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§ 41

Dnr 2022/9

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


IT-säkerhet, en förändring i organisationen kring IT-säkerhetsfrågor
är under övervägande. Mer information kommer att lämnas vid nästa
sammanträde. Förbundets revisorer har beställt en särskild
granskning när det gäller IT-säkerhet som lett till att en del brister
uppmärksammats och åtgärdats.



Ledningssystem version 1.0 tas nu i drift. Presentation görs
kommande måndag för personalen.



Upphandlingen av HR-system pågår. Mer information väntas kunna
presenteras nästa vecka.



Systemet Topdesk ersätter Nilex. Internt hos Itsam görs systembytet
vid årsskiftet. För Vimmerby kommuns kontaktcenter tas det redan
nu i drift.



Faktureringen avseende användarkonton blev fel i juni. Gentemot
medlemskommunerna är problemet löst och kreditering alternativt ny
fakturering har skett. Internt fortsätter utredningsprocessen om hur
och varför felet uppstod.



Under sommaren har bemanningen lösts trots viss sjukfrånvaro.



Vecka 28 inträffade en allvarlig incident då alla tjänster och system
gick ner. Utredning pågår fortfarande. Rotorsaksanalys och
incidentrapport väntas bli klar under september.
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§ 42

Dnr 2022/10

Direktionens beslut
Direktionen noterar 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. Eventuellt
kommer denna tjänst inte att tillsättas.



För närvarande pågår inget rehabiliteringsärende.
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§ 43

Dnr 2022/52

Direktionens beslut
Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att inför framtagande av budget
för 2023 och årsredovisning för 2022, presentera en separat redovisning av
besparingar och effektiviseringar. Mätetal ska vara utfall till och med augusti
2022 plus prognos till och med december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Itsam har presenterat ett effektiviseringsuppdrag med syfte att minska
omsättningen med 4,4% utifrån presenterad budget inför 2022. Vad innebär
egentligen uppdraget?
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.
Itsam presenterade tabellen Effektiviseringsuppdrag på Direktionsmöte den
2022-05-24.
Tabellen redovisar olika typer av besparingar där gul färg innebär
neddragning på kvalitet, röd färg innebär flytt av kostnad från Itsam till
respektive medlemskommun och rader utan färg innebär effektiviseringar
som Itsam kan göra utan påverkan på kvalitet eller överflytt av kostnader.
Kostnadsmassan kan minskas genom antingen effektiviseringar, det vill säga
leverans av samma kvantitet och samma kvalitet till en lägre kostnad, eller
besparingar, det vill säga minskad kvantitet och/eller kvalitet till en lägre
kostnad.
Itsam behöver tydliggöra vilka konsekvenser olika effektiviseringar
respektive besparingar kan väntas ge för medlemskommunerna, innan
medlemskommunerna kan ställning till storleken på besparingskravet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Effektiviseringsuppdrag”, daterad 2022-08-10
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§ 44

Dnr 2021/8

Direktionens beslut
Direktionen uppdrar 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.
Sammanfattning av ärendet
Itsam önskar avsluta projektet ”Google Workspace” med några återstående
restpunkter för att kunna överlämna projektet till ordinarie driftsorganisation
samt att klassificera Googles verktyg som ett kommungemensamt system
såsom beskrivs enligt Itsam avtalet punkt 3.2.
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. För
detaljer kring projektet hänvisas till beslutsunderlaget. Itsam önskar nu
avsluta projektet för att på ett formellt sätt överlämna till ordinarie
driftverksamhet.
Beslutsunderlag
Rapporten: ” Projektslutrapport Google Work Space (GWS)” daterad 202208-10
Beslutsexpediering
Akt
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§ 45

Dnr 2022/59

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att ”Styrgrupp digitalisering” formeras såsom en
permanent styrgrupp för IT-frågor och därmed förenlig verksamhet.
Styrgruppen ska konstituera sig vid sitt första möte.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Google workspace projektet avslutas kommer den för
projektet formerade styrgruppen att upphöra. Dock finns ett behov av denna
styrgrupp fortsatt varför Itsam föreslår att en ny styrgrupp formeras med
samma deltagare initialt, men med fokus på allmänna IT-frågor såväl som
forum för allmänna frågeställningar från Itsam eller olika medlemmar.
Ärendet
Idag finns en styrgrupp i projektet ”Google workspace” som ursprungligen
formerades för att styra projektet vars syfte var att driftsätta den nya
samarbetsplattformen. Denna styrgrupp hanterar idag olika frågeställningar
som inte endast är kopplade till projektet utan som också är av övergripande
karaktär. I samband med detta har ett behov identifierats att ha en gemensam
styrgrupp där IT-frågor kan diskuteras, och i vissa fall beslutas, över
verksamhetsgränserna. Denna nya styrgrupp föreslås också vara ett forum
där Itsam kan rådfråga medlemmarna, kommunicera med medlemmarna etc.
Bemanningen i dagens styrgrupp ”Google workspace” består av
digitaliseringsstrateger, stabschefer och andra befattningar. Som en start
föreslås den nya styrgruppen bestå av samma bemanning från
medlemmarnas sida.
För detaljer se Beslutsunderlaget
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Styrgrupp Digitalisering”, daterad 2022-08-10
Beslutsexpediering
Akt
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§ 46

Dnr 2021/17

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den 2021-09-23 tilldelades förbundsdirektören uppdraget att ”med
nödvändiga resurser tillsammans med Kindas kommundirektör klarlägga
kostnader samt tidsramar för Kinda kommuns eventuella utträde ur
kommunalförbundet”. Detta arbete resulterade i två avtalsutkast,
Utträdesavtal och Överenskommelse, där det senare ska tecknas mellan Itsams
medlemskommuner medan Utträdesavtalet ska tecknas mellan Kinda
kommun och Itsam.
Direktionen beslutade 2022-06-22 § 40 att godkänna utträdesavtalet för
kommunalförbundet Itsams del och uppdrog till direktionens ordförande att
underteckna detsamma. Respektive medlemskommun kommunfullmäktige
kommer fatta beslut i ärendet under augusti och september.
Ärendet
Inom ramen för uppdraget har en avtalskonstruktion för hur ett utträde kan
genomföras tagit fram, utöver att i detalj titta på just Kindas utträde avseende
kostnader och tidsplaner då detta arbete bedömdes oöverskådligt och inte
meningsfullt innan erforderliga beslut är fattade.
Konstruktionen består i två olika avtalsförslag där Utträdesavtalet beskriver
hur parterna, Itsam samt Kinda kommun, ska bedriva arbetet i
utträdesprojektet medan Överenskommelsen beskriver att medlemmarna
godkänner Utträdesavtalet samt godkänner Kindas utträde med de följder det
får.
Avtalsförslagen har remitterats till respektive kommunstyrelse där samtliga
medlemskommuner inkommit med svar.
Samtliga medlemskommuner ställer sig bakom avtalsutkasten såsom de
formulerats. Fyra medlemskommuner lyfter frågan kring den ekonomiska
konsekvensen för kvarvarande medlemmar och påpekar att arbete återstår
internt inom Itsam för att klarlägga framtida ekonomi efter Kindas utträde
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§ 47

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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