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Meddelanden
Hantering av nämndernas överrespektive underskott från 2016
Beslut KF § 57/2017-05-16

ITVT 3/2017

HERRLJUNGA KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2

Budget 2018 och verksamhetsplan 2019- ITVT 9/2017
2020
KF § 71/2017-06-20

3

Revidering av policy för verksamhetsoch ekonomistyrningsprinciper
Beslut KF §85/2017-09-05

ITVT postlista

4

Sammanträdesplan 2018
Beslut KF § 91/2017-09-05

ITVT 77/2017

2017-09-12
SID 2 AV 2

Ärende 1

IT/Växel/Telefoni
2017-09-19

Ärende 1

Presentation
• Genomgång IT/Växel/telefoni

Jan P

Ärende 1

Ekonomi
• Prognos
– Vi följer budget

• Delår
– Delårsrapport 2017 Servicenämnden.pdf

Ärende 1

Personal
• En medarbetare har begärt tjänstledighet
– Just nu utreder vi vilken kompetens vi behöver ersätta
med.
– Effektivisering inom leasing kan minska behovet av
ersättare.

• Flytt av tid från personal från växel till Servicedesk
• Utbildning av all personal inom ITIL och DISC Ca:
16tkr/ medarbetare, finns med i budget

Ärende 1

Större avvikelser i leverans
Servicenämnd IT, Växel, Telefoni
• Störningar på utskrifter i Herrljunga

• Störningar som påverkar ärendesystemet i Vårgårda
på grund av Liber Office

Ärende 1

Leverans
Servicenämnd IT, Växel, Telefoni
• Servicedesk
• Ca: 200 ärenden ligger för bearbetning

• K:\ITSERVICENAMND\PROJEKT\PROJEKTKATALOG\Projekt
och förbättringar.xlsx

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
•

Nya uppdrag med dignitet
–
–
–
–
–
–

.

Utrullning av O365 istället för Liber Office
Centralisering av datahallarna (Herrljunga)
Planering IS/IT strategi - 2020
Utrullningsplan nytt trådlöst nätverk för Skolorna i Herrljunga
och Vårgårda. KSK klart i Herrljunga.
GIS Vårgårda klart.
Full fart på Informationssäkerhets projektet för Herrljunga och
Vårgårda

Ärende 1

Vision
2020
2019
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

- Ständiga
förbättringar

- Alla Rätt!
- Gemensam
infrastruktur

Ärende 1

Aktiviteter kring Novell ‐ Microsoft
• Uppstart av upphandling ”caterpillar” byte av
grundplattform.
– Vi kommer att upphandla planering och genomförande av tredje part, därefter
skall Servicenämnden stå för drift och utveckling av verksamheternas IS/IT
behov ”Digitalisering”.

Ärende 1

Ekonomi Novell MS
• Uppskattad kostnad för genomförande av IT-strategi:
• 6 MSEK fördelat mellan 2018 och 2019:
– 2018 1,5 MSEK Herrljunga
– 2018 1,5 MSEK Vårgårda
– 2019 1,5 MSEK Herrljunga
– 2019 1,5 MSEK Vårgårda

• Investeringsäskande trådlösa nätverk i Vårgårda
– 2018 1,4 MSEK
– 2019 1.2 MSEK

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
Aktiviteter:
•Leveransforum
– Är nu uppstartade för alla verksamheter

•Strategimöte
– Nytt forum kring Vision och strategi gemensamt med
verksamheterna
– Ett möte per år och verksamhet.
– Utvärdering efter första året.

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
Aktiviteter:
•Utbildningar inom ITIL (Processorienterat arbetssätt)
– Vi har nu kört utbildningen under en tid och jag ser en betydande
förändring på personalen och deras beteende!

Ärende 1

Servicenämnden IT/telefoni
•

Växel status
–

.

Inga störningar

Ärende 1

Nuläget Servicenämnden IT/telefoni
• Relativt många omflyttningar i Vårgårda
• Vårgårdabostäder arbetar på ett nytt avtal med Candidator

Ärende 1

Beslut Servicenämnden IT/telefoni
• Sekretess
•Internkontroll

Ärende 1

Internkontroll
Kommunstyrelse
INTERNKONTROLLPLAN
Risk i rutin/process/system
Rutinorienterade moment

IT
Kontrollmoment

Risk‐ och väsentlighets‐
bedömning
RxV=RV

Ansvar för kontroll och
rapportering
Politiker/Tjänsteman

Ekonomi:
Leverantörsfakturering skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga
kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att
säkerställa budget och utfall.

