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2021-04-01
Direktionen
Plats och tid

Zoom, kl. 10:00 – 12.00

Beslutande

Ledamöter

Claes Sjökvist, Ordförande, Boxholms kommun
Jacob Käll, 1:e vice ordförande, Vimmerby kommun
Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun
Conny Forsberg, Kinda kommun
Elisabet Hagström, Ydre kommun
Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun

Ersättare

Anders Karlsson, Ödeshögs kommun
Christer Segerstéen, Kinda kommun
Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun
Marie Nicholson, Vimmerby kommun
Therese Leufven, Boxholms kommun

Övriga närvarande

Robert Bredberg, tf förbundsdirektör
Joakim Karlsson, ledningssekreterare
Malin Vikström, ekonom §§ 13-15

Justerare

Conny Forsberg

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Joakim Karlsson
Ordförande

Claes Sjökvist
Justerare

Conny Forsberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 11

Dnr 2021/5

Information från verksamheten - 2021
Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg redogör för ärendet och rapporterar
följande.
Arbetet i arbetsgrupperna som har representation från medlemskommunerna
går framåt sämre än vanligt med anledning av Kinda kommuns
ställningstagande att lämna kommunalförbundet.
Sedan direktionens beslut har projektet ”Google Workspace” inte rullat på
enligt plan. I olika arbetsgrupper, utbildningar med medlemskommunerna
m.m har flertalet frågor lyfts upp som kommunerna anser behöver vara lösta
alternativt adresserade innan planerad Go Live 2021-04-26. Trots denna
gemensamma syn på frågor som behöver lösas migrerade Åtvidaberg sina
ambassadörer 26/3 och Ödeshögs ambassadörer ska migreras 6/4. Med
anledning av detta kommer frågan om Google Workspace hanteras i ett
separat ärende under dagens sammanträde. Under det ärendet kommer även
en beskrivning av de orosmoment som medlemskommunerna adresserar
skildras.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 12

Dnr 2021/6

Personal - 2021
Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg rapporterar om att ett arbete ska startas
upp gällande uppföljning av hemarbetet till följd av Covid-19. Olika
strategier ska diskuteras hur man på sikt ska komma tillbaka till en mer
vanlig miljö för medarbetarna på Teknikringen 9.
Annicki Oscarsson avrapporterar om den pågående rekryteringen av ny
förbundsdirektör. Vem det blir kommer att offentliggöras på ett extrainkallat
direktionssammanträde den 15 april. Personen är bosatt i Linköping och
kommer påbörja sin anställning på Itsam den 12 augusti.
Annicki Oscarsson har varit en del av den rekryteringsgrupp som ansvarat
för att rekryteringen. Det har varit en lyckad process som har nått sitt slut.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 13

Dnr 2021/7

Ekonomi - uppföljning - 2021
Direktionens beslut
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tf förbundsdirektör Robert Bredberg föredrar ärendet och lämnar följande
information.
Ärende om bokslut för 2020 samt ärendet om god ekonomisk hushållning
innehåller ekonomiska aspekter och information som behandlas under
respektive ärende.
En ekonomisk uppföljning av innevarande månad presenteras under
nästkommande sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 14

