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§ 17 
Dnr 2021/2    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.   
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§ 18 
Dnr 2021/1    
 
Information  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar. 
 
Under året har både de gemensamma telefoni- och printprojekten landats, 
vilket innebär att vår gemensamma it-miljö homogeniseras mer och mer. 
För it-organisationen innebär detta fördelar både vad det gäller den löpande 
driften, men även när det gäller total- och styckekostnaderna för 
infrastrukturen. Utslaget per enhet eller användare så ökar 
kostnadseffektiviteten. 
 
Under hösten så märks övergången till hybridmöten av, d.v.s. möten där 
vissa deltagare är på plats i en möteslokal och övriga deltar digitalt. 
Hybridmöten skapar nya utmaningar när deltagarna inte har samma 
möjligheter till interaktion. Mötestekniken och utrustningarna i våra 
möteslokaler behöver utvecklas både vad gäller ljud och bild. 
 
IT-Centrums kundansvariga i de fem kommunerna rapporterar om flera 
intressant gemensamma upphandlingar och projekt mellan de fem 
kommunerna. Även om det inte är alla fem som deltar i ett projekt eller en 
upphandling så görs sonderingar och tanken att ställa frågan till sina 
grannkommuner börjar nu bli given bland cheferna i medlems-kommunerna, 
det är en förändring mot it-nämndens första två år då samverkanstanken i 
flera fall kom in senare i processerna. 
 
Digitalt distansarbete är en del i det nya normala sättet att nyskapa och 
producera tjänster. Även om fler medarbetare i dem fem kommunerna 
återgår till sina arbetsplatser är det fler digitala möten än fysiska än så länge. 
Medarbetarna  vänjer sig i att både arbeta strategiskt, taktiskt i fysiska 
mellanmänskliga möten och att dra nytta av digitaliseringen vid operativa 
möten. 
 
Klientupphandlingen som för fjärde gången görs tillsammans för våra 
medlemskommuner samt Håbo kommun inleddes under sensommaren. 
Arbetet pågår med att ta fram krav samt att kvalificera anbudsgivare. Ca 30 
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personer från de fem kommunerna ingår i de olika arbetsgrupper som har 
skapats. Medarbetare från IT-Centrum samt Tierps kommuns 
upphandlingsenhet leder arbetet. 
  
Arbete med den samordning i gemensam drift och support för alla fem 
kommunerna har stannat upp under hösten då ytterligare förankringsarbete 
krävs för att få förståelse och acceptans för det som ligger i it-förvaltningens 
uppdrag. Det finns en påtaglig oro bland medarbetarna på it-centrum för 
haverier i den nuvarande it-miljön både hos Advania och i egen regi. Det är 
av stor vikt att förvaltningen får godkännande att byta ut den ålderstigna 
servermiljön och att gå vidare i konsolideringsarbetet. Den planerade 
samsourcingen skjuts tyvärr av detta fram i tid. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
I nuläget inga ekonomiska konsekvenser utöver ordinarie budget.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation IT-nämnden 2021-11-26 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen Tierp 
 Kommunstyrelsen Östhammar 
 Kommunstyrelsen Älvkarleby 
 Kommunstyrelsen Heby 
 Kommunstyrelsen Knivsta 
 IT-Chef, IT-Centrum 
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§ 19 
Dnr 2020/13    
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till IT-nämnden enligt kommunallagen, inklusive  
beslut som fattas med vidaredelegation. IT-nämnden har i nämndens 
delegationsordning överlåtit beslutanderätt till tjänstemän. Beslut fattade på 
delegation ska redovisas till nämnden.  
 
IT-enheten kommer att genomföra en översyn och ta fram en rutin för att 
säkerställa att beslut fattade på delegation fortlöpande anmäls till nämnden i 
enlighet med kommunallagen.  
 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
 
Handlingsid: IT-C 2020.89  
GDPR-anpassat pesonuppgiftsbiträdesavtal - Personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan kommunstyrelsen (personuppgift ansvarig) och IT-nämnden 
(biträde), inklusive bilagor. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 GDPR-anpassat pesonuppgiftsbiträdesavtal - 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen (personuppgift 
ansvarig) och IT-nämnden (biträde), inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare 
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§ 20 
Dnr 2021/9    
 
Svar på remiss - Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd 
för nätverks- och informationssystem SOU 202163, dnr 
Fö2021100796  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Försvarsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun, som är värdkommun för den gemensamma IT-nämnden, 
där Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar kommuner ingår,  har 
beretts tillfälle att yttra sig över inkommen remiss. It-nämnden har efter 
genomgång beslutat att stödja slutbetänkandet. 
 
