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Britt-Marie  Johansson  (BOX),  Ordförande

Conny  Forsberg  (KIN)

Jacob  Käll  (VIM)

Anders  Karlsson  (ÖDE), tjänstgörande  ersättare

Thomas  Lidberg  (ÅTV),  tjänstgörande  ersättare

Anna-Lena  Svensson  (YDR),  tjänstgörande  ersättare

Christer  Segerståen  (KIN)

Therese  Leufven  (BOX)

Niklas  Gustafsson  (VIM)

Mattias  Robertsson  Bly, förbundsdirektör

Joakim  Karlsson,  ledningssekreterare

Vetle  Skaate,  praktikant  Vimmerby  kommun

Anna  Hultman,  projektledare  Itsam  (Föredrog  kommunalförbundets  projektmodell

sammanträdet  officiellt  började)

Anna-Lena  Svensson  (YDR)
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Dnr  2020/00003

Information  från  verksamheten

Direktionens  beslut

Direktionen  noterar  informationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Förbundsdirektör  Mattias  Robertsson  Bly  föredrar  ärendet  och  lämnar

följande  infon'nation.

Stabilare  system  och  linje  2

Coronavirus  påverkar  leveranser  samt  leveranstider  av  diverse

beställningar

Servicedesk

-  Nära  it

-  AV/Digitala  klassrum

-  Procapita/Lifecare

-  Itsams  framtida  fiberutveckling

Beslutsexpediering
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52 Dnr  2020/00004

Personal

Direktionens  beslut

Direktionen  noterar  informationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Förbundsdirektör  Mattias  Robertsson  Bly  föredrar  ärendet  och  lämnar

följande  information.

-  Fyra  personer  har  sagt  upp  sig  under  jul  och  nyår

-  Sami'nanställning  för  att  bygga  "pusslet"

-  Mycket  bra  sökbilder

-  Mjärdevi  ger  effekt  i annonser

-  Offentlig  aktör  ger  effekt  i annoriser

-  Starkt  varumärke

-  Ny  linje  två  har  börjat  och  tela'iiker  på  väg  in

Beslutsexpediering
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53 Dnr 2020/00005

Ekonomi  - uppföljning

Direktionens  beslut

Direktionen  noterar  informationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Förbundsdirektör  Mattias  Robertsson  Bly  föredrar  ärendet  och  lämnar

följande  information.

-  Årsredovisning  pågår

Månadsuppfö1jningsma11  framtagen.  Första  presentationen  till

direktionen  i mars.
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Uppsägning  av  Itsam-avtalet

Direktionens  beslut

Direktionen  noterar  infori'nationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Förbundsdirektör  Mattias  Robertsson  Bly  föredrar  ärendet  och  lämnar

följande  information.

Korninunalförbundet  Itsam  mottog  uppsägning  av Itsam-avtalet  från

Åtvidabergs  kornmun  och  Vimi'nerby  kommun  per  den  2020-01-31.

Itsams  ståndpunkt  är att  nuvarande  Itsam-avtal  fortsättningsvis  är gällande

till  dess  att  nytt  Itsam-avtal  antas.  Då  reglering  kring  ändring  av Itsam-

avtalet  finns  bör  detta  alternativ  anses  ha  företräde  framför  en  uppsägning.

Förhandling  kring  ändring  bör  således  ske  före  uppsägning.  Skulle

förhandlingen  inte  resultera  i ett  nytt  avtal  bör  det  anses  finnas  skäl  för

uppsägning.  Uppsägningstid  bör  vara  tre  månader  med  anledning  av att

avtalet  sträckt  sig  över  lång  tid  samt  beroende  på att det  bör  finnas  tid  för

förbundet  och  medlerninarna  att  förhandla  fram  en ny  överenskornmelse.

För  att  komi'nunalförbundet  ska  kunna  fungera  krävs  en fastslagen

ansvarsfördelning,  som  närmare  preciserar  komrnunalförbundets  uppgifter

ocli  befogenheter,  vilket  idag  regleras  i Itsam-avtalet.  Utifrån  ovanstående,

samt  att förbundsordningen  anger  att förbundet  ska  hantera  IT-frågorna  åt

medlemskoinrnunerna  är det  rimligt  att avtalsparterna  även  efter  en

uppsägning  är bundna  av  postkontraktuell  verkan  -  det  vill  säga  att Itsam-

avtalet  ska  gälla  även  efter  uppsägning  i avvaktan  på ny  överenskommelse.

Kommunchefsberedningens  beslut

Kommunchefsberedningen  beslutade 2020-02-14 FB 4 att utifrån  Åtvidabergs
korninuns  och  Viini'nerby  kornrnuns  uppsägning  av Itsam-avtalet  att

Åtvidaberg  tar  fram  förslag  på  nytt  avtal.

