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§ 50

Dnr 2021/5

Information från verksamheten
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande
information.
Google Workspace

Projektet går enligt plan. Under tidigare veckor har migreringen skett för
ambassadörerna i de olika kommunerna. Projektets styrgrupp träffas var
tredje vecka för att fatta beslut i projektet samt att informera kommunerna
om vad som är på gång. Global Go Live är planerad sedan tidigare till den 15
november för de fem kommunerna som ej migrerades i våras.
Upphandling HR-system
Upphandlingen av nytt HR-system har fått startas om. Enbart ett anbud
inkom, men uppfyllde inte vissa krav i kravspecifikationen.
Upphandlingsdokumenten är nu ute för annonsering och tilldelningsbeslut
planeras att göras under 2021.
Upphandling CRM – system samt e-tjänsteplattform

Inom ramen för GWS-projektet pågår upphandlingar för CRM-system och etjänsteplattform. Närmast för publicering i tid är e-tjänsteplattform som
beräknas vara klart för upphandling inom två veckor. Tidsplanen för
upphandlingen för CRM har ändrats något då Vimmerby påpekat att deras
införande kan bli Q1 2022. Planen har varit sedan tidigare att anpassa
tidsplanen för införande efter Vimmerbys önskemål. I övrigt rullar projekten
i vanlig ordning.
Elverk

Efter flytten från Bexhuset har det konstaterats att Itsam har ett elverk som
man inte längre behöver. Elverket är därför till salu för högstbjudande.
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt har skickat ut nödvändig information
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till kommundirektörerna angående elverkets skick etc och fått in ett fåtal
erbjudanden.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 51
Beslutsexpediering
Akt
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§ 51

Dnr 2021/6

Personal
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och följande
information.
Hybrida kontoret

Ledningsgruppen har beslutat att anta riktlinjer för den hybrida arbetsplatsen.
Som tidigare informerats kommer det innebära att Itsams anställda har
möjlighet att arbeta på distans, dock maximalt 50 procent av den totala
arbetstiden på månad. För att en sådan överenskommelse ska bli till ska den
godkännas av en ledare och vid in och/eller utstämpling ska ”hybrid” skrivas
in.
Itsam D-Day

Under föregående vecka har Itsam haft en halvdag avsatt för utveckling.
Itsams personal var indelade i grupper och diskutera vad man anser har
utvecklingspotential. Totalt inkom över 200 förslag och idéer på
förbättringar. Ledningsgruppen ska sammanställa arbetet och sedan
bestämma hur arbetet ska fortsätta.
Status rekryteringar

Som tidigare kommunicerat ska Itsam rekrytera ersättare för en strategi- och
projektchef, en senior systemtekniker samt en nätverkstekniker. Avseende
rekryteringen av strategi- och projektchef kommer AS&B assistera Itsam.
Rekryteringarna av systemtekniker kommer Åtvidabergs kommun att hjälpa
till med när det kommer till förarbetet och skriva annonsen.
Skapande av ledare

Ledningsgruppen har numera infört att samtliga chefer, gruppledare etc
kallas för ledare. Detta för att underlätta för medarbetaren vid eventuella
frågor eller tveksamheter. Det ska inte vara oklart för medarbeten vem man
ska vända sig till. I samband med detta ska även ledare genomgå
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arbetsmiljöutbildningar och öka medvetenheten om arbetsmiljön till de
ledare som inte har personalansvar och/eller budgetansvar. När våra
medarbetare arbetar enligt det hybrida arbetssättet är det extra viktigt att
medvetenheten om den psykosociala arbetsmiljön sprids till fler personer.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningen sammanträde 2021-10-14 § 52
Beslutsexpediering
Akt
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§ 52

Dnr 2021/8

Google Workspace
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan tidigare kommunicerats till kommunchefsberedningen och direktionen
kommer ärendet om Google Workspace vara en stående punkt på
dagordningen under minst hela 2021.
Till direktionens sammanträde är projektledare Roger Karlsson för Google
Workspace inbjuden för att redogöra för en projektstatus.
Statusrapportering Google Workspace

Inom delprojekt två som höstens införande kallas i projektet är följande
aktiviteter upptagna:
 Ambassadörer migrerade (e-post)
 Utskick Global Go live 18/10
 Alla får Googlekonton aktiverade 25/10
 Utbildning för alla v.45 & v.46
 Global Go live 15/11
I övrigt arbetet projektet främst med den hanterade lagringen och kollar på
alternativ avseende tredje-partskryptering. Tester av verksamhetssystem med
MS-koppling i Åtvidaberg och Ödeshög är nu klara. I Åtvidabergs kommun
har man även avinstallerat Microsoft Office, och ca 80 procent av licenserna
är avinstallerade.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 53
Beslutsexpediering
Akt
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§ 53

