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§ 21 Dnr 2021/5 

Information från verksamheten - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg föredrar ärendet och lämnar följande 
information.  
Allt fler ärenden löses av Itsams första linje. En konsekvens av hög 
kompetens i första linjen frigörs resurser för andra och tredje linjen att 
fokusera mer på utvecklingsarbeten och reflektion.  
Sedan i början på mars har arbetsbelastningen varit mycket högre än vad den 
brukar vara. Det ställer högre krav på organisationen vilket gör att det är mer 
rörigt än vanligt. En större del av den ökade arbetsbelastningen beror på 
delvis på projektet Google Workspace samt distansarbete under en längre 
tid.  
Den 26/4 gick Åtvidabergs kommun, Itsams personal samt ambassadörer i 
Ödeshögs kommun över till Google Workspace. Migreringen har gått enligt 
plan och det väntade trycket på servicedesk under veckan uteblev.  
Mer information om projektet kommer i senare ärende på dagordningen.  

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 22 Dnr 2021/6 

Personal - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg föredrar ärendet och lämnar följande 
information. 
En ny rekrytering pågår efter Theresé Spjelkavik som är 
verksamhetskoordinator inom strategi- och projekt. Theresé gör sin sista 
arbetsdag 7/5.  
Strategi- och projektchef Frida Björk är sjukskriven under en längre period. 
Frågor som behöver hanteras tas upp löpande i ledningsgruppen. 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 23 Dnr 2021/7 

Ekonomi - uppföljning - 2021 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen till protokollet.        
 
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att se över rutiner, 
processer och ansvarsförhållanden inom den interna organisationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Under detta ärende lämnar ekonom Malin Vikström information gällande 
ekonomi – uppföljning. 
Till direktionens sammanträde 2021-04-29 är Malin Vikström kallad för att 
diskutera uppdraget gällande ekonomisk månadsuppföljning. Malin redogör 
för hur controllerfunktionen är fördelad procentuellt mellan Itsam och 
Åtvidabergs kommun samt vilka andra uppgifter en controller gör. En 
månadsuppföljning har med dagens upplägg inte fungerat att kunna leverera 
då tid inte funnits för det.  
Direktionen är överens om att någon form av ekonomiuppföljning är 
önskvärd. 
Kopplat till Malins informations pågår en diskussion mellan direktionens 
ledamöter att få en mer jämn balans mellan funktionerna på Itsam. Detta 
hänger även samman med informationen som Robert Bredberg lämnade 
under ”Personal – uppföljning”. Direktionen är överens om att det är 
lämpligt att formulera ett uppdrag till förbundsdirektören för att komma till 
rätta med ovan beskrivna problem.  

Yrkanden 
Ordförande Claes Sjökvist yrkar att direktionen ska besluta: ”Direktionen 
beslutar uppdra till förbundsdirektören att se över rutiner, processer samt 
ansvarsförhållanden inom den interna organisationen”. 
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Propositionsordningar 
Ordförande Claes Sjökvist konstaterar att det finns ett yrkande och avser 
ställa bifall mot avslag på föreslaget yrkande. Direktionen godkänner 
föreslagen propositionsordning och beslutar godkänna densamma.  

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 24 Dnr 2020/6 

Verksamhetsplan 2020 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 2020-02-25 § 6 att anta verksamhetsplan 2020 för 
kommunalförbundet Itsam. Från den övergripande planen finns det femton 
fokusområden som ska följas upp parallellt med uppföljning av hela planen.  

Ärendet 
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: 

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 ett dokument 
som bifogas denna skrivelse. Detaljnivån i detta dokument är hög och detta kommer 
givetvis medföra 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. 

Konsekvensbeskrivning 
Evikomp 
Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt som syftar till kompetensutveckling för 
personal inom vård och omsorg. Itsams del i projektet är att utveckla en lärplattform 
för projektdeltagarna.  

Efter hösten har arbetet med Evikomp fortsatt men med tillfällen anpassade efter 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende Covid-19. Arbetet har på grund av 
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Covid-19 inte fortsatt i den takt som det var planerat. Itsam anser dock att arbetet 
bör upprättas återigen när situationen gällande Covid-19 ser bättre ut.  