Dnr 2021/22

Årsbokslut 2020
Direktionens beslut
Direktionen beslutar godkänna årsbokslut för 2020 samt att föreslå
medlemskommunerna att göra detsamma.
Sammanfattning av ärendet
Coronapandemin har definierat en stor del av 2020. Pandemin har satt stort
fokus på den digitala mognaden och drivit utvecklingen mot mer flexibla
lösningar som att möjliggöra allt ifrån undervisning på distans till en
övergång till att mer eller mindre samtliga möten hålls på distans. För Itsams
del har pandemin dels ökat efterfrågan på, framför allt, verktyg för
distansarbete men även gett en skjuts åt digitaliseringsarbetet. Itsam lyckades
tillsammans med medlemmarna med väldigt kort varsel ställa om till
distansundervisning, politiska möten på distans och en mångdubbling av
användandet av VPN och digitala mötestjänster. Av Itsams medarbetare så
har de allra flesta arbetat majoriteten av året på distans och digitala möten är
grunden och fysiska möten undantag.
Den positiva trend som satte fart under andra halvan av 2019 när det gäller
en stabilare drift där färre driftstörningar eller ärenden behöver hanteras av
linje tre i serviceorganisationen har fortsatt att minska. Effekterna av detta
är, förutom mindre störningar för verksamheten, att kommunalförbundet
Itsam har kommit i en positiv spiral där allt mer tid kan läggas på
förebyggande och utvecklande arbete vilket i sin tur leder till en ännu mer
stabil drift. Itsams möjligheter att rekrytera kompetent personal till samtliga
delar av organisationen spär ytterligare på denna effekt då det idag är en
generellt högre kompetens från servicedesk och logistik till
verksamhetsutvecklare och seniora tekniker.
Arbetsgrupper och styrgrupper finns etablerade inom kommunernas samtliga
verksamhetsområde och detta är ett forum för att dels ställa frågor och
diskutera gemensamma utmaningar och dels en möjlighet att driva ett
gemensamt digitaliseringsarbete inom kommunernas verksamhet.
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Under 2020 planerades ett större arbete för att utveckla den politiska
styrningen av kommunalförbundet genom ökat fokus på budgetprocessen
och nya tag i arbete med mål och visionsarbete. Tyvärr har mycket av
direktionens tid och arbete istället tvingats fokusera på osäkerheten kring
Kinda kommuns framtid inom kommunalförbundet och hur ett eventuellt
utträde ska gå till. Frågan har också medfört att en extern rapport över hur ett
utträde ska genomföras har beställts. Arbetet ska rapporteras i början av
2021.
Ärendet
Ekonomiuppföljning

Årets resultat uppgår till 1 224 Tkr vilket är 1 075 Tkr bättre än prognosen
per tertial två, 1 224 Tkr över budgeterat resultat och 2 157 Tkr högre än
2019-års resultat.
Differensen om 1 075 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror
framför allt på:
- Att det vid prognostillfället rådde osäkerhet kring vissa kostnadsposter och
att försiktighetsprincipen tillämpades när prognosen lades.
Differensen om 1 224 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av:
- Kommunalförbundet har under året fått ersättning relaterad till
coronapandemin (reducerade arbetsgivaravgifter samt ersättning för
sjuklönekostnader) motsvarande 760 Tkr.
- Skrivartjänster gjorde under året ett överskott som var 407 Tkr bättre än
budgeterat.
- Intäkterna för användarkontona blev 1 900 Tkr lägre än budget, detta beror
till största del på att Kommunalförbundet efter interna diskussioner valt att
kreditera den del som avsåg funktionsbrevlådor (1 682 Tkr).
- Personalkostnaderna är drygt 2 000 Tkr lägre än budgeterat vilket förklaras
av vakanser och föräldraledigheter under året samt att konsulter anlitats i
mindre utsträckning än budgeterat.
Avvikelsen om 2 157 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av:
- Under 2019 gjordes en reglering gentemot Åtvidabergs kommun avseende
projektledning för åren 2014-2019 om 1 343 Tkr vilket påverkade
kommunalförbundets resultat negativt.
- Skrivartjänster gjorde föregående år gjorde en förlust om 1 420 Tkr, i år
gjordes istället en vinst om 791 Tkr, dvs en resultatförbättring om 2 211 Tkr.
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Kommunalförbundet har under hela året haft dubbla lokalkostnader,
föregående år påverkades endast det sista kvartalet. Lokalkostnaderna ökar
med 1 281 Tkr mellan åren.
De finansiella rapporterna och noterna läses i sin helhet i det bifogade
årsbokslutet.
Beslutsunderlag
Årsbokslut 2020
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Beslutsexpediering
Akt
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§ 15

Dnr 2021/24

God ekonomisk hushållning samt under- och
överskottshantering
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag
på riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt ge förslag på hur över- och
underskott ska hanteras mellan åren.
Sammanfattning av ärendet
Under föregående år har direktionen fattat beslut om att ändra modellen för
debitering av gemensamma kostnader. Grundanslaget krediterades och
ersattes med en förlusttäckning. Storleken på dessa var lika stora för att inte
skapa likviditetsproblem i Itsam
Bokslutet för 2020 visar på ett positivt resultat. Man skulle då kunna hävda
att förlusttäckningen har varit för hög under 2020 men det finns också ett
negativt resultat för 2019 att ta hänsyn till. Här uppkommer också frågan om
detta positiva resultat bör stärka Itsams soliditet eller om någon del ska
återbetalas till kommunerna.
Itsam har inga riktlinjer för God ekonomisk hushållning som anger
långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga mål för verksamheten. God
ekonomisk hushållning för det kommande budgetåret fastställs i budget. I
budget 2021 anges att målet är att ha en budget i balans. Men det ger inte
någon vägledning i hur en avvikelse från detta ska hanteras.
Hantering av över- och underskott behöver förtydligas. I förbundsordningen
står det inte tydligt vid vilken tidpunkt reglering ska göras för underskott.
Inte heller om det är en preliminärdebitering som ska slut regleras och hur
och när det i så fall ska ske.
Övergripande skulle även andra perspektiv behöva vägas in, så som det egna
kapitalets storlek och finansiering
Beslutsunderlag
Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-03-11 § 16
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Yrkanden
Annicki Oscarsson yrkar bifall till kommunchefsberedningens förslag till
beslut.
Conny Forsberg yrkar bifall till kommunchefsberedningens förslag till
beslut.
Propositionsordningar
Ordförande Claes Sjökvist konstaterar att det enbart finns ett förslag till
beslut och direktionen beslutar godkänna detsamma.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 16