Dnr 2021/17

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna föreslagen initial avvecklingsplan
avseende utträde ur kommunalförbundet Itsam. Punkterna 1.1 – 1.4 kan
komma att exekveras parallellt och inte nödvändigtvis i nämnd ordning med
syfte att så snabbt som möjligt komma fram till erforderligt beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen beslutade 2021-09-23 § 46 att:
- godkänna utredningen från PwC utifrån (alt. som) det uppdrag direktionen
beslutade att ge förbundsdirektören 2021-04-01 § 16,
- uppdra till förbundsdirektören att med nödvändiga resurser tillsammans
med Kindas kommundirektör klarlägga kostnader samt tidsramar för Kinda
kommuns eventuella utträde ur kommunalförbundet, samt
- Uppdraget ska återrapporteras regelbundet genom att ärendet är en stående
punkt på direktionens dagordning.
Efter ärendet behandlats av direktionen i september har förbundsdirektören
och representanter från Kinda kommun tillsammans kommit överens om ett
förslag till reviderad avvecklingsplan.
Ärendet kommer att således vara en stående punkt på
kommunchefsberedningens sammanträde för information och
återrapportering av det uppdrag som direktionen gav förbundsdirektören
2021-09-23.
På kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 presenteras ett nytt
förslag till avvecklingsplan som Itsam tillsammans med representanter från
Kinda kommun arbetat fram. Arbetet som gjorts ligger i linje med det beslut
direktionen fattat § 16 2021-04-01 som fastslår att processen för utträdet ska
tas fram i samråd med representanter från Kinda kommun.

Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 54
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§ 54

Dnr 2021/59

Plan för informationssäkerhet - kommunalförbundet
Itsam
Direktionens beslut
Kommunchefsberedningen beslutar föreslå direktionen att upprätta ett
informationssäkerhetsråd (styrgrupp) för att samarbeta med
informationssäkerhetsfrågor inom Itsam. Itsams
informationssäkerhetssamordnare leder gruppen som består av representanter
från medlemskommunerna.
Sammanfattning av ärendet
Det finns flertalet anledningar till att planen och arbetet för
informationssäkerhet behöver förändras. Bristande tydlighet i både
ansvarsfrågan och våra styrdokument för informationssäkerhet har lett till att
vi inte arbetar med informationssäkerhetsfrågorna på ett önskvärt sätt utifrån
de krav som finns. Det saknas formellt utsedda
informationssäkerhetsansvariga i medlemskommunerna och det saknas
resurser för att arbeta proaktivt med frågorna i varje kommun. I bifogat
underlag till ärendet presenteras en rad olika negativa effekter av den
bristande tydligheten i ansvar och styrdokument.
I bifogat underlag till ärendet finns även en beskrivning över de olika
rollerna i samarbetet med informationssäkerhet.
Ärendet
Planen för arbetet är att kommunerna och Itsam antar och utgår från samma
(nya) policy, riktlinjer och ledningssystem för informationssäkerhet. Utifrån
detta arbetar gruppen tillsammans med att förvalta uppgifterna som
styrdokumenten och ledningssystemet stipulerar. Gruppen är även
beställargrupp för IT-säkerhet hos Itsam, utefter vad man identifierar i
arbetet. Detta sammantaget blir en gemensam styrning av
informationssäkerhetsarbetet.
Den enskilda kommunen är alltjämt ansvarig för sin information och
informationssäkerhet, och det är alltjämt ledningen som bär det yttersta
ansvaret för informationssäkerheten. Skillnaden blir att vi genom
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rådet gemensamt kan dra nytta av varandras kompetenser i samarbetet,
samtidigt som Itsams informationssäkerhetssamordnare får möjlighet att
driva sitt arbete på ett tydligare och mer systematiskt sätt tillsammans med
medlemskommunerna. Det är den enskilda kommunens ansvar att delta i
informationssäkerhetsrådet.
Konsekvensbeskrivning
Förslaget förutsätter följande:
 Informationssäkerhetsrådet får mandat att driva arbetet enligt
förslaget. Rådet bör ha mandat att tillsammans arbeta enligt
beskrivningen i bifogat underlag, såsom att författa gemensamma
riktlinjer och rutiner; göra informationsinsatser; uppmärksamma och
rapportera risker; föreslå förändringar av betydelse för
informationssäkerheten; och vara beställargrupp för IT-säkerhet.
 Informationssäkerhetsrådet rapporterar sitt arbete till
kommunchefsberedningen kvartalsvis och till direktionen årsvis.
 Varje kommun ska utse en representant. Kommunens representant i
informationssäkerhetsrådet förväntas delta aktivt och ta ansvar för att
förankra beslut eller åtgärder som vidtagits i
informationssäkerhetsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 55
Plan för informationssäkerhet 2021-10-05
Beslutsexpediering
Akt
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§ 55

