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§ 1 Dnr 2021/20 

Godkännande av externa mötesdeltagare - direktion 
2021-02-25 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar godkänna att Robert Bredberg samt Claes Sjökvist får 
delta på direktionens sammanträde 2021-02-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen behöver ta ställning till huruvida Robert Bredberg och Claes 
Sjökvist kan delta på dagens direktionssammanträde.  
Robert Bredberg är föreslagen som tillförordnad förbundsdirektör och Claes 
Sjökvist är föreslagen som direktionens ordförande. 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 2 Dnr 2021/5 

Information från verksamheten - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly föredrar ärendet och lämnar 
följande information.  
Supportavgift – vad omfattas 
Följande ingår i supportavgiften: 
● Service och support linje 1 till 3 
● Tekniker på plats support 
● Logistik leverans/utbyte 
● Inhämtning för service 
● Deploy 
● Programportal SCCM 
● Internetaccess 
● Återskick/försäljning 
● Wipe (säker radering) 
● MDM (mobile device management 
● Ärendehanteringssystem 
● Rapportering (statistik, pågående aktivitet mm.) 
● Guider 
● Upphandling 
● Leverantörskontakter 
● Omvärldsbevakning 
● Miljöhantering (kartong, återvinning mm) 
● Overheadkostnader (del av då en del finansieras via 
förlusttäckning) 
● Övrig support (ekonomifrågor, generella användarfrågor, 
frågor om funktioner inom Itsam mm.) 
● Livscykelhantering 
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Utredning PwC 
● Faktagranskning har skett 
● Utredningen har skickats ut på remiss efter kommundirektörernas 
sammanträde 2021-02-11 
● Utredningen visar på många områden där det krävs vidare arbete 
 
Utveckling av flöde för fiberfrågor/organisationsförändring  
● Integrerad del av Itsams flöde 
● Möjlighet att nå Itsam 7 – 17 
● Finn inte längre en särskild grupp för fiberfrågor 
 
Nytt HR system 
● Systemvisningar genomförda 
● Visningarna har spelats in 
● Kravspecifikation påbörjas 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 1 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 3 Dnr 2021/6 

Personal - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly föredrar ärendet och lämnar 
följande information.  
 
Rekrytering av förbundsdirektör  
Annicki Oscarsson föredrar ärendet och lämnar följande information 
● Tre kandidater utvalda av rekryteringsbyrån 
● Intervjuer denna vecka 
 
Medarbetarenkät 
● Genomförd slutet av 2020 
● Nytt att den även omfattande gruppledare 
● Mycket höga resultat 
● Resultaten bifogas protokollet 

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 3 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 4 Dnr 2021/7 

Ekonomi - uppföljning - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar noterar informationen till protokollet. 
Direktionen beslutar uppdra till kommunchefsberedningen att utreda hur ett 
överskott i årsbokslut 2020 ska fördelas tillbaka till medlemskommunerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly föredrar ärendet.  
 
Årsredovisning  
● Sammanställning pågår 
● Bokföringsdisponeringar återstår 
● Positivt resultat på grund av lägre kostnader för datorer samt coronastöd 
● Återföring av pengar till kommunerna är aktuellt 
 
Kostnad klienter och mobiltelefoner 
● Tjänstekatalogen uppdaterad med nya priser 

- Sänkning vid köp något höjda vid leasing 
● Kostnad för mobiltelefoner uppdaterad efter tidigare beslut där Itsam 
sköter all hantering och månadsavgift på samma sätt som för klienter 
(leasingavtal dock inte klart) 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 3 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 5 Dnr 2021/15 

