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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 1 
 
Fastställande av dagordningen 
 
IT-nämndens beslut  
 
IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 2 
 
Per Garenius, förvaltningschef 
 
Per Garenius, ny förvaltningschef från 2018-01-08, presenterar sig för nämnden.  

 
IT-nämnden tar del av informationen.  
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 3 
 
Årsrapport 2017 för IT-nämnden 
Dnr: ITN 2018-000007 
 
Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med Sotenäs- och Munkedals 
kommuns visioner och strategier samt kommunala och statliga styrdokument verksamhetens 
grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, 
resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och 
indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget. 
 
Under 2017 så har IT-avdelningen klarat alla mål inom ramen för grunduppdraget, givetvis 
finns det områden där utveckling ska ske, och det inom ramen för ständiga förbättringar. 
Målet med att stödja verksamheternas digitalisering har fungerat tillfredställande, dock är 
det viktigt att ledningarna för verksamheterna är villiga på att förändra arbetssätten. IT-
nämnden gör för 2017 ett positivt resultat om 114 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15. 
 
IT-nämndens beslut  
 
IT-nämnden godkänner årsrapporten för 2017. 
 
Beslut inklusive handlingar skickas till 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs 
Kommunstyrelsen i Munkedal 
Kommunstyrelsen i Lysekil 
Ekonomiavdelningarna i SML 
  



Sammanträdesprotokoll 
 IT-nämnd 2018-03-26  5 (12) 

 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 4 
 
Uppföljningsrapport 1 2018 för IT-nämnden 
Dnr: ITN 2018-000008 

 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige per sista februari (uppföljningsrapport 1). Denna rapportering 
innehåller ekonomisk uppföljning. 
 
Rapporten omfattar årets första två månader och IT-nämnden visar ett resultat om +/- 0, och 
prognosen på helår visar på ett +/- 0 resultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
IT-avdelningen tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15.  
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 1 2018.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen i Lysekil  
Kommunstyrelsen i Munkedal  
Kommunstyrelsen i Sotenäs  
Ekonomiavdelningarna i SML 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 5 
 
IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer avseende övergrepp 
mot barn 
Dnr: ITN 2018-000006 
 
IT-nämnden söker medel för att implementera ett system som förhindrar spridning av bilder 
och filmer avseende övergrepp mot barn. Fördelning av nedanstående kostnad fördelas enligt 
%-satsen 27-30-43 vilket återspeglar antalet tillsvidareanställda inom Sotenäs kommun, 
Munkedals kommun och Lysekils kommun (SML) . 
Systemet kan inte implementeras i enskild kommun utan detta är en SML-gemensam 
lösning. 
 
Beslutsunderlag 
 
IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15. 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden rekommenderar respektive kommun att öka anslaget till IT-nämnden för 
införskaffande av system mot övergrepp mot barn.  
 
Beslut inklusive handlingar skickas till 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs 
Kommunstyrelsen i Munkedal 
Kommunstyrelsen i Lysekil 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 6 
 
Policy för informationssäkerhet 
Dnr: ITN 2018-000005 
 
Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter 
och är av betydande värde för invånare, näringsliv och forskning. 
 
Kommunens informationstillgångar består av all information som inkommer till 
kommunen eller som upprättas av kommunens verksamheter manuellt och 
automatiserat, oavsett var den förvaras och om den är digital eller på papper. 
 
Behovet av en informationssäkerhetspolicy gemensam för Sotenäs-, Munkedals och Lysekils 
kommun är av stor vikt. Utifrån denna policy kan sedan kommunerna arbeta fram riktlinjer 
och rutiner för att möta kommande förordningar och lagar. 
 
Beslutsunderlag 
 
IT-nämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15. 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för informationssäkerhet.  
 
Beslutet inklusive handlingar skickas till  
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs 
Kommunstyrelsen i Munkedal 
Kommunstyrelsen i Lysekil 
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§ 7 
 
Information om digitaliseringsutvecklingen 
 
IT-chefen informerar nämnden digitaliseringshjulet:  

 Verksamhetsutveckling 
o Informationshantering 
o Informationssäkerhet 
o Processutveckling 
o Organisation 
o Kompetens 
o Förenkling 
o Personalpolitik 

 Infrastruktur 
o ”Rätt” antal IT-system 
o IT-infrastruktur 
o Säkerhet 
o Sammankopplade IT-system 

 Digitala lösningar 
o E-tjänster 
o Webb 
o Digitala upplevelser 
o Mobila applikationer 

 Innovation 
o Nya lösningar 
o Samverkan 
o Kommunutveckling 
o Invånarinflytande 

 
 
IT-nämnden tar del av informationen.  
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§ 8 
 
Information om säkerhetsläget med fokus IT 
 
IT-chefen informerar nämnden om säkerhetsläget med fokus på IT. Genom den statliga 
styrningen av de ekonomiska medel som tilldelats Sveriges kommuner framgår att 
kommunerna, i sitt arbete att utveckla sitt civila försvar, ska prioritera: 
 

 Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens roll och ansvar 

 Deltagande i övningsverksamhet avseende totalförsvaret 

 Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

 Stärkt säkerhetsskydd 

 Syftar till att skydda information från att röjas, saboteras och förvanskas 

 Ställer krav på informationsklassning, hantering, befordran, säker digital 
kommunikation m.m. 

 Anmälningsplikt vid sekretessförslut 
 
IT-nämnden tar del av informationen.  
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§ 9  
 
Status SML- IT 
 
IT-chefen informerar om status SML-IT.   

 Genomfört medarbetarenkät vilken ligger i snitt högre än kommunen.  

 Ett antal rekrytering på gång till IT-avdelningen.  

 Benchmark Norra Bohuslän pågår.  

 Ett Leanarbete pågår internt på IT-avdelningen  
 
IT-nämnden tar del av informationen.  
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§ 10  
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:  
 

 Sammanträdeskalender för IT-nämnden 2018 (ITN 2017-000023) 
 

 Intern kontrollplan 2018 (ITN 2017-000024) 
 
IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 
2018-03-26, § 10. 

 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll 
 IT-nämnd 2018-03-26  12 (12) 

 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 11 
 
Redovisning av anmälningsärenden 
 
Följande anmälningsärenden redovisas:  
 

 Protokollsutdrag KF 2017-11-16, § 153 – Chefsplattform för Lysekils kommun  
(ITN 2017-026) 
 

 Protokollsutdrag KF 2017-12-14, § 173 – Riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
arbetsresor (ITN 2017-029) 
 

 Protokollsutdrag KF 2017-12-14, § 174 – Riktlinjer för integrationsarbetet i Lysekils 
kommun (ITN 2017-030) 
 

 Protokollsutdrag KF 217-12-14, § 175 – Riktlinjer för likabehandling (ITN 2017-031) 
 

 Protokollsutdrag KS ledningsutskott 2017-12-20, § 49 - Heltid som norm – deltid som 
möjlighet (ITN 2018-002) 
 

 Polisanmälan – skadegörelse på fönster (ITN 2018-003) 
 

 Avtal SOS Alarm (ITN 2018-001) 
 

IT-nämndens beslut 
 
IT-nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2018-03-26,  § 11.  
  


