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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  

anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön kl. 09.00-10.10 

 

Beslutande  

Gunnar Andersson (M), ordförande, Herrljunga kommun 

Tony Willner (S), vice ordförande, Vårgårda kommun 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Palm (S), Herrljunga kommun 

 
Personal  

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun 

Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun 

Susanne Ljungqvist, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner 

Anela Lennartsson, sekreterare, Herrljunga kommun 

Sara Gårdeson, kanslichef, Vårgårda 

Jenny Andersson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner 

Kaisa Lundqvist, ekonomichef, Herrljunga och Vårgårda kommuner 

Hanna Larsson, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner 

 

 

Tony Willner (S) 

Digital justering 2022-11-10 

  

Anela Lennartsson 

 

Gunnar Andersson (M) 

 

Tony Willner (S) 
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Kommunhuset, Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 
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ITVT § 23    DNR ITVT 6/2022 

   
 

IT-chefen informerar 
 
Sammanfattning 
Susanne Ljungqvist, IT-chef, informerar nämnden om följande: 

 

- Avbrott på kommunernas nätverk:  

o Leverantören pekade om sina routrar och missade ett kommatecken i sin 

konfiguration 

o Konsekvensen blev avbrott i nätverk som skapade en del bekymmer i 

verksamheterna 

o Erfarenhetsmöte 11 november 

 

- Arbetsplats som tjänst: IT kommer att ta över den processen från Advania. 

Övertagsprocessen pågår. 

 

- SEFOS: Ny plattform för säker digital kommunikation inklusive säkra 

videomöten och krypterad mail. En pilotgrupp med representation från olika 

verksamheter kommer att testa detta framöver.  
 

- Kommun-Kim: chattbot, ny digital medarbetare. Implementering av kommun-

Kim pågår och kommer finnas på kommunernas hemsidor. 
 

- Cortex är inköpt för att öka säkerheten på våra enheter. Cortex har samlat alla 

säkerhetskomponenter under en plattform som ger bästa skyddet vi kan hitta på 

marknaden just nu.  
 

- Rekryteringar till IT-enheten: två nyrekryteringar till servicedesk, en IT-arkitekt. 

Fortsatt arbete med yrkeshögskolor samt universitet gällande praktikanter. ¨ 
 

- Föreläsning om offentlig sektor på YRGO – nätverksträff för kvinnor in Tech 

 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.                                          

______ 
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ITVT § 24    ITVT 2/2022   
 

Månadsuppföljning 2022-10-31 för gemensam servicenämnd för 
IT, växel och telefoni 

 

Sammanfattning 
Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar 

prognos enligt budget.  
 

Kostnadsställe 
Ursprungs 

Budget 
Budget Prognos Avvikelse Helår 

IT Gemensamt 12 858 17 710 22 660 -4 950 

Kommunspecifikt Vårgårda 318 -1 -1 0 

Kommunspecifikt Herrljunga 596 946 946 0 

Telefonväxel 495 510 510 0 

Summa SeN IT 14 267 19 166 24 116 -4 950 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-24 

Månadsrapport per 2022-10-31 Gemensam service IT/Växel/Telefoni. 

 

Förslag till beslut 
Månadsrapport per 2022-10-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och 

telefoni godkänns. 
 

Beslutsgång 

Tony Willner (S) föreslår att ett förtydligande i beslutsunderlaget görs med ett 

tillägg av ursprungsbudget. 

  

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar därefter om servicenämnden kan besluta enligt Tony Willners 

förslag och finner att så sker. 

 
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut 
1. Månadsrapport per 2022-10-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och 

telefoni godkänns.  

2.  Ett förtydligande ska göras i beslutsunderlaget med ett tillägg av 

ursprungsbudget. 

__________ 

 
 

Expedieras till: 

 

Kommunstyrelsen i respektive kommun 
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ITVT § 25    DNR ITVT 1/2022  

 

Budget och verksamhetsplan 2023 för servicenämnd IT, 
växel och telefoni 

 

Sammanfattning 
Servicenämnd IT, växel, telefoni har för år 2023 tilldelats en driftbudget på 25 306 

tkr samt en investeringsbudget på 3 350 tkr. 
 

Vårgårdas budget för Servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 13 570 tkr, 

vilket är ökning med 5 424 tkr mot föregående år. Herrljungas budget för 

servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 11 736 tkr, vilket är 

ökning med 5 615 tkr mot föregående år. 

 

Budgetbeloppen utgår från KF:s beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag 

som ligger för beslut i KF nov/dec. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-27 

Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni 

 

Förslag till beslut 
 Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns. 

_____ 

 
 

Expedieras till: 

 

Kommunstyrelsen i respektive kommun 
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ITVT § 26    ITVT 11/2022 
   

Sammanträdesplan för servicenämnderna  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 19 september 2022 beslutat om en gemensam 

sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 

Samtliga nämnderna uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna inför 2023. 

 

Kommunfullmäktige föreslår följande datum för servicenämnden IT, växel, 

telefonis sammanträden under 2023: 

 

ITVT Presidieberedning ITVT sammanträde 
15 februari kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

25 april kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

31 augusti kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

24 oktober kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

1 mars kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

9 maj kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

13 september kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

7 november kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-28 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdesplan 2023 för servicenämnden IT, växel, telefoni fastställs enligt 

tabell: 

 

ITVT Presidieberedning ITVT sammanträde 
15 februari kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

25 april kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

31 augusti kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

24 oktober kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

1 mars kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

9 maj kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

13 september kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

7 november kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

 

Beslutsgång 

Tony Willner (S) yrkar att sammanträdet den 9 maj ändras till den 10 maj. 

 Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Tony Willners 

ändringsförslag antas och finner att så sker. 

 
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut 
Sammanträdesplan 2023 för servicenämnden IT, växel, telefoni fastställs enligt 

tabell: 

ITVT Presidieberedning ITVT sammanträde 
15 februari kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

25 april kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

31 augusti kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

24 oktober kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

1 mars kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

10 maj kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 

13 september kl. 09.00-12.00 i Vårgårda 

7 november kl. 09.00-12.00 i Herrljunga 
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ITVT § 27     

 

Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

 

NR Meddelandeförteckning DNR 

   

1 

 

 

Grafisk profil för Herrljunga 

kommun 

KS 13/2022 

 

 

 
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

______ 

 



 

5aa823b2-95d9-48dc-9306-7095a12c5bce 

 

Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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