Implementering dokument och ärendehanteringssystem 
Hösten 2019 tecknades avtal med EssVision (numera Sokigo)gällande dokument- 
och ärendehanteringssystemet Evolution. En implementeringsplan har tagits fram 
och implementering av det nya systemet ska genomföras under 2020. 

Implementationen har gått enligt beslutad plan med leverantören Sokigo. Itsam har 
undertecknat leveransgodkännande med leverantören och tidsplaneringen har 
lyckats. Det finns dock en rad åtgärder i en restlista som Itsam behöver göra kopplat 
till drift.    

Värdegrund och bemötande 
För att nå Itsams vision om Sveriges bästa användarupplevelse är det avgörande att 
all personal på Itsam har ett serviceinriktat förhållningssätt som baseras på en 
gemensam värdegrund där alla hjälps åt för att skapa en effektiv stödfunktion till 
medlemskommunerna. För att skapa en tillåtande kultur där vi vågar prata om våra 
åsikter, värderingar och förutfattade meningar arbetar Itsams ledningsgrupp ihop 
med gruppledarna för att utveckla gruppens förmåga att hantera de dilemman som 
uppstår i en verksamhet som dagligen servar 15000 användare. Under våren 2020 
kommer arbetet tas vidare till samtliga medarbetare på Itsam i form av att 
verksamhetskoordinatorer från Evikomp, tillsammans med Itsams gruppledare 
kommer hålla diskussionsgrupper inom just de avgörande områdena såsom 
värderingar, bemötande och förutfattade meningar som Itsams personal dagligen 
möter och som det krävs en stor medvetenhet om för att uppnå Itsams vision.  
 

Itsams pågående värdegrundsarbete med Evikomp har avbrutits med anledning av 
Covid-19, då arbetet gjordes främst i grupper mellan medarbetarna. Under senare 
delar av året har även digitala föreläsningar erbjudits så arbetet inte helt skulle 
stanna av.  

Riktlinjer för informationssäkerhet och informationsklassning 
I en allt mer digital verksamhet är hanteringen av kommunernas information 
avgörande. Det krävs en enhetlig hantering av känslig information samt en 
kartläggning avseende vilken information som hanteras och vart denna information 
finns. I uppdraget som informationssäkerhetssamordnare hjälper Itsam 
medlemskommunerna i arbetet med informationsklassning. För att skapa en säker 
hantering som är gemensam ska riktlinjer för informationssäkerhet och 
informationsklassning tas fram. 

Informationsklassning och riktlinjer 
Våren 2020 genomfördes en gemensam workshop om informationsklassning med 
representanter från varje medlemskommun. Resultatet var positivt på sådant vis att 
kunskapen om informationssäkerhet och klassning stärktes. Men endast ett fåtal 
kommuner hade möjlighet att genomföra sin del av arbetet, vilket ledde till att vi 
inte blev klara. Framgent är det troligtvis bättre att göra klassning utifrån en mindre 
informationsmängd, ex. i samband med upphandling.  
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Riktlinjer för informationsklassning (riktlinjer; instruktion; stödmaterial) har 
antagits. Förutom dessa har andra riktlinjer tagits fram såsom "Stöd för bedömning 
av informationssäkerhet" och "Informationssäkerhet – kontroll av app". 
 
Övergripande policy/riktlinje för informationssäkerhet 
Övergripande riktlinje/policy för informationssäkerhet har inte uppdaterats, arbetet 
med detta är planerat även för 2021. Policys/riktlinjer för informationssäkerhet bör 
uppdateras för att efterleva rådande praxis på området (lagkrav och förordningar). 
För att dessa policys/riktlinjer ska kunna uppdateras i enlighet med gällande 
informationssäkerhets-praxis, och få faktisk verkan på informationssäkerheten i 
praktiken, måste följande beslutas: 
 
 

 Ska den nya informationssäkerhetspolicyn ta utgångspunkt i att Itsam och 
medlemskommunerna gemensamt ansvarar för styrningen/systematiken i 
informationssäkerhetsarbetet? Eller ska den nya 
informationssäkerhetspolicyn endast ta Itsam i beaktning (ex. kraven för 
driftsmiljön)? 