Cybersäkerhetsutredningsens uppdrag i den första delen var att föreslå de 
anpassningar och kompletterande nationella författningsbestämmelser som 
EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och som behöver finnas på plats 
när förordningen i sin helhet börjar tillämpas den 28 juni 2021. Vidare 
ingick att även överväga och föreslå vilken befintlig nationell myndighet 
som ska utses att fullgöra de uppgifter och tilldelas de ansvarsområden som 
följer av EU:s cybersäkerhetsakt, bl.a. uppdraget att utöva tillsyn över 
efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering. 
 
Riksdagen har den 9 juni 2021 beslutat i enlighet med vad som föreslås i 
angivna proposition och fattat beslut om att lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt ska träda i kraft den 28 juni 2021. 
Regeringen har i anslutning till att lagen ska börja tillämpas utsett 
Försvarets materielverk till nationell myndighet för 
cybersäkerhetscertifiering med de uppgifter som följer av det europeiska 
ramverket för cybersäkerhethetscertifiering, dvs. EU:s cybersäkerhetsakt 
och de genomförandeförordningar som ska utfördas med stöd av 
cybersäkerhetsakten. 
 
Beslutsmotivering  
Vikten av samordning, reglering, stöd och utbildning inom 
informationssäkerhets-området har aldrig varit större. Framförallt inom de 
små kommunerna saknas kompetens och medel för att skapa den robusthet 
som krävs för att möta de nya skyddskraven från det digitaliserade 
samhället. Alla insatser som kan stärka myndigheternas skydd är av godo. 
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Vidare bör utbildningssatsningar inom  området genomföras med en 
nationell samordning liknande den som genomfördes under 2005 av KBM, 
Krisberedskapsmyndigheten och länsstyrelserna.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar  
 Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande  - Sveriges säkerhet – 

behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem SOU 
2021:63 

 Missiv Remiss Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 
nätverks- och informationssystem SOU 2021:63 , dnr 
Fö2021/100796 

 
Beslutet skickas till 

 Försvarsdepartementet 
 IT-nämnden 
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§ 21 
Dnr 2021/8    
 
Uppdaterad årsprognos 2021 IT-nämnden  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Oktoberprognosen pekar på ett överskott vid årsskiftet på ca 120tkr. Två 
större projekt har pausats redan i juni för att få en budget i balans. Dock 
kommer dessa två projekt att återupptas efter årsskiftet för att slutföras 
under 2022. Licenskostnaderna ökar oroande mycket med anledning av de 
stora investeringar som kommunerna genomför i utökat antal klienter inom 
framförallt skolorna. De kommande digitala proven kommer att medföra 
reinvesteringar i wifi-nät för skolorna då framförallt kapaciteten måste 
utökas. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I nuläget inga ekonomiska konsekvenser utöver ordinarie budget.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen Tierp 
 Kommunstyrelsen Östhammar 
 Kommunstyrelsen Älvkarleby 
 Kommunstyrelsen Heby 
 Kommunstyrelsen Knivsta 
 IT-Chef, IT-Centrum 
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§ 22 
Dnr 2021/10    
 
Sammanträdesdagar 2022  
 
Beslut  
IT-nämnden beslutar  
 
att anta följande sammanträdesdagar för år 2022:  
 
18 mars klockan 14:30 
20 maj klockan 14:30 
23 september klockan 14:30 
25 november klockan 14:30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott, kommunfullmäktige och övriga nämnder 
och råd för 2022 i Tierps kommun. Förslaget regleras av kommunallagens 
bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med 
kommunalråd och ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns 
styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig Ledningsstöd 
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§ 23 
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 KF § 81 2021-06-09 Fyllnadsval av ersättare IT-
nämnden 

- Knivsta kommun KF § 71 2021-06-09 Entlediganden 
 
Beslutsunderlag  

 Inkomna beslut och skrivelser 
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