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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 13  Dnr 2020/21 

 

Fastställande av plan för Intern kontroll 2020  

Beslut 
Gemensamma servicenämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 med kommungemensamma kontrollpunkter daterad 3 april 2020 och 
bilaga 2 med nämndspecifika kontrollpunkter daterad 3 april 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Har varje IT-system en Objektsägare? 

2. Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföring? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys på IT-center, där risker och tänkbara 
kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 
minst 20 semesterdagar? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Gemensamma servicenämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 3 april 2020 

2. Gemensamma servicenämndens särskilda plan för intern kontroll med 
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 3 april 2020 

3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd på IT-center 3 april 2020 

 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten
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§ 14  Dnr 2020/23 

 

Antagande av dokumenthanteringsplan för den 
gemensamma servicenämnden 

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan, 
daterad den 15 april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
IT-center har upprättat ett förslag till dokumenthanteringsplan tillsammans med 
administration och service. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om 
förvaring, sortering och sökvägar till handlingstyper som nämnden hanterar i 
sin verksamhet. Den är dessutom nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka 
handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när). 

IT-center föreslår att den gemensamma nämnden beslutar att anta 
dokumenthanteringsplanen, daterad den 15 april 2020.  

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan, daterad den 15 april 2020.  
______ 
 

Beslut skickas till 
IT-center för kännedom 
Administration och service för publicering 
Arkivarie för kännedom 
Smedjebackens kommun för kännedom 
Akten
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§ 15  Dnr 2020/24 

 

Val av firmatecknare för den gemensamma 
servicenämnden 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden beslutar att från nämndens utgående skrivelser, 
avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte annat 
beslutas, undertecknas av:  

- Gemensamma servicenämndens ordförande Leif Pettersson eller 

- Gemensamma servicenämndens vice ordförande Fredrik Rönning 

Kontrasignation av antingen:  

- IT-chef Anna Källsved 

- Kommunchef Susanne Hedman-Jensen 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att ny kommunchef har tillträtt i Smedjebackens kommun 
behövs förvaltningens firmateckning uppdateras. Förslag till ny firmatecknare 
är kommunchef Susanne Hedman- Jensen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Namngivna firmatecknare  
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 16  Dnr 2020/11 

 

Information från verksamheten 2020 

Beslut 
 Den gemensamma servicenämnden noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
.IT-chef informerar om IT-centers verksamhet, bland annat om 

 Budgetuppföljning 
 Digitaliseringsrådet 
 Rapportering av analyser/kartläggning 

- målmiljöanalys 
- kartläggning av ekonomi 
- kompetenskartläggning 

Behandling 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att notera informationen och finner 
att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten
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Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 17  Dnr  Dnr. 

 

Förslag till finansieringsmodell 

Beslut 
1. Gemensamma servicenämnden beslutar att IT-center ska vara 

intäktsfinansierade och uppnå kostnadstäckning via sin tjänstekatalog.  

2. Gemensamma nämnden uppdrar till IT-chefen att ta fram ett underlag på 
hur medlemsbidraget/grundbidraget ska fördelas per användare.  

3. Gemensamma nämnden uppdrar till IT-chef att ta fram en tjänsteskrivelse 
som sammanfattar dagens presentation och vilka behov av förstärkningar 
som kan finnas samt vilka beslut som är tagna i respektive kommun. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med bildandet av IT-center fick IT-chef fick i uppdrag att se över en 
finansieringsmodell mellan de samverkande kommunerna. IT-chef lämnar 
under sammanträdet om ett förslag till finansieringsmodell: 

”IT-center är intäktsfinansierade och uppnår kostnadstäckning via sin 
tjänstekatalog”. 

Behandling 
Fredrik Rönning (S) föreslår att nämnden ska ge IT-chefen i uppdrag att ta 
fram en tjänsteskrivelse som sammanfattar dagens presentation och vilka behov 
av förstärkningar som kan finnas samt vilka beslut som är tagna i respektive 
kommun. 

Ordföranden frågar om det kan bli nämndens beslut och finner att det blir det. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten
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§ 18  Dnr  Dnr. 

 

Nästa sammanträde 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden beslutar om dag och tid för nästa sammanträde:  
Torsdag den 17 september kl 13.00. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
Akten
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