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Tid och plats  17 mars 2023, kl. 14:00 - 16:00 på IT-centrum, Tierp/digitalt 
sammanträde 

Paragrafer § 1 - § 7 

Justering Protokollet justeras digitalt av ordförande, Sara Sjödal, och justerare 
Katrin Jakobsson. Se sista sidan för digitala underskrifter. 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-03-21 Anslaget tas ner: 2023-04-11 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Beslutande  Sara Sjödal (C), ordförande 
Katrin Jakobsson (S), vice ordförande 
Pierre Jansson (KNU) 
Fabian Sjöberg (M) 
Olof Nilsson (S) 

Ersättare Matilda Svahn (S) 
Martin Sahlberg (M) 
Harriet Swanberg (S) 
Rickert Olzon (M) 

Mötessekreterare Evelina Håkansson 

Övriga närvarande Magnus Larsson, förvaltningschef IT 
Linda Grundin, ekonom §§ 1-6 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan ITN/2023:2  
 
§ 2 Information ITN/2023:1  
 
§ 3 Uppföljning av interkontrollplan 2022 ITN/2022:7  
 
§ 4 Internkontrollplan 2023 ITN/2023:7  
 
§ 5 Årsredovisning 2022 ITN/2023:6  
 
§ 6 Inkomna beslut och skrivelser ITN/2022:4  
 
§ 7 Utbildning IT-nämnden ITN/2023:8  
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§ 1 
Dnr ITN/2023:2  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
IT-nämnden besluta  
 
att godkänna föredragningslistan.  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
IT-nämnden 
2023-03-17 

 

4 
 

 
 
 
§ 2 
Dnr ITN/2023:1  

Information 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef IT, Magnus Larsson, informerar om: 

 Större kommunöverskridande projekt 
 IT-Centrums utveckling 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation – Information IT-nämnden 2023-03-17 
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§ 3 
Dnr ITN/2022:7  

Uppföljning av interkontrollplan 2022 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontrollarbetet vid IT-nämnden innefattar riskanalyser, upprättande av 
internkontrollplaner, uppföljning samt utvärdering. Riskerna prioriteras och 
kontrollåtgärder upprättas och följs upp. Utvärdering ligger till grund för 
kommande års internkontrollarbete. 
 
Internkontrollplanen för 2022 innefattade tre signifikanta och två acceptabla 
risker. Internkontrollplanen för 2022 var fokuserad på förvaltningsspecifika 
frågeställningar. Internkontrollplanen omfattade bland annat hantering av 
risker kopplat till inköp och LOU, dataförlust vid drift i datacenter, 
kompetensförlust/-brist, avbrottskommunikation samt kontinuitetshantering 
utifrån perspektivet elförsörjning.  
 
Förebyggande åtgärder finns på plats och hanterades av IT-Centrums 
enhetschefer. Inga risker realiserades. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Internkontrollplan 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun 
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§ 4 
Dnr ITN/2023:7  

Internkontrollplan 2023 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna internkontrollplanen för IT-nämnden år 2023, samt 
 
att 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 kommunstyrelsen redan antagna internkontrollplan. 
 
Beslutsmotivering 
Internkontrollarbetet vid IT-nämnden innefattar riskanalyser, upprättande av 
internkontrollplaner, uppföljning samt utvärdering. Riskerna prioriteras och 
kontrollåtgärder upprättas och följs upp. Utvärdering ligger till grund för 
kommande års internkontrollarbete. 
 
2023 års internkontrollplan omfattar risker och åtgärder tydligare kopplat till 
IT-nämndens ansvar där åtgärderna implementeras av IT-Centrum i 
samverkan med relevanta parter såväl inom de fem medlemskommunerna 
som med externa parter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Internkontrollplan 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun 
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§ 5 
Dnr ITN/2023:6  

Årsredovisning 2022 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för IT-nämnden år 2022, samt 
 
att överlämna den till respektive samverkande kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden redovisar ett resultat för 2021 om 0 tkr. Årsomsättningen för 
IT-nämnden var 74 156 tkr; en positiv avvikelse mot budget med 5 989 tkr 
vilken återbetalas till medlemskommunerna. 
 
Beslutsmotivering 
IT-Centrum avslutar året med en positiv avvikelse mot budget med 5989 
tkr. Kostnaden för personal är lägre än budget med anledning av att 
Samsourcing-projektet inte kom igång som beräknat. 
 
Medlemskommunerna får tillbaka 5989 tkr samt 706 tkr som inte var 
beräknat i budget. 84 tkr bidrag för sjuklönekostnader och 622 tkr för 
licenskostnader som har finansierats av kommunala bolag. 
 
Fördelning per kommun enligt följande: 

 Heby  2 339 tkr 
 Knivsta  2 303 tkr  
 Tierp  1 037 tkr 
 Älvkarleby  271 tkr 
 Östhammar  745 tkr 

 
Vidare, IT-Centrum har under 2022 arbetat med att skapa förutsättningar för 
en effektiv, transparent och robust IT-leverans till medlemskommunerna. 
Detta innefattar såväl arbete med intern styrning och organisering, 
arbetsmiljöarbete som upprättande av adekvat tjänstekatalog och initiering 
av samsourcing. 
 
Ny Förvaltningschef IT rekryterades under hösten vilken tillträder tjänsten 1 
mars 2023. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Årsredovisning 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun 
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§ 6 
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:  

- Knivsta kommun - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges - Val 
av ledamot och ersättare till den gemensamma IT-nämnden 

- Östhammars kommun  - Protokollsutdrag KF 2022-12-13 § 168 Dnr 
KS-2022-680 - Val av ledamöter och ersättare i nämnder 

- Älvkarleby kommun - KF §128 Val av en ledamot och en ersättare 
till gemensam IT-nämnd 

- Tierps kommun - KF §172 Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande till IT-nämnden 

- Heby kommun - Kf §130 Val av ledamot och ersättare till gemensam 
IT-nämnd 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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§ 7 
Dnr ITN/2023:8  

Utbildning IT-nämnden 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef IT, Magnus Larsson håller utbildning för nämndens 
ledamöter och ersättare. Utbildningen tar upp följande ämnen:  

 Digitalisering och IT-förvaltning 
 Nämndens ansvarsområde och övergripande inriktningsmål 
 Nämndens uppdrag och uppgifter 
 IT-Centrum 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation – Utbildning IT-nämnden 2023-03-17 
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