Dnr 2021/56

Delårsbokslut per den 2021-08-31
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 2021-08-31.
Sammanfattning av 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 2021.
Delårsrapporten innehåller jämförande uppgifter för motsvarande period
föregående år i resultaträkning och finansieringsanalys. Balansräkningens
jämförelseuppgifter avser årsbokslut 2020.
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.
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.
 Coronapandemin
 Kinda kommuns inriktningsbeslut att lämna kommunalförbundet
Itsam
 Ny digital plattform
 Flytt av datorhall
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 Personal och rekryteringar
Resultaträkning

Budgetuppföljning
Kommunalförbundet redovisar per 31:a augusti ett positivt resultat om 1 728
Tkr. Resultatavvikelse mot linjärt fördelad budget förklaras framför allt av
lägre personalkostnader (1 358 Tkr) samt en vinst vid försäljning av
utrustning till Vökby ( 201 Tkr). Avvikelsen för personalkostnader beror i
huvudsak på sjukskrivningar och vakanser.
Verksamhetens intäkter avviker mot en linjärt fördelad budget med 2 265
Tkr. I och med införandet av Google Workspace har kommunalförbundet
gentemot medlemskommunerna höjt priset för ett användarkonto vilket
resulterat i en intäktsökning jämfört mot linjärt fördelad budget om 2 189
Tkr. Övriga större differenser mot en linjärt fördelat budget utgörs av ökade
intäkter för underhåll av fibernät (851 Tkr), försäljningsintäkt för avyttrade
hyrdatorer (1 203 Tkr), försäljning av utrustning till Vökby (416 Tkr) samt
minskade intäkter avseende återetableringar (-1 683 Tkr) och projektledning
(-961 Tkr).
Verksamhetens kostnader avviker mot en linjärt fördelad budget med -2 617
Tkr. De största förklaringsposterna utgörs av kostnader hänförliga till
användarkonton och implementationen av Google Workspace. Kostnader för
Google Workspace är ej budgeterade då de blev kända först efter att
budgeten hade lagts. Tanken var att de tillkommande kostnaderna för Google
skulle mötas av reducerade kostnader i och med att licenser för Office skulle
kunna sägas upp från halvårsskiftet 2021. På grund av senarelagd övergång
för majoriteten av kommunerna har officelicenserna behållits parallellt med
att kostnader för implementation och licenser för Google om 3 083 Tkr har
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tillkommit.
Kvarvarande kostnadsminskning jämfört mot en linjärt fördelat budget om 588 Tkr förklaras av lägre personalkostnader (-1 358 Tkr), lägre kostnader
för återetableringar (-1 626 Tkr) i kombination med ökade kostnader för
underhåll av fibernät (1 275 Tkr) samt kostnader i och med
försäljning av utrustning till Vökby (215 Tkr).
Av- och nedskrivningar avviker mot en linjärt fördelad budget med 2 050
Tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att kommunalförbundet på grund av
komponentbrist inte kunnat genomföra investeringar, och därmed inte
kommit upp i budgeterade avskrivningskostnader, avseende datorer
(-1 875 Tkr), accesspunkter och accesswitchar (-259 Tkr). Ytterligare
förklaring är att Itsam inte gör investeringar i datorer och mobiltelefoner för
Kinda kommuns räkning vilket antogs i budgeten.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 56
Delårsrapport 2021-08-31
Beslutsexpediering
Akt
Medlemskommunerna
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§ 56