 

Varför? 
Den nuvarande policyn "Informationssäkerhetspolicy IT" har utgångspunkt i IT och 
beaktar vanligen inte informationssäkerhet i ett bredare perspektiv 
(informationssäkerhet är inte bara en IT-fråga). I vissa fall innehåller den aspekter 
som närmare berör användare i kommunerna, men dessa är inte tillräckligt 
etablerade i kommunerna. Det leder oklarhet i ansvar/roller mellan Itsam (IT) och 
informationsägare (kommun). Detta leder i sin tur att systematiken i 
informationssäkerhetsarbetet uteblir, vi hamnar i en situation där vi oftare är 
reaktiva än proaktiva. 
 

 Ett exempel för att illustrera behovet av samordning: 
Upphandling av nytt IT-system kräver i många fall riskanalys med flera 
parter inblandade: IT (de tekniska delarna, IT-säkerhet), dataskyddsombud 
(GDPR-efterlevnad, juridisk kompetens), 
användare/systemförvaltare/systemägare (de som ska använda systemet, 
vilken typ av information ska användas i system?), upphandlare (kravställare 
informationssäkerhet), informationsägare/riskägare (vilken nivå av ex. 
juridisk risk kan accepteras?). 

 
Det finns ett behov av att stärka informationssäkerheten överlag i 
Itsam/medlemskommunerna, något som kommer kräva tid och resurser. Grunden 
för ett systematiskt informationssäkerhet (i enlighet med ex. MSB:s föreskrifter) är 
en tydlig ansvarsfördelning, något som måste vara första steget även i Itsam-
konstellationen. 
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Som informationssäkerhetssamordnare är det svårt att veta hur långt samordningen 
ska sträcka sig, det finns flera frågor som måste hanteras för att få igång 
systematiken. Vi har verktygen och kunskapen för att få igång arbetet, men först 
krävs det ett gemensamt ställningstagande kring ansvar för att det ska bli verklighet. 
Därefter är ett förslag att tydligare etablera ett informationssäkerhetsråd med 
representanter från medlemskommuner och Itsam för att komma fram till hur 
arbetet ska organiseras praktiskt framgent – det vill säga – bestämma hur styrningen 
av informationssäkerheten ska ske. 
 
Implementation av skolsystemet IST 

Implementeringen av skolsystemet IST har varit problematisk då leverantören inte 
har kunnat leverera den funktionalitet som efterfrågats. Under senaste ett och ett 
halvt åren har arbetet strukturerats upp och idag fungerar systemet men det finns 
fortfarande flera brister. En del funktioner behöver tillkomma. 

Under 2020 fortsatte arbetet enligt plan, ITSAM har tillsammans med verksamheten 
rullat ut flera nya moduler och tjänster, införandeprojektet är nu avslutat enligt 
beslutad införandeplan men med viss rest att hantera. 

Följande moduler/tjänster rullades ut under 2020: 
·         IST-Medgivande 
·         IST-Analys Lärande GR (GY saknas fortfarande) 
·         EduCloud (api tjänst) 
·         IST Förskola Admin 
·         IST Förskola Lärande 
·         IST VUX Admin 

Tidigare projektgrupp är nu ombildad och träffas löpande under ett nytt namn IST-
Forum, tanken är att löpande byta erfarenheter och jobba vidare med de frågor som 
finns inom området. 
 
Införande av Skolon  
Skolon är ett system för licenshantering och administration av digitala läromedel. 
Systemet ger en samlad portal för alla digitala läromedel och skolverktyg samt 
möjligheter att administrera behörigheter och undvika att det köps in fler licenser än 
vad som är nödvändigt då tilldelning och förflyttning mellan lärare kan skötas på ett 
samlats ställe.  
 

Avrop och tilldelning blev försenat vilket påverkade tidsplanen, under hösten 2020 
var större delen av tjänsten i drift. Tyvärr fanns det stora problem med att få ut 
”rätt” information från skolsystemet IST gällande grunddata (elever, lärare, 
grupper, klass kopplingar) vilket projektet var beroende av, detta resulterade i vissa 
förseningar. Kommunerna har idag kommit lite olika långt i sitt arbete med att 
implementera tjänsten fullt ut i verksamheterna. Q1 2021 kommer möjligheten 
finnas för de som vill att lägga till även förskolans personal till systemet. 
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Klientupphandling 

Under året går avtalet för klienter ut. En förstudie genomförs för att undersöka 
möjligheten till ett mer flexibelt avtal med fördelaktiga priser. I befintligt avtal är 
kommunerna bundna till en tillverkare och priserna justeras kontinuerligt upp när 
produkter förändras. Förstudien behöver därför undersöka olika alternativ till 
framtida klientinköp och hantering samt undersöka för och nackdelar med att 
samordna Itsams upphandling av klienter med upphandling av AV- produkter samt 
upphandling som genomförs i fjärde storstadsregionen.  
 
