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Avtal om gemensam IT-driftsorganisation
§ 1 Inledning
Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan i detta avtal gemensamt
betecknade "Samarbetskommunerna") träffar harmed avtal om att pa nedan angivna villkor inrätta en
gemensam IT-driftsorganisation benämnd: IT-teamet.
IT-teamet ska bedriva sin verksamhet inom den av Samarbetskommunerna gemensamt inrättade
nämnd, benämnd Samarbetsnämnden för vissa kommuninterna stöd- och servicetjanster (nedan i
detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden").
Samarbetskommunernas IT-verksamheter har genom aren kontinuerligt byggts ut utifran
användarnas behov och krav pa service och drift. I framtiden kan vi vänta oss fortsatt utbyggnad och
därmed ökat behov av service och drift. Det kommer att bli svårt att som enskild mindre kommun
kunna klara framtidens IT-krav, bade fran verksamheterna, andra myndigheter, näringslivet och fran
medborgare.
Syftet med detta avtal om gemensam IT-driftsorganisation, som en verksamhetsdel av den gemensamma Samverkansnämnden, är att utveckla och fördjupa parternas samarbete fir att bidra till
verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd.
Genom att samordna de sammanlagda resurserna för och inom nämnda område för att möta
Samarbetskommunernas nuvarande och komande behov vill vi uppna att säkerställa högsta möjliga
kvalitet, effektivitet och serviceniva som efterfragas - utifran vad resurserna medger.
Malsättningen är att IT-driftsorganisationen skall komma att, då med egna och/eller externa resurser,
svara fOr alla de IT-behov i Samarbetskommunerna som faller inom ramen för detta och/eller
underliggande avtal.

§ 2 Gemensam målbild
En gemensam malbild för IT-samarbetet har tagits fram.
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska sträva mot följande:
• Svara mot omvärldskraven
• Fortsatt god service — korta handläggningstider
• Hög tillgänglighet
• Gemensam och god teknisk plattform
• Stabil drift — ökad säkerhet
• Större inköpsvolymer — billigare licenser och hardvara
• Bättre arbetsmiljö for IT-personalen
• Djupare kompetens — större specialisering

§ 3 Verksamhetsområdet
Med 1T-plattform menas allt som omfattar data, telefoni och kringutrustning inom
Samarbetskommunernas infrastruktur.
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Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska på uppdrag av Samarbetskommunemas ITbeställarfunktion:
- Fullgöra uppgiften av den totala driften och utvecklingen av Samarbetskommunernas
samlade IT-plattform. Detta ska ske i enlighet med kommunernas framtagna IT-dokument.
- Verka air en kvalitativ, rationell, kostnadseffektiv och säker hantering av IT i Samarbetskommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer,
servrar, etc.) samt av beställarna kravställda tjänster kopplade till dessa.
- Vara en gemensam resurs fur att stödja verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta med
hjälp av IT i Samarbetskommunernas förvaltningar och kommunala bolag.
- Samarbeta kring och svara för Samarbetskommunemas IT-säkerhet.
- Tillhandahålla teknisk support.
- I övrigt utifrån direktiv/beställningar svara för drift och utveckling av verksamhetsområdet.
Ytterligare beställardirektiv kommer att ges årligen.

§ 4 Syfte
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska ha som sin huvuduppgift att genom samråd och
samordning med Samarbetskommunerna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med en så hög
kvalitet och servicegrad som möjligt - vilket ska leda till verksamhetsnytta och
verksamhetsutveckling med IT som stöd.
Målsättningen är att kommunernas IT-plattform ska vara så likvärdiga som det är möjligt, för att nå
de grundläggande samordningsvinsterna med en gemensam driftorganisation.

§ 5 Personal- och nämndsansvar
I organisationsschemat nedan framgår personalansvar och nämndsansvar.
Gemensam
Samarbetsnämnd

r2

Politisk representation
+2+2 ordinarie ledamöter
2+2+2 ersättare

••

S

= nämndsansvarig
chef
= personalansvarig
chef

Kommundirektör

Ekonomi- & IT-chef

Chef IT-driftsorganisation

ITpersonal
i gemensamma 1T-driftsorganisationera

2 (6)

Aloc,„

§ 6 Personal
Samtlig IT-personal blir anställda av Kävlinge kommun och har Kävlinge som placeringsort.
Anställningstid och övergångsbestämmelser för personal regleras i ett separat underavtal.

