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Dnr
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Val av justerare
§ 10

Godkännande av föredragningslistan

2020/2

§ 11

Information

2020/1

§ 12

Preliminär plan för IT-nämndens
ekonomi och verksamhet 2021-2023

2020/8

§ 13

Digitala möten

2020/9

§ 14

Delgivning

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 10
Dnr 2020/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 11
Dnr 2020/1

Information
Beslut

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

Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:
-

Uppdaterad nulägesbild från Kundansvariga
Upphandling kommunnät Knivsta/Heby klart, avtalsskrivning pågår
IT-förvaltningens nya web nu lanserad för tre av kommunerna
Åtgärder med anledning av chefsenkäten
Corona, löpande processer, utveckling, möjligheter och utmaningar
Molntjänster, Office 365, Teams
Rekryteringar.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 12
Dnr 2020/8

Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 20212023
Beslut

IT-nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschef IT att arbeta fram ett slutgiltigt förslag till
beslut gällande plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet

Inför 2021 föreslås IT-nämnden en oförändrad budget från 2020.
IT-nämndens plan för ekonomi och verksamhet 2021-2023 bereds av
nämnden den 18 september 2020 och fastställs sedan av
kommunfullmäktige i Tierps kommun den 3 november 2020.
Barnrättskonsekvenser

Inga direkta konsekvenser finns för barn och unga, däremot kan indirekta
konsekvenser inte uteslutas då förutsättningarna för skolans digitalisering
kan påverkas av beslutet. Licenskostnaderna för it-nämnden påverkas av
ambitionerna att uppfylla direktiven om en klient till varje elev.
Beslutsmotivering

IT-nämnden är en ung organisation, som ännu inte tömt alla möjligheter till
effektivisering, och föreslås dra sitt strå till den ekonomiska stacken genom
att bibehålla budgeten på 2020 års nivå. Möten med ekonomicheferna i de
fem medlems-kommunerna sker en gång per månad för att löpande följa
utvecklingen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorde i samband med budget 2020 så
konstaterades att dollarkursen och klientvolymer är den externa påverkan
som till absolut störst del inverkar på it-nämndens utfall. Dollarkursen
påverkar ca 25% av nämndens kostnader för bl.a. licenser. I och med att
skolorna går köper in stora mängder klienter till eleverna så ökar
licenskostnaderna hos it-nämnden för alla stödsystem såsom t.ex.
virusskydd, spamfilter samt kontorsprogramvaror(word, m.fl.)

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 20212023

Beslutet skickas till








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

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 13
Dnr 2020/9

Digitala möten
Beslut

IT-nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt informera om möjlighet till
riktat stöd vid digitala möten.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges revisorer i Heby försökte att genomföra ett möte med
digitala verktyg under slutet av april, revisorerna riktar kritik mot itförvaltningen och Advania med anledning av vad man uppfattar som
allvarliga brister i förutsättningarna för de förtroendevalda samt revisorerna
att kunna genomföra digital möten. Kundansvarig IT för Heby samt
Förvaltningschef IT har framfört kritiken till leverantören samt inhämtat
information i ärendet.
Att framgångsrikt kunna genomföra digitala möten beror av ett antal
förutsättningar:





Enheten som användaren brukar
Kommunikationen
Den centrala mötestjänsten
Mötesförberedelser samt mötesdiciplin

Vid efterforskningar om bakgrunden till detta möte så framkommer det att
förfrågan inkommit till it-förvaltningen att genomföra digitala möten för
revisionen den 14 april. Beslut togs om att öppna upp för nedladdning av
Skype for Business till revisionens Ipads den 20/4 efter beställning från
Kundansvarig IT i Heby. Ett problem med denna typ av videokommunikation i Hebys trådlösa nät för politikerna löstes den 22/4(ärende
INC0388806) av Advania, ett nytt ärende(INC0401808) anmäldes av
Kundansvarig IT den 29/4 till Advania.
IT-förvaltningen ber om ursäkt och redovisar här ett antal genomförda
åtgärder och råd samt erbjuder sig att genomföra utbildningar och medverka
vid testmöten för att ge bästa förutsättningar för förtroendevalda samt
revisionen att genomföra sina möten.

Ordförande sign

Justerare sign
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Flertalet av de politiskt församlingarna i de fem kommunerna som ingår itnämnden har dock redan framgångsrikt genomfört digitala möten via Zoom
eller Skype. För förtroendevalda samt revisionen rekommenderas
Zoom(möjlighet att ha fler än 6 medverkandes kameror igång samtidigt)
vilket har beställts av Heby kommun. Inom förvaltningarna används Skype
och Teams sedan flera år, de lokala förutsättningarna hos den enskilde
mötesdeltagaren är helt avgörande. Skype fungerar t.ex. bättre på en dator
än en Ipad. Trådlösa nät eller anslutningar som går via ADSL är
begränsande och kan medföra störningar i trafiken. Att t.ex. slå av
bildöverföringen och enbart ha ljud kan då vara en lösning.
Att ha genomfört att antal testmöten och därigenom få en vana att hantera
tekniken är viktigt inför en övergång till digitala möten.
Sammanfattningsvis:





Ta kontakt med IT-förvaltningen som kan rekommendera lämpliga
lösningar.
Utbilda samtliga mötesdeltagare
Genomför testmöten
Kontrollera utrustningen inför ett möte. Speciellt ljudenheten kan
förorsaka störningar om den t.ex. använts med andra program eller
appar.

IT-förvaltningens personal kommer att ta kontakt med revisionen för att
erbjuda en genomgång av en förbättrad lösning samt utbildning tillsammans
med er för att ge bästa förutsättningar till nästa möte.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte kommer att påverkas
av beslutet.
Beslutsunderlag



Inkommen handling, Heby Kommun, kommunfullmäktiges revisorer
§ 30 Övriga frågor – Digitala möten

Beslutet skickas till



Heby kommuns revisorer

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 14
Delgivning
Beslut

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

Följande handlingar delges IT-nämnden:
-

Beslut från Heby kommun, KF § 26 Fråga om ansvarsfrihet för år
2019
Beslut från Heby kommun, KF § 24 Revisionsberättelse och
revisorernas redogörelse
Beslut från Östhammars kommun, KF § 44 Godkännande av
årsredovisning för gemensam IT-nämnd 2019

Ordförande sign

Justerare sign
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