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Ärende 1
FÖRVALTNING
IT, Växel och telefoni

Tjänsteskrivelse
2018-11-13
Sid 1 av 2

Information kring växel, telefoni och IT-nätverk
Kort Sammanfattning
Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag
och projekt.
Ekonomi:
Presenteras på servicenämndsmötet den 13/11 2018.
Större uppdrag/projekt:
Informationsprojektet i slutskedet
Caterpillar, byte av grund IT Uppstartat 2018-08-30
Förändringsstopp
Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och Vårgårda
”Robot projekt” biståndshandläggning
Personal/organisation:
Fortsatt förändringsarbete med processer och rutiner.
Infrastruktur konsult
Utökning av resurs för Servicedesk och växel under 2018-11
Bifogar även en Power Point
Förslag till beslut
Beslutet är att mottaga informationen.
Jan Pettersson
IT-chef

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 1
FÖRVALTNING
IT, Växel och telefoni

Tjänsteskrivelse
2018-11-13
Sid 2 av 2

Bakgrund
Servicenämnden har i uppdrag att samordna växel och IT nätverk för Herrljunga och
Vårgårda kommun.
Ekonomisk bedömning
Ingen.
Miljökonsekvensbeskrivning
Inga.
Samverkan
Inte aktuell.
Motivering av förslag till beslut
Inga

Ärende 1

IT/Växel/Telefoni
2018-11-13

Ärende 1

Presentation
• Genomgång IT/Växel/telefoni

Jan P

Ärende 1

Ekonomi
• Prognos
• +/- 0
– Nya aktiviteter som är genomförda i år men inom budget:
•
•
•
•
•

Upphandlingskonsult
Nyanställning inför 1-1 satsningen i Herrljunga startade augusti 2018
Konsolidering Teis (integration)
Förstärkning av Infrastrukturkonsult 50 %
Utökning Sericedesk + växel under 2018-11

Ärende 1

Personal
• Konsult anlitad 50% för att stärka upp
infrastruktur kompetensen inom IT.
– Kommer att anställas 2019-01-01

• Nyrekrytering till Servicedesk och växel
uppstartad 60%

Ärende 1

Större avvikelser i leverans
Servicenämnd IT, Växel, Telefoni
• Inga större avvikelser i leveransen.

Ärende 1

Leverans
Servicenämnd IT, Växel, Telefoni
• Servicedesk

• Ökning av ärenden!
• Skolstarten ökar antalet ärenden, men mindre än tidigare år.
• Backloggen är tillbaka i normalläge igen.

Ärende 1

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
•

Projekt med dignitet
–
–
–
–
–

Projektet ”Caterpillar” är nu i initieringsfas
Förändringsstopp
Trådlöst nätverk (Wifi) för skolorna i både Herrljunga och
Vårgårda fortsätter
”Robot projektet” för Vårgårda och biståndshandläggning
Övriga aktiviteter inom IT växel och telefoni
•

Avtalsgenomgång
–
–

Avtal inom kommunerna Vårgårda och Herrljunga kommer att analyseras med syfte att
hitta ej uppfyllda åtaganden.
Alla verksamheter kommer att beröras

Ärende 1

Vision
2020

Fokus
2018
2017
2016
-

2016-05-24

Nuläge
Novell
Integration
Multi sourcing

-

Planering MS
Utbildning
ITIL
SamarbetspartnerRoller
Kalkyler
Tjänster
Avtal SLA
Beslut

Införa planen
Externa resurser
Driftsättning
Roller
Tjänster
Organisation

2019
- Ständiga
förbättringar

- Alla Rätt!
- Gemensam
infrastruktur

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
Aktiviteter:
•Leveransforum
– Rullar som planerat

•Strategimöte

– Kommer att fortsätta framåt.

•

Fortsatt utveckling av processer inom IT

Ärende 1

Servicenämnden IT/telefoni
•

Växel status
–

.

Inga större störningar under perioden

Ärende 1

Beslut Servicenämnden IT/telefoni

Ärende 1

Vi utvecklas!

2015-10-21

Ärende 1

2015-10-21

Ärende 1

www.herrljunga.se
tel: 0513‐170 00

Ärende 2
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
DNR ITVT 6/2018
Sid 1 av 1

Plan för servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 20192022
Sammanfattning
Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades
2015-01-01. Servicenämnderna ansvarar för styrning, stöd och service inom funktionerna
IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med
Vårgårda som huvudman.
Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst.
Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse,
kommunfullmäktige och ledningsgrupper.
Servicenämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det
gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende servicenämndernas funktionsansvar
för mandatperioden 2019-2022.
I ”Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar,
IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022” redovisas kortfattad
sammanställning av resultatet av KFI:s rapport samt beskrivning av hur arbetet ska
bedrivas i syfte att uppnå förbättringar med avseende på KFI.s rapport.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-25
Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar,
IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
Niels Bredberg
Kommundirektör

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 2

181025

Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas
funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni och Ekonomi/Personal, för
mandatperioden 2019-2022.

