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§ 18
Fastställande av dagordningen
IT-nämndens beslut
IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 19
Uppföljningsrapport 3, 2018 för IT-nämnden
Dnr: ITN 2018-000008
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige per sista augusti (uppföljningsrapport 3). Denna rapportering
innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur arbetet går kring utvecklingsmål
och kritiska kvalitetsfaktorer.
Rapporten omfattar januari till och med augusti och IT-nämnden visar ett positivt resultat
om 600 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på helår samt de uppdrag och
förväntningar som IT-nämnden har mot kommunerna och dess förvaltningar.
Beslutsunderlag
IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-19.
IT-nämndens beslut
IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 3, april 2018.
Beslut inklusive handlingar skickas till
Kommunstyrelsen i Lysekil
Kommunstyrelsen i Munkedal
Kommunstyrelsen i Sotenäs
Ekonomiavdelningarna i SML

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 20
Status SML-IT





Digital agenda, visionen är att allt som kan digitaliseras ska digitaliseras för att frigöra
resurser till kärnverksamheten.
o Digital agenda ska bidra till en;
 Enklare vardag för privatpersoner och företag
 Smartare och öppnar förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Avtal samverkan för SML-IT
Samtal in till IT-supporten (3580)
o Ärendet går vidare till på platsen support för lösning på plats
o Ärendet löses direkt i telefon
o Ärendet går vidare till driftgruppen för vidare analys och lösning

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 21
Redovisning av anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden redovisas:








Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, § 76 Policy för
informationssäkerhet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-30, § 84 IT-system för att
förhindra spridning av bilder och filmer avseende övergrepp mot barn
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, § 69 Revisionsberättelse
avseende 2017 års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-06-20, § 92 Uppföljningsrapport 2
2018 för Lysekils kommun
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-06-20, § 93 Budget 2019 och plan
2020-2021
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-06-20, § 96 Riktlinjer för att
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda
Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML

IT-nämndens beslut
IT-nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2018-10-01, § 21.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

