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§ 30 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. 

 I Vimmerby har en brand skett i en serverhall. Skadorna var inte 
omfattande men händelsen har lett till ett antal punkter kring 
brandsäkerheten att arbeta vidare med. 

 Arbetet kring IT-säkerhet och informationssäkerhet fortgår. Nano-
utbildningar tas fram. 

 Implementeringen av ledningssystemet pågår. 
 Upphandlingen av nytt HR-system fortgår. Domen i överprövningen 

av tidigare upphandlingsomgång har nu vunnit laga kraft. 
 Avtal för nytt ITSM (CRM)-system är nu tecknat med Topdesk. 
 Fler datorer än tidigare är beställda. Gäller framför allt Cromebook-

datorer. 
 Processer och 5-årsplaner för fiberutbyggnad för respektive 

medlemskommun är fortsatt under utarbetande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-05-24 § 30 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 31 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. 

 En tjänst, i supporten linje 2, är för närvarande vakant. Eventuell 
nytillsättning sker efter sommaren. 

 Två rehabiliteringsärenden pågår just nu. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-05-24 § 31 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 32 Dnr 2022/49 

Tertialrapport per den 2022-04-30 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att godkänna tertialrapport per den 2022-04-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tertialrapporten innehåller jämförande resultatuppgifter för motsvarande 
period föregående år. Begrepp och termer överensstämmer så långt som 
möjligt med dem som använts i den senaste årsredovisningen. Däremot så 
beaktar vare sig budget eller prognos omklassificeringar avseende 
redovisning av finansiell leasing, vilket däremot är justerat i årets respektive 
föregående års resultat- och balansräkning. Tertialrapporten läses i sin helhet 
i utskickat underlag.  
Ärendet 
Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsperioden. Sidointäkter respektive 
sidokostnader består av vidarefakturering av kostnader för 
bredbandsutbyggnad. 
 
Kommunalförbundet redovisar för det första tertialet ett positivt resultat om 
1 451 Tkr, i jämförelse med föregående år så är det en marginell 
resultatförbättring om 163 Tkr. 
Konsekvensbeskrivning 
Budgetuppföljningen visar hur periodens verksamhet har utfallit i 
förhållande till en tredjedel av budget. Budgeten är ej justerad för 
redovisning av finansiell leasing. 
 
Det positiva resultatet ackumulerat april förklaras i huvudsak av att vissa 
kostnader inte är linjärt fördelade över året, bland annat kostnaden för 
personal (med retroaktiv löneindexering från juni), samt Itsams interna 
kostnad för införande av nytt ärendehanteringssytem vilket kommer 
genomföras under årets andra halva . Även utbildningsrelaterade kostnader 
har sin tyngdpunkt under senare delen av året. 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Att intäkterna överstiger budget förklaras i huvudsak av volymökningar i 
support av datorer (500 Tkr), högre efterfrågan på arbeten i fastighetsnät 
(400 Tkr) samt tillkommande beställningar inom socialtjänstsystemet (500 
Tkr). 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Tertialrapport per den 2022-04-30 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-05-24 § 32 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 33 Dnr 2022/52 

Effektiviseringsuppdrag - återrapportering  
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera återrapporteringen av 
effektviseringsuppdraget till protokollet.  
Direktionen beslutar uppdra åt kommunchefsberedningen att arbeta vidare 
med mer konkreta ställningstaganden till föreslagna effektiviseringar, med 
avseende på eventuell påverkan på tjänsteutbud och/eller kvalitet, till 
nästkommande kommunchefsberedning. 
Direktionen beslutar att Claes Sjökvist, ordförande, och Jacob Käll, vice 
ordförande deltar vid nästa kommunchefsberedning den 18 augusti för att 
diskutera ställt uppdrag. 
Sammanfattning av ärendet 
Itsam tilldelades ett uppdrag av Direktionen den 2021-11-18 att ta fram ett 
effektiviseringsförslag på 4,4% av omsättningen presenterad i budget för 
2022, motsvarande 5 miljoner att presentera under senare delen av Q1 2022. 
Ett förslag presenterades 2022-03-03 vilket Direktionen återremitterade till 
Itsam för vidare arbete. 
Effektiviseringar 

