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§ 54 Dnr 2019-00174 

Avslutande av ärende gällande förhandling med de övriga ITSAM-
kommunerna, återrapportering från fullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från 
kommunfullmäktiges presidium om att förhandlingsuppdraget enligt KF § 
138/2019 är avslutat för presidiets del.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019 om ett inriktningsbeslut om utträde ur 
Kommunalförbundet ITSAM samt ett uppdrag till kommunfullmäktiges presidium 
att med övriga ägare till ITSAM föra dialog om utträdesvillkor. 

Kommunfullmäktiges presidium har nu träffat presidierna i övriga ITSAM-
kommuner. Resultatet av mötet finns sammanfattade i minnesanteckningar som 
delgivits kommunfullmäktige. Fullmäktigepresidierna valde då att lämna frågan om 
förändringar i styrdokumenten vidare till kommunchefsgruppen för vidare 
handläggning. Fortsatt förhandling mellan fullmäktigepresidierna är för 
närvarande inte motiverat.  

Mot bakgrund av detta återrapporterar fullmäktiges presidium därmed det 
aktuella uppdraget till fullmäktige och föreslår fullmäktige att vidta erforderliga 
åtgärder för fortsatt hantering av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad 2020-02-14 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 



 

 
 

 

Kommunstyrelsen 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-14 
Diarienummer 

KINKS 2019-00174 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avslutande av ärende gällande förhandling med de övriga ITSAM-
kommunerna, återrapportering från fullmäktiges presidium 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från 
kommunfullmäktiges presidium om att förhandlingsuppdraget enligt KF § 
138/2019 är avslutat för presidiets del.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019 om ett inriktningsbeslut om utträde ur 
Kommunalförbundet ITSAM samt ett uppdrag till kommunfullmäktiges presidium 
att med övriga ägare till ITSAM föra dialog om utträdesvillkor. 

Kommunfullmäktiges presidium har nu träffat presidierna i övriga ITSAM-
kommuner. Resultatet av mötet finns sammanfattade i minnesanteckningar som 
delgivits kommunfullmäktige. Fullmäktigepresidierna valde då att lämna frågan om 
förändringar i styrdokumenten vidare till kommunchefsgruppen för vidare 
handläggning. Fortsatt förhandling mellan fullmäktigepresidierna är för 
närvarande inte motiverat.  

Mot bakgrund av detta återrapporterar fullmäktiges presidium därmed det 
aktuella uppdraget till fullmäktige och föreslår fullmäktige att vidta erforderliga 
åtgärder för fortsatt hantering av ärendet.   

Beslutsunderlag 

 Skrivelse, daterad 2020-02-14  

 

 

Anders Ljung 
Kommunfullmäktiges ordförande  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Akten 
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§ 138 Dnr 2019-00174  

Inriktningsbeslut om utträde ur Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ett inriktningsbeslut om att lämna 
kommunalförbundet ITSAM. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge kommunfullmäktiges presidium i 
uppgift att med övriga ägare till ITSAM föra dialog om utträdesvillkor.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Christer Segerstéen, Göran Lindgren, Mona Damm, Anne Bergman Gustavsson och 
Gustav Svensson (samtliga M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande med följande motivering: 

"Vi reserverar oss mot beslutspunkten "Inriktningsbeslut att lämna 
Kommunalförbundet ITSAM. Ge KF presidium i uppgift att med övriga ägare till 
ITSAM föra dialog om utträdesvillkoren." 

Vårt förslag är att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för beredning. 
Analysen skall gälla vilken typ av IT-lösning Kinda kommun skall ha i framtiden. 
Förutom användbarhet, skall även de juridiska och ekonomiska aspekterna synas. 
Vi menar att man börjar i fel ända. Medborgarnyttan skall vara styrande. När vi vet 
vad vi vill, har en tydlig plan för alternativlösning för kommunens IT-drift och haft 
en dialog med berörda parter, då är det dags att ta nästa steg.  

Sammanfattning 

I enlighet med vårt styrdokument Utveckling Kinda föreslår vi en förändring som 
på sikt kommer att ge Kinda kommun och dess verksamheter en nödvändig och 
bättre möjlighet att styra den egna IT-utvecklingen. En omvärldsanalys visar att allt 
fler kommuner och myndigheter inser nödvändigheten i att själva äga sin IT-
utveckling istället för att uppdraget ligger hos en separat organisation. Idag är 
teknik så integrerat i våra kommunala dagliga verksamheter att vi behöver ha full 
rådighet över vår egen verksamhetsutveckling. 

Tanken med kommunalförbundet ITSAM var i grunden god och något som vuxit 
fram under de senaste 20 åren. Vår IT-utveckling begränsas tyvärr av den 
samverkansform som idag gäller. Att en extern organisation kan sköta IT-driften 
och vara partner i den nödvändiga verksamhetsutvecklingen ser vi som självklar. Vi 
ser att näringslivet idag kan ge oss en annan typ av partnerskap som ger oss full 
kontroll och helt andra förutsättningar för uppföljning och kvalitetssäkring än vad 
som idag finns via kommunalförbundet. Verksamhetssamverkan med andra 
kommuner och organisationer är inte avhängigt kommunens IT-driftpartner, det 
ligger på verksamhetsnivå.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 181/2019 
Förslag till beslut, daterat 2019-10-21  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christer Segerstéen (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
beredning.  

"Analysen skall gälla vilken typ av IT-lösning Kinda kommun skall ha i framtiden. 
Förutom användbarhet, skall även de juridiska och ekonomiska aspekterna synas 
samt dialog genomförts med berörda parter. " 

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad debatt att det utöver kommunstyrelsens förslag 
finns ett yrkande från Christer Segerstéen (M) om återremiss. Ordförande ställer 
därför frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag varpå 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunchef 
Akten 

 




