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§ 20
Dnr 2020/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
-

Information - Ägarsamråd
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§ 21
Dnr 2020/1

Information
Beslut

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

Flertalet projekt drivs nu parallellt inom IT-Centrum. För att få en ordentlig
framdrift har externa resurser tagits in i några av projekten. Vi har stöd från
Advania, Atea, Telia och Nordlo. De genomförda gemensamma
upphandlingarna bär nu frukt i form av multikommunala införandeprojekt
på bred front.
Automatiseringen eller robotiseringen som vi kallar det är igång och sätter
igång flera piloter inom olika verksamheter. Vi har i dagsläget outnyttjad
kapacitet på vår robbot, men hoppas under 2021 att den blir belagd till
100%.
I nulägesrapporterna från de kundansvariga så lyfts det gemensamma
telefoniprojektet fram samt att överklagan på skrivar-upphandlingen
avslogs. Införandet av en ny plattform för utskrifter och scanning är igång
och här prioriteras de med den äldsta utrustningen inom framförallt Heby
och Knivsta. Överlag märks att digitaliseringen är i full gång och antalet
distansmöten ökar för varje månad. Omställningen till digitalt distansarbete
ger ett ökat tryck på it-organisationen som har det tufft att svara upp mot
förväntningarna både i utökade volymer och till viss del nya behov.
Som nämndes ovan är skrivarupphandlingen äntligen i mål. I pipeline
ligger nu avrop för ”programvaror och tjänster” en stor upphandling som
omsätter många miljoner. Däruti ligger bland annat alla Microsoft-licenser
för de fem kommunerna. Utöver denna så ska även en upphandling göras för
att få till ett gemensamt avtal för mobiltelefoner samt ett hanterings-system
för dessa. Numera är en mobiltelefon att betrakta som vilken dator som
helst, därav behöver även säkerheten kring den skärpas. Via mobilerna
hanteras idag mail, dokument, kartmateriel och annan känslig information.
När sen mobilerna följer med ut och hem från våra arbetsplatser så behöver
vi etablera en möjlighet att spåra, låsa och blåsa.
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Vi förväntar oss mycket av den nya gemensamma telefonilösningen för de
fem kommunerna. Såhär inför omställningen råder febril aktivitet och planer
samt reservplaner upprättas och utbildningar hålls. Vi har ett bekymmer
kring Tallmon då Telias tillstånd från trafikverket försenats. En fiber
behöver skarvas i gatan och trafiken måste ledas om. Reservplanen är att
behålla Tele2-abonnemang och göra vidarehänvisning från anknytningarna.
Ett sedan länge planerat och efterlängtat projekt för identitetshantering
inleddes under oktober. Från de fem kommunernas lönesystem ska alla
konton till datanät och system automatiskt skapas. Vi kommer att använda
Microsoft Information Manager för att styra hela processen som även
innefattar att stänga och spara undan konton och rättigheter när någon slutar
i en organisation. Att få hela denna process automatiserad kommer att spara
tid och skapa en mycket säkrare it-miljö.
Införandet av Office 365/TEAMS är i full gång och de första piloterna
övergår i skarp drift efter årsskiftet. De mycket bättre möjligheterna för
distansarbetet och distansmöten driver på införandet. Risk- och
sårbarhetsanalyser görs i samverkan med ATEA.
Som nämnts ovan så är skrivare/kopiatorupphandlingen (MFP, Multi
Function Printer) klar och införandeprojektet förväntas vara genomfört till
midsommar 2021. I och med att det är över 350 maskiner i de fem
kommunerna som ska bytas så behöver förberedelserna göras noggrant.
I linje med det arbete som genomförs för att utöka samverkan mellan de fem
kommunerna så kommer it-driften som idag ligger hos Advania för Knivsta
och Heby att återgå i egen regi. En ”insourcing” planeras och kommer en
första projektplan kommer att presenteras för kommundirektörerna innan
jul.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I nuläget inga ekonomiska konsekvenser utöver ordinarie budget.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation – Information IT-nämnd 2020-11-27
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Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
IT-Chef, IT-Centrum
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§ 22
Dnr 2020/11

Uppdaterad årsprognos 2020
Beslut

IT-nämnden beslutar
att informationen är mottagen och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Oktoberprognosen visar på ett överskott vid årsskiftet på drygt en miljon
kronor (+1 079 tkr). Under de sista månaderna av detta år så har flera
uppskjutna driftsprojekt startats upp allteftersom nyckelupphandlingar
genomförts. Under året har omfattande upprustningar gjorts av framförallt
Knivstas infrastruktur. Den tekniska skuld som hämmat utvecklingen av
digitala tjänster har delvis byggts bort genom ny design av AD. Det
sistnämnda har dock varit kostsamt, men nödvändigt.

Ordförande sign

Justerare sign

7

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-11-27
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I nuläget inga ekonomiska konsekvenser utöver ordinarie budget.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
IT-Chef, IT-Centrum

Ordförande sign

Justerare sign

8

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-11-27

§ 23
Dnr 2020/12

Sammanträdesdagar för år 2021
Beslut

IT-nämnden beslutar
att anta följande sammanträdesdagar för år 2021:
19 mars klockan 14:30
21 maj klockan 14:30
17 september klockan 14:30
26 november klockan 14:30.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott, kommunfullmäktige och övriga nämnder
och råd för 2021 i Tierps kommun. Förslaget regleras av kommunallagens
bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med
kommunalråd och ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns
styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Webbansvarig Ledningsstöd
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§ 24
Dnr 2020/1

Information - Ägarsamråd
Beslut

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

Information och diskussion angående ägarsamrådet den 16 december 2020.
Alla kommuner kan inte delta därför måste ett nytt datum planeras in.
Frågan om hur vida kommundirektörerna ska medverka eller inte tas upp.
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