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§ 11 Dnr 2020/00020 

Årsbokslut 2019 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar godkänna årsbokslut för 2019 samt föreslår 

medlemskommunerna att göra detsamma.      

Sammanfattning 

Under 2019 har arbetet med att förtydliga driftsstrukturen respektive 

utvecklingsstrukturen fortsatt vilket under året medfört en allt mer stabil drift 

med färre störningar och samtidigt mer proaktivt arbetssätt där utveckling 

bedrivs parallellt med driften i syfte att ständigt förbättra både funktion och 

stabilitet. En tydlig effekt av arbetet är att antal ärenden som är av den 

allvarlighetsgraden att de måste hanteras av Itsams linje tre har halverats 

under året. Förutom den uppenbara vinsten med mer stabil drift medför det 

också att allt mer resurser kan läggas på utveckling för att skapa 

förutsättningar för och stödja medlemskommunernas digitalisering. En 

framgångsfaktor i arbetet har varit fokusen på ett gemensamt Itsam och 

organisationens roll som medlemskommunernas it- avdelning och därmed en 

del av de kommunala kärnverksamheterna.  

Ett stort arbete har lagts ner på att skapa en regelbundenhet och utveckling 

av samverkan med de olika delarna av medlemskommunerna. Arbetet sker i 

första hand via de arbetsgrupper, indelade efter funktion, som finns 

gemensamt mellan kommunerna och Itsam. Som komplement till arbetet 

med arbetsgrupper och styrgrupper har projektmodellen utvecklats vidare 

och Itsams projektledare driver idag utvecklingsarbeten i allt från 

upphandling av nya system till fiberutbyggnad.  

Strukturen och ärendeprocessen för direktionen utvecklades under 2018 och 

har sedan förfinats vidare under 2019. En viktig del i denna process är att 

kommundirektörerna idag i praktiken har en beredande roll där samtliga 

ärenden som ska beslutas av direktionen hanteras. Vidare har Itsams 

revisorer genomfört en granskning gällande styrningen av Itsam som 

presenterades i slutet av året. Denna visar på att det i grunden finns en tydlig 

struktur men självklart finns utvecklingsområden som kommer beaktas under 

2020.      
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Den positiva trend när det gäller möjligheten till att rekrytera kompetent 

personal som inleddes i och med beslut om byte av lokaler till Linköping har 

fortsatt under året och gett ännu större resultat efter att bytet av lokaler 

faktiskt genomfördes i slutet av september. Det har skett en viss ökning i 

omsättning av personal vilket inte var oväntat då i princip all personal initialt 

valde att följa med till Linköping.  

 

Under 2019 har arbetet med att skapa en mer ordnad och transparens 

ekonomi fortsatt. Controller som köps in från Åtvidabergs kommun har, 

tillsammans med ekonomiassistent på Itsam förtydligat och tydliggjort 

Itsams ekonomiska flöde. Detta har gjort det möjligt med bättre prognoser 

och resultatet av arbetet kommer bli ännu tydligare under 2020 då det efter 

hand kommer vara lättare att göra jämförelser över tid. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen bedöms vara god med undantag av det ekonomiska målet 

som inte uppfylls. Detta på grund av den förlust som implementering av ny 

skrivarlösning fört med sig, vilket Itsams direktion beslutade skulle belasta 

Itsams resultat. Vidare har det framkommit en rad otydlighet i hantering av 

projektledartid gällande fiberprojekt i Åtvidaberg under åren 2014-2017. 

Detta har medfört kostnader som inte går att härleda till beslut eller faktiska 

arbeten och som därför krediterats Åtvidabergs kommun.   

 

Periodens resultat och jämförelse med budget, prognos samt 
föregående år 

Årets resultat uppgår till -933 Tkr vilket är 1 476 Tkr sämre än prognosen 

per tertial två, 2 794 Tkr under budgeterat överskott och 2 662 Tkr lägre än 

2018-års resultat. 

 

Differensen om 1 476 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror 

framför allt på: 

 Kommunalförbundet gjorde i slutet av året en överenskommelse med 

Åtvidabergs kommun om att kreditera kommunens kostnader, det vill 

säga minska kommunalförbundets intäkter, för projektledning för 

åren 2014-2019 motsvarande hälften av det överdrag gentemot 

budget som gjorts vilket motsvarar 1 343 Tkr. Posten redovisas som 

jämförelsestörande. 