Itsam valde att förlänga det befintliga avtalet med Atea då det fanns en 
förlängningsoption på ett år till och med 2021-12-17. Anledningen till detta är att 
ramavtalet hos Kammarkollegiet blev överprövat och försenat och beräknas vara 
klart till sommaren 2021. Itsam planerar därför att avropa från det nya ramavtalet 
när det finns på plats.  
 

AV produkter/digitala klassrum 

Kommunchefsberedningen beslutade 2019-02-07 att ge Itsam i uppdrag att ta 
genomföra en studie med efterföljande upphandling för att kunna hantera 
medlemskommunernas behov av AV utrustning samt digitala klassrum. Idag är 
gränsen mellan it utrustning och annan av utrustning oklar och de flesta produkter 
inom denna kategori är i praktiken datorer som kräver uppkoppling på 
kommunernas nätverk. Dessa produkter leder idag till brister i it-säkerheten då det 
inte finns någon samordning eller certifiering från Itsams sida. Vidare är det vanligt 
förekommande att frågor gällande av produkter och digitala klassrum ställs till 
Itsam redan idag. För att åstadkomma en mer sammanhållen upplevelse där 
användarna tydligt vet vart man vänder sig för stöd och support kommer Itsam 
under året upphandla en partner för denna hantering och produkterna kommer 
därmed införlivas i Itsams supportprocess och livscykelhantering.  
 

Itsam tecknade avtal med leverantör AVS 2020-07-01. Avtalet skrevs på med 
möjlighet till option på tre år till. En option är nyttjad och nuvarande avtal är 
således giltigt till 2022-06-30. Avropet gjordes från SKL Kommentus ramavtal.  

 

Arbetsgrupper och styrgrupper 
It utvecklingen och digitaliseringen av kommunerna styrs utifrån de behov som 
verksamheterna har och utifrån de tekniska möjligheter som finns för att 
verksamhetsutveckling. För att driva denna utveckling och för att skapa en bra 
grund för samarbete mellan kommunerna är det viktigt med en löpande kontakt 
mellan it avdelningen och de olika verksamhetsområdena. Den modell som tagits 
fram baseras på att verksamhetsbehoven fångas upp och diskuteras i arbetsgrupper 
som sedan lägger fram förslag till styrgrupp. Det finns idag 12 arbetsgrupper och 
fem styrgrupper. Arbetsgrupperna träffas efter behov beroende på vilka frågor som 
är aktuella medans styrgrupperna träffas två gånger per år. Grupperna samordnas 
och administreras av Itsams kundansvariga.  
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Under året har arbetsgruppen för soc träffats en gång per månad. Styrgruppen 
träffades två gånger per och alternativt vid behov.   
 
Implementation av socialtjänstsystem – Lifecare 
Under början av året tecknades nytt avtal med Tieto AB gällande 
socialtjänstsystemet Procapita/Lifecare. I och med det nya avtalet kan arbete med 
att övergå/uppgradera till Tietos nya system Lifecare påbörjas. Systemet innehåller 
en rad moduler och det gradvisa införandet kommer att pågå under hela 2020 och 
även fortsätta under 2021. 
 
Införandet i stort går bra och fortgår under 2020 och även under 2021. Delarna 
kring IFO är i stort sett klara, och VoO implementeras under 2021.  
Införandet går bra och fortgår under året, IFO-delen är i stort sett klar, VoO pågår. 
 
Ny digital plattform 
Itsam har drivit ett arbete för att införa Microsoft 365 vilket är en plattform som kan 
medföra ökad mobilitet, förenklat digitalt samarbete och flexiblare kontohantering 
både avseende kostnader och behörighet. Under 2020 handlar det i största del om 
anpassningar av den tekniska miljön och att genomföra en pilot på Itsams personal 
samt ambassadörer i övriga verksamheter. För att få full effekt av arbetet krävs ett 
ökat fokus på informationshantering i samtliga verksamheter.  
 