Alla fakturor skall granskas av IT
controller innan slutattest.

2

2

4

Kontroll: Göran Lager
Rapport: Jan Pettersson

Incident/Problem:
Ex. Störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet vilket
kan medföra allvarliga konsekvenser för Brukarna

Kritiska incidenter skall hanteras
utefter SLA

2

2

4

Kontroll: Incident manager
Rapport Jan Pettersson

Change processen:
Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa

Förändringsprocessen skall följas
upp

2

2

4

Kontroll Change Manager
Rapport Jan Pettersson

Upphandlingsprocessen:
Vi skall följa LOU

Alla inköp skall gå genom utsedd
roll innan inköp görs

2

2

4

Kontroll Göran Lager
Rapport Jan Pettersson

Ärende 1

Tjänster (under uppbyggnad)
Arbetsplats som tjänst

(PC/Plattor/Telefoner)

Serverkapacitet

(Liten/medel och stor)

Kommunikation

(Fast och mobil)

Applikatorisk drift

(Support och 3:e part)

Telefoni

(Telefonist och teknik)

Reception

(Receptionist)

Ärende 1

Vi utvecklas!

2015-10-21

Ärende 1

2015-10-21

Ärende 1

Organisation H/V
2017
IT‐Organisation

IT‐Chef

IT‐Controller
10%

Telefoni/Växel

Servicedesk

Leveransforum

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

Telefoni/Växel
 Telefoni/Växel
 Reception för Herrljunga

IT‐Organisation

IT‐Chef

 Lena Svantesson
 Britt-Marie Berggren

Telefoni/Växel

Servicedesk

IT‐Controller
10%

Leveransforum

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

Service Desk
 En Kontakt in till IS/IT
 Hantering av ärenden

 IS= Informationssystem
IT‐Organisation

 IT= Informationsteknik

 Enkelhet och tydlighet
IT‐Chef

 Ägandeskap
 Agneta Karlsson
 Alexander Larsson

Telefoni/Växel

Servicedesk

IT‐Controller
10%

Leveransforum

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

Leveransforum
 Vi skall förstå verksamheterna
 Vi skall översätta behoven
till IS/IT

IT‐Organisation

 Proaktivitet
 Leveransforum (Mätbarhet)
 Kvalitét

Telefoni/Växel

IT‐Chef

 Helen S

IT‐Controller

 Anna B

10%

Servicedesk

Leveransforum

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

E‐Tjänster
 Vi skall hjälpa
verksamheterna och
medborgarna att ta fram
”nyttiga” E-Tjänster

IT‐Organisation

IT‐Chef

IT‐Controller
10%

Telefoni/Växel

Servicedesk

Leveransforum

 Anna B

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Infrastruktur Nät/Servers
 Vi skall tillse att leverera
en stabil och
kostnadseffektiv
IT-Drift

Ärende 1

IT‐Organisation

IT‐Chef
 Mikael A

IT‐Controller

 Hans M

10%

Telefoni/Växel

Servicedesk

Leveransforum

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

Klient
 Vi skall bistå
verksamheterna med en
kvalitativ leverans av
enheter som används att
kommunicera med

IT‐Organisation

IT‐Chef

 Patrik T
 Göran L
 Svante N

IT‐Controller
10%

Telefoni/Växel

Servicedesk

Leveransforum

 Fayez A

E‐Tjänster

Infrastruktur
Nät/Servers

Klient

Ärende 1

www.herrljunga.se
tel: 0513‐170 00

Ärende 2
IT/Växel/Telefoni
Jan Pettersson

Tjänsteskrivelse
2017-09-12
DNR ITVT 12/2017 106
Sid 1 av 1

Delårsrapport växel, telefoni och IT
Sammanfattning
En redogörelse för delårsbokslutet 2017 gällande servicenämnden IT, växel och telefoni har
tagits fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Delårsrapport per 2017-08-31
Förslag till beslut
Servicenämnden godkänner delårsbokslutet.