Nr. Beskrivning 
Bedömd 
besparing 2022 

1 Avveckling Microsoft licenser 1 500 000 

2 E-tjänsteplattform 70 000 

3 Nya paket (ej erbjuda tillbehör mus, tgb, väska,skärm) 541 800 

4 
50% seniortjänst (50%) Ingen nyrekrytering, ingen intäkt 
evikomp 400 000 

5 
ej på platsensupport av mobiler (enbart Servicedesk o 
guider) 19 sek x 2500 mobiler x 12 mån * 285 000 

6 A/V som tjänst (ej genom oss) 1 500 000 

7 IST prisreduktion 270 948 

8 Billigare mobiler 800 000 
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 Summa 5 367 748 

Konsekvensbeskrivning 

1. Avveckling av Microsoftlicenser och införande av Google har 
tidigare estimerats till en besparing om ca 10 MSEK per år. Hur 
denna siffra beräknats är okänt men utifrån ett försiktigt antagande 
kan 1,5 M SEK sparas in detta år. 

2. E-tjänsteplattform kommer att innebära besparing utifrån den siffra 
som antogs i budgetarbetet. Siffran är framtagen utifrån det nya 
upphandlade priset jämfört med befintligt pris vi hade tidigare. 

3. Om Itsam erbjuder att vid inköp av ny dator, som ersättning för en 
gammal, inte beställa kringutrustning kan befintlig utrustning nyttjas 
ytterligare en period. Detta kan innebär fler omedelbara störningar 
om skärmar går sönder etc. Dock bedöms detta som en rimlig 
möjlighet utan för stor påverkan. Siffran är framtagen utifrån att alla 
datorer som beställs under andra halvåret beställs utan 
kringutrustning vilket borde vara möjligt eftersom befintlig 
utrustning levererats med nuvarande dator. 

4. Itsam kommer inte att tillsätta den vakanta seniora systemtekniker 
tjänsten utan den bemannas istället av befintlig personal. 

5. Istället för att våra användare kan begära att Itsam levererar hjälp på 
plats avseende problem med mobiler kommer användare istället 
hänvisas till servicedesk eller guider för support. Detta kan innebära 
frustration hos våra användare men är gängse rutin i många företag. 

6. Istället för att Itsam administrerar A/V utrustning föreslås våra 
medlemmar själva att beställa från vår upphandlade leverantör, och 
också begära support från denna leverantör. 

7. IST ger oss årlig rabatt utifrån att alla delar inte fullt levererats enligt 
genomförd upphandling. Detta var inte förutsett vid budgetarbetet. 

8. Istället för att erbjuda dyrare varianter av IPhone eller Android 
telefoner föreslås att endast en grundvariant av respektive modell 
erbjuds. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-05-24 § 33 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 34 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.  
Remissförfarandet till samtliga sex medlemskommuner pågår. Sista dag för 
remissvar är 7 juni. 
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. Den 24 maj har föredragning 
skett i 3 medlemskommuner. 
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 2022-05-24 § 34 
Tidslinje utträdesavtal  
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 35 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 slutförd. Arbetet har medfört vissa 
problem för användare som ska ha Office-paketet kvar på sina datorer, och 
tidvis hög belastning på Servicedesk. 
Itsam har haft vissa problem att hitta bra ersättningsprodukter för specifika 
delar av Microsoft Office-paketet, till exempel MS Publisher. Arbetet med 
detta pågår. 
Funktionen kryptering inväntar fortfarande godkännande i testmiljön. 
Målsättningen är start av testerna den 13 juni. 
Arbete pågår inom internt inom Itsam, i strategi- och projektgruppen, för att 
förbereda avslut av projektet. Målsättningen är avslut direkt efter sommaren 
2022. 
Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2022-05-24 § 35 
Beslutsexpediering 
Akt

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr 2022/36 

Statistik - ärenden SUND 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.  
Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år rapporterar Itsam statistik över inkomna ärenden från 
avdelningen SUND (system, utveckling, nät, drift) till 
kommunchefsberedningen samt direktionen.  
Statistiken framgår i grafen som bifogas till utskicket. Utvalda 
nyckelhändelser under året är markerade med lila.  
Ärendet 
Följande förklaringar kan vara en av flera anledningar till statistikens 
resultat: 

 Normal uppåtgång under skolstart (v.35) avseende ärenden 

 Självservicen avseende lösenordbyte infördes under december. En 
del felaktiga parametrar orsakade många ärenden under jul/nyår. Det 
innebar dock att lösenordsbyten underlättade efter korrigeringen. På 
sikt beräknas dessa ärenden att sjunka i antal.  