Efter avslutad upphandling antogs införande av Google Workspace. Fram till nu har 
Itsam migrerat personal på Itsam och valda Core-IT användare. Early Adopters 
(ambassadörer) skulle ha migrerats den 22/3 men flyttades en vecka efter 
diskussioner inom kommunerna. Nu är Åtvidabergs ambassadörer migrerade + 1 
person i Ydre kommun. 
 
Läget för Go Live 26/4 är osäkert då flertalet kommuner vill vänta med införandet 
med anledning av utredning av säkerhet, juridiska frågor samt kompatibilitet mot 
verksamhetssystem. 
 
Fiberprojekt 
Utöver det löpande arbetet med att bygga ut fibernätet genom att ansluta kunder till 
redan befintliga stamnät, så kallade återetableringar, kommer Itsam under 2020 att 
genomföra större utbyggnadsprojekt enligt följande: 

 Boxholm – Malexander Åsbo 
 Kinda – Opphem, Oppeby Sätra, Skälhamra, Ennesbo, Lottendal 
 Åtvidabergs landsbygd 

Utöver dessa projekt genomförs som sagt så kallade återetableringar. Under 2020 
planeras för minst 180 återetableringar. 
 
 
Projektet avseende Boxholm rullar på och grävning inom projektområdet i 
Boxholms kommun är i stort sett avslutad. Detaljprojektering och grävning i den del 
av projektet som ligger i Mjölby kommun är nyligen påbörjad. Vi har börjat 
anslutning av kunder och det kommer att fortsätta under våren och sommaren. Sista 
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kunderna beräknas bli anslutna under augusti månad. Vi har fortfarande inte fått 
tillräckligt med beställningar för att uppfylla Länsstyrelsens krav för fullt stöd. 
Projektet som helhet ska vara avslutat årsskiftet 2021/2022. 
 
Nytt HR-system 
Under 2020 genomförs en förstudieför för att utreda kommunernas behov samt 
funktionalitet och användarvänlighet i de olika HR system som finns på marknaden. 
Efter genomförd förstudie kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation för 
upphandling att påbörjas. Målet med arbetet är att implementera ett modernt system 
med ökade möjligheter till digitalisering och automatisering av hr processerna.  
 
Arbetet med att ta fram en kravspecifikation är i full gång. Arbetsgrupper inom 
varje kommun jobbar med detta och ska vara klara under april. Därefter ska 
projektgruppen sammanställa de olika kraven och en upphandlingsförfrågan ska 
sammanställas. Enligt tidplanen ska en upphandling publiceras innan sommaren och 
en utvärdering påbörjas efter sommaren. Målet är att ett avtal med leverantör ska 
finnas påskrivet innan oktober månad. 
 
 
Driftsättning av ny servermiljö 
Under 2019 påbörjades arbetet med att uppgradera Itsams servermiljö för att 
möjliggöra en effektivare och mer automatiserad drift av kommunernas system. 
Den nya miljön möjliggör även att Itsam kan fortsätta ligga i framkant i den 
kommunala verksamhetsutvecklingen och digitaliseringen. Den nya servermiljön är 
en förutsättning för att skapa en ännu mer stabil miljö med effektiv övervakning och 
automatiserad drift. Den nya miljön är även en avgörande del i att förbereda Itsam 
och dess medlemskommuner för kommande förändringar avseende driftformer där 
driftansvaret i högre utsträckning delas mellan Itsam och leverantörerna av 
verksamhetssystem.  
 
ITSAM har under 2020-Q4 infört och driftsatt helt nytt omstrukturerat serversystem 
för "core infrastructure", detta inkluderar 2x4 nya ESXi-servrar för vår 
virtualiseringsplattform VMware samt tillhörande ny nätverksinfrastruktur. I 
samband med detta har vi avvecklat vår gamla Cisco UCS servermiljö med 
tillhörande VMware-licenser. 
 