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 2

Delårsrapport
med årsprognos
per den

2017-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun

Ärende 2
Inledning
Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder.
Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga
kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna
ansvarar för verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi,
personal och IT/växel/telefoni.

Ekonomiavdelningen
Verksamhetsbeskrivning
Ekonomiavdelningen har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och
verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i
ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningens
uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering,
budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.
Under första delen av 2017 har ekonomiavdelningen fokuserat på att ge verksamheterna stöd
och service i ekonomifrågor. Avdelningen har lyckats med uppdraget genom att medarbetare
med hög kompetens och samarbetsförmåga arbetar i avdelningen. Årets utvecklingsarbete har
framförallt handlat om att se till att båda kommunerna följer de rekommendationer som finns
att följa kring komponentredovisning samt utforma och utveckla avdelningens rutiner och
arbetssätt. En större insats genomfördes efter tertial 1 med att strukturera om äldre
komponenter som finns i båda kommunernas anläggningsregister. Omstruktureringen bidrar
till att båda kommunerna nu följer de rekommendationer som finns gällande kring
komponentredovisning. Effekten av förändringen i anläggningsregistret blir att kommunerna
gör en viss besparing i avskrivningskostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden
förlängs.
Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har påbörjats och det handlar om att
avdelningen ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk.
Varje rutin ska fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive
processansvarig. Arbetet med rutiner som standard planeras pågå till delåret 2018.

Utfall och prognos 2017-08-31

Intäkter/kommunbidrag
Personalkostnader
Övriga kostnader
Övriga främmande
tjänster
Kapitalkostnader
Summa

Utfall
Budget
aug
ack. aug
2016
2017
-7 475
-7 045
5 595
5 341
1 336
897
481
27
-36

783
24
0

Utfall
aug
2017
-7 672
4 813
1 336
424
26
-1 073

Budget Prognos
2017
2017
-10 231 -10 231
8 125
7 625
956
956
1 113
37
0

813
37
-800

Avvikelse
budget vs.
prognos
helår
0
500
0
300
0
800

Ärende 2
Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1
073 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras med två poster; personalbudgeten har
inte nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt
budget. Prognosen visar på ett positivt resultat om ca 800 tkr med hänsyn tagen till de kända
kommande kostnaderna.
Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance.
Inga budgeterade investeringar finns för år 2017.

Personalavdelningen
Verksamhetsbeskrivning
Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som
ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en
löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HRavdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala
förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd
vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar
samverkansprocesser och pensionsfrågor.
Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt
inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel
heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt heltid har fått
en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten 2017. Projekt sänkt sjukfrånvaro har
varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa
enheter inom Äldreomsorgen.

Utfall och prognos 2017-08-31

Intäkter/kommunbidrag
Personalkostnader
Övriga kostnader
Övriga främmande
tjänster
Kapitalkostnader
Summa

Utfall
Budget
aug
ack. aug
2016
2017
-8 115
-8 265
5 966
5 483
1 201
1 965
948
0
0

817
0
0

Utfall
aug
2017
-8 265
4 966
1 635
1 236
0
-428

Budget Prognos
2017
2017
-12 397 -12 397
9 025
8 725
633
633
2 739
0
0

2 739
0
-300

Avvikelse
budget vs.
prognos
helår
0
300
0
0
0
300

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med
428 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras med att personalbudgeten inte nyttjats
fullt ut. Personalavdelningen driver projektet sänka sjukfrånvaron och heltidsprojektet inom
befintlig budget.

Ärende 2
Prognosen visar på ett positivt resultat om ca 300 tkr med hänsyn tagen till de kända
kommande kostnaderna.

