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§ 11 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. 

 Ett generellt säkerhetsarbete har påbörjats i samarbete med Vökby. 

 Ett nytt klientavtal är nu på plats. 

 Upphandlingen av nytt HR-system fortsätter parallellt med att 
överprövning av tidigare upphandlingsomgång fortsatt pågår. Nytt 
möte med jurist som hjälper till med ytterligare yttrande till 
Förvaltningsrätten är inbokat. 

 Ett nytt ledningssystem är på gång och beräknas vara i drift efter 
sommaren. 

 Ett system för visselblåsarfunktion upphandlas nu. Till att börja med 
kommer tre kommuner att anslutas. 

 Upphandling pågår avseende ITSM (CRM)-system. 

 Internt planeras en dag för målarbete och Dday, en innovationsdag 
för nyheter och idéutbyte till vilken även kommunchefer och IT-
ansvariga kommer att bjudas in. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-03-17 § 12  
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 12 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 kommer att göras via Previas ”Sjuk- och 
frisklinjen” från och med kvartal 2022. Utvärdering ska ske efter 1 
år. 

 En nätverkstekniker har börjat sin anställning den 28 mars. 

 Arbetsmiljö - Ett årshjul för arbetsmiljöarbete har skapats. 

 För närvarande är endast en tjänst som systemtekniker vakant. 
Satsningen på rekryteringsbonus har varit lyckad och lett till flera nya 
anställningar. 

 En anställd har med omedelbar verkan slutat på egen begäran sedan 
kommunchefsberedningen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-03-17 §13 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 13 Dnr 2022/28 

Årsbokslut 2021 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsbokslut för 2021 samt föreslå 
medlemskommunerna att göra detsamma. 
Sammanfattning av ärendet 
Till Direktionens sammanträde 2022-03-17 är controller Malin Vikström 
kallad för att föredra årsbokslut 2021.  
Efter kommunchefsberedningen 2022-03-17 har slutlig version av 
årsbokslutet skickats ut, i vilket beräkningen av den finansiella leasingen har 
justerats. Resultateffekten av förändringen är 18 Tkr och det redovisade 
resultatet är positivt om 2 729 Tkr.  
Årsbokslut för 2021 revideras formellt av revisorerna efter direktionens 
sammanträde 2022-03-31.  
 
Ärendet 
Coronapandemin har fortsatt definierat en stor del av 2021. Distansarbete till 
följd av restriktioner har fortsatt satt stort fokus på den digitala mognaden 
och drivit på digitaliseringsarbetet.  
Utifrån Kinda kommuns inriktningsbeslut om utträde har två rapporter tagits 
fram under året av PwC. Kinda kommun har inte kunnat fatta ett formellt 
beslut kring utträde baserat på dessa rapporter, inte heller de rapporter de 
själva tagit fram. Utifrån detta har Itsam fått i uppdrag att tillsammans med 
företrädare för Kinda kommun ta fram ett förslag till utträdesavtal som kan 
vara tillräckligt för att erhålla beslut. Detta avtal kommer att presenteras 
under våren 2022. 
Den upphandling av digital plattform som gjordes under hösten 2020 
resulterade i inköp av Google Workspace. Itsam och Åtvidabergs kommun 
migrerades över till Google Workspace den 26 april 2021, och övriga 
medlemskommuner den 15 november. Projektet har förlängts och förändrats 
under året och har tagit mycket resurser i anspråk. Itsam har tillsammans 
medlemskommunerna skapat en styrgrupp för att bättre kunna hantera risker 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

och utmaningar vilket fallit mycket väl ut. Projektet väntas fortlöpa till första 
kvartalet 2022 för att därefter avslutas. 
I mars 2021 slutade tidigare förbundsdirektören och ersattes av en 
tillförordnad förbundsdirektör under rekryteringstiden. Den nya 
förbundsdirektören började sin tjänst den 12 augusti 2021. 
Under hösten 2021 har arbetet präglats av fokus på kommunikation såväl 
internt inom Itsam, såväl som hos medlemskommunerna. Arbete genomförs 
för att kartlägga processer och hitta mer enhetliga, tydliga och transparenta 
förhållningssätt inom alla delar av Itsam. 
Ekonomiuppföljning 
Årets resultat uppgår till 2 729 Tkr vilket är, 2 729 Tkr över budgeterat 
resultat och 1 527 Tkr högre än 2020-års resultat. 
Differensen om 2 729 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 

 Personalkostnaderna är drygt 2 036 Tkr lägre än budgeterat vilket 
förklaras av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter under 
året. 