Införande av chattfunktion 
Itsams Servicedesk har en mycket hög tillgänglighet via telefon och möjlighet att 
göra digitala ärenden via e-post eller servicedesksidan. Servicedesk är en mycket 
uppskattad verksamhet som årligen får goda omdömen av medlemskommunernas 
medarbetare. För att ytterligare förbättra tillgängligheten och kunna bli ett ännu 
bättre stöd i det dagliga arbetet ska en chattfunktion införas. För att införa 
funktionen ska en teknisk genomgång av olika alternativ genomföras och 
organisationen ska anpassas så att användarna upplever chattfunktionen som ett 
effektivt sätt att kontakta Itsam.  
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Under 2020 har arbetet med att hitta en chattfunktion påbörjats. Flera alternativ har 
utvärderats. Förarbetet som gjorts har resulterat i att en chattfunktion kommer ingå i 
det nya ärendehanteringssystem som ska införas. Ett projekt har startats för att hitta 
en ersättare till Nilex som ärendehanteringssystemet idag. Projektet har dock 
skjutits upp med anledning av projektet Google Workspace.  
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2020 

Protokollsutdrag 2020-02-25  § 6 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 25 Dnr 2020/26 

Internkontrollplan 2020 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
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).  
Internt styrande dokumentation är Itsams reglemente för intern kontroll och 
nedan listade områden har valts ut moment som ska kontrolleras. 
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. 
Detaljerade kontrollrapporter är utskickat som underlag till ärendet.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag direktionen 2020-06-11  § 24  
Internkontrollplan 2020 
Kontrollrapporter på samtliga kontrollområde 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 26 Dnr 2021/17 

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
Direktionen beslutar att merkostnaderna för kommande utredning avseende 
lämna kommunalförbundet kommer faktureras Kinda kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 2021-04-01 § 16: 
- Att ta emot utredningen i enlighet med det uppdrag direktionen beslutade 
ge förbundsdirektören 2020-09-24 § 38. 
- Att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med hur processen för 
Kinda kommuns utträde ur kommunalförbundet kommer gå till. Processen 
tas fram i samråd med tjänstemän i Kinda kommun. 
- Att uppdraget ska återrapporteras under direktionens sammanträde 2021-
04-29.  
Detta ärende och denna återrapportering har sin utgångspunkt i direktionens 
tredje att-sats, vilket avser en återrapportering över givet uppdrag.  

Ärendet 
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg avrapporterar att kontakter har gjorts 
till samma utredare som gjorde den första utredningen. De som gjorde den 
första utredningen var PwC.  
I den nuvarande fasen har man en uppdragsdialog med PwC om vad 
uppdraget ska innehålla mer i detalj. Samtliga parter är överens om att 
processen ska lösas på ett snabbt och smidigt sätt.  
En förhoppning är att utredningen kan vara klar till sommarens semester. Det 
beror främst på hur tidsresurserna ser ut på PwC för tillfället. En viktig 
avgränsning för utredarna är att utreda förutsättningarna för 
kommunalförbundet kopplat till detta uppdrag. Ärendet kommer att följas 
upp under varje direktionssammanträde framöver.  
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Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträde 2021-04-01 § 16 

Yrkanden 
Ordförande Claes Sjökvist yrkar att direktionen ska besluta: ”Direktionen 
beslutar att merkostnaderna för kommande utredning avseende lämna 
kommunalförbundet kommer faktureras Kinda kommun.” 

Propositionsordningar 
Ordförande Claes Sjökvist konstaterar att det föreligger ett yrkande som han 
avser ställa bifall mot avslag på. Föreslagen propositionsordning godkänns. 
Ordförande Claes Sjökvist ställer bifall mot avslag på föreslaget yrkande och 
finner att direktionen godkänt detsamma. 

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 27 Dnr 2021/8 

Google Workspace 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 2021-04-15 § 20 att uppdra till förbundsdirektören att 
ta fram en ny tidsplan med tillhörande dokumentation mot ett nytt Global Go 
Live datum den 15/11. Tillhörande dokumentation redovisas på direktionens 
sammanträde 29/4. Utöver detta beslutade direktionen att uppdra till 
förbundsdirektören att migrera Åtvidabergs kommun i enlighet med tidigare 
projektplan om Global Go Live 26/4 samt att uppdra till Itsam att koordinera 
informations- och utbildningsinsatser till medlemskommunerna.  
Dokumentationen som var underlag till direktionens beslut 2021-02-25 är 
även underlag i ärendet till sammanträdet 2021-04-29.  
Projektledare Roger Karlsson presenterar de nya planer och den tidslinje som 
påverkats av att projektet skjutits upp för fem av de sex 
medlemskommunerna. En presentation över den nya projektorganisationen 
presenteras för information för direktionen. Presentationen kommer att 
skickas ut till direktionens ledamöter och ersättare   
Detta ärende och denna avrapportering avser det beslut direktionen tog 2021-
04-15 § 20 och utgår från att tillhörande dokumentation till projektet ska 
redovisas.  

