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 Ersättare 
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Therese Leufven, Boxholms kommun 
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Joakim Karlsson, ledningssekreterare 
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Paragrafer 19-20 

 Joakim Karlsson  

 Ordförande 
  

 Claes Sjökvist   

 Justerare 
  

 Elisabet Hagström   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Direktionen 

Sammanträdesdatum 2021-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-23 Datum då anslaget tas ned 2021-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Itsam 
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Ärendelista 
 
 
§ 19 Rekrytering av förbundsdirektör ITSAM 

2021/36 
3 - 4 

§ 20 Google Workspace ITSAM 
2021/8 

5 - 6 
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§ 19 Dnr 2021/36 

Rekrytering av förbundsdirektör 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att Henrik Remmerfelt blir ny förbundsdirektör för 
Itsam från och med den 12 augusti 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 2020-11-26 § 64 att ge presidiet i uppdrag att gå 
vidare med processen att rekrytera en ny förbundsdirektör samt att ta fram en 
lösning för en tillförordnad förbundsdirektör om det uppstår ett glapp mellan 
nuvarande och tillkommande förbundsdirektör. Robert Bredberg, 
kommundirektör Åtvidabergs kommun tillfrågas till att vara tf 
förbundsdirektör och accepterar tjänsten.  
En rekryteringsgrupp tillsätts med följande personer: 
- Ordförande, vice ordförande och tillkommande vice ordförande i 
direktionen. 
- Kommundirektörer från Vimmerby och Boxholms kommun. 
- Företrädare för Vision. 
- HR-stöd från Åtvidaberg. 
Rekryteringsfirman AS&B anlitades för att leda rekryteringsprocessen 
 
Annicki Oscarsson redogör för sökbilden och intervjufasen och lämnar 
följande information.  
- 18 sökande till tjänsten varav en var internt sökande.  
- Efter urval var det 5 st kandidater kvar, varav två hoppar av. 
- Tre går vidare till intervjuer med rekryteringsgrupp. 
- AS&B utför djupintervjuer och tester samt referenstagning.  
- Två starka kandidater finns kvar till slutet. Likvärdiga men olika. 
- Den ena hoppar av efter att fått ett annat jobberbjudande 
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- Henrik Remmerfelt, som är slutkandidat, intervjuas igen av 
rekryteringsgrupp 
- Förhandlingar kring avtal och lön genomförs.  
 
Rekryteringsgruppen rekommendation till direktionen är att Henrik 
Remmerfelt blir ny förbundsdirektör för Itsam.  
   

Beslutsexpediering 
Akt
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§ 20 Dnr 2021/8 

Google Workspace 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att ta fram en ny tidsplan 
med tillhörande dokumentation mot ett nytt Global Go Live datum den 
15/11. Tillhörande dokumentation redovisas på direktionens sammanträde 
29/4.  
 
Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att migrera Åtvidabergs 
kommun i enlighet med tidigare projektplan om Global Go Live 26/4. 
 
Direktionen beslutar uppdra till kommunalförbundet Itsam att koordinera 
informations- och utbildningsinsatser till medlemskommunerna. 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 2021-04-01 § 17 att uppdra till förbundsdirektören att 
återkomma till direktionen med en ny tidsplan och/eller åtgärder gällande 
övergång till Google Workspace. Uppdraget ska vara färdigt och presenteras 
på direktionens extra inkallade sammanträde.  
 
Det nya förslaget på tidsplan har sin utgångspunkt att Åtvidabergs kommun 
fullföljer den ursprungliga planen om Global Go Live 26/4 samt att övriga 
medlemskommuner går över till Google Workspace 15/11. Fördelen med att 
enbart en kommun går över till Google Workspace i detta nu är att 
Åtvidabergs kommun kommer vara pilot. Att vara pilot i detta fall kommer 
innebära att resurserna kommer koncentreras på Åtvidaberg primärt. Att 
följa utvecklingen i Åtvidabergs kommun gällande denna övergång kommer 
vara till gagn för de övriga kommunerna i november. Fel som uppkommer 
på vägen kommer inte behöva uppstå även senare i höst.  
 
Det är ett gediget arbete som behöver göras fram till mitten av november, 
som presenterades i mer detalj på direktionens senaste sammanträde. Till det 
arbetet kommer även olika workshops hållas gällande juridik, säkerhet etc. 
Under nästkommande ledningsgrupp är det även tänkt att en ny 
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projektorganisation ska arbetas fram som ska utgå från den nya tidsplanen 
som presenteras.  
 
Viktigt framöver är kommunikationen och att den är enkel och begriplig för 
mottagaren. Projektet kommer att kunna använda kommunikationsresurser 
från Åtvidabergs kommun. På så sätt kommer projektet kunna plocka upp 
eventuella friktioner som inte kunnat åtgärdas tidigare.  
 
Flertalet medlemskommuner påtalar vikten om att en gemensam deadline för 
Global Go Live behöver finnas för att arbetet ska kunna få ny kraft.  

Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträde 2021-04-01 § 17 

Beslutsexpediering 
Akt 
Förbundsdirektör 
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