 Dokumenthantering i GWS vid avskaffandet av Officepaket under 
påsk genererade många ärenden.  

 Linje 2 har haft resursproblem tidigare, men insatser efter nyåret har 
börjat ge resultat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Statistik SUND 12 mån 2204 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 37 Dnr 2022/51 

Informationssäkerhetspolicy 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att anta Informationssäkerhetspolicy, diarienummer 
ITSAM 2022/51.  
Direktionen beslutar att tidigare antagen policy Informationssäkerhetspolicy 
IT därmed upphör att gälla. 
Sammanfattning av ärendet 

Johan Flemgård, dataskyddsombud, föredrar ärendet. 

Informationssäkerhetsrådet har tagit fram en informationssäkerhetspolicy 
som ska gälla för Kommunalförbundet Itsam och medlemskommuner. 
Policyn kan ses som en följd av ärende 2021/59 där 
informationssäkerhetsrådet tillsattes och fick befogenhet att författa 
gemensamma styrdokument.  

Policyn ersätter nuvarande "Informationssäkerhetspolicy IT" och anger 
övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet – samt 
beskrivning av hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policyn innebär en 
kungörelse över de åtaganden för informationssäkerhet varje organisation 
har.  

Syftet med att anta policyn i direktionen är underlätta samarbetet kring 
informationssäkerhet. Genom att samtliga organisationer i 
kommunalförbundet fastställer samma mål och inriktning – inbegripande 
roller och ansvar – får vi ett gemensamt ramverk att förhålla oss till. Således 
fyller policyn en viktig funktion för dels den enskilda organisationens interna 
säkerhetsarbete, dels för det gemensamma säkerhetsarbetet inom 
kommunalförbundet.  

En stor del av informationssäkerhet inkluderar, men är inte begränsat till, 
säkerheten i IT-lösningar och IT-säkerhet. Inom ramen för samarbetet i 
Kommunalförbundet Itsam uppstår det situationer löpande där det krävs ett 
gemensamt ramverk. Till exempel ska det vara fastställt för samtliga 
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inblandade att säkerhetskrav ska ställas och riskanalyser genomföras i 
samband med IT-upphandling.  

Varje organisation är ansvarig för sin information och sitt 
informationssäkerhetsarbete. Policyn bör kompletteras med riktlinjer och 
övriga styrdokument i respektive organisation. Informationssäkerhetsrådet 
ska i den mån det är möjligt verka för att ta fram gemensamma styrdokument 
som kan komplettera policyn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 
Informationssäkerhetspolicy 
Beslutsexpediering 
Akt 
Medlemskommunerna
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§ 38 Dnr 2022/33 

Servicedeskenkät 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Itsam skickar årligen ut en enkät till samtliga 
användare i medlemskommuner avseende hur man upplever servicedesk. 
Resultatet samt föregående års enkät publiceras sedan på servicedesksidan 
samt Itsams hemsida. Resultatet av enkäten bifogas i underlaget. 
En övergripande trend utifrån resultaten av enkäten i år och föregående år är 
att medlemskommunerna tycks uppleva att servicen från servicedesk blir 
bättre.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Servicedeskenkät 2022 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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§ 39 Dnr 2022/17 

Handlingar för kännedom - 2022 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att notera handlingarna till protokollet.  
Sammanfattning av ärendet 
Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade 
handlingar som kan vara intresse för kommunchefsberedningen och 
direktionen.  
Till kommunchefsberedningens sammanträde 2022-05-24 bifogas följande 
incidentrapporter: 

- Incidentrapport 2022-02-28 IDP städskript löpte amok 
- Incidentrapport 2022-03-01 VMware förlorade åtkomst till nätverket 
- Incidentrapport 2022-04-21 Lifecare HSL Utförare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Incidentrapport 2022-02-28 IDP städskript löpte amok 
Incidentrapport 2022-03-01 VMware förlorade åtkomst till nätverket 
Incidentrapport 2022-04-21 Lifecare HSL Utförare 
 
Beslutsexpediering 
Akt
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