Val av tillförordnad förbundsdirektör 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar utse Robert Bredberg, kommundirektör Åtvidaberg, 
som tillförordnad förbundsdirektör till dess en ny förbundsdirektör är 
rekryterad samt ytterligare en månad för att kunna erbjuda ledningsstöd till 
den nyrekryterade förbundsdirektören. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly kommer att avsluta sin anställning 
2021-02-28 för att gå vidare med en tjänst som kommundirektör i Ånge 
kommun.  
En rekrytering för en ny förbundsdirektör pågår och fram tills en ny person 
tillträder finns det ett behov av att utse en tillförordnad förbundsdirektör.  
Robert Bredberg, kommundirektör Åtvidabergs kommun, är föreslagen att 
bli tillförordnad förbundsdirektör till dess en ny person är rekryterad. Det 
finns även ett behov av att Robert Bredberg erbjuder ledningsstöd i 
ytterligare en månad när en ny förbundsdirektör är rekryterad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-14 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 6 Dnr 2021/8 

Google Workspace 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar godkänna bilagd projektplan med tillhörande 
dokumentation.  
Direktionen beslutar uppdra till kommunalförbundet Itsam att koordinera 
informations- och utbildningsinsatser till medlemskommunerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefsberedningen gav förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly att 
påbörja arbetet med en upphandling av ny samarbetsplattform. 
En upphandling påbörjades för att konkurrensutsätta marknaden varvid 
Devoteam som vann upphandlingen med Google Workspace. Avtal 
tecknades under december 2020, och sedan dess har arbetet påbörjats mellan 
leverantör och Itsam. 

Ärendet 
Efter uppdraget om att påbörja en upphandling inom området har arbetet 
internt uppstartats för att påbörja en implementering. Ett uppstartsarbete med 
leverantören Devoteam har hållits och möten hålls flera gånger i veckan 
mellan leverantör och intern projektgrupp på Itsam.  

Konsekvensbeskrivning 
Projektplanen kan ses i flera olika delar. Nedan är de stora milstolparna 
leverantören och interna projektgruppen på Itsam kommit överens om.  
De stora milstolparna kan sedan delas in i mer detaljerade arbeten som kan 
läsas i bilagan ”Project plan”.  
Då en av medlemskommunerna motsätter sig förslaget, samt att inget annat 
förslag föreslagits i samband med motsättningen, lämnar 
kommunchefsberedningen över ärendet för beslut till direktionen.  
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Beslutsunderlag 
Statement of work – Google Workspace 
Projectplan – Google Workspace 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 4 

Protokollsanteckning/reservation 
Christer Segerstéen, Kinda kommun, reserverar sig till föreliggande förslag. 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 7 Dnr 2021/10 

Statistik - uppföljning 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
En av trenderna är att Servidesk och Linje 2 löser fler och fler ärenden och 
Linje 3 (System och Nät) får färre ärenden till sig att lösa. Det Itsam arbetat 
mycket med är en sammanhållen drift (från ax-till limpa – Linje1-2-3) och 
dokumentation, utbildning och kunskapsspridning har varit en stark 
bidragande orsak till att system och nätverkstekniker i linje 3 har kunnat 
arbeta mer med utveckling och förutse förändringar och problem innan de 
uppstår. Med andra ord har Itsam en mycket stabilare drift. Numera arbetar 
hela Itsam enligt denna modell. 
 
Det kan ibland vara svårt för enskild tekniker att prioritera sina uppdrag och 
tidigare kunde ett litet ärende sväva ut till att bli årsprojekt. Numera arbetar 
Itsams CAB-grupp med dessa ärenden och har både verksamhetsplan och 
arbetsgrupperna som verktyg för att prioritera ärendena.  
 
Ett annat stort trendbrott syns tydligt från hösten 2019. Från och med då 
bytte Itsam lokaler från Kisa till Linköping. Utöver en uppenbart bättre 
arbetsmiljö har även rekryteringar varit enklare. De analyser som 
presenterades i den utredning som Itsam tog fram i samband med flytten har 
varit precisa i sina utfall.   
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Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 7 