IT, växel och telefoni
Verksamhetsbeskrivning
Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet är genomfört. ITavdelningen har infört ett gemensamt system för Herrljunga och Vårgårda där hanteras IToch växelärenden, med en funktion till självservice och digital felanmälan samt uppstart av en
beställningsportal.
Planering inför byte av IT-grundplattformen har genomförts och budgeterats för till
nästkommande år.
IT-avdelningen arbetar nu delvis utefter (ITIL), ett processorienterat arbetssätt.
IT-avdelningen har startat upp arbetet med att konsolodiera datahallarna till Herrljunga vilket
innebär en flytt av IT-utrustning från Vårgårda till Herrljunga. Flytten bidrar till att synergier
kan hittas i de framtida investeringsbehoven.
Arbetet med att ta fram avtal med verksamheterna fortsätter för att få en bättre kontroll på de
ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram
för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.
Under resterande delen av 2017 kommer avdelningen att genomföra en upphandling av ITinfrastrukturen för Herrljunga och Vårgårda, samt slutföra datahallsmigreringen till
Herrljunga.
Under 2018 kommer arbetet upp med plattformsbytet från Novell till Microsoft att startas
upp, vilket är ett stort projekt som kommer att påverka hela organisationen och även våra
kunder/användare.

Utfall och prognos 2017-08-31

Intäkter/kommunbidrag
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Summa nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Utfall
Budget
aug
ack. aug
2016
2017
-4 463
-2 360
4 541
4 791
8 420
5 982
1 342
1 695
9 840
10 108
-9 666 -10 107
174
1

Utfall
aug
Budget Prognos
2017
2017
2017
-3 366
-3 545
-3 545
4 739
7 448
7 448
8 167
8 976
8 976
1 200
2 509
2 509
10 740
15 388
15 388
-10 107 -15 388 -15 388
633
0
0

Avvikelse
budget vs.
prognos
helår
0
0
0
0
0
0

Ärende 2
Utfallet har en negativ avvikelse med 633 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras till
stor del på att växelns förväntade intäkter inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året.
Förväntad intäkt för växeln fram till delåret är 417 tkr.
Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2017.
Notera att 2017 års lönerevidering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i
budgetsiffrorna.

Investeringar
Belopp netto (tkr)
IT-invest. Hrja Vga
IT-investeringar
S:a investeringar egna

Utfall
2016-0831
1 086
383
1 469

Utfall
2017-0831
895
589
1 484

Budget
2017
900
500
1 400

Prognos Avvikelse
2017
895
589
1 484

helår
5
-89
-86

Utfallet på 2017 års investeringar visar ett underskott om 86 tkr. I och med att inga ytterligare
investeringskostnader förväntas ligger också prognosen på helåret med underskott om 89 tkr.

Sammanställning servicenämnderna

Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
IT, växel, telefoni
Summa nettokostnader

Utfall
aug
2016
36
0
-174
-138

Utfall
aug
2017
-1 073
-428
633
-868

Budget Prognos
2017
2017
0
-800
0
-300
0
0
0
169

Avvikelse
budget vs.
prognos
helår
800
300
0
1 100

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett överskott på 868 tkr vid
delåret 2017. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt
1 501 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 633 tkr. Prognosen
visar att IT-avdelningen gör ett nollresultat och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett
överskott på totalt 1 100 tkr.

Ärende 3
IT/VÄXEL/TELEFONI
Jan Pettersson

Tjänsteskrivelse
2017-09-12
DNR ITVT 9/2017 106
Sid 1 av 1

Budget 2018 Servicenämnden IT/Växel/Telefoni
Sammanfattning
En redogörelse för budget 2018 gällande servicenämnden IT/växel/telefoni har
sammanställts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Budgetdokument för IT/växel/telefoni
Förslag till beslut
Budget 2018 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

Jan Pettersson
IT-chef
Expedieras till:

Ekonomiavdelningen

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 2018
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 2017

Summa (tkr)
15 388

Lönerevidering 2018

194

PKV

134

Besparingar Vårgårda
Budget 2018

-302
15 414

Servicenämnden för IT, växel och telefoni ökar sin budget med 26 tkr inför 2018.
Uppräkning har gjorts enligt Herrljunga kommuns beslut för löner med 2,6 %, vilket innebär
en lönerevidering om 194 tkr. Löneuppräkningen läggs under budgetprocessen i en lönepott
utanför alla verksamheters ramar för att sedan fördelas enligt utfallet i april 2018. I
uppställningen ovan ligger uppräkningen för löner 2018 med i verksamhetens totala budget.
Denna budget förutsätter att utfallet blir enligt budget.
Budgeten för övriga kostnader ökar med 134 tkr. Övriga kostnader räknas upp med respektive
kommuns PKV, 1,9 % i Herrljunga och 2,0 % i Vårgårda.
Vårgårda kommun har beslutat om besparing på servicenämnden om totalt 302 tkr.

