
 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

 

2020-03-02 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 55 Dnr 2020-00030  

Uppdrag till kommunstyrelsen samt anvisande av medel för fortsatt 
utredning av eventuellt utträde ur ITSAM 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsatt utreda 
ett eventuellt utträde ur Kommunalförbundet ITSAM. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 15.42-15.47.  

Reservation 

Christer Segerstéen (M) och Lena Käcker Johansson (KD) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: 

"Vi reserverar oss mot beslutspunkten ” Att uppdra åt kommunstyrelsen att 
fortsatt utreda ett eventuellt utträde ur Kommunalförbundet ITSAM”. 

Vårt förslag är att kommunchefen får i uppdrag att dels anställa en IT-strateg, dels 
göra en ny analys av IT-verksamheten vid kommunens förvaltningar samt att i 
samverkan med ITSAM, verka för en funktionell och kostnadseffektiv IT-
verksamhet. Kommunen har redan utrett och gjort en jämförelse mellan olika 
alternativ till en utredningskostnad om 248.255 kr. Den gav ingen klar bild. Lägger 
man därtill oklarheterna i uppsägningsklausulen, är det bästa alternativet att 
arbeta vidare med nuvarande system. Vi tror på samverkan, övriga fem 
medlemskommuner ser inga större problem med ITSAM, varför vi ser goda 
möjligheter tillsammans med dem verka för en funktionell och kostnadseffektiv IT-
verksamhet." 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019-11-11 om ett inriktningsbeslut om att 
lämna kommunalförbundet ITSAM. I samma beslut gavs även ett uppdrag till 
kommunfullmäktiges presidium att föra dialog med övriga fullmäktigepresidier 
(ägarrepresentanter) om utträdesvillkoren. Kommunfullmäktiges presidium har 
träffat företrädare för presidierna i övriga medlemskommuner och återrapporterat 
sitt uppdrag till kommunfullmäktige, se separat ärende. 

En kommun företräds i juridiska processer normalt av kommunstyrelsen och mot 
bakgrund av detta föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera frågan 
om fortsatt utredning med anledning av inriktningsbeslutet.  

Då kommunstyrelsens förvaltning idag inte själva har tillgång till den kompetens 
som krävs inom detta område behöver medel tillskjutas till kommunstyrelsens ram 
för att tjänsterna ska kunna köpas in. 
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I koalitionens förslag inför kommunstyrelsens sammanträde föreslogs därför att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsatt utreda ett eventuellt utträde ur 
Kommunalförbundet ITSAM. 

Vidare föreslog även att kommunfullmäktige anvisar maximalt 500 000 kronor ur 
kommunfullmäktiges ofördelade medel till kommunstyrelsen avsedda att 
användas för att finansiera de utredningskostnader som kan antas uppstå med 
anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om utträde ur 
kommunalförbundet ITSAM..  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-02-13 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Christer Segerstéen (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att dels anställa 
en IT-strateg snarast, dels göra en ny analys av IT-verksamheten vid kommunens 
förvaltningar samt att i samverkan med ITSAM, verka för en funktionell och 
kostnadseffektiv IT-verksamhet. 

Erik Andersson (V) yrkar att andra att-satsen om att anvisa medel till utredning 
stryks. 

Efter ajournering meddelar ordförande Conny Forsberg (S) att koalitionen 
instämmer i Erik Anderssons (V) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det efter avslutad diskussion finns två förslag till beslut, dels 
koalitionens förslag med bifall till Erik Anderssons (V) yrkande, dels Christer 
Segerstéens (M) yrkande. 

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt koalitionens förslag med bifall till Erik Anderssons 
(V) yrkande varpå votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen att de som röstar för 
koalitionens förslag med bifall till Erik Anderssons (V) tillägg röstar JA och de som 
röstar för Christer Segerstéens (M) yrkande röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

JA-röster 7 stycken 

NEJ-röster 2 stycken 

 

Med 7 JA-röster mot 2 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
koalitionens förslag med bifall till Erik Anderssons (V) tillägg.  
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Närvarande  JA NEJ AVSTÅR 

Hans Måhagen (S) X   

Rickard Lindh (C) X   

Lars Karlsson (L) X   

Pierre Ländell (LPO) X   

Conny Forsberg (S) X   

    

Erik Andersson (V) X   

Christer Segerstéen (M)  X  

Lena Käcker Johansson (KD)  X  

Christian Nordin Olsson (SD) X   

    

Totalt 7 2  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen samt anvisande av medel för fortsatt 
utredning av eventuellt utträde ur ITSAM 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsatt utreda 
ett eventuellt utträde ur Kommunalförbundet ITSAM. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att anvisa maximalt 500 000 kronor ur 
kommunfullmäktiges ofördelade medel till kommunstyrelsen avsedda att 
användas för att finansiera de utredningskostnader som kan antas uppstå med 
anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om utträde ur 
kommunalförbundet ITSAM   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019-11-11 om ett inriktningsbeslut om att 
lämna kommunalförbundet ITSAM. I samma beslut gavs även ett uppdrag till 
kommunfullmäktiges presidium att föra dialog med övriga fullmäktigepresidier 
(ägarrepresentanter) om utträdesvillkoren. Kommunfullmäktiges presidium har 
träffat företrädare för presidierna i övriga medlemskommuner och återrapporterat 
sitt uppdrag till kommunfullmäktige, se separat ärende. 

En kommun företräds i juridiska processer normalt av kommunstyrelsen och mot 
bakgrund av detta föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera frågan 
om fortsatt utredning med anledning av inriktningsbeslutet.  

Då kommunstyrelsens förvaltning idag inte själva har tillgång till den kompetens 
som krävs inom detta område behöver medel tillskjutas till kommunstyrelsens ram 
för att tjänsterna ska kunna köpas in.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-02-13  

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 