Ärendet 
Projektledare Roger Karlsson lämnar följande information gällande status för 
projektet Google Workspace.  
- Åtvidabergs kommun fullt migrerad 26 april 
- Få frågor till servicedesk, har nästan uteslutande bestått av frågor kring 
hantering av funktionsbrevlådor samt rena handhavandefrågor.  
- Frågestunder för användare i Åtvidabergs kommun är inplanerade v.17 & 
18 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

- Boxholm, Ödeshög, Ydre, Vimmerby och Kinda kommun migreras den 15 
november. 
- Arbete med tester av olika verksamhetssystem (MS officekoppling) 
påbörjas snarast.   
- Statistik från själva migreringen gällande mejl och kalender visar att 
migreringen var lyckad.  
Projektledare Roger Karlsson visar även en uppdaterad tidslinje med 
tillhörande utbildningsplan. Detta material publiceras i Netpublicator efter 
sammanträdet samt skickas ut per e-post.  
Slutligen visar projektledare Roger Karlsson en organisationsskiss över den 
nya projektorganisationen.  

Kostnadsredovisning Google Workspace 
Ekonom Malin Vikström lämnar följande information gällande 
kostnadsredovisning för projektet Google Workspace. Presentationen i 
ärendet kommer att skickas ut till direktionens ledamöter och ersättare.  
Införandekostnader 
Investering 
Konsultarbete Teknikprojektet: 2 295 707 kr 
Avskrivning över 8 år med aktivering 1/4 resp 1/11 och gemensamt 
slutdatum 31/3-2029 ger årlig avskrivning om: 294 073 kr 
Avskrivning 2021 uppgår till 154 195kr 
Drift 
Utbildning Förändringsprojekt: 270 682 kr 
Förändringsstöd Chefer: 390 985 kr 
Konsultarbete Förändringsprojekt: 1 042 626 kr 
Totala driftskostnader avseende införandet uppgår till: 1 704 293 kr 
 
Kostnad GWS 2021 
- Driftsättning april 
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Kostnad GWS 2022 

 
 
Kostnadskonsekvens för kommunerna 

 
- Kostnad för ett användarkonto kommer (preliminärt) öka från budgeterade 
1826 kr till 2026 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Itsam Google Workspace project plan 
Statement of work 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20 

Boxholm Kinda Vimmerby Ydre Åtvidaberg Ödeshög Summa
Utfall användarkonton 2020 840 048 2 356 752 3 798 864 845 376 2 273 280 1 141 968 11 256 288
Utfall datorlicenser 2020 353 423 722 089 1 715 937 276 263 821 904 357 473 4 247 089
Summa utfall 2020 1 193 471 3 078 841 5 514 801 1 121 639 3 095 184 1 499 441 15 503 377

Budget användarkonton 2021 1 311 876 2 697 749 4 594 594 872 684 2 718 496 1 258 640 13 454 039
Budget datorlicenser 2021 363 000 748 000 1 819 000 284 000 850 000 384 000 4 448 000
Summa budgetposter 1 674 876 3 445 749 6 413 594 1 156 684 3 568 496 1 642 640 17 902 039

Prognos användarkonton 2021 1 236 523 3 469 061 5 591 802 1 244 366 3 346 193 1 680 939 16 568 884
Prognos datorlicenser 2021 342 998 700 788 1 665 320 268 114 797 659 346 928 4 121 808
Summa prognos 2021 1 579 521 4 169 849 7 257 122 1 512 479 4 143 852 2 027 868 20 690 692

Diff mot 2020 386 050 1 091 009 1 742 321 390 840 1 048 668 528 426 5 187 315
Diff mot budget -95 355 724 100 843 528 355 795 575 356 385 228 2 788 653
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§ 28 Dnr 2021/13 

Handlingar för kännedom - 2021 

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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