Dnr 2021/12

Itsam - SITHS uppdrag
Direktionens beslut
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att genomföra en
övergång från nuvarande SITHS/HSA organisation till en kommersiell
ombudstjänst från Svensk E-identitet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefsberedningen beslutade 2021-02-11 § 9 att uppdra till
kommunalförbundet att utreda organisationen för SITHS och återkomma
med ett förslag på densamma.
Ärendet
För att användare inom kommunerna ska kunna nå datatjänster inom framför
allt sjukvården så används SITHS-kort för identifiering och en tillhörande
behörighetskatalog (HSA) för inloggning mot sjukvårdssystem. Kort och
behörighetskatalog ger tillsammans rätt användare rätt åtkomst till skyddad
personinformation om vårdtagare.
Organisationen kring SITHS/HSA är i tre nivåer. SKRs Inera är
huvudansvarig och skriver avtal med ombud (i vårt fall Itsam) som i sin tur
har tredjepartsanslutna användarorganisationer (i vårt fall
medlemskommunerna). Inera sätter upp kraven som gäller för att få vara
ombud och tredjepartansluten organisation samt reviderar anslutna
organisationer mot kraven. Kraven medför att för att uppfylla dem måste
ombuden ha en fast organisation som kontinuerligt jobbar med
kortadministrationen. Detta för att över tid hålla kompetens och förmåga
som möter Ineras krav.
Konsekvensbeskrivning
Antalet kommersiella ombudstjänster som är godkända av Inera är starkt
begränsad och det finns endast ett ombud som riktar sig till kommuner,
Svensk E-identitet. Kostnadsjämförelsen mellan nuvarande organisation och
kommersiellt ombud utgår från en offert från Svensk E-identitet.
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Tillsammans har medlemskommunerna och Itsam ca 800 kort. Det är fler
kort än vad som behövs för att behöriga ska nå sjukvårdssystem. Korten
använd också av personer som inte har behov av behörig till sjukvårdssystem
för inloggning mot andra system som inte kräver SITHS-kort. Det gör att det
finns en potential att minska antalet SITHS-kort. Linköpings kommun har
minskat antalet kort utifrån att endast använda dem till det som är tvingande.
Översatt till medlemskommunerna storlek ger det en grov potential att
minska antalet kort från ca 800 till ca 400. För att eventuella minskningar i
antalet kort ska ge kostnadseffektivisering måste kostnaderna vara
huvudsakligen rörliga relativt antal kort. Det är det i Svensk E-identitetsalternativet.
Organisationerna lokalt på kommunerna är lika i båda alternativen, det blir
ingen större förändring av arbetsuppgifter inom kommunerna vid en
övergång till en lösning från Svensk E-identitet.
Vid en eventuell övergång till Svensk E-identitet som ombud så tecknar
varje ingående medlemskommun ett eget avtal. Det innebär att inga
kostnader går genom Itsam utan allt faktureras direkt till
medlemskommunerna.
Genom att en stor del av de rörliga kostnader i Svensk E-identitetsalternativet är en årsavgift så är det viktigt att ta bort kort som inte behövs
under nästa avtalsår innan nytt år för att få del av kostnadsminskningen.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 57
Kostnadsjämförelse SITHS
Beslutsexpediering
Akt
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§ 57

Dnr 2021/23

Övergång till digital arkivering
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att dokument- och ärendehanteringssystemet ska utgöra
kommunens närarkiv för allmänna handlingar utöver det som finns i andra
verksamhetssystem som arkiveras digitalt. Beslutet gäller från och med
2022-01-01.
Med undantag av de handlingstyper som enligt lag ska bevaras i
pappersform med underskrift får samtliga handlingar inkomna i pappersform
gallras när en verifierad kopia finns sparad i dokument- och
ärendehanteringssystemet. Inga handlingar som har upprättats eller inkommit
till kommunen i digital form behöver skrivas ut i pappersform för arkivering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Itsam har sedan ett år tillbaka ett administrativt
samarbete med Åtvidabergs kommun. Inom ramen för samarbetet köper
Itsam tjänster inom bland annat arkiv för kommunalförbundets räkning.
Kommunalförbundet har i samråd med Åtvidabergs kommun gjort en
översyn av arkivering.
I dagsläget sparar kommunalförbundet både en digital kopia i
ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia i närarkiv/slutarkiv av alla
handlingar, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Det
innebär att alla handlingar som framställs eller inkommit digitalt och läggs in
i ett ärende sedan skrivs ut och arkiveras.
Sydarkviera, det kommunalförbund som även kommunalförbundet Itsam är
medlemmar i, har som ett huvudsakligt uppdrag att hjälpa sina medlemmar
med digital arkivering. Det nya dokument- och ärendehanteringssystemet
Evolution är förberett för digital gallring och arkivering, vilket föregående
system Ciceron inte var på samma sätt. Evolution skulle därmed kunna
utgöra kommunalförbundets närarkiv till dess handlingarna slutarkiveras av
Sydarkivera. I Evolution finns också en möjlighet att ställa automatiska
gallringsfrister efter dokumenttyp vilket möjliggör en mycket enklare och
mindre manuell dokument– och informationshantering. Volymen av
dokument som ska arkiveras i pappersform beräknas bli avsevärd mycket
mindre under 2022.
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Konsekvensbeskrivning
Beslutet kan komma ligga till grund för flertalet revideringar av rutiner,
riktlinjer och policys inom området. Dessa uppdrag och beslut anses vara
inom ramen för verkställighet av detta beslut.
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 § 58
Beslutsexpediering
Akt
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§ 58

Dnr 2021/13

Handlingar för kännedom
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att notera ärendet och dess handlingar till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade
handlingar som kan vara för intresse för kommunchefsberedningen och
direktionen.
Till kommunchefsberedningens sammanträde 2021-10-14 bifogas tre
stycken incidentrapporter. Incidentrapporterna läses i sin helhet i
Netpublicator.
Ärendet
Här finns text som återvunnits från tjänsteskrivelse
Konsekvensbeskrivning
Här finns text som återvunnits från tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14
Yrkanden
Propositionsordningar
Protokollsanteckning/reservation
Beslutsexpediering
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