Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2022-10-27
Direktionen
Plats och tid

Digitalt sammanträde , kl. 10:00

Beslutande

Ledamöter

Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms Kommun
Jacob Käll, vice ordförande, Vimmerby kommun
Conny Forsberg, ledamot, Kinda Kommun
Elisabeth Hagström, ledamot, Ydre Kommun
Thomas Lidberg, ledamot, Åtvidabergs kommun
Annicki Oscarsson, ledamot, Ödeshögs kommun

Joakim Magnusson, ersättare, Åtvidabergs kommun

Övriga närvarande

Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör
Malin Vikström, controller
Birgitta Gahm, sekreterare

Justerare

Thomas Lidberg

Justeringens plats och tid

Digitalt, 2022-11-08

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Birgitta Gahm
Ordförande

Claes Sjökvist
Justerare

Thomas Lidberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet ITSAM, Linköping

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

2022-12-01

56-64

Visma Addo ID-nummer : b75f49b2-9efb-4339-9aa6-3dcd7a0ef3c8

Ersättare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(2)

Sammanträdesdatum

2022-10-27
Direktionen

Ärendelista

Vision, övergripande mål och strategier

§ 57

Delårsbokslut per 2022-08-31

§ 58

Anmälan av delegationsbeslut

§ 59

Information från verksamheten

§ 60

Personal

§ 61

Google Workspace

§ 62

Utträde ur kommunalförbundet Itsam

§ 63

Handlingar för kännedom

§ 64

Övriga frågor

ITSAM
2022/44
ITSAM
2022/78

3-4
5-6
7

ITSAM
2022/9
ITSAM
2022/10
ITSAM
2021/8
ITSAM
2021/17
ITSAM
2022/17

8-9
10
11
12
13
14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Visma Addo ID-nummer : b75f49b2-9efb-4339-9aa6-3dcd7a0ef3c8

§ 56

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2022-10-27
Direktionen

§ 56

Dnr 2022/44

Direktionens beslut
Direktionen antar kommunalförbundet Itsams vision ”Sveriges bästa
användarupplevelse” med tillhörande övergripande mål och strategier.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet.
Under året har Itsam påbörjat ett arbete internt för att skapa en vision för
kommunalförbundet. Delar av visionen har återanvänds från tidigare arbetet
med vision som då inte slutförts. Detta har bland annat bidragit till att
medarbetarna på Itsam enklare har förstått helheten.
Visionen kompletterar de mål som definierats inom ramen för God
ekonomisk hushållning (GEH), vilket även fortsättningsvis kommer att
redovisas i budget och bokslut. Visionen syftar till styrning över flera år där
också GEH ingår.
Utifrån visionen finns det sju övergripande mål som syftar till att
verksamheten ska bedrivas med helhetssyn och ekonomisk medvetenhet på
de resurser som Itsam disponerar. Förbundets samtliga resurser ska nyttjas
på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag, till nytta för
medlemskommunerna, dess bolag och övriga intressenter. Itsams
övergripande mål enligt Itsam-avtalet är att svara för IT-verksamheten i
medlemskommunerna och samtliga därmed förbundna frågor liksom
investeringar.
De sju övergripande målen har delats in i områdena: Säkerhet, Överallt hela
tiden, Effektiv support, Digitalisering utveckling, Hållbarhet, I teknikens
framkant. De övergripande målen ska skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetssätt för Itsam och i förlängningen sina medlemskommuner. De
övergripande målen syftar till att sträva efter Itsams vision “Sveriges bästa
användarupplevelse”. De sju övergripande målen har brutits ner i strategier
för respektive mål. Strategierna är övergripande som syftar till att utveckla
verksamheten.
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Bifogat till ärendet återfinns visionen i sin helhet med tillhörande
övergripande mål och strategier.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06
Vision, övergripande mål och strategier
Beslutsexpediering
Akt
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§ 57