 

Differensen om 2 794 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 

 En nettoförlust för utskriftstjänster om 1 420 Tkr som förklaras av en 

ny upphandling som sedan fick omförhandlas under året.  Itsam har 

under årets första åtta månader betalat leverantören enligt den 

ursprungliga upphandlingen medan kommunerna för hela året har 
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betalat Itsam enligt de priser som för Itsams del började gälla först 

från och med september. 

 Intäkter avseende levererade projektledartjänster till Åtvidaberg 

under åren 2014-2019 har debiterats med 1 343 Tkr under 2019. 

 
Avvikelsen om 2 662 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 

 Förlusten för skrivartjänster har ökat med 1 036 Tkr. 

 Microsoft har ändrat sin prissättning för licenser avseende 

användarkonton, på helårsbasis motsvarande 2 052 Tkr vilket under 

2019 ger ett genomslag om ca 1 000 Tkr. Itsam har under 2019 inte 

justerat prissättningen gentemot kommunerna.  

 Kommunalförbundet har för årets sista kvartal haft dubbla 

lokalkostnader i och med flytt till Linköping, tillkommande kostnad 

motsvarar  440 Tkr.  

 

Itsams resultat har varierat över de senaste fem åren vilket tyder på 

instabilitet i den ekonomiska hanteringen och styrningen samt att det är av 

yttersta vikt att övrig organisation förstår vilka ekonomiska konsekvenser 

tagna beslut får. Genom förbättrad internkontroll, tydligare struktur och 

detaljerad budget finns förutsättningar för en stabilare ekonomistyrning 

framöver.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Kommunchefsberedningens protokoll 2020-03-20 § 15      

Beslutsexpediering 

Akt 

Medlemskommunerna 
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Kommunalförbundet  
Itsam 

 
Årsredovisning 2019 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunalförbundet Itsam avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Itsams 
verksamhet.  
 
Itsams syfte 
Itsams uppdrag är att svara för it-verksamheten i medlemskommunerna och samtliga därmed 
förbundna frågor liksom investeringar. Detta förverkligas genom följande punkter: 
1. Itsam ger medlemskommunerna en gemensam it-organisation med bred och djup    
               kompetens.  
2. Itsam ska leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet. 
3. Itsam ska på uppdrag bygga ut fibernätet till medlemskommunernas invånare. 
4. Itsam ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller it-relaterade frågor. 
5. Itsam ska vara en katalysator för medlemskommunernas digitaliseringsarbete.  
 

Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 

Under 2019 har arbetet med att förtydliga driftsstrukturen respektive utvecklingsstrukturen fortsatt 
vilket under året medfört en allt mer stabil drift med färre störningar och samtidigt mer proaktivt 
arbetssätt där utveckling bedrivs parallellt med driften i syfte att ständigt förbättra både funktion och 
stabilitet. En tydlig effekt av arbetet är att antal ärenden som är av den allvarlighetsgraden att de 
måste hanteras av Itsams linje tre har halverats under året. Förutom den uppenbara vinsten med 
mer stabil drift medför det också att allt mer resurser kan läggas på utveckling för att skapa 
förutsättningar för och stödja medlemskommunernas digitalisering. En framgångsfaktor i arbetet har 
varit fokusen på ett gemensamt Itsam och organisationens roll som medlemskommunernas it- 
avdelning och därmed en del av de kommunala kärnverksamheterna.  
 
Ett stort arbete har lagts ner på att skapa en regelbundenhet och utveckling av samverkan med de 
olika delarna av medlemskommunerna. Arbetet sker i första hand via de arbetsgrupper, indelade 
efter funktion, som finns  gemensamt mellan kommunerna och Itsam. Som komplement till arbetet 
med arbetsgrupper och styrgrupper har projektmodellen utvecklats vidare och Itsams projektledare 
driver idag utvecklingsarbeten i allt från upphandling av nya system till fiberutbyggnad.  
 
Strukturen och ärendeprocessen för direktionen utvecklades under 2018 och har sedan förfinats 
vidare under 2019. En viktig del i denna process är att kommundirektörerna idag i praktiken har en 
beredande roll där samtliga ärenden som ska beslutas av direktionen hanteras. Vidare har Itsams 
revisorer genomfört en granskning gällande styrningen av Itsam som presenterades i slutet av året. 
Denna visar på att det i grunden finns en tydlig struktur men självklart finns utvecklingsområden som 
kommer beaktas under 2020.  
 
Den positiva trend när det gäller möjligheten till att rekrytera kompetent personal som inleddes i och 
med beslut om byte av lokaler till Linköping har fortsatt under året och gett ännu större