Dnr 2021/17

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam
Direktionens beslut
Direktionen beslutar ta emot utredningen i enlighet med det uppdrag
direktionen beslutade ge förbundsdirektören 2020-09-24 § 38.
Direktion beslutar 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.
Direktionen beslutar att uppdraget ska återrapporteras under direktionens
sammanträde 2021-04-29.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen beslutade 2020-09-24 § 38 att uppdra till förbundsdirektören att
med en extern utredare utreda hur det praktiskt kan gå till för en
medlemskommun för att kunna lämna kommunalförbundet Itsam. I
uppdraget skulle tekniska, organisatoriska, ekonomiska och juridiska frågor
besvaras. Uppdraget skulle vara slutfört 2021-01-31 och sedan skickas ut på
remiss innan direktionen behandlar frågan.
Uppdraget att utreda det som direktionen beslutat om tilldelades PwC, då
den revisionsbyrån har bred erfarenhet inom offentlig sektor.

Ärendet
Sammanfattningsvis har PwC besvarat det som direktionen beslutade att
utredningen skulle innehålla.
Juridiska och organisatoriska aspekter och frågor har besvarats genom
redogörelse av offentligrättsliga förutsättningar med fokus på
kommunallagens regelverk och förbundets förbundsordning. Den juridiska
delen av utredningen innehåller även belysning av föreslagna ändringar i
förbundets styrdokument.
Tekniska aspekter, frågor och rekommendationer har belysts genom en
konkret frågelista med anledning av ett utträde.
Ekonomiska aspekter har belysts genom analyser och rekommendationer
med anledning av ett eventuellt utträde ur kommunalförbundet.
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En av de generella slutsatserna av utredningen i stort är att det kommer
krävas ett storskaligt och gediget arbete för kommunalförbundet och
medlemskommunen som ska utträda. Det finns kartläggningar av teknisk,
ekonomisk samt avtalsrättslig karaktär som behöver göras med utgångspunkt
i vad PwC analyserat och rekommenderat.
Samtliga rekommendationer och analyser i utredningen bör vara en
tillräcklig grund för att kunna vidare i vad som praktiskt behöver göras vid
ett eventuellt utträde. Utredningens innehåll kan även utveckla och redogöra
för områden där kommunalförbundet har förbättringsområden.
Konsekvensbeskrivning
Yttrande Ödeshög

