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Tid och plats 23 september 2022, kl.14:30 - 14:50 i Lilla A-salen, Tierp/digitalt 
sammanträde  

Paragrafer § 10 - § 14

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-03 Anslaget tas ner: 2022-10-25 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Marie Pettersson 

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Göran Nilsson (M), vice ordförande 
Marie Pettersson (S) 
Olof Nilsson (S) 
Anders Beckman (C)  

Beslutande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare Viktoria Söderling (S) 

Per Lindström (KD) 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, nämndsekreterare 
Pontus Stålberg, nämndsekreterare  
Kimmo Hallerström, t.f. förvaltningschef IT 
Linda Grundin, ekonom 

Underskrifter 
Sekreterare 

Evelina Håkansson 

Ordförande 

Sara Sjödal 

Justerande 

Marie Pettersson
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 10 Godkännande av föredragningslistan ITN/2022:3  
 
§ 11 Information ITN/2022:2  
 
§ 12 Preliminär delårsrapport 2022 ITN/2022:13  
 
§ 13 Plan för IT-nämndens ekonomi och 

verksamhet 2023-2025 
ITN/2022:9  

 
§ 14 Inkomna beslut och skrivelser ITN/2022:4  
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§ 10 
Dnr ITN/2022:3  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 11 
Dnr ITN/2022:2  

Information 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad Förvaltningschef IT, Kimmo Hallerström, informerar om:  

- Aktiviteter 2022 
- Nuläge frånförvaltningsstöd  

 
Beslutsunderlag 

• Presentation – Information 2022-09-23 
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§ 12 
Dnr ITN/2022:13  

Preliminär delårsrapport 2022 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande delårsrapporten 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delårsresultat är 5775 tkr, och prognos för årets resultat 31/12 är 0 tkr.  
 
Beslutsmotivering 
På grund av försening i Samsourcing projektet (inväntar på beslut från 
kommundirektörer) så har rekryteringar inte påbörjats ännu av personal som 
påverkar prognosen med ett överskott.  
 
Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med andra 
ord så flyttas kostnaden fram ett år, med 4 återstående miljoner kvar i 
överskott. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.3 Kommunkoncernens 
ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga direkta ekonomiska konsekvenser av delårsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Preliminär delårsrapport 2022 
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Beslutet skickas till 
• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  
• Förvaltningschef IT 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
IT-nämnden 
2022-09-23 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

7 
 

 
 
 
§ 13 
Dnr ITN/2022:9  

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025 
 
Beslut 
IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta  
 
att anta plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har arbetet med framtagningen av tjänstekatalogen fortsatt, med 
en första bilaga på plats som utgångsläge för att förvalta IT-Centrums 
tjänster, både grundtjänster (som är likalydande över alla 
medlemskommuner) och tilläggstjänster (kommununika tjänster). 
 
Tjänstekatalogen är en viktig grund för att arbetet med Samsourcing ska 
kunna fortsätta realiseras. IT-Centrum inväntar nu på godkännande ifrån alla 
kommundirektörerna för att kunna starta igång projektet till nästa nivå, samt 
även avsluta befintliga avtal med Advania som idag stöttar driften för 
Knivsta och Heby kommuner. 
 
I förhållande till den antagna preliminära budgeten så har uppräkningen ökat 
med 3% istället för 1,66% med anledning av bedömt kostnadsläge.  
 
Beslutsmotivering 
Arbetet med tjänstekatalog som varit igång närmar sig sitt slut i projektet 
och IT-förvaltningen förbereder sig på ett godkännande från DSR, 
digitaliserings-rådet (kommundirektörerna) under 2022. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.3 Kommunkoncernens 
ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inför 2023 så föreslås IT-nämndens budget att öka med 3%. 
 
Utöver det så bör, på samma sätt som i nuvarande års budet, 3 miljoner 
läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen regi under 
2023. Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med 
andra ord så flyttas kostnaden fram ett år.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025 
• KA-rapporter från respektive samverkande kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  
• Förvaltningschef IT 
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§ 14 
Dnr ITN/2022:4  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande beslut delges IT-nämnden:  

- Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2021 - Protokollsutdrag KF § 44 
2022-04-27, Knivsta kommun 

- KS § 102 2022-05-23, Uppföljning internkontroll - Knivsta kommun 
- Tjänsteutlåtande Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens 

interna kontroll 2021 - Knivsta kommun 
- Uppföljning av nämndens styrelser och bolagens interna kontroll 

2021 - Knivsta kommun 
- KF § 70/2022 Val av vice ordförande i IT-nämnden, Tierps kommun 
- Protokoll - Kommunfullmäktiges revisorers sammanträde 19 maj - 

Heby Kommun 
- Svar till Hebys revisorer 
 

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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