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§1

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet
har utsänts till ledamöterna.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutligt föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutligt föredragningslista.
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§2

Information om utökad nämnd för IT
Sammanfattning
Åsa Hofsten, IT-strateg, redogör för läget gällande den utökade nämnden Gemensam nämnd
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.
Region Jämtland Härjedalen har deltagit i ett större samverkansprojekt mellan Region
Jämtland Härjedalen och länets kommuner om samverkan inom IT-området. Samverkans
omfattning och olika lösningar för samarbetets organisation har diskuterats. Jämtlands
Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund har också deltagit i diskussionerna.
Diskussionerna ledde till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands
Räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen ville samverka i en gemensam
nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift
och service, utveckling samt specialistfunktioner togs fram.
Regionens samverkansråd rekommenderade kommunerna, Region Jämtland Härjedalen,
Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund i ett beslut den 25
september 2017 att anta avtal och reglemente för den gemensamma nämnden. Budget är
beräknad på 11 parter och ska finansiera en heltidstjänst, ca 100 000 kr per part.
Bräcke kommun, Härjedalens kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands
räddningstjänstförbund har i sina fullmäktigesbeslut sagt nej till ett deltagande i en gemensam
nämnd.
Ärendet har behandlats i regionens samverkansråd den 15 januari. Reglementen och avtal har
skrivits om och nya beslut ska fattas i respektive fullmäktige för de parter som fortfarande vill
gå in i en gemensam nämnd. Det blir en förändring i den totala budgeten då respektive parts
bidrag till nämndens basfinansiering föreslås vara oförändrad vilket gör att den totala
årsbudgeten sänks från 1 117 600 kronor till 711 200 kronor, jämnt fördelat på sju parter. Den
gemensamma nämnden beslutar om hur dessa resurser ska användas.
IT-chefsgruppen kan förslagsvis fungera som ett beredande forum för IT och e-frågor kopplat
till den gemensamma nämnden.
Nämnden diskuterar även frågan om vissa upphandlingsärenden ska ligga under nämnden.
Det finns idag en gemensam nämnd för upphandling där kommunerna ingår.
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§3

Sammanträdestider 2018
Sammanfattning
Enligt § 7 i reglementet för gemensamma nämnden för IT-drift och stöd ska nämnden för
varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Då nämnden står inför en
förändring tas ingen planering för hela året just nu. Däremot fattas beslut om tidpunkt för de
två nästkommande sammanträdena, samt förslag på ärendepunkter till nästkommande
sammanträde.

Förslag till beslut
Följande sammanträdesdagar föreslås för gemensamma nämnden för IT-drift och stöd, samt
ärendepunkter:
5 mars kl. 13.00 - 16.00
 Budget för 2018
 Årsbokslut 2017 Område Gemensam nämnd för IT-drift och stöd
 Verksamhetsplan 2018 (utkast med samverkansförslag)
 Kompetensprofil till tjänsten kopplad till den nya nämnden
9 april kl. 13.00 - 16.00

Beslut
Följande sammanträdesdagar fastställs för gemensamma nämnden för IT-drift och stöd,
samt ärendepunkter till nästkommande sammanträde:
5 mars kl. 13.00 - 16.00
 Budget 2018
 Årsbokslut 2017 Område gemensam nämnd för IT-drift och stöd
 Verksamhetsplan 2018 (utkast med samverkansförslag)
 Kompetensprofil till tjänsten kopplad till den nya nämnden
9 april kl. 13.00 - 16.00
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