§ 7 Budget och finansiering
Ägandeförhållande avseende hårdvara, mjukvara och infrastruktur
Ägandet av arbetsplatsdatorer kvarstår i respektive Samarbetskommun. Den gemensamma
Samarbetsnämnden hyr sedan arbetsplatsdatorer av Samarbetskommunerna. Det samma gäller IPtelefonisystem, servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc resurser som i dag
firms i respektive Samarbetskommun.
Nyinvesteringar i servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc görs av
Samarbetsnämnden och ägs av nämnden.
Mjukvara kopplat till bastjänsten och centrala system ägs av respektive Samarbetskonimun framtill
att ingångna avtal upphör. Samarbetsnärnnden blir vid nytecknade ny avtalspart för Samarbetskommunerna.
Utifrån godkända modeller köper och äger verksamhetema sina egna tillbehör såsom skrivare,
kopiatorer, projektorer, smartboards, telefoner, faxar, mobiltelefoner, styr- och reglerutrustning etc.
Följande ingår inte i Samarbetsnämndens egendom
- Fasta anläggningar, som koppar- och fibernät
- Icke IP-telefonilösningar
- Mjukvara för verksarnhetssystem
Tjänster
Den gemensamma IT-driftsorganisationen tillhandahåller tjänster och service i tre olika nivåer:
1. Bastjänst: En tjänst som avser olika typer av arbetsstationer med ett i förväg definierat innehåll.
2. Drift av verksamhetssystem: Me Ilan IT-teamet och systemägare upprättas ett avtal där service,
support och tillgänglighetsfrågor regleras.
3. Kommunspecifika projekt: Avser projekt som enskild Samarbetskommun eller flera Samarbetskommuner vill genomföra.
Finansiering
Bastjänsten finansieras med en kostnad per arbetsplats och nivån ska vara lika stor oberoende av i
vilken av Samarbetskommunerna arbetsplatsen firms. Bastjänsten betalas månadvis.
Drift av verksamhetssystem: Senast 1 januari 2013 ska samtliga systemägare för de större
verksamhetssystemen ha upprättat driftavtal med IT-teamet. Fram till dess finansieras driften av
verksamhetssystemen genom anslag från respektive Samarbetskommun. Anslag och betalning av
tjänster sker månadsvis.
Kommunspecifika projekt: Finansiering och betalningsplan fastställs i samband med projektets
godkännande.
L-1 ,1
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Budget
De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden och dess verksamheter, då exklusive
ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunema i enlighet med
särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som upprättas kring varje verksamhetsområde.
Samarbetsnärrinden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget innehållande samtliga
kostnader och intäkter för den verksamhet som Samarbetsnämnden ansvarar för, varefter, då efter
samråd mellan Samarbetskommunerna om nästkommande Ars bidrag för Samarbetsnämndens
verksamhet. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun fastställer budget för Samarbetsnämnden.
Samarbetskonmiunerna har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad
avser såväl överskott som underskott. Eventuella över- och underskott förs över i sin helhet till
kommande budgetår.
För det fall förutsatt kostnadsutveckling skulle väsentligen komma att avvika från vad parterna har
förutsatt eller andra förhållanden bedöms påkalla revideringar av avtalsirmehållet äger envar part,
genom dess respektive kommunstyrelse, rätt att begära omfdrhandling av innehållet i detta avtal.

§ 8 Egendom och försäkring
Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för Samarbetsnämndens behov rörande ITdriften skall se till att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom svarar Kävlinge
kommun för försäkringsbehovet. Kostnaderna fördelas dock Samarbetskommunerna emellan, vilket
regleras separat.

§ 9 Arbetsformer m m
Vad avser Samarbetsnänmdens arbetsformer m m firms bestämmelser härom i reglementet för den
gemensamma Samarbetsnämnden, bilaga A, samt i Avtal om gemensam Samarbetsnämnd, bilaga B.

§ 10 Administration och lokaler
Samarbetskommunerna är överens om att IT-teamet i sitt agerande på ett effektivt sätt ska nyttja
värdkommunens (eller de andra kommunernas) samlade gemensamma resurser före att bygga ut ny
egen administrativ organisation eller köpa tjänster externt. Detta förutsätter att dessa resurser firms i
någon av Samarbetskommunema.
Transaktioner mellan Samarbetsnänmden och kornmunen/kommunerna ska jämställas med egenregisituationen. Samarbetsnänmden betalar/avräknas faktisk kostnad (självkostnad) för utförda tjänster.
Samarbetskommunerna är ense om att Samarbetsnämnden så långt möjligt bedriver sin verksamhet i
av Samarbetskommunema ägda lokaler. Vid uthyrning av lokaler till Samarbetsnämnden ska
hyresnivån utgöras av Samarbetskommunens självkostnad.
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§ 11 Beställarorganisation och beställarfunktion
Respektive Samarbetskommun ska organisera beställarorganisationer där representanter för olika
verksamhetsdelar ingår. Personal från IT-teamet kan adjungeras till dessa möten för att bistå med
teknisk kompetens.
Beställarorganisation
Kävlinge
BesIdende av olika representanter
från de olika förvallningsdelarna

Beställarorganisation
Staffanstorp

IT-beställarfunktion
Staffanstorp
Kävlinge Bur löv

•.•••

Bestående av olika representanter
från de olika fÖrvaltningsdelarna

_ - _ - ---- --------- -----------Bestdllarorganisation
Bur löv
Bestående av olika representanter
från de olika förvallningsdelarna

IT-driftschef

IT-DRIFTSORGANISATION
Kontakter på verksamhetsnivå bör ske redan i planeringsstadiet för att utvecklingsarbetet i
Samarbetskommunerna ska utvecklas i synergi.
För att möjliggöra en så effektiv verksamhetsutveckling som möjligt ska IT-beställarfunktionerna
samordna och prioritera implementeringen gemensamt.

§ 12 Utvärdering/ Uppföljning
Den gemensamma IT-driftsorganisationens verksamhet ska utvärderas och följas där kundernas
upplevelse av support och drift dr särskilt prioriterade områden vid uppföljningen.
Det åligger Samarbetsnämnden att utvärdera verksamheten löpande och rapportera till
Samarbetskommunerna.

§ 13 Ändringar och tillägg
Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare.

§ 14 Avtalets giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller (i analogi med avtal om gemensam Samarbetsnämnd) fr o m den 1 mars 2012 och
tills vidare.
Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24 månader
efter det att uppsägningen kommit motparterna tillhanda.
Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas
överenskommelse om.
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I det fall Samarbetskommunerna väljer att avbryta samarbetet ska en avveckling genomföras på
sådant sätt att Samarbetskommunernas skada minimeras och att gemensamma resurser och skulder
fördelas i förhållande till gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet.
Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar extra kostnader för motparterna i samband
med uppsägning själv skall bära dessa.
Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskornmunerna omgående inleda förhandlingar
att leda till överenskommelse om avveckling av samarbete i gemensam IT-driftsorganisation.

§ 15 Tvist
Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var
sitt.
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Mikael Persson
Kommundirektör

arin Hillåker
Kommundirektör
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