Dnr 2022/78

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 2022-08-31, med
tillagd tabell för resultatanalys av resultat och årsprognos.
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektör Henrik Remmerfelt i uppdrag
att så snart som möjligt utreda, och sedan klargöra för direktionen, vad som
gäller rörande huruvida under året ingångna avtal för trygghetsskapande
teknik ska betraktas som hyresavtal, alternativt som finansiell leasing i
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt och controller Malin Vikström,
föredrar ärendet.
Kommunalförbund ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början.
Kommunalförbundet Itsams delårsrapport omfattar två tertial av
räkenskapsåret, från och med den första januari till och med den sista
augusti.
Delårsrapporten syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat till och med
augusti samt en resultatprognos för helåret 2022.
Delårsrapporten innehåller jämförande uppgifter för motsvarande period
föregående år i resultaträkning och finansieringsanalys. Balansräkningens
jämförelseuppgifter avser årsbokslut 2021.
Delårsrapporten är inte behandlad av revisorerna ännu, då den revisionen
görs när direktionen beslutat om delårsbokslutet. Revisionsrapport från PwC
samt lekmannarevisorernas rapport kommer kommundirektörerna och
direktionen tillhanda i ett senare tillfälle.
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-

Kinda kommun beslut att lämna kommunalförbundet Itsam

-

Ny digital plattform

-

Komponentbrist

-

IT-säkerhet

-

Effekter efter coronapandemi

-

Itsams förändringsresa

Konsekvensbeskrivning

Intäkter och kostnader för material och entreprenader i
fiberutbyggnadsprojekt som klassas som sidointäkt respektive sidokostnad är
ej med i budget eller prognos. Finansiell leasing är beaktad i
såväl utfall 2022, utfall 2021 som i årsprognosen men däremot inte i
budgeten. I utfall för 2022 har -5 263 Tkr bokats om från verksamhetens
kostnader till avskrivningar (+5 218 Tkr) respektive räntekostnad (+36 Tkr).
I prognosen har verksamhetens kostnader reducerats med -7 159 Tkr
medan avskrivningar och räntekostnader ökat med +7 109 Tkr respektive
+50 Tkr efter att omföring av finansiell leasing gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06
Delårsbokslut per den 2022-08-31
Beslutsexpediering
Akt
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Ärendet
Följande händelser har haft väsentlig betydelse för kommunalförbundet
under perioden från första januari till den sista augusti. Händelserna läses i
sin helhet i delårsrapporten.
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§ 58

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör redogör för delegationsbeslut.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 59

Dnr 2022/9

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt informerar om följande:
-

Fortsatt stort fokus på arbetet med fiberutbyggnad samt hanteringen
av nuvarande fibernät just nu inom ITSAM. Prioriteringen nu är att
digitalisera och effektivisera processerna inom fiberverksamheten,
samt även i samarbete med Vökby.

-

Implementeringen av ledningssystemet för informationssäkerhet
pågår.

-

Ett system för säkra videomöten är valt och kommer nu att förpackas
som produkt att kunna beställas. Systemet körs ifrån Itsams
servermiljö.

-

Ett system för säker fillagring produktifieras just nu. Det kommer att
ersätta nuvarande fillagring för medlemskommunerna.

-

Implementeringen av nya E-tjänsteplattform Open ePlatform har
påbörjats. Kommunernas ansvariga har utbildats i början av oktober.
E-tjänst för fiber är en av de första e-tjänsterna som lanseras.

-

Budgetarbetet pågår med produktkalkyler etc.