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 2017, vilket kommer innebära en fördelning om
54,6 procent till Vårgårda kommun och 45,4 procent till Herrljunga kommun. Övriga
kostnader är kommunspecifika.

Ärende 3
Budget 2018 i respektive kommun
Vårgårda
Vårgårda
IT, växel och telefoni

2017
9 548

2018 Avvikelse
9 436
‐112

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 436 tkr, vilket är en
minskning med 112 tkr mot föregående år.
2017 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.
Vårgårda kommun har för sin budgetandel beslutat om besparingar på servicenämnden för IT,
växel och telefoni om totalt 302 tkr.

Herrljunga
Herrljunga
IT, växel och telefoni

2017
5 840

2018 Avvikelse
5 978
138

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 978 tkr, vilket är
en ökning med 138 tkr. Ökningen består av lönerevidering som uppgår till 2,6 % samt PKVuppräkning på 1,9 %.

Investeringar

Belopp netto (tkr)
IT-Investeringar
IT invest. Herrljunga Vårgårda
Genomförande IT-strategi VGA
IT trådlösa nätverk VGA
IT Vårberg/Kesberg VGA
Genomf. IT-strategi + trådlöst
närv/Herrlj
IT Kapacitetsutökning*
S:a investeringar egna

Budget

Prognos

Budget

2017

2017

2018

Plan
2019

Plan
2020

500
900
0
0
0

589
895
0
0
0

0
0
1 500
1 400
500

0
0
1 500
1 200
500

0
0
1 000
0
0

0

0

2000

2000

0

0

0

2000

2000

2000

1 400

1 484

7 400

7 200

3 000

*Investeringen görs för hela IT-avdelningens verksamhet, kapitalkostnaderna kommer att delas med
Vårgårda.

Under 2018 – 2020 kommer IT-avdelningen att genomföra ett projekt som skall säkerställa
IT-grundplattformen för att klara av att stå upp till den digitalisering som det nu pratas mycket
om.

Ärende 3
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
Tjänsteskrivelse
2017-09-12
DNR ITVT 13/2017 101
Sid 1 av 1

IT/Växel/Telefoni
Jan Pettersson

Internkontrollplan 2018
Sammanfattning
Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har tagit fram plan för internkontroll 2018,
momenten är desamma som för 2017.

Risk i process/ rutin/system

Kontrollmoment

Risk- och
väsentlighetsbedömning

Ansvar för kontroll
och rapportering

Ekonomi:
Leverantörsfakturering skall
genomföras på ett korrekt sätt. Inga
kostnader skall godkännas innan
momentet genomförs för att
säkerställa budget och utfall.
Incident/Problem:
Ex. Störning i Viva där användarna
inte kan jobba i systemet vilket kan
medföra allvarliga konsekvenser för
Brukarna
Change processen:
Inga oförutsedda störningar i
IT/miljön skall inträffa

Alla fakturor skall granskas av
IT controller innan slutattest.

4

Kontroll: Göran Lager
Rapport: Jan
Pettersson

Kritiska incidenter skall
hanteras utefter SLA

4

Kontroll: Incident
manager
Rapport Jan Pettersson

Förändringsprocessen skall
följas upp

4

Kontroll Change
Manager
Rapport Jan Pettersson

Upphandlingsprocessen:
Vi skall följa LOU

Alla inköp skall gå genom
utsedd roll innan inköp görs

4

Kontroll Göran Lager
Rapport Jan Pettersson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Förslag till beslut
Internkontrollplan 2017 för IT/Växel/Telefoni fastställs enligt ovan.
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 5
IT/VÄXEL/TELEFONI
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-09-06
DNR ITVT 11/2017 101
Sid 1 av 1

