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Minnesanteckningar från möte med fullmäktigepresidierna i  
ITSAM‐kommunerna 
 
Plats och tid: Kommunhuset i Kinda 2020‐01‐16 kl. 13.00‐14.00 
 
Närvarande 
Boxholms kommun:  Stig Adolfsson, Sören Norrby, Therese Leufven 
Kinda kommun:  Anders Ljung, Ing‐Britt Andersson, Göran Lindgren 
Vimmerby kommun  Leif Larsson, Lennart Nygren 
Ydre kommun:  Anders Andersson, Jonas Fingalsson 
Åtvidabergs kommun:   Elisabet Edlund, Bo Hasselblad 
Ödeshögs kommun:  Jonny Stål 
 
Sekreterare:  Johan Sandell, Kommunsekreterare, Kinda kommun 
 
1) Kommunfullmäktiges ordförande i Kinda kommun Anders Ljung (C) inleder 

med att hälsa välkommen samt att förklara syftet med dagens möte.  
 
Till mötet presenteras de nu gällande styrdokumenten för ITSAM samt det 
delvis avvikande förslag till styrdokument som togs fram av extern konsult i 
samband med kommunalförbundets bildande år 2008. 
 
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har beslutat om ett inriktningsbeslut 
om att lämna kommunalförbundet ITSAM samt att uppdra åt 
kommunfullmäktiges presidium att inleda förhandlingar med presidierna i 
övriga medlemskommuner om utträdesvillkoren. Bakgrunden är att 
verksamheterna i Kinda kommun framfört ett missnöje kring kvalitet och 
funktion på de tjänster som ITSAM levererar. 
 
Beslutet i Kinda kommuns fullmäktige behöver dock inte innebära att Kinda 
kommun faktiskt kommer att lämna kommunalförbundet utan avsikten är att 
gemensamt reda ut hur ett framtida utträde av en eller flera kommuner ur 
kommunalförbundet ska hanteras. Dagens möte ska ses som 
förutsättningslöst och förslaget från Kinda kommuns sida är att respektive 
medlemskommun utser representant till en arbetsgrupp som kan lägga fram 
förslag på hur ett eventuellt utträde skulle kunna hanteras. 
 
Kinda kommun ansvarar för sekreterarskap vid dagens möte och eventuella 
möten med arbetsgruppen. Minnesanteckningar skickas ut till de närvarande 
men kommer inte att justeras i formell mening. Synpunkter kan dock lämnas 
om något i anteckningarna inte stämmer med vad som sades vid mötet. 
 



2) Företrädare för de övriga närvarande kommunerna känner inte igen sig i den 
problembeskrivning som Kinda förmedlar vad gäller eventuella brister i 
ITSAMs tjänster och service. I övriga kommuner rör det sig endast om mindre 
brister. Från Vimmerby kommun rapporteras dock om problem i samband 
med ett fullmäktigesammanträde då de digitala möteshandlingarna inte var 
åtkomliga. Åtvidabergs representant i form av fullmäktiges ordförande 
Elisabet Edlund påpekar att konstellationen vid dagens möte inte är rätt 
forum att diskutera eventuella brister i ITSAM:s tjänster vid. I sådana fall 
skulle berörda tjänstemän behövt medverka. 
 

3) De närvarande vid dagens möte närvarar som ägarrepresentanter då 
medlemskommunerna gemensamt äger kommunalförbundet. Då kallelse till 
dagens möte kom sent och i anslutning till julhelgen har dock flertalet 
kommuner inte hunnit förankra frågan på hemmaplan. 
 

4) Det ses som ett problem att Kinda kommun sagt nej till förslaget om en ny 
kostnadsfördelning baserat på invånarantalet. 
 

5) Elisabeth Edlund som fram tills nyligen även varit ordförande för direktionen i 
ITSAM lyfter det som ett problem att Kinda kommuns representant inte anser 
sig företräda kommunalförbundet och förbundets bästa utan ser sig som 
representant enbart för den egna kommunen. 
 
Bakgrunden till beslutet om flytt till Linköping var att det rådde stora 
problem att rekrytera kompetent personal till förbundets tjänster. 
Målsättningen med flytten får anses uppnådd då förbundet nu lyckats bra 
med flera rekryteringar. 
 
Nuvarande förbundsdirektör och ledning har även arbetat med att förtydliga 
att kommunalförbundet utgör en offentlig verksamhet, styrt upp formalia 
kring sammanträdena m m. 
 