1. BAKGRUND
Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 20150101.
Syftet med servicenämnderna är att ansvara för styrning, stöd och service inom funktionerna
IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med
Vårgårda som huvudman.
Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst.
Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse,
kommunfullmäktige och ledningsgrupper. I befintligt dokument redovisas kortfattad
sammanställning av resultatet av KFI:s rapport.
De gemensamma nämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det
gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende de gemensamma nämndernas
funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.

2. SAMMANFATTNING AV RAPPORTENS SLUTSATSER
Övergripande slutsatser
Samarbetet på god väg.
Framförallt har mål, kopplade till kompetenssäkring, uppnåtts.
Effektiviseringar har genomförts.
Det finns områden för fortsatt utveckling.
Olika verksamheter olika förutsättningar
Verksamheterna skiljer sig åt i organisering och hur långt de kommit
Olika strategier har valts
Nästa steg:
Fokusera på de olika förutsättningar som finns och tydliggöra målambitioner för respektive
område.
Ett utvecklingsarbete, att rikta in sig på, är att utifrån den ambition som uttrycks i
styrdokument, specificera delmål och fokusera styrning och uppföljning kring dessa.
Minska ”förväntansgapet”.

Ärende 2
Vidare att;
kommunicera vad som faktiskt kan förväntas/är beställt
att tydliggöra de vinster som faktiskt uppnåtts
att se över och förankra uppdrag, mål och verksamhetsplaner för de gemensamma
verksamheterna.
Vidare konstaterade utvärderingen att det existerade en otydlig eller informell styrning vilket
kräver mycket dialog.
För att motverka denna informella styrning bör förvaltningen föreslå de gemensamma
nämnderna fastställa och tydliggöra;
Syftet med Servicenämnderna
Målen för Servicenämnderna
Uppdragsbeskrivning för respektive funktionsområde
Verksamhetsplanerna
Strategi
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar, KFI-rapportens resultat och de gemensamma
nämndernas beslut, föreslås förvaltningen uppgradera och förtydliga styrdokument för
Servicenämnderna i en plan för Servicenämndernas utvecklingsarbete med tydliggörande av,





Syftet med Servicenämnderna.
Målen för Servicenämndernas funktioner.
Uppdragsbeskrivning för respektive funktionsområde
Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.

3. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ARBETET ENLIGT FASTSTÄLLT UPPDRAG
Uppdrag:

Arbeta fram förslag till – Plan för Servicenämndernas
funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.
Syftet med Servicenämnderna.
Målen för Servicenämndernas funktioner.
Uppdragsbeskrivning för respektive funktionsområde
Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.

Ansvariga:

Kommunchefer i respektive kommun

Arbetsgrupp:

Ekonomichef
Personalchef
IT/Växel/Telefoni-chef

Syfte/Mål

Tydliggör syfte, mål och prioriteringar avseende verksamheterna
under de gemensamma nämnderna.
Minska ”förväntansgapet”.

Uppdragsbeskrivning

Tydliggör uppdraget i enlighet med beslut, arbeta fram plan för
de gemensamma nämndernas utvecklingsarbete.

Ärende 2
Verksamhetsplan

Fastställa verksamhetsplan för respektive funktionsområde.

Kommunikationsplan

Kvalitetssäkra fortsatt utveckling genom tydlig kommunikation av
fastställt styrdokument för de gemensamma nämnderna - Plan för
de gemensamma nämnderna utvecklingsarbete.

Tidplan för
genomförande

2018
13/11

2019
20/2
6/3

Servicenämnderna, kommunicera
uppdraget i enlighet med de gemensamma
nämndernas beslut i maj 2018.
Fastställande av uppdrag.
GPS – gemensamma beredningsgruppen
Redovisning av resp. ansvarigs uppdrag
Servicenämnderna fastställer styrdokument
Plan för de Servicenämndernas funktionsansvar för
mandatperioden 2019-2022.

