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§ 21 Dnr 2022/9 

Information från verksamheten - 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 

 Säkerhetsarbetet fortsätter i samarbete med Vökby. Analys, 
klassning och inventering av verksamheterna pågår. En rapport 
beräknas vara färdig under vecka 17. 

 Upphandlingen av nytt HR-system fortsätter. 
Upphandlingsunderlaget är klart men publicering avvaktar att dom 
kring överprövningen av tidigare upphandlingsomgång ska vinna 
laga kraft. 

 Ett nytt ledningssystem är på gång. Uppstart har skett och en 
workshop har genomförts i ledningsgruppen. Ett system beräknas 
vara i drift efter sommaren. 

 Ett system för visselblåsarfunktion upphandlas nu. En testmiljö är 
igång i de tre kommuner som kommer att anslutas. 

 Ett ITSM (CRM)-system är upphandlat. Tilldelningsbeslut har 
meddelats och avtalet är underskrivet. 

 En innovationsdag för nyheter och idéutbyte, I-Day, är nu inplanerad 
den 3 juni. Kommunernas ledningsgrupper samt kommunstyrelser 
och IT-ansvariga har bjudits in. 

 5-årsplaner för fiberutbyggnad för respektive medlemskommun är 
fortsatt under utarbetande. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 21 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 22 Dnr 2022/10 

Personal - 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 

 Anmälan av sjukfrånvaro via Previas ”Sjuk- och frisklinjen” är under 
införande. 

 En anställd har sagt upp sig själv efter varsel om avsked. Direktionen 
är tidigare informerad om ärendet. 

 En systemtekniker började sin anställning den 25 april. 
 En servicetekniker börjar sin anställning den 5 maj. 
 För närvarande är två tjänster vakanta, varav en ska tillsättas.  
 Belastningen på Servicedesk är för närvarande ganska hög. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 22  
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 23 Dnr 2022/41 

Budgetprognos 2023 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att anta budgetprognos för 2023 som 
planeringsförutsättning inför budget 2023.  
Sammanfattning av ärendet 
Malin Vikström, controller, föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
I enlighet med Itsam-avtalet lämnar kommunalförbundet Itsam en 
budgetprognos för nästkommande år. Prognosen är en uppskattning om hur 
budgeten för 2023 kommer se ut. I november fattar kommunchefsberedning 
samt direktion beslut om budget för 2023.  
En övergripande budgetprognos för 2023 finns som bilaga i ärendet, 
Övergripande kommentarer avseende prognosen kommer redogöras under 
sammanträdet. Under 2022 kan budgetprognos och underliggande kalkyler 
arbetas igenom varför priser kan komma justeras och tjänster läggas till.  
Ärendet 
Ärendet är en prognos över budget för 2023 och siffrorna är därför inte 
exakta. En prognos är mer en indikation och arbetet med budgeten kommer 
fortsätta under året vilket kan medföra justeringar i underlagen.  
Prognosen innehåller till exempel osäkerheter kring ej genomförda, ej 
slutförda eller ej slutkalkylerade upphandlingar avseende: 

 HR-system 
 Microsoftlicenser: Användarkonton, datorlicenser, terminallicenser 
 E-tjänsteplattform 
 Ärendehanteringssystem 
 A/V-produkter 
 Telefoniplattform 
 Återetableringar 
 Lifecare 

 
Prognosen föreslås antagas som planeringsförutsättning för budget för år 
2023. 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 23  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 24 Dnr 2022/42 

Prislista 2023 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att anta prislista för 2023.  
Sammanfattning av ärendet 
Malin Vikström, controller, föredrar ärendet. 
 
Taxor och avgifter för produkter och tjänster som levereras av Itsam 
fastställs årligen av direktionen. Undantaget är leasingavgifter för datorer, 
läsplattor etc. där avgifterna styrs av ramavtal mellan 
hårdvaruleverantören och Itsam. Leverantörens prissättning av hårdvaran 
varierar utifrån val av modell samt aktuellt ränteläge, valutakurser etc. vilket 
gör att avgifterna kan förändras under innevarande år. De avgifter som sätts 
för datorer gäller dock alltid under hela avtalsperioden mellan Itsam och den 
kommunala förvaltningen. 
 