Det hade också enligt Elisabeth varit önskvärt om den föreslagna ändringen 
vad gäller förbundsordningen för att formalisera 
kommundirektörsberedningen som beredande organ kunnat genomföras, 
idag är den endast en informell beredning till direktionen. 
 

6) Elisabet lyfter även de stora kostnader och långa avtal som ITSAM har med 
olika leverantörer. Den kommun som eventuellt lämnar måste rimligen bära 
sin del av dessa kostnader då avtalen är skrivna med samtliga ITSAM‐
kommuner som underlag. Åtvidaberg är inte beredda att subventionera ett 
eventuellt utträde av Kinda kommun. 
 

7) Vimmerby kommun som representeras av fullmäktiges ordförande Leif 
Larsson betonar vikten av samverkan och försöka återskapa 
kommunalförbundets legitimitet. Det var bland annat olyckligt att flyttfrågan 
drevs igenom utan att samtliga kommuner var överens. Det är viktigt att titta 



på frågan vad det är som inte fungerar inom förbundet idag och vad som 
behöver göras för att förbundet ska fungera så bra som möjligt. Viktigt med 
samsyn. Samtliga närvarande kommuners representanter instämmer i vikten 
av dialog och samsyn. 
 

8) För närvarande är det ingen av de andra kommunerna än Kinda som 
överväger att lämna kommunalförbundet. Ydre kommuns representant i 
form av fullmäktiges ordförande Anders Andersson lyfter vikten av 
samverkan i dessa frågor för de mindre kommunerna. 
 

9) Mötet utmynnade i att kommunchefsberedningen får i uppdrag att titta på 
kommunalförbundets styrdokument och vid behov initiera lämpliga 
revideringar. Förslagsvis får kommuncheferna ta fram en lista på punkter 
som behöver åtgärdas för att förbundet ska fungera på det sätt som 
avses/förväntas.  
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Övriga  ITSAM-kommuner

ITSAM:s  direktion

Uppsägning  av  ITSAM-avtalet

Den  25 september  2019  beslutade  kommunfullmäktige  i Åtvidabergs  kommun  att

ställa  sig  bakom  en revidering  av  ITSAM-avtalets  punkt  5.1 som  reglerar

principen  för  hur  ITSAiM:s  gnindanslag  ska fördelas  mellan  kommunerna.

Förslaget  om  en förändrad  princip  har  antagits  av  direktionen  i ITSAM.

Till  skillnad  från  förbundsordningen,  som  är ett komrnunaljuridiskt  dokument

som  regleras  av 9 kap.  Kommunlagen  (2017:725),  utgör  komplementet  ITSAM-

avtalet  ett civilrättsligt  dokument  som  tecknats  mellan  de sex

medlemskommunerna  och  Komrnunalförbundet  ITSAM  som  juridisk  person.  Att

ITSAM-avtalet  är ett civilrättsligt  dolaiment  innebär  att  det  står  under  samma

regler  och  principer  som  andra  typer  av  avtal  mellan  olika  juridiska  personer  och

den  generella  avtalsrätten.  Alla  tillsvidareavtal  kan  sägas  upp  med  en skälig

uppsägningstid.

I syfte  att  verkställa  det  beslut  som  kommunfullmäktige  iÅtvidabergs  kommun

fattat  om  en  justering  av avtalet  meddelas  härmed  att Åtvidabergs  kommun

säger  upp  ITSAM-avtalet  för  omförhandling  per  den  30 april  2020.  Om  ett

omförhandlat  avtal  inte  träffats  per  den  30 april  2020  upphör  därmed  avtalet  att

gälla.  Detta  har  även  stöd  av det  befintliga  avtalets  bestämmelse  om  att  avtalet

endast  ska gälla  under  förutsättning  av  varje  medlems  godkäru'iande.  Utöver

finansieringsprincipen  anser  Åtvidabergs  kommun  att en uppdatering  av

avtalstexten  ur  ett redaktionellt  perspektiv  bör  göras,  samt  att  en

uppsägningsklausul  bör  inarbetas.