Sammanträdestider 2018
Sammanfattning
Servicenämnderna ska sammanträda 2 + 2 gånger per år och utöver det, sammankallas vid
behov.
Servicenämnderna föreslås sammanträda 2018;
2018-03-06 kl 0900-1200
Vårgårda
2018-05-15 kl 0900-1200
Herrljunga
2018-09-18 kl 0900-1200
Vårgårda
2018-11-06 kl 0900-1200
Herrljunga
Gemensam planering och beredning (GPS) inför Servicenämnder sker
2018-02-20 kl 0900-1200
Vårgårda
2018-05-02 kl 0900-1200
Herrljunga
2018-09-04 kl 0900-1200
Vårgårda
2018-10-23 kl 0900-1200
Herrljunga
Gemensamma ledningsgruppen sammanträder följande tider:
2018-02-06 kl 1330-1600
Vårgårda
2018-05-08 kl 1330-1600
Herrljunga
2018-09-04 kl 1330-1600
Vårgårda
2018-11-06 kl 1330-1600
Herrljunga
Förslag till beslut
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni beslutar fastställa sammanträdestider för
Servicenämnden 2018 enligt förslag.

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 6
FÖRVALTNING
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni

Tjänsteskrivelse
2017-06-01
ITVT 8/2017
Sid 1 av 2

Riktlinje gällande sekretess för medarbetar inom Servicenämnden
IT/Växel telefoni (SNIT)
Sammanfattning
Medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde kommer via service och support i kontakt
med och/eller har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om enskilds personliga
förhållanden. Hur dessa uppgifter får hanteras regleras enligt Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Föreslagen riktlinje säkerställer medvetenheten hos medarbetarens för att kunna ta sitt
ansvar och veta sin skyldighet.
Beslutsunderlag
Riktlinje sekretess för medarbetare inom Servicenämnden IT/Växel/Telefoni
Förslag till beslut
1. Servicenämnden IT/Växel/Telefoni antar riktlinjen att gälla för medarbetare inom
SNIT:s verksamhetsområde.
2. IT-Chef ansvarar för efterlevnad och uppföljning
3. Påskrivet ”Sekretessbevis” förvaras i medarbetarens personakt
4. Dokumentet ingår i förvaltningens dokumenthanteringsplan
Helen Svantesson
IT-Leveransansvarig
För kännedom
till:

Information på skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänstens leveransforum enligt inarbetad process

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 6
FÖRVALTNING
Servicenämnden IT/Växel/Telefon

Tjänsteskrivelse
2017-06-01
ITVT 8/2017
Sid 2 av 2

Bakgrund
Grundregeln i offentlig förvaltning är offentlighetsprincipen. Medarbetare inom nämndens
verksamhetsområde kommer genom uppdraget i kontakt med och/eller har tillgång till
kundernas, idag Herrljunga- och Vårgårda kommuners sekretessbelagda uppgifter via
service och support. Medarbetarna får därigenom kännedom om enskilds personliga
förhållanden, vilka ska behandlas med respekt – Tystnadsplikt!
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OFL) reglerar hur sekretessbelagda uppgifter
inom Socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt pedagogisk verksamhet får och ska hanteras.
Juridisk bedömning
Eftersom Herrljunga och Vårgårda kommun är separata myndighetsområden med eget
juridiskt ansvar och SNIT per definition hör till Herrljunga kommun, togs kontakt med
SKL:s förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, som menar att det är tillräckligt att ta fram ett
gemensamt dokument som beskriver vad som gäller inom (OFL) och att det är en
skyldighet för anställd att följa reglerna. I annat fall kan medarbetaren göra sig skyldig till
tjänstefel, dvs. brott mot sekretessen
Av medarbetare tidigare påskrivna sekretessbevis inom respektive kommun och
förvaltning/verksamhetsområde gäller där de är upprättade, men inte inom SNIT:s
verksamhetsområde.
Motivering av förslag till beslut
Idag har varje enskild förvaltning/verksamhet i respektive kommun riktlinjer och rutiner för
att säkerställa medvetenheten hos sina medarbetare.
Förslag till riktlinje har tagits fram, utifrån gällande lagstiftning hur medarbetare inom
SNIT:s verksamhetsområde ska förhålla sig till tystnadsplikten och säkerställa
medvetenheten för att kunna ta sitt ansvar och veta sin skyldighet. Riktlinjen inkluderar alla
förvaltningars/verksamheters ansvarsområden i respektive kommun.

