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§1
Dnr 2021/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

IT-nämnden beslut
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

3

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-03-19

§2
Dnr 2021/1

Information
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:
- Genomfört 2020
- Lägesbild Strategerna
- Lägesbild Kundansvariga
- Projekt 2021
- Upphandlingar
- Medarbetare
- Digitalisering
- Post-Corona
Beslutsunderlag



Presentation IT-nämnden 2021-03-19

Ordförande sign

Justerare sign
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§3
Dnr 2020/3

Uppföljning av internkontrollplan 2020
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter.
IT-nämndens internkontrollplan följs upp löpande i den dagliga driften samt
genom stickprovsförfarande.
Beslutsmotivering

För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering



Uppföljning av internkontrollplan 2020

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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§4
Dnr 2021/6

Internkontrollplan 2021
Beslut

IT-nämnden beslutar
att anta Internkontrollplan IT-nämnden 2021, samt
uppdra åt Förvaltningschef IT att bevaka ärendet löpande.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. Bifogat
komplement av internkontrolplan antas av it-nämnden och läggs som
komplement till kommunstyrelsens redan antagna internkontrollplan.
Beslutsmotivering

För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter. Denna internkontrollplan befäster vikten av rätt kvalitet på leveransen av tjänster.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Internkontrollplan IT-nämnden 2021

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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§5
Dnr 2021/5

Årsredovisning 2020
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för IT-nämnden år 2020, samt
att överlämna den till respektive samverkande kommun.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden redovisar ett resultat för år 2020 om 1106 tkr.
Beslutsmotivering

Avvikelsen för år 2020 är +1106 tkr. Resultatet för IT-nämnden år 2020 är
på totalen godkänd. Digitaliseringen i sig driver kostnader då fler system
uppgraderas medans äldre versioner hålls kvar i drift för att använda som
”tittskåp”. Förbrukningskostnaderna ökar via licensrevisioner från Microsoft
samt att den ålderstigna kopiatorparken har haft skenande servicekostnader i
två av kommunerna.
Årets chefsenkät visar totalt sett på ett fortsatt högt förtroende for ITCentrum, något som även uttrycktes på IT-nämndens ägarsamråd av de fem
kommunalråden, dock föranleder chefsenkäten ett antal åtgärder, bl.a. att en
ny version av IT-Centrums websida arbetas fram.
Medarbetarna på IT-Centrum har haft ett ansträngande år då antalet ärenden
ökat med ca 30% och efterfrågan på digitala lösningar eskalerat i snabb takt.
Flera tunga infrastruktur-projekt drivs av IT-Centrum för att etablera en
gemensam digital infrastruktur.
Distansarbetet är det nya normala och påverkar både nutid och framtid för
vår verksamhet och de miljömål som ligger i Agenda 2030. Kommande
rekryteringar till våra organisationer tar för givet att vi reducerar
kvadratmeter och koloxid-förbrukningen i de svenska kommunerna med
hjälp av digitala lösningar.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2020 IT-nämnden
KA-rapporter från respektive samverkande kommun 2021-02-22
Årsrapport 2020 DSG

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till








Kommunfullmäktige Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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§6
Dnr 2021/4

Svar på remiss - Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
Beslut

IT-nämnden beslutar
att ställa sig bakom utredningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Infrastrukturdepartementet har tagit fram ett delbetänkande av Itdriftsutredningen - Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering.
Syftet med utredningen är enligt Infrastrukturdepartementets direktiv att
”skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång
till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig
it-drift eller genom tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita
privata leverantörer av it-drift”.
Tierps kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Säker och
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering
(SOU:2021:1).
Den gemensamma IT-nämnden, där Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och
Östhammar kommuner ingår, stödjer utredarnas förslag samt ser fram emot
utredningens fortsatta arbete gällande samordnad it-drift inom statliga och
kommunala organisationer.
IT-nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och
IT-taktiska frågor samt IT-operativa insatser för kommunerna (Knivsta,
Heby, Östhammar, Älvkarleby, Tierp – värdkommun) enligt de definitioner
och beslut som tas av nämnden.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - Svar på remiss - Säker och kostnadseffektiv it-drift –
rättsliga förutsättningar för utkontraktering
Remissmissiv SOU 2021_1

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till



IT-driftsutredningen, Infrastrukturdepartementet

Ordförande sign

Justerare sign
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§7
Dnr 2020/10

Inkomna beslut och skrivelser
Beslut

IT-nämnden beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Beslut inklusive bilagor från kommunstyrelsen i Knivsta kommun gällande
Särskild uppföljning av implementeringen av den gemensamma ITnämnden delges IT-nämnden.
Beslutsunderlag





Knivsta kommun KS § 218 2020-12-07 Särskild uppföljning
implementering IT-nämnd
Tjänsteskrivelse - Särskild uppföljning av implementeringen av den
gemensamma IT-nämnden
Rapport särskild uppföljning av implementeringen av den
gemensamma it-nämnden

Ordförande sign

Justerare sign
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