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IT-chef John Palmqvist
IT-avdelningen
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Ny organisatorisk placering av kommunens
fiberprojekt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunens fiberprojekt får en ny organisatorisk placering, inledningsvis
direkt under kommundirektören för att därefter utredas i samband med
översynen av kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommundirektören får i uppdrag att rekrytera en chef till projektet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 §115, om en fiberetableringsplan.
Arbetet med att erbjuda kommuninvånarna fiber har pågått sedan hösten 2015.
Projektet är en stor satsning i kommunen och har idag sin placering på ITavdelningen och ytterst ansvarig chef är IT-chef John Palmqvist.
IT-avdelningen har samtidigt en stor roll i att hantera och utveckla kommunens ITmiljö och skapa förutsättningar för verksamheternas digitalisering.
Under maj månad har en uppföljning genomförts med bl.a. revisorerna om hur
projektet genomförs, uppföljningar visar på behov av en tydligare och mer
närvarande ledning för projektet för att kunna utveckla struktur i arbetssätt och
uppföljning.
Kommundirektör Bengt-Arne Persson har nu fått i uppdrag att ta fram ett ärende
till kommunstyrelsen 2018-08-29 med ett förslag på ny organisering av fiberenheten.
Det innebär att fiber kopplas av från IT avdelningen och får en ny chef samtidigt
som projektet även i fortsättningen tillhör kommunledningskontoret. Detta innebär
även att John Palmqvist kommer att ha möjlighet att vara 100% IT-chef istället för
som nu, 50% chef för fiberprojektet och 50% IT-chef.
En översyn av delegeringsregler och attestbehörighet genomförs inför förändringen
av den organisatoriska tillhörigheten. Delegeringsreglerna behandlas i ett separat
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ärende och attestbehörighet hanteras inom ramen för kommundirektörens
delegation.
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Påverkar inte planlagd utbyggnad.
Barnperspektivet

Ingen direkt påverkan
Miljökonsekvenser

Inga direkta miljökonsekvenser
Facklig samverkan

Medarbetare inom fiberenheten samt övriga medarbetare på IT-avdelningen har den
19 juni respektive den 20 juni fått muntlig information av IT-chef John Palmqvist
om den föreslagna förändringen. Samverkan med de fackliga representanterna för
kommunledningskontoret är genomförd 2018-07-03. Riskbedömning genomförd
2018-07-05.
Ekonomiska konsekvenser

En heltidstjänst som chef kommer belasta projektet.
Bilagor

Riskbedömning 2018-07-05
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F = försumbart
0 = acceptabel risk
1 = låg risk
2 = förhöjd risk
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Förändring av fiberenhetens organisatoriska tillhörighet

Kommunledningskontoret
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Tobias Lewandovski Vision, Charlotte Nygren-Bonnier bitr förvaltningschef

Vad i består
förändringen

Ändrad
organisatorisk
tillhörighet för
fiberenheten

Positiva effekter

En chef på plats och nära till
beslut för medarbetare både
inom fiberenheten och ITavdelningen

2018-07-05

Vilka risker bedöms uppstå
Till följd av förändringen

Åtgärdsförslag

Ökad belastning för
kommundirektör då fiberenheten
placeras direkt under densamma

Rekrytera en
stadsnätschef för
fiberenheten som lyder
direkt under
kommundirektör.
Översyn av
delegeringsregler som
ger stadsnätschefen rätt
befogenheter
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