Ärende 6
DIARIENUMMER:
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Riktlinje
Sekretess för medarbetare inom
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni (SNIT)
Grundregeln i offentlig förvaltning är offentlighetsprincipen. I arbetet inom SNIT kan du
komma i kontakt med information och uppgifter som faller under Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), vilka ska hanteras därefter – Tystnadsplikt!
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Ärende 6
Inledning
Servicenämnden IT/Växel/Telefoni utför arbete av olika uppdragsgivare, tillika olika huvudmän.
Uppdragsgivarna är ansvariga för information och uppgifter inom sitt verksamhetsområde. I
arbetets utförande kommer du i olika sammanhang i kontakt med dessa informationer och
uppgifter och får kännedom om enskilds personliga förhållanden. Dessa uppgifter skall
behandlas med respekt. Inom Socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt pedagogisk verksamhet
reglerar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OFL) hur uppgifterna får hanteras. Inga
uppgifter om enskilds personliga förhållanden och/eller hälsotillstånd får röjas. Du har
tystnadsplikt.

Meddelarfrihet
Meddelarfrihet ger en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till
media, enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen
För den som är anställd i offentlig sektor innebär meddelarskyddet en extra trygghet.
Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en
anställd som vänt sig till media med uppgifter.
OFL inskränker däremot rätten att meddela och offentliggöra uppgifter om enskilda personliga
förhållanden och /eller hälsotillstånd som anställd fått kännedom om inom;
utbildningsverksamhet, Hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Särskilda hänvisningar
23 kap §§ 1 – 5,

Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, mm,

25 kap §§ 1, 11 – 12, Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och
sjukvård, m.m.
26 kap §§ 1 – 7,

Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal
bostads-förmedling, adoption, m.m.

1 kap. 1 §

Tryckfrihetsförordningen

1 kap. 1 och 2 §§

Yttrandefrihetsgrundlagen
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Ärende 6
Vad gäller inom OFL
Innebörd
Sekretess innebär att det är förbudet att på ett skriftligt ,muntligt eller på annat sätt föra vidare
uppgifter om enskilda personliga förhållanden till obehöriga. Med personliga förhållanden,
tillika en personuppgift, menas alla uppgifter som enskilt eller tillsammans går att koppla och
identifiera en enskild individ, ex personnummer, adress, telefonnummer, ålder familjesituation,
hälsotillstånd, missbruk, funktionshinder, anställning, ekonomisk situation, bilder och
biometriska värden.

Vilka uppgifter är sekretessbelagda?
Lagens krav är tydliga, du får inte föra vidare uppgifter om enskilds människors personliga
förhållanden om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller
någon närstående lider men.
Att lida men innebär att bli utsatt fysiskt eller psykiskt obehag av något slag. Så snart det finns
en minsta risk för att någon kan bli utsatt för psykiskt och fysiskt obehag genom att uppgifter
om individens personliga förhållanden lämnas ut till obehöriga, är du skyldig att hålla på
sekretessen.

Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?
Gäller för den som är eller har varit verksam hos arbetsgivaren. Tystnadsplikten kvarstår även
sedan man avslutat sin anställning och även om den man har uppgifter om har avlidit.
Tystnadsplikten gäller i 70 år från det att uppgiften kom till kännedom.

Vad händer om tystnadsplikten bryts?
Brott mot tystnadsplikten faller under allmänt åtal och kan ge böter eller fängelse i högst ett (1)
år.
För anställd kan arbetsgivaren vidare vidta disciplinära åtgärder eftersom du i ett sådant läge
brutit mot ditt anställningsavtal.
Det är alltså ett allvarligt brott att bryta mot tystnadsplikten.
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Ärende 6
Sekretessbevis
Undertecknad……………………………………………………………………
Jag har tagit del av informationen om de bestämmelser som gäller för sekretess och tystnadsplikt
inom utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård samt socialtjänst enligt Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Jag känner till i vilka avseenden som jag har meddelarfrihet
Vidare förstår jag att jag inte obehörigen får röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift, vilken
jag fått kännedom om när jag deltar i, eller utför arbete åt uppräknade verksamheter enligt
särskilda hänvisningar.
Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten kan medföra straff, även om brottet endast sker
av oaktsamhet

Ort och datum: …………………………………………………………………………..

Underskrift:………………………………………………………………………………

Personnummer:……………………………………………………………………………

(Sekretessbeviset sparas i min personakt)
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