Ödeshögs kommun anser att den utträdande kommunen, Kinda kommun, bör
stå för avvecklingskostnaderna samt att övriga kommuner inte ska drabbas
av den utträdande kommunens beslut – både ur ekonomisk- och ITdriftsmässig synpunkt. Vidare bör den utträdande kommunen inte delta i
utvecklingsarbetet av IT-verksamheten under utträdesperioden.
Ödehögs kommun anser att utträdesfrågan har påverkat samarbetet i Itsam
negativt och tagit mycket tid och energi från såväl förbundets företrädare
som från medlemskommunernas företrädare.
Ödeshögs kommun anser att ett utträdesavtal bör upprättas för att reglera
tjänster mellan den utträdande kommunen och Itsam under utträdesperioden.
Vidare anser Ödeshög att processen för utträdet måste bygga på god
samarbetsanda och lösningsfokuserat förhållningssätt från alla parter.
Yttrande Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun delar PwC:s övergripande slutsats att det finns ett stort
antal frågor som kräver fördjupad utredning. Exempelvis gällande de större
avtalen och deras konstruktion och den utträdande kommunens möjlighet att
avropa från dessa, något Åtvidaberg anser i huvudsak en fråga för den
utträdande kommunen. Ett särskilt utträdesavtal bör upprättas. Åtvidabergs
kommun framhåller vikten av att en formell utträdesansökan inkommer så att
de osäkerheter som finns kan klarläggas, något som i sin tur skulle underlätta
fortsatt utvecklingsarbete inom förbundet.
I enlighet med utredningen anser Åtvidabergs kommun att det finns ett
behov av att klargöra vad som gäller avseende ITSAM-avtalet. Åtvidabergs
kommun anser att ITSAM-avtalet bör renodlas till att beröra
kommunalförbundets leverans av tjänster till kommunerna och inte frågor
som rör kommunernas inbördes förhållanden som medlemmar.
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Åtvidabergs kommun anser att ITSAM-avtalet omfattas av allmänna
avtalsrättsliga principer, och därmed kan sägas upp. Skälig uppsägningstid
för ITSAM-avtalet anses vara tre månader. ITSAM-avtalet innehåller både
bestämmelser mellan kommunalförbundet och medlemskommunerna – och
bestämmelser för medlemskommunerna emellan. På grund av detta anser
Åtvidabergs kommun att avtalet endast ska gälla under förutsättning av varje
medlems godkännande – samt att avtalet upphör att gälla vid uppsägning av
en eller flera medlemskommuner (vid utgången av uppsägningstiden).
Åtvidabergs kommun anför vidare att avtalet som direktionen fastställde har
börjat tillämpas i sin helhet. En av kommunerna har tydligt uttryckt att de
inte anser sig bundna av avtalets finansieringsprincip, något Åtvidabergs
kommun anser vara av mindre betydelse då den bestridna
finansieringsprincipen regleras av förbundsordningen. De delar i avtalet som
inte bestrids av medlemskommunen bör anses vara accepterade och gällande
enligt Åtvidabergs kommuns tolkning.
Yttrande Kinda

Kinda kommun anser att utredningen utgör en bra sammanställning av i
huvudsak redan kända förhållanden, men att flera öppna frågeställningar
kvarstår. Exempelvis saknar Kinda kommun konkreta utträdesmekanismer i
utredningen, samt ett ett klargörande av samtliga medlemskommuners
avtalsrättsliga status gentemot Itsam.
Kinda kommun anser att utredningen även bör klargöra vad som avses med
avvecklingskostnader – samtidigt som man instämmer i utredningens
bedömning att avvecklingskostnader inte avser indirekta kostnader (ex.
ökade kostnader för drift och administration som ett utträde medför för
övriga medlemmar).
Vidare framhåller Kinda kommun behovet av att klargöra vilka
förutsättningar och möjligheter det finns för en medlemskommun att bli
ensam avtalspart gentemot leverantören i de avtal Itsam som ombud slutit för
medlemskommunerna. Utredningen bör förtydliga formen för ett potentiellt
övergångsavtal, avseende huruvida det är möjligt med ett successivt utträde
där Itsams leveranser gentemot kommunen gradvis övertas av andra
leverantörer. I relation till utträdesperioden ser Kinda kommun behov av att
utredningen tydligt definierar Itsams roll och ansvar eftersom Itsam anses ha
kunskap och insikt i de frågeställningar som behöver besvaras.
Kinda kommun anför att risker och konsekvenser knutna till olika
avtalstyper bör undersökas för Itsam och medlemskommunerna. Vidare
anser Kinda kommun, i enlighet med utredningen, att risken för
avtalsrättsliga problem med stora ekonomiska konsekvenser är
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förhållandevis låg. Kinda kommun instämmer i behovet av genomgång av
samtliga befintliga leverantörsavtal, där Itsam tillhandahåller avtalen till
medlemmarna. Likaså bör medlemskommunerna och Itsam gå igenom
hyresavtal mellan Itsam och verksamheterna som omfattas av detta.
Yttrande Vimmerby

Vimmerby kommun meddelar att kommunstyrelsen diskuterar utredningen
och frågan, utan att ta särskild ställning till utredningen.
Yttrande Ydre

