkning motsvarande 3,2 %. Att uppräkningen för IT-centrum
är högre beror bland annat på att IT-centrum har bytt lokaler och därmed fått
högre hyra.
De gemensamma kostnaderna 2017, med en uppräkning enligt ovan, ger en
fördelning för kommunerna enligt följande:
- Tierps kommun: 6 272 000 kr
- Älvkarleby kommun: 4 582 234 kr
Delges
IT-chef
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§4
Avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd – ändring i § 10

Beslut
IT-nämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta
att avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd i § 10 ”Ersättning till
värdkommunen” får följande lydelse:
”Ersättning enligt § 9 ska av vadera kommun betalas till Värdkommunen
årsvis. Verksamhetens kostnader ska slutregleras enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell senast den 1 mars. Regleringen sker på första fakturan.
Prognos om över- eller underskott lämnas till kommunerna som deltar i
nämnden senast den 15 januari året efter verksamhetsåret.”
Bakgrund
I och med beslut om att bilda en gemensam IT-nämnd år 2011 så tecknades
ett samverkansavtal mellan Älvkarleby kommun och av Tierps kommun.
Enligt avtalet ska verksamhetens kostnader slutregleras senast den 15
januari året efter verksamhetsåret enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Då samtliga kostnader inte inkommit den 15 januari är det svårt att
slutreglera eventuellt överskott respektive underskott. Årsredovisningen är
klar kring den 10 februari årligen, och därefter kan slutreglering ske. Dock
finns det möjlighet att lämna en prognos till kommunerna som deltar i ITnämnden den 15 januari.
Delges
IT-chef
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