Då  många  produkter  och  tjänster  regleras  i separata  avtal  blir  den  omedelbara

konsekvensen  av  att  avtalet  upphör  att  finansieringen  av  gmndanslaget  istället

hanteras  utifrån  befintlig  text  i förbundsordningen:

% 1l.  Kostnadstäckning.
I den  mån  förbundets  kostnader  inte  täcks  genom  intäkter,  skall

dessa  finansieras  genom  bidrag  från  medlemmarna.  Bidragets

storlek  skall  beräla'ias  så att  kostnaden  skall  fördelas  efter

invånarantal,  varvid  1 november  året  innan  verksamhetsåret  skall

vara  bas. Sarnma  fördelning  ska ske  för  borgen  som  medlemmama

ingår  för  förbundet

Åtvidabergs  kommun  beklagar  att  behöva  vidta  åtgärden  med  en uppsäging,  vi

hade  hoppats  och  trott  på en lösning  i samförstånd.  Detta  har  dock  blockerats  av

Kinda  ko  trots  att övriga  kommuner  i förbundet  är överens.  Åtvidabergs

kommun  be  denna  uppsägning,  men  hoppas  samtidigt  på framtida  lösningar

isamfö

ThomasLidberg  RoHertBredberg

Kornrnunstyre  ordförande  Komrnundirektör

Åtvidabergs  kommun
Besöksadress:  Adelswärdsgatan  7  Postadress:  Box  206,  597  25 Åtvidaberg  ' Tel:  0120-830  00 ' Fax:  0120-352  29 ' E-post  kommun@atvidaberq.se

www.atvidaberg.se  KOMMUNENMEDFRAMÅTANDA
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Övriga  ITSAM-kornmuner

ITSAM:s  direktion

Uppsägning  av ITSAM-avtalet

Den  21 oktober  2019  beslutade  kornmunfullmäktige  i Virnmerby  komrnun  att  ställa

sig  bakom  en revidering  av ITSAM-avtalets  punkt  5.1 som  reglerar  principen  för  hur

ITSAM:s  gnindanslag  ska  fördelas  mellan  kommunerna.  Förslaget  om  en förändrad

princip  har  antagits  av  direktionen  i ITSAM.

Till  skillnad  från  förbundsordningen,  som  är ett  kommunaljuridiskt  dokument  som

regleras  av 9 kap.  Kornrnunlagen  (2017:725),  utgör  komplementet  ITSAM-avtalet  ett

civilrättsligt  dokument  som  tecknats  mellan  de sex  medlemskommunerna  och

Kommunalförbundet  ITSAM  som  juridisk  person.  Att  ITSAM-avtalet  är ett  civil-

rättsligt  dokument  iru'iebär  att  det  står  under  sarnma  regler  och  principer  som  andra

typer  av  avtal  mellan  olika  juridiska  personer  och  den  generella  avtalsrätten.  Alla

tillsvidareavtal  kan  sägas  upp  med  en skälig  uppsägningstid.

I syfte  att  verkställa  det  beslut  som  kornmunfullmäktige  i Virnrnerby  kommun  fattat

om  en justering  av avtalet  meddelas  härmed  att  Virnmerby  kornmun  säger  upp

ITSAM-avtalet  för  omförhandling  per  den  30 april  2020.  Om  ett  omförhandlat  avtal

inte  träffats  per  den  30 april  2020  upphör  därmed  avtalet  att  gälla.  Detta  har  även

stöd  av det  befintliga  avtalets  bestäinrnelse  om  att avtalet  endast  ska  gälla  under

förutsättning  av varje  medlems  godkännande.  Utöver  finansieringsprincipen  anser

Virnmerby  koinmun  att en  uppdatering  av avtalstexten  ur  ett  redaktionellt  perspektiv

bör  göras,  samt  att en uppsägningsklausul  bör  inarbetas.

Då  många  produkter  och  tjänster  regleras  i separata  avtal  blir  den  omedelbara

konsekvensen  av  att  avtalet  upphör  att  finansieringen  av gnundanslaget  istället

hanteras  utifrån  befintlig  text  i förbundsordningen:

EI 11. Kostnadstäckning.

I den mån förbundets  kostnader  inte  täcks genom intäkter,  skall dessa finansieras  genom

bidrag  från medlemmarna.  Bidragets  storlek  skall beräknas  så att kostnaden  skall fördelas

efter  invånarantal,  varvid 1 november  året innan verksamhetsåret  skall vara bas. Samma

fördelning  ska ske för borgen  som medlemmarna  ingår  för  förbundet

Vimrnerby  konunun  beklagar  denna

lösningar  i samförstånd.

b Käll

men  hoppas  samtidigt  på  framtida

lina  Leijonram

kö  unstyrelsens  ordförande komrnundirektör
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