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Kommunkontoret, klockan 18.00-20.25, med ajournering 19.5020.10

Beslutande
Ledamöter

Björn-Olov Hallberg (S), ordförande
Mathias Lindquist (S), vice ordförande
Birgitta Carlgren (S)
Annette Felixson (S)
Eric Henriksson (S)
Maria Sandgren-Loa (V)
Christer Pettersson (C)
Peter Ingmarsson (C)
Mats Almemark (FP)

Övriga deltagare
Tjänstemän/Övriga deltagare

Anders Pettersson, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Anna Falk, kultur- och utbildningschef
Per-Ola Olsson, socialchef
Anna Grenholm, teknisk chef
Kerstin Sandberg, IT-chef
Joakim Linzie, IT-tekniker

Utses att justera

Maria Sandgren-Loa (V)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2014-03-12, klockan 15.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

David Falk
Ordförande

Björn-Olov Hallberg (S)
Justerande

Maria Sandgren-Loa (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen
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Ks § 17

Godkännande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Dnr 225-12-106

IT-samverkan Kil-Forshaga-Munkfors
Sammanfattning
Kil och Forshaga kommuner har en gemensam samverkansnämnd för ITfrågor. Under 2012 lyftes frågan om Munkfors medverkan i denna gemensamma samverkansnämnd och 2012-10-15 (Ks § 127) fattade kommunstyrelsen i Munkfors beslut om en avsiktsförklaring i frågan. Motsvarande beslut
fattades i Kil och Forshaga.
I avsiktsförklaringen anges att syftet med samverkan ska vara att:
Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom ökad användarvänlighet för kommunala ITtjänster.
Vara en gemensam IT-resurs för samtliga verksamhetområden i
kommunerna.
Bidra till kvalitetshöjning och effektivisering av den kommunala
verksamheten
Möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och
kompetenseffektivitet inom kommunala IT-tjänster till efterfrågad
kvalitet.
Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så
sätt locka och behålla kompetent personal.
Avsiktsförklaringen anger att Munkfors kommun ska ansvarar för en utredning där bland annat underlag om den tekniska utrustning i förhållande till
vad som finns i Kil/Forshaga ska beskrivas och kostnaderna beräknas för att
kommunen skall ingå i samarbetet. Utredningen skall granskas och godkännas gemensamt och i det fall kommunerna efter utredningen finner samarbete
gynnsamt ska samarbetsöverenskommelse och avtal upprättas så att beslut
kan tas under våren 2014.
En utredning har nu genomförts av en extern konsult i samarbete med ITchefen i Munkfors och IT-chefen i Kil/Forshaga. Utredningen har stämts av
vid ett möte mellan kommunscheferna i Munkfors, Kil och Forshaga.
Ärendet
Utredningens rapport visar att för att säkerställa en IT-organisation som långsiktigt kan möta de krav och utmaningar som kommunens verksamheter
kommer att ställas inför är en samverkan i en gemensam nämnd med Kil och
Forshaga att förorda.
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Den verksamhet som bedrivs i Kil/Forshaga bygger på en modernare teknisk
plattform än den i Munkfors. Munkfors har valt tekniska lösningar som är
mindre vanliga. Tack vare en större organisation finns en bredare kompetens
och en organisation som är mindre sårbar än den Munkfors har.
IT-verksamheten i Munkfors har drivits och drivs idag till en låg kostnad.
Den låga kostnaden kan ur verksamhetsperspektiv medfört lösningar som inte
varit kostnadseffektiva.
En ekonomisk jämförelse i ett nuläge (december 2013) visar att kostnaden,
för Munkfors del, för den direkta IT-verksamheten skulle vara drygt 500 tkr
/år högre i en gemensam nämnd med Kil/Forshaga än den är i egen regi. Ett
samgående med IT-nämnden i Kil/Forshaga innebär också en engångskostnad
på ca 1 Mkr. På sikt kommer IT-kostnadera att öka oavsett vilket alternativ
som väljs.
Utredningen visar sammanfattningsvis att syftet med samverkan, enligt vad
som anges i avsiktsförklaringen, skulle uppnås och vara gynnsamt för Munkfors om Munkfors blir en del av den gemensamma nämnden.
Frågan har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Den samlade bedömningen är att det är gynnsamt för Munkfors kommun att, trots den på kort sikt
högre kostnaden, bli en del av den gemensamma IT-nämnd i Kil/Forshaga.
Ledningsgruppens förslag till kommunstyrelsen är därför att Munkfors kommun ska bilda en gemensam IT-nämnd med Kil/Forshaga
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-02-21
Avsiktsförklaring 2012-09-26
Rapport; Utredning av Munkfors kommuns framtida IT-organisation
2014-02-21
Bilaga; Utjämningskostnader för Munkfors kommun vid inträde i SAMIT
2014-2-21
Protokoll, förhandling enligt MBL § 11, 2014-03-07
Ursprungligt förslag
Kommunstyrelsen beslutar att förorda bildandet av en gemensam samverkansnämnd för IT-frågor tillsammans med Kil/Forshaga och att Munkfors
kommun ansöker om att bli en del av samverkansnämnden i Kil/Forshaga.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med Kil och
Forshaga ta fram förslag till avtal, reglemente, mm för bildande av gemensam
samverkansnämnd, för behandling i fullmäktige under våren 2014.
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Sammanträdet ajourneras klockan 19.50-20.10
Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Mats Almemark (FP), Peter Ingmarsson (C) och Christer Pettersson (C):
Kommunstyrelsen beslutar att inte förorda bildandet av en gemensam samverkansnämnd för IT-frågor med Kil-Forshaga. De beskrivna fördelarna motsvarar inte de beräknade kostnaderna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt det ursprungliga förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förorda bildandet av en gemensam samverkansnämnd för IT-frågor tillsammans med Kil/Forshaga och att Munkfors
kommun ansöker om att bli en del av samverkansnämnden i Kil/Forshaga.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med Kil och
Forshaga ta fram förslag till avtal, reglemente, mm för bildande av gemensam
samverkansnämnd, för behandling i fullmäktige under våren 2014.
Reservationer
Mats Almemark (FP), Peter Ingmarsson (C) och Christer Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Beslutet expedieras till
Kils kommun
Forshaga kommun
Samverkansnämnden i Kil/Forshaga
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Kommunchefens information
Kommunchefen anser sig inte ha några nya ärenden att informera om. Återkommer på nästa ordinarie sammanträde, måndagen den 24 mars.
Christer Pettersson (C) lyfter frågan om översyn av kommunbilar. Kommunhefen informerar om att det kommer sättas in digitala körjournaler för att få
bättre koll på hur och när bilarna används. Christer Pettersson vill ha en fortsatt översyn av om huruvida antalet kommunbilar är motiverat.
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