-

Osäkerhet kring byggmoms. Skatteverket kom i slutet av 2021 med
ett förtydligande i sitt ställningstagande kring hur kommuner kan
omfattas av regelverket för byggmoms. För att utreda huruvida Itsam
är att betrakta som ett byggföretag och därmed ska tillämpa
regelverket för byggmoms har kommunalförbundet tagit hjälp av
både PwC och KPMG i frågan. Båda två kommer fram till att Itsam
är att betrakta som ett byggföretag i och med att Itsam mer än
tillfälligtvis tillhandahåller byggtjänster i och med att sådana
kontinuerligt vidarefaktureras kommunerna. De byggtjänster som
Itsam tillhandahåller är framför allt fiberarbeten (grävning,
schaktning och blåsning) samt arbeten i fastighetsnät (i huvudsak
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elektrikertjänster). Slutsatsen är också att Itsam redan från början
skulle ha omfattats av reglerna för omvänd byggmoms och därför kan
komma att behöva rätta sina momsdeklarationer sex år tillbaka i
tiden, dvs från och med 2016, då Itsam felaktigt gjort avdrag för
ingående moms på byggtjänster. Momsen är om den inte rättas att
betrakta som en kostnad för kommunalförbundet. För att rätta
behöver Itsam ta kontakt med alla byggtjänstleverantörer och be dem
att kreditera utställda fakturor från 2016 och framåt och samtidigt
skicka nya med omvänd moms. Detta är ett väldigt omfattande och
tidskrävande arbete, några av leverantörerna tros dessutom ha gått i
konkurs varför en rättning blir omöjlig. Itsam kommer ta hjälp av
PwC för att göra en skrivning till Skatteverket där vi ber om att få
börja göra rätt från oktober 2022 istället för från januari 2016.
Skatteverket tros kunna vara pragmatiska i frågan så länge de inte ser
någon risk för något skattebortfall. Om de däremot kommer kräva
rättning från 2016 finns en risk att en del av den felaktigt avdragna
momsen inte kommer kunna rättas utan kommer få tas som en
kostnad av kommunalförbundet. Det går i nuläget inte bedöma vad
den kostnaden skulle uppgå till.
-

Beredskap för support kring verksamhetskritiska system är nu på
gång att införas. Förhandlingarna med facket är avslutade och
digitaliseringsgruppen ska nu definiera vilka system ska klassas som
beredskapssystem.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 60

Dnr 2022/10

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande
information:


En ny digital rutin för rapportering av olyckor och tillbud införs nu.



Vid förra APT-mötet deltog det inbjudna regionala skyddsombudet
från Vision.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 61

Dnr 2021/8

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen beslutade 2022-09-01 § 44 att uppdra till förbundsdirektören att
komplettera och förtydliga underlaget inför ett avslut av Google-projektet
bland annat avseende status på kvarvarande office-licenser, ekonomiska
konsekvenser samt hur uppföljning och utvärdering av projektet har
genomförts.
Ärendet
Kommunchefsberedningen gav Itsams förbundsdirektör ansvaret att påbörja
arbetet med upphandling av ny samarbetsplattform (§34 Dnr 2018/00061 2020-05-28). Upphandling påbörjades för att konkurrensutsätta marknaden
och Devoteam vann upphandlingen och avtal tecknades december 2020.
Under 2021 har projektet arbetat med migrering av samtliga
medlemskommuner till den nya samarbetsplattformen och under detta arbete
har flera delar identifierats som ursprungligen inte var en del av projektet
men som ändå måste behandlas.
En del av dess delar har blivit egna projekt medan ett fåtal delar kommer att
ligga kvar som en restlista som Itsam kommer att arbeta vidare med.
Pågående hantering av restpunkter är:


System för säkra videomöten



Kryptering

Beslutsexpediering
Akt
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§ 62

Dnr 2021/17

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och informerar om
följande.


Alla medlemskommuners fullmäktige har fattat beslut att godkänna
utträdesavtalet.



Ett 3-partsavtal avseende projektledare är nu tilldelat, och en person
kommer att finnas på plats i slutet av oktober.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 63

Dnr 2022/17

Direktionens beslut
Direktionen noterar 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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§ 64

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
 På frågan från ledamot Thomas Lidberg om Itsam kommer att
erbjuda möjlighet för kommunerna att köpa loss exempelvis en Ipad
efter att avtalstiden för hyran har löpt ut, svarar förbundsdirektör
Henrik Remmerfelt att Itsam för närvarande tittar på olika alternativ
att ge kunden den valmöjligheten.


Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt informerar om hur Itsams
direktion ska formeras efter årsskiftet 2022/2023.
Förbundsordningens §§4-5 reglerar hur nya ledamöter och ersättare
väljs av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige, samt hur
ny ordförande och vice ordförande sedan utses av direktionens valda
ledamöter vid det första konstituerande sammanträdet 2023.



Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt informerar om att samtliga
ordförande i kommunstyrelserna i medlemskommunerna, i närtid
kommer att få signera överenskommelsen rörande Kinda kommuns
utträde digitalt via VismaAddo.

Beslutsexpediering
Akt
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