Ydre kommun framhåller att det är olyckligt att Kinda kommun kommit
fram till beslutet att lämna It-samarbetet – och att det för de kvarvarande
kommunerna är viktigt att klarlägga vad som brustit och lett till att en
medlemskommun anser sig få bättre It-verksamhet i egen regi. För Ydre
kommun är samarbete med andra kommuner en förutsättning för både en
effektiv förvaltning av It-verksamheten och som en drivkraft och stöd i den
digitala verksamhetsutvecklingen.
Ydre kommun anser att utredningen inte gett fullständiga svar för hur ett
utträde skulle kunna ske, utan endast belyser komplexiteten i ett utträde.
Uppdraget framgent blir att gå igenom system, avtal och uppdrag för att
komma fram till hur delningen ska ske praktiskt, ett uppdrag som ska ledas
av företrädare från kommunalförbundet och Kinda kommun. Ydre kommun
anser att alla interna och externa kostnader för detta uppdrag ska bekostas av
Kinda kommun. Vidare anser Ydre kommun att pågående utvecklingsarbete
inom Itsam förutsätts fortgå utan medverkan från Kinda kommun.
Beslutsunderlag
Direktionens sammanträde 2020-09-24 § 38
Utredning utträde ver2. – PwC
Remissvar Kinda kommun, Vimmerby kommun, Åtvidabergs kommun,
Ydre kommun samt Ödeshögs kommun

Yrkanden
Propositionsordningar
Protokollsanteckning/reservation
Beslutsexpediering
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§ 17

Dnr 2021/8

Google Workspace
Direktionens beslut
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att återkomma till
direktionen med en ny tidsplan och/eller åtgärder gällande övergång till
Google Workspace.
Direktionen beslutar att uppdraget ska vara färdigt 2021-04-15.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen beslutade 2021-02-25 § 6 att godkänna bilagd projektplan med
tillhörande dokumentation. Projektplanen innehåller uppgifter om Global Go
Live vilket är planerat till 26/4.
Sedan direktionens beslut har projektet inte rullat på enligt plan. I olika
arbetsgrupper, utbildningar med medlemskommunerna m.m har flertalet
frågor lyfts upp som kommunerna anser behöver vara lösta alternativt
adresserade innan planerad Go Live 2021-04-26. Trots denna gemensamma
syn på frågor som behöver lösas migrerade Åtvidaberg sina ambassadörer
26/3 och Ödeshögs ambassadörer ska migreras 6/4.
Oron kring projektet i kommunerna grundar sig i följande:


Generellt bristande kommunikation från Itsam och
kommundirektörer avseende projektet i stort. Medlemskommunerna
ser och jobbar olika vilket innebär att kommunerna är olika typer av
mottagare för projektet.



Säkerhetsfrågan är ett orosmoment för kommunerna, då det finns ett
juridiskt vakuum gällande molntjänster efter Schrems 11-domen. Det
är dock inte en fråga för Itsam att lösa, utan snarare en fråga för
Itsam och kommunerna att förhålla sig till och göra en bedömning
utav.



Utbildningsinsatserna är oklara och framförallt dessa insatser som
krävs längre ner i kommunernas organisationer. Det
självstudiematerial som Devoteam ska erbjuda är inte klart i utsatt tid
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vilket påverkar kommunernas egna utbildningsinsatser. Det är även
oklart hur kommunernas egna utbildningsinsatser ska se ut.


Den tekniska delen gällande hur Google Workspace kommer fungera
med kommunernas verksamhetssystem är något som oroar
verksamheterna i respektive kommun. Det finns ett flertal system
som behöver inventeras av kommunerna med hjälp av Itsam.
Devoteam ska även hjälpa till i denna fråga för att hitta lösningar.



Den ursprungloga tidsplanen är ambitiös i det avseendet att ett Global
Go Live-datum (2021-04-26) är planerat. Med hänseende till vad som
ovan beskrivits är själva tidsplanen i sig stressande för antalet
kommuner.

Itsam har startat upp en ny arbetsgrupp som består av kommunernas
stabs/kanslichefer för att påbörja arbetet med att lösa de frågor som ovan
beskrivits.
Yrkanden
Ordförande Claes Sjökvist yrkar uppdra till förbundsdirektören att
återkomma till direktionen med en ny tidsplan och/eller åtgärder gällande
övergång till Google Workspace. Uppdraget ska vara färdigt 2021-04-15.
Jacob Käll yrkar bifall till Claes Sjökvists yrkande.
Propositionsordningar
Ordförande Claes Sjökvist konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt
att direktionen godkänner detsamma.
Beslutsexpediering
Akt
Förbundsdirektör
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§ 18

Dnr 2021/13

Handlingar för kännedom - 2021
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att 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.
Beslutsexpediering
Akt
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