 Verksamhetskostnaden för Accesspunkter, Accesswitchar och VPN-
tjänst blev sammanslaget 1 964 Tkr lägre än budgeterat då inte alla 
budgeterade leasingavtal föll ut. Avskrivningskostnaderna blev 
samtidigt 355 Tkr lägre på grund lägre investeringstakt orsakad av 
komponentbrist. 

 Leasing- samt avskrivningskostnader för hyrdatorer blev totalt sett 
921 Tkr lägre än budgeterat då investeringar ej kunnat genomföras i 
den omfattning som budgeterats på grund av komponentbrist. 

 Kostnaden för den centrala driftmiljön blev 1 020 Tkr lägre än 
budget. 

 Utbildningskostnaderna är 832 Tkr lägre än budgeterat. 

 Intäkter för försäljning av uttjänta hyrdatorer var ej budgeterade (1 
479 Tkr) 

 Vinst om 201 Tkr vid försäljning av utrustning till Vökby var ej 
budgeterat. 

 Kostnaden för införandet av Google Workspace avviker från budget 
med 5 189 Tkr då införandet ej var budgeterat. 

 Att en kostnadsreservering om 498 Tkr avseende en osäker 
kundfordran har gjorts.  

Avvikelsen om 1 527 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 
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 Kommunalförbundet krediterade 2020 faktureringen för 
användarkonton till ett värde av 1 682 Tkr. 

 
Ordförandes förslag till beslut är att Direktionen godkänner slutlig version av 
Årsredovisning 2021 samt föreslår medlemskommunerna att göra detsamma. 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021, slutlig version 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 14 Dnr 2021/44 

Internkontrollplan 2021 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 
2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
Direktionen har i enlighet med kommunallagen 6 kap det övergripande 
ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 
riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uttolkat begreppet intern 
kontroll och poängterar bland annat att det ska finnas systematiskt ordnade 
kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontroller ska 
dessutom planeras, organiseras, genomförs och följs upp årligen med 
utgångspunkt från en risk och väsentlighetsbedömning (sårbarhetsanalys).  
Nedan listade områden har valts ut till moment som ska kontrolleras för år 
2021. Rapporterna gällande nedan områden finns att läsa i sin helhet.  
- Registerförteckning enligt GDPR 
- Informationssäkerhet 
- Ärendehantering 
- Körjournaler 
- Incidentrapportering 
Ärendet 
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att 
de av direktionen fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella 
systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.  
Arbetet med internkontroll utgör en central del i kvalitetssäkringen av Itsams 
verksamheter. 
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Internkontroll har till syfte att säkerställa en; 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt  
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm uppnås.  
Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom 
rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt 
rättvisande räkenskaper uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-03-17 § 14 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 15 Dnr 2020/64 

Verksamhetsplan 2021 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan för år 
2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
För att skapa en tydlig struktur för arbetet samt ökad transparens gentemot 
medlemskommunerna arbetar Itsam kontinuerligt med att utveckla sina 
verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen syftar till att öka överblickbarheten 
samt förståelsen för Itsams verksamhet.  
Itsams verksamhet kan, med en förenklad beskrivning, delas upp i två 
huvudområden vilket är löpande drift och underhåll samt utveckling och 
tidsbegränsade insatser. För att få en bättre uppföljning samt ökad 
transparens över Itsams verksamhet har utvecklingsinsatserna samt 
tidsbegränsade insatserna sammanställts i en verksamhetsplan som följs upp 
i samband med årsbokslut för 2021.  
Detaljnivån i verksamhetsplanen är hög och detta har medfört att justeringar 
kommer ske under året. Fördelen med den mer detaljerade beskrivningen är 
att det skapar en ökad medvetenhet om de prioriteringar som behöver göras, 
både vid planeringen men även när justeringar måste göras. På så vis uppnås 
en tydligare styrning och även bättre arbetsmiljö med minskad stress på 
personalen. Vidare ges övriga verksamheter i medlemskommunerna en insyn 
i Itsams verksamhet och därigenom kan ökad förståelse för hur olika 
utvecklingsarbeten behöver planeras gemensamt av verksamheten och Itsam.  
Utöver de arbetsinsatser som sammanställts i verksamhetsplanen tillkommer 
löpande drift, service och support, arbete i arbetsgrupper samt andra löpande 
samverkansuppdrag, serviceuppdrag och problemlösning tillsammans med 
verksamheterna. 
Ärendet 
Inför verksamhetsplan 2021 beslutades av direktionen att åtta arbetsinsatser 
skulle fungera som särskilt utvalda områden. Dessa åtta arbetsinsatser är: 
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 Avrop/upphandling trygghetslarm 