Planerna ska kommuniceras och förankras i respektive
kommunledningsgrupp och kommunernas gemensamma
ledningsgrupp.
Budget

Inom budgetram och budgeterade personella resurser

Ärende 3
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING

Tjänsteskrivelse
2018-11-05
DNR ITVT 10/2018
Sid 1 av 1

Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 Servicenämnd IT, växel,
telefoni
Sammanfattning
På servicenämndens septembersammanträde beslutades den totala budgeten
för servicenämnden IT, växel, telefoni för 2019 till 16 938 tkr. Budgeten
inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena. En revidering behöver
göras då två delar förändrar beslutet som servicenämnden tog i september.
Ny total budgetram för servicenämnden för IT, växel och telefoni blir efter
förändringen 16 775 tkr, 163 tkr lägre än beslutad budget i september.
Revidering av budgeten för 2019 innebär följande förändring mot tidigare fattat beslut: 100
tkr läggs tillbaka till servicenämnden IT, växel, telefoni för Vårgårdas andel och 263 tkr tas
bort från Herrljungas andel. Dessa åtgärder genomförs för att få en jämnvikt och balans i
finansieringen av servicenämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05
Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 Servicenämnd IT
Förslag till beslut
 Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2019 för
servicenämnd IT, växel,telefoni.
Jan Pettersson
IT-chef

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 3

Budget 2019
Servicenämnd
IT, växel och telefoni

Ärende 3
Budgetförutsättningar
Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna
utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar
och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut
under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2018 finansieras av
båda kommunerna efter befolkningsandel.
Område
Budget 2018

Summa (tkr)
15 202

Lönerevidering 2018

219

PKV*

129

Kapitalkostnadsförändring

941

Ramväxling Herrljunga

314

Kompletterande ramväxling

234

Omfördelade medel kommunledning
Budget 2019

-263
16 775

*PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp.
Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 1 573 tkr inför 2019.
Uppräkning har gjorts enligt Herrljunga kommuns beslut för löner med 2,89 %, vilket innebär
en lönerevidering om 219 tkr. Löneuppräkningen läggs i budget. Löneuppräkning för 2019
läggs i en lönepott utanför alla verksamheters ramar för att sedan fördelas enligt utfallet i april
2019. I budgeten ovan ligger inte budgeterade löner för 2019 med utan budgetramen på 16
775 tkr kommer utökas med utfallet från lönerevisionen.
Budgeten för övriga kostnader ökar med 129 tkr. Övriga kostnader räknas upp med respektive
kommuns PKV, 1,9 % i Herrljunga och 2,0 % i Vårgårda.
Utförda investeringar innebär en tilldelning från kapitalkostnadspotten motsvarande 941 tkr.
Herrljunga kommun har beslutat att 314 tkr ramväxlas från Bildningsnämnden till
Servicenämnden IT avseende IT-support Kunskapskällan (60% tjänst). Kompletterande
ramväxling för Altorp kommer att föreslås inför budgetbeslut i november månad med 40 %
tjänst, vilket motsvarar beloppet 234 tkr.
Beslut i Herrljunga kommun resulterar i ytterligare revidering av servicenämndens budget.
Herrljunga kommun beslutade att 263 tkr tas bort från Herrljungas andel av servicenämndens
verksamheter för IT, växel och telefoni. Dessa åtgärder genomförs för att få en jämnvikt och
balans i finansieringen av servicenämndens verksamheter.

Ärende 3
Budgetfördelning
De två kommunernas beslutade budgetar för IT, växel och telefoni läggs ihop till en total
budget för verksamheten. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas
under året efter befolkningsantalet per 30/6 2018, vilket kommer innebära en fördelning om
55,0 procent till Vårgårda kommun och 45,0 procent till Herrljunga kommun. Övriga
kostnader är kommunspecifika.

Ärende 3
Budget 2019 i respektive kommun
Vårgårda
Vårgårda
IT, växel och telefoni

2018
9 224

2019 Avvikelse
9 408
184

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 408 tkr, vilket är en
ökning med 184 tkr mot föregående år.
2018 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.

Herrljunga
Herrljunga
IT, växel och telefoni

2018
5 978

2019 Avvikelse
7 367
1 389

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 7 367 tkr, vilket är
en ökning med 1 389 tkr. Ökningen består av lönerevidering 2018 som uppgick till 2,89 %,
PKV-uppräkning på 1,9 % samt kapitalkostnadsförändring om 941 tkr. Ytterligare finns en
ramväxling från Bildningsnämnden till Servicenämnden IT avseende IT-support
Kunskapskällan och Altorp. En omfördelning om 263 tkr är gjord mot kommunledningen med
syfte att täcka tillkommande kostnader för dataskyddsombud samt för koordinering av
informationssäkerhetsarbetet.