Aktuella avgifter publiceras i tjänstekatalogen på Itsams Servicedesks 
hemsida. Kompletterande datorkostnader i fråga om t.ex. service- och 
supportavgifter är till för att finansiera kommunalförbundets servicedesk och 
supportfunktion och är obligatoriska. 
 
Nytillkomna tjänster är gulmarkerade. Pris enligt prislista 2022 framgår i 
parentes. Prislistan för 2023 läses i sin helhet i utskickat underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 24  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 
Itsam prislista 2023  
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 25 Dnr 2022/15 

Support utanför kontorstid  
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att Itsam har mandat att driva frågan vidare utifrån 
angiven estimerad kostnad för att driftsätta beredskap efter erforderliga 
beslut  
Direktionen beslutar att det ska framgå att beredskapen endast gäller för 
support av samhällskritiska system, samt att utvärdering ska ske i samband 
med budgetarbetet. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Itsam har tidigare avrapporterat under året om ett 
pågående arbete med att ta fram kostnadsförslag för support utanför 
kontorstid.  
Supporten utanför kontorstid kommer bestå av systemtekniker från SUND 
hos Itsam som kommer bemanna beredskap. Beredskapen är planerad att 
avse 24/7/365. Den systemtekniker som har beredskap har detta genom 
veckovisa intervaller med en ledig arbetsdag därefter. (Ex; Går man som 
systemtekniker på beredskap torsdag kl.17.00, lämnar man av kl. 17.00 
efterföljande torsdag, med ledighet dagen efter). 
Det kommer att finnas enbart ett telefonnummer för att nå beredskapen 
utanför kontorstid.  
Förslaget kommer att behöva förhandlas med facket. Itsam arbetar med HR 
för att ta fram en förhandlingsframställan till facket så att förhandlingen kan 
påbörjas.  
Kostnaden för beredskap estimeras till 500.000 SEK/år i ökade 
personalkostnader. 
Konsekvensbeskrivning 
Kostnaden för beredskap estimeras till 500.000 SEK/år i ökade 
personalkostnader. 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 25  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 
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Akt
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§ 26 Dnr 2021/8 

Google Workspace 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
Avinstallationen av Microsoft Office är nu slutförd. Arbetet har medfört 
vissa problem för användare som ska ha Office-paketet kvar på sina datorer, 
och tidvis hög belastning på Servicedesk. 
Funktionen kryptering inväntar fortfarande godkännande i testmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 26 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 27 Dnr 2022/44 

Mål, vision, strategi 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar informationen. 
Direktionen har önskat se en intern plan för Itsams visions-målarbete. 
Ett internt arbete pågår för att ta fram ett visions-, mål-, och 
strategidokument.  
Dokumentet ska vara ett stöd för det interna arbetet och genomsyra 
medarbetares förhållningssätt och arbete gentemot kund. I arbetsmaterialet 
har visionen formulerats som: ”Sveriges bästa användarupplevelse”. 
Målområden och specifika mål som ska leda till att visionen uppnås är under 
utarbetande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 27  
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 28 Dnr 2021/17 

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
Arbetet med utträdesavtalet har nu över gått till ett remissförfarande till 
samtliga sex medlemskommuner. 
Remissen består av två dokument varav det ena är Utkast Utträdesavtal 
mellan kommunalförbundet Itsam och Kinda kommun, och det andra en 
Utkast Överenskommelse, som avser förhållandet mellan 
medlemskommunerna avseende Kinda kommuns utträde. 
Kommunalförbundet Itsam har i missivet till remissen föreslagit att Itsams 
förbundsdirektör tillsammans med digitaliseringschefen från Kinda 
kommun, samt jurist från Itsam respektive Kinda står till förfogande att 
föredra ärendet för respektive kommunstyrelse. 
Sista dag för remissvar är 7 juni 2022. 
Extra kommunchefsberedning sker den 16 juni kl 09:30 – 11:30. 
Extra direktionssammanträde sker den 22  juni l 10:00-12:00. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-04-21 § 28  
Tidslinje utträdesavtal  
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 29 Dnr 2022/17 

Handlingar för kännedom - 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade 
handlingar som kan vara för intresse för kommunchefsberedningen och 
direktionen. 
Inför dagens sammanträde finns inga handlingar bifogade under detta 
ärende. 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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