 Upphandling nytt HR-system 

 Informationssäkerhetspolicy IT 

 Projekt Bexit 

 Multifaktorsautentisering 

 Ny digital plattform 

 ITSM – ärendehanteringssystem  

 Nära IT 
 
Uppföljningarna av ovan nämnda arbetsinsatser återfinns i uppföljningen av 
verksamhetsplanen för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-03-17 § 15 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10 
Verksamhetsplan 2021 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 16 Dnr 2022/31 

Krisledningsorganisation  
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet. 
Medlemskommunerna efterfrågar deltagande från Itsam i olika 
krisledningsfunktioner.  
Itsam behöver från medlemskommunerna få mer preciserade önskemål om 
vilken kompetens som önskas för att kunna svara upp mot efterfrågan. 
Kommunchefsberedningen enas i diskussionen om att det framför allt 
behövs en generalist-kompetens/roll som sedan kan vara en länk över till 
andra mer specifika kompetenser kring säkerhet och beredskap. 
Kommuncheferna önska avropa sak- och expertkompetens kring IT-frågor 
vid behov och anser sig inte behöva permanent deltagande i krisledning. 
Kommunchefsberedning lyfter också frågan om Itsams egna interna 
krisledningsorganisation och vikten av att nu se över både organisation, 
beredskap och den egna förmågan att upprätthålla kritiska funktioner vid en 
eventuell kris. Eventuellt bör viss personal öronmärkas och även 
krigsplaceras inom företaget. 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 17 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. 
Arbetet med planerad avinstallation av MS Office den 18 april fortsätter 
enligt plan.   
Frågan har väckts om arbetet går för fort fram och om det kan innebära ett 
arbetsmiljöproblem i de berörda kommunerna. Styrgruppen har därför ett 
nytt möte under dagen för att diskutera om tidsplanen kan hållas. 
Funktionen kryptering inväntar nu godkännande i testmiljön. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2023-03-17 § 18 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 18 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. 
Tidplanen för framtagandet av underlag till utträdesavtal ligger för 
närvarande efter tidplanen. Planerat remissutskick till kommunstyrelserna 
den 23 april kan komma att skjutas fram ytterligare. En extra 
Kommunchefsberedning och ett extra direktionssammanträde kommer därför 
att behövas för att ärendet ska hinna behandlas i respektive kommuns 
kommunstyrelser för att sedan tas upp till beslut i Kinda kommuns 
kommunfullmäktige senast vecka 26 2022. 
Styrgruppen kommer att ta hänsyn till kommunernas inplanerade 
sammanträden i månadsskiftet maj/juni för respektive kommunstyrelse och 
utifrån ärendeberedningstider för dessa uppdatera tidplanen innan 
direktionens nästa sammanträde. 
Möjliga beslutsdatum i kommunstyrelsen (datum för beredning) för 
respektive kommun är: 
Boxholms kommun  17 maj (3 maj)  
Kinda kommun  30 maj (16 maj) 
Vimmerby kommun  1 juni (3 maj) 
Ydre Kommun  23 maj ( 9 maj) 
Åtvidabergs kommun  1 juni (23 maj) 
Ödeshögs kommun  1 juni (17 maj) 
 
Datum för extra kommunchefsberedning och direktionssammanträde ska 
ingå i den reviderade tidplanen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-03-17 § 19 
Reviderad tidslinje 2022-03-23 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 19 Dnr 2022/17 

Handlingar för kännedom - 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade 
handlingar som kan vara intresse för kommunchefsberedningen och 
direktionen.  
Till direktionens sammanträde 2022-03-31 bifogas en incidentrapport som 
handlar om inloggning i Sitevision.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningen protokoll 2022-03-17 § 20 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
Incidentrapport 2022-03-03 Sitevision inloggning 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 20 Dnr 2022/34 

Ändrad sammanträdesdag 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att ändra sammanträdesdag från 1 december till den 24 
november klockan 13:00 – 15:00, samt att sammanträdet ska ske digitalt. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagens 11 kapitel reglerar den ekonomiska förvaltningen inom 
kommunalförbundet. Lagstiftningen beskriver att budget behöver antas innan 
november månads slut. Kommunalförbundet Itsams förbundsordning 
förtydligar även hur den ekonomiska styrningen fungerar.  
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.  
Under föregående år beslutade direktionen att anta sammanträdesdagar för 
2022. Med anledning av ovanstående behöver således direktionens planerade 
sammanträde 1 december flyttas.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24  
Beslutsexpediering 
Akt
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