Investeringar
Budget

Prognos

Budget

Belopp netto (tkr)

2018

2018

2019

Plan
2020

Plan
2021

IT-Investeringar
IT invest. Herrljunga Vårgårda
Genomförande IT-strategi (V)
IT trådlösa nätverk (V)
IT Vårberg/Kesberg (V)
Genomförande IT-strategi
IT Kapacitetsutökning*

500
900
1 500
1 400
500
2 000
2 000

589
895
1 500
1 400
500
2 000
2 000

0
0
1 500
1 200
500
2 000
2 000

0
0
1 000
0
0
1 500
2 000

0
0
1 000
0
0
1 500
0

S:a investeringar egna

8 800

8 800

7 200

4 500

2 500

*Investeringen görs för hela IT-avdelningens verksamhet, kapitalkostnaderna kommer att delas med
Vårgårda.
Investeringar med ett (V) efter sig finns budgeterat under Vårgårda kommun.

Ärende 3
Under 2018 påbörjade IT-avdelningen att genomföra ett projekt som skall säkerställa att ITgrundplattformen klarar av att stå upp till den digitalisering som det nu pratas mycket om.
Projektet skall bli färdigt 2020.
IT-avdelningen kommer att gå från operativsystemet Novell till Microsoft. Detta kommer att
bidra till en enklare miljö att drifta och supportera då fler kompetenser finns att tillgå på
marknaden.
De flesta IT-leverantörer arbetar idag med Microsoft som grund, vilket medför en större
möjlighet att hitta IT-lösningar som är mer konkurrensutsatta.
IT-avdelningen kommer även att få en enklare implementering av nya lösningar som bygger
på en mer utbredd standard.

Ärende 4
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING

Tjänsteskrivelse
2018-11-05
DNR ITVT 8/2018
Sid 1 av 1

Prognos 2018 för Servicenämnd IT/växel/telefoni
Sammanfattning
Prognos för servicenämndernas verksamheter ekonomi, personal och IT tas fram under
vecka 45. Kortfattad rapport över prognoserna kommer att skickas senast fredagen den 9
november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05
Ekonomisk uppföljning och prognos per 31 oktober
Förslag till beslut
 Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

K~MMUN

KOMMUNFULLMAKTIGE

KF § 133
KS § 136

Sammanträdesdatum

Sid ,

2018-10-23

15

DNR KS 175/2018

Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2018-08-31 för kommunen.
Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad,
samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2018-12-31. Delårsrapporten följer
även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och
prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av
ekonomiskt utfall samt prognos. Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de
första åtta månaderna som uppgår till 13,9 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut
2017 är en försämring med 19,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 2,0 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas överstiga budgeten med 2,3 mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå ti 11 73
mnkr vilket understiger budgeten med 31,6 mnkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Delårsrapport 2018-08-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2018-08-31
för Herrljunga kommun.
Elin Hegg (MP) bifaller förslaget med följande komplettering:
• Nämnderna uppmanas att uppnå de mål som inte uppnåtts under delårsrapporten .

Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar sedan om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga I, KS § 136/2018-09-24).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Justerande s sign

Utdragsbestyrkande
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~

IV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMAKTIGE

Sammanträdesdatum

Sid.

2018-10-23
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Fortsättning KF § 133

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 136/2018-09-24).

Expedieras till:

Juslerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2018-10-22

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 165
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Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun
Sammanfattning
Under perioden maj 2017 till september 2018 har projektet Informationssäkerhet
2018 pågått. Projektet har bland annat syftat till att införa ett standardiserat och
strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet i Herrljunga kommun. Kommunen
har tidigare antagit Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering
vilken anger kommunens viljeinriktning och övergripande principer gällande arbetet
med informationssäkerhet och personuppgiftshantering. Hur arbetet ska bedrivas i
verksamheten konkretiseras i Riktlinjer för informationssäkerhet och Riktlinjer för
personuppgiftshantering.
Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun består av fyra kapitel. I
kapitel A slås organisationen för och styrningen av kommunens fortsatta arbete med
informationssäkerhet fast. Kapitel B innehåller detaljerade bestämmelser om
medarbetares ansvar för informationssäkerhet Kapitel C reglerar
informationssäkerheten i IT -system genom krav på bland annat
informationsklassning, dokumentation och korrekt behörighetstilldelning. Kapitel D
innehåller bestämmelser om informationssäkerhet i IT -miljön och riktar sig till
chefer och medarbetare på IT -avdelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-l 0-05
Förslag till riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun antas.
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker
Kommunstyrelsens beslut
l. Riktlinjer för informationssäkerhet i Herrljunga kommun antas

Expl'dil'ras till:

Justerandes sign
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