SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

Tid och plats

20 mars 2020, kl. 14:30 – 15:35, Lilla A-salen, kommunhuset, Tierp

Paragrafer

1-9

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2020-03-30

Anslaget tas ner: 2020-04-21

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Peter Evansson

Beslutande
Ledamöter

Sara Sjödal (C), ordförande
Peter Evansson (S), vice
ordförande
Marie Larsson (S) §§ 1-5, 8-9
Olof Nilsson (S)
Anders Beckman (C)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Pontus Lamberg (KD) §§ 2-9

Evelina Håkansson, nämndsekreterare
Lars-Erik Andersson, förvaltningschef IT
Veikko Niemi, ekonomichef

Underskrifter
Sekreterare
Evelina Håkansson
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Peter Evansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§1

Godkännande av föredragningslistan

2020/2

§2

Information

2020/1

§3

Uppföljning av internkontrollplan 2019

2020/6

§4

Internkontrollplan IT-nämnden 2020

2020/3

§5

Årsredovisning 2019 IT-nämnden

2020/4

§6

Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens anpassning till
lagstiftningsförändringar

2019/16

§7

Revidering av Reglemente för ITnämnden

2020/5

§8

IT-nämndens delegationsordning

2020/7

§9

Delgivning

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§1
Dnr 2020/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

3

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§2
Dnr 2020/1

Information
Beslut

IT-nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:
Information gällande Corona, vad gör IT?
Kund
- Lägesbild från Strategerna
- Lägesbild från kundansvariga
Process
- Planering 2020
Medarbetare
- Stamina
- Rekrytering
Ekonomi
- Internkontrollplan
- Årsredovisning
- Revisionsrapport
- Revidering Reglemente
- IT-nämnden delegationsordning

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§3
Dnr 2020/6

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Beslut

IT-nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. ITnämndens internkontrollplan följs upp löpande i den dagliga driften samt
genom stickprovsförfarande.
Beslutsmotivering

För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter.
Beslutsunderlag



Internkontrollplan IT-nämnden 2019

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§4
Dnr 2020/3

Internkontrollplan IT-nämnden 2020
Beslut

IT-nämnden beslutar
att anta Internkontrollplan IT-nämnden 2020, samt
att uppdra åt Förvaltningschef IT att bevaka ärendet löpande.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. Bifogat
komplement av internkontrolplan antas av it-nämnden och läggs som
komplement till kommunstyrelsen redan antagna internkontrollplan.
Beslutsmotivering

För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter. Denna internkontrollplan befäster vikten av rätt kvalitet på leveransen av tjänster.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering



Internkontrollplan IT-nämnden 2020

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§5
Dnr 2020/4

Årsredovisning 2019 IT-nämnden
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2019 och överlämna den till
kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden redovisar ett resultat för första året om 5047 tkr.
Beslutsmotivering

IT-nämndens första år har varit turbulent med nya chefer, roller och
processer och därav stressande för personalen i den gemensamma ITorganisationen. Resultatet efter reducering av poster som ligger kvar i de
ingående kommunerna är 5047 tkr, vilket motsvarar ett överskott på 7,7%.
Leveranserna till våra kunder har tagit stryk under året i flera av
kommunerna och det samlade betyget i framförallt i Knivsta, men tyvärr
även i Heby har sjunkit. Modellen med en extern leverantör på relativt små
kommuner verkar ha en negativ påverkan på resultatet. Dock har betyget för
den externa leverantören ökat i Knivsta då den sjunkit drastiskt för den
interna IT-resursen. Åtgärder har satts in, rekryteringar gjorts och
förändringar görs löpande för att både stärka infrastrukturen och öka
kvalitén i leveranserna från den interna IT-organisationen.
Beslutsunderlag



Årsredovisning IT-nämnden 2019

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§6
Dnr 2019/16

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
anpassning till lagstiftningsförändringar
Beslut

IT-nämnden beslutar
att anta svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
genomfört en granskning av kommunens anpassning till
lagstiftningsförändringar.
Syftet med granskningen har varit att undersöka om Kommunstyrelsen,
IT-nämnden och Lönenämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att
möta lagstiftningsförändringarna i såväl nya förvaltningslagen som
kommunallagen. Med anledning av att kommunstyrelsen enligt såväl
reglemente som kommunallag har ett betydande ansvar att omvärldsbevaka
vid ny lagstiftning så har granskningen valt att lägga störst vikt vid
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens åtgärder.
IT-nämnden svarar nu på granskningen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga negativa ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
anpassning till lagstiftningsförändringar
Revisorernas utlåtande - Revisionsrapport - Granskning av
kommunens anpassning till lagstiftningsförändringar
Revisionsrapport - Granskning av kommunens anpassning till
lagstiftningsförändringar

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
Beslutet skickas till









Förvaltningschef IT
Revisionen
PwC
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Heby kommun

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§7
Dnr 2020/5

Revidering av Reglemente för IT-nämnden
Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt
att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby
kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby
kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs
den 1 juli 2020.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns
anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny
förvaltningslag samt ny kommunallag.
IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de
kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och
delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom
ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen.
Följande revideringar föreslås:
Ändring 1
Ursprunglig text:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga
uppgifter.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
Ändrat till:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Ändring 2
Ny paragraf:
§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På
grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17.
Ändring 3.
Ursprunglig text:
16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten
ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
Ändrat till:
§ 17 Revision
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
Tierps kommuns mall för reglementen har använts.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
Beslutsmotivering

IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att
processer etableras och följs.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för IT-nämnden

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen
Östhammars kommun för beslut i kommunfullmäktige
Älvkarleby kommun för beslut i kommunfullmäktige
Heby kommun för beslut i kommunfullmäktige
Knivsta kommun för beslut i kommunfullmäktige
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§8
Dnr 2020/7

IT-nämndens delegationsordning
Beslut

IT-nämnden beslutar
att anta IT-nämndens delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet

PwC har efter revison lämnat rekommendation till IT-nämnden att anta egen
delegationsordning som tydliggör vilken omfattning av delegering som
nämnden har rätt till.
Beslutsmotivering

Kommunjurist har tillsammans med Förvaltningschef IT arbetat fram ett
förslag till delegationsordning för IT-nämnden. Delegationsordningen
innehåller samtliga frågor som hanteras inom it-nämndens arbetsområde.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
IT-nämndens delegationsordning

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

13

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§9
Delgivning
Beslut

IT-nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Två beslut från kommunfullmäktige i Tierp delges IT-nämnden:
-

Val av vice ordförande i IT-nämnden, KF § 164/2019
Upphävande av Policy för barnkonventionen KF § 9/2020.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

