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§ 12
Dnr 2021/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 13
Dnr 2021/1

Information
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:

-

Projekt
Nuläge Kundansvariga
Support & Statistik
Upphandlingar
Distansarbete
Informationssäkerhet
Organisation

Ordförande, Sara Sjödal (S) informerar om:
- Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, och ordförande, Sara Sjödal
(C), har träffat revisionen i Tierps kommun. När granskningen av ITnämnden är klar kommer den att skickas ut till respektive kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation IT-nämnden 2021-09-17

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 14
Dnr 2021/3

Inkomna beslut och skrivelser
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser.
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut och tillhörande handlingar delges IT-nämnden:
- Knivsta kommun KS § 102 2021-05-24 Uppföljning internkontroll

2020
Knivsta kommun Rapport - Uppföljning intern kontroll nämnder,
styrelse bolag och gemensamma nämnder 2020 2021-04-19
Knivsta kommun Bilagor nämnder och bolags sammanställning av
uppföljning 2021-04-19
Knivsta kommun Tjänsteutlåtande - Uppföljning av
nämnders styrelser och bolagens interna kontroll 2020

-

Beslutsunderlag



Inkomna beslut och skrivelser
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Justerare sign
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§ 15
Dnr 2021/8

Preliminär delårsrapport 2021
Beslut

IT-nämnden beslutar
att godkänna informationen gällande preliminär delårsrapport 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delårsresultat är - 105tkr, och prognos för årets resultat 31/12 är 0 tkr.
Beslutsmotivering

I och med att informationen tas fram innan fakturasystem är stängt (10/9)
och alla bokföringsorder är inlagda så är detta ett mycket preliminärt
delårsresultat och prognos. IT-nämnden är fortfarande beroende av och
påverkas mycket av att löpande få information om upplupna kostnader i den
fem kommunernas ekonomisystem som vidarefaktureras till it-nämnden. En
del i underlaget av det som vidarefaktureras är sådant som ska periodiseras
även över årsskiftet. Det här medför en svårighet i att kunna lämna tydliga
prognoser så här pass tidigt efter månadsskiftet.
Barnrättskonsekvenser

IT-Centrum har under året rapporterat om svårigheter med leveranser av
hårdvara till våra verksamheter. Våra leverantörer har i vissa fall väldigt
långa leveranstider och IT-Centrum vidtar alla de åtgärder som kan göras
inom ramen för de avtal som upphandlats. Fördröjningar i leveranser av
hårdvara påverkar elever negativt eftersom det riskerar försena införandet av
1:1.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Preliminär delårsrapport 2021
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Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
IT-Chef, IT-Centrum
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§ 16
Dnr 2021/7

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024
Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.
Sammanfattning av ärendet

Under 2022 planeras samsourcing av de fem kommunernas it-stöd, två av
kommunerna har idag outsourcad it-drift.
Den tre serverplattformara är ålderstigna och leverantörerna har svårt att få
fram reservdelar, ett byte är oundvikligt. I det läget är en gemensam
redundant it-miljö det driftsekonomiskt mest fördelaktiga.
IT-säkerheten behöver skärpas och stabiliteten av driften säkras. ITCentrum och de fem kommunerna har under de sista 18 månaderna upplevt
störningar vid ett flertal tillfällen. IT-Centrum behöver minimera
möjligheterna till extern påverkan av våra system och vår information.
Bättre verktyg behöver införskaffas för att kunna upptäcka och hindra yttre
påverkan.
Beslutsmotivering

IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de
ökande licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta
fördelas med 1% uppskrivning av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av
kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning av it-tjänsteavtalet.
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern
leverantör till egen regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad
om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten från Axian till Advania. Det här
bör vara den sista flyttkostnaden.
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem
kommunerna nyttjar är gammal och behöver omgående bytas ut.
Driftsstörningar har skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert
pekar en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år.
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Barnrättskonsekvenser

IT-Centrum har under året rapporterat om svårigheter med leveranser av
hårdvara till våra verksamheter. Våra leverantörer har i vissa fall väldigt
långa leveranstider och IT-Centrum vidtar alla de åtgärder som kan göras
inom ramen för de avtal som upphandlats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Digitaliseringen och Covid-19 driver volymer både vad gäller nya lösningar
och system samt ärenden och enheter, detta medför att licenskostnaderna
stiger. Klientvolymer är den faktor som till absolut störst del inverkar på itnämndens utfall och kommande budgetar.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
IT-Chef, IT-Centrum

Ordförande sign

Justerare sign

9

Sekreterare sign