Kommunchefsberedningen  och  direktionen  ska  beakta  eventuell  utredning

om  utträde  från  Kinda  komrnun  i syfte  att finna  en konstruktiv  lösning.
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Koini'nunchefsberedningens protokoll 2020-02-14 FB 4

,%alys  av  uppsägning  av  Itsam-avtal  2020-02-19

Uppsägning  av  Itsam-avtal,  Åtvidabergs  kommun

Uppsägning  av  Itsam-avtal,  Virnmerby  kornmun
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Sammanträdesdagar  2020

Direktionens  beslut

Dnr 2020/00007

Direktionen  antar  förslagna  sammanträdesdagar  med  följande  förändringar:

Sainmanträdet  den  26 mars  flyttas  till  den  2 april.  Det  sarnmanträdet

är ett  heldagssammanträde  med  verksamhetsinformation  på

förmiddagen  samt  beslut  om  årsredovisning  med  mera  på

eftermiddagen.

Sarnmanträdet  den  24 september  flyttas  till  den  23 september.

Sammanfattning

Direktionen  har  fått  ett  utskickat  förslag  på  saminanträdesdagar  för  2020  att

ta ställning  till.

Beslutsunderlag

Förslag  på sarni'nanträdesdagar  2020

Beslutsexpediering
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Verksamhetsplan  2020

Dnr  2020/00006

Direktionens  beslut

Direktionen  beslutar  anta  verksamhetsplan  för  2020  för  kornmunalförbundet

Itsam.

Sammanfattning

För  att skapa  en tydlig  struktur  för  arbetet  samt  ökad  transparens  gentemot

medlemskommunerna  arbetar  Itsam  kontinuerligt  med  att utveckla  sina

verksarnhetsplaner.  Verksamhetsplanen  syftar  till  att öka  överblickbarheten

samt  förståelsen  för  Itsams  verksamhet.

Itsams  verksamhet  kan,  med  en förenklad  beskrivning  delas  upp  i två

huvudoinråden:

Löpande  drift  och  underhåll  samt  utveckling  och  tidsbegränsade  insatser.  För

att få en bättre  uppföljning  samt  ökad  transparens  över  Itsams  verksamhet

har  utvecklingsinsatserna  samt  tidsbegränsade  insatserna  sarnmanställts  i ett

dokument  som  bifogas  denna  skrivelse.  Detaljnivån  i detta  dokument  är hög

och  detta  kommer  givetvis  medföra  att  justeringar  kom+'ner  ske under  året.

Fördelen med den mer deta5erade beskrivningen är att det skapar en ökad
medvetenhet  om  de prioriteringar  som  behöver  göras,  både  vid  planeringen

men  även  när  justeringar  måste  göras.  På så vis  uppnås  en tydligare  stynning

och även bättre arbetsmi5ö med minskad stress på personalen. Vidare ges
övriga  verksainheter  i medlemskoinmunerna  en insyn  i Itsams  verksamhet

och  därigenom  kan  ökad  förståelse  för  hur  olika  utvecklingsarbeten  behöver

planeras  gemensamt  av verksarnheten  och  Itsam.  Utöver  de arbetsuppgifter

som  sammanställts  i bilagan  tillkornmer  löpande  drifl:,  service  och  support,

arbete  i arbetsgnipper  samt  andra  löpande  samverkansuppdrag,

serviceuppdrag  och  problemlösning  tillsammans  med  verksarnheterna.

Kommunchefsberedningen  diskuterade  plattfon'nar  för  intranät.  Nuvarande

avtal  med  Sitevision  sträcker  sig  till  mars  2023  med  option  för  förlängning  i

ytterligare  tre år. Microsofts  plattfori'nar  Sharepoint  och  Teams  har  olika

typer  av funktioner  som  kan  användas  som  gemensam  yta  för  medarbetare.
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Korni'nunchefsberedningen  diskuterade  det  kom+nande  arbetet  laing  IST

kulturskolan,  respektive  koinmun  ska konsultera  med  medleinmar  av

arbetsgnippen.

Direktionens  behandling

Direktionen  diskuterar innehållet iverksamhetsplanen  och gör fö5ande
medskick  till  Itsam:

-  Förtydliganden  avseende  ansvarsfördelning,  driftsättning  av ny

servermi5ö samt hur man i framtiden kan beslaiva ökad kundnytta i
form  av effektiviseringar  i verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Komi'nunchefsberedningens protokoll  2020-02-14 FB 8

Verksamhetsplan  2020  -  underlag
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Övriga  frågor  2020

Direktionens  beslut

Dnr  2020/00013

Direktionen  noterar  frågor,  svar  samt  dislcussioner  till  protokollet.

Sammanfattning

Jacob  Käll  lyfter  erfarenheter  kring  IST  från  Vimmerby  gymnasium.  Den

närvarande  praktikanten  från  Virnmerby  gymnasium  Vetle  Skaate  skildrar

goda  erfarenheter  samt  förbättringsförslag  till  Itsam.

Förbundsdirektör  Mattias  Robertsson  Bly  tackar  för  synpunkterna  och

besvarar  uppkomna  förbättringsförslag.
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