Beslutsexpediering 
Akt

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 8 Dnr 2021/9 

Val av ordförande till direktionen 2021-2022 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att välja Claes Sjökvist, Boxholms kommun, till 
ordförande för direktionen från 2021 till 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från 2021-01-01 Britt-Marie Johansson, Boxholms kommun, 
kommer att vara ordförande fram till slutet av februari.  
Med anledning av detta behöver Itsams direktion fatta ett beslut om vem som 
ska bli ny ordförande. Ordförandeskapet för 2021 och 2022 är som tidigare 
beslutat av direktionen och innehas av Boxholms kommun.  
Ny kandidat är Claes Sjökvist och denne föreslås väljas som ny ordförande. 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 9 Dnr 2020/59 

Tecknande av kommunalförbundet Itsams firma 2021 - 
2022 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar anta bestämmelser för tecknande av 
kommunalförbundet Itsams firma 2021-2022 enligt föreliggande förslag. 
Detta beslut ersätter tidigare beslut 2020-10-29 § 50, som därmed upphör 
gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Följande bestämmelser gäller för tecknande av kommunalförbundet Itsams 
firma 2021 – 2022. 
Kommunalförbundet Itsams firma ska tecknas av direktionens ordförande 
Claes Sjökvist och vid ordförandes förfall ska direktionens vice ordförande 
Jacob Käll träda i dennes ställe. Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av  
tillförordnad förbundsdirektör Robert Bredberg och vid förbundsdirektörens 
förfall ska teknisk chef Robert Dahlberg träda i dennes ställe vad gäller 
kontrasignering. 
 
Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som 
tecknas inom kommunalförbundets verksamhetsområde undertecknas av 
tillförordnad förbundsdirektör Robert Bredberg eller teknisk chef Robert 
Dahlberg 
 
Kvittering av medel samt undertecknande av utbetalningar från 
kommunalförbundets bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av 
checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till 
kommunalförbundets ställda värdehandlingar undertecknas av tillförordnad 
förbundsdirektör Robert Bredberg, teknisk chef Robert Dahlberg, ekonom 
Malin Vikström samt ekonomiassistent Ivana Dag.  
 
Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för 
indrivning av kommunalförbundets fordran mot extern part (ej 
medlemskommun), dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt 
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undertecknas av tillförordnad förbundsdirektör Robert Bredberg eller teknisk 
chef Robert Dahlberg. 
 
 
Rätten att utkvittera paket, rekommenderade eller assurerade försändelser 
eller motsvarande ställda till kommunalförbundets undertecknas av 
tillförordnad förbundsdirektör Robert Bredberg eller teknisk chef Robert 
Dahlberg, eller den som i deras ställe förordnas inom ramen för 
vidaredelegation.  
 
Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och 
riksomfattande upphandlingar, upphandlingar via inköpscentral och därtill 
hörande tilldelningsbeslut undertecknas av tillförordnad förbundsdirektör 
Robert Bredberg eller teknisk chef Robert Dahlberg. 
 
Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om 
köp/försäljning/samverkan av tjänster eller motsvarande mellan alla eller 
delar av de samverkande kommunerna (inkl helägda kommunala bolag) 
Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre, Åtvidaberg, Vimmerby, Vadstena, 
Regionförbundet Kalmar län samt Region Östergötland undertecknas av 
tillförordnad förbundsdirektör Robert Bredberg eller teknisk chef Robert 
Dahlberg. 
 

Ärendet 
Senast antaget beslut om firmateckning vad avser kommunalförbundet 
Itsams verksamhetsområde togs av direktionen 2020-10-29 § 50. Detta 
beslut behövs nu uppdateras med anledning av tillsättande av ny ordförande, 
ny tillförordnad förbundsdirektör samt sjukskrivning.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 10 Dnr 2021/13 

Handlingar för kännedom - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen till protokollet.  
Direktionen beslutar uppdra till direktionens presidie att med 
förbundsdirektör och ledningssekreterare på Itsam att ta kontakt med Itsams 
revisorer för att diskutera det framtida revisionsarbetet.  

Sammanfattning av ärendet 
Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade 
handlingar som kan vara för intresse för kommunchefsberedningen och 
direktionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-02-11 § 10 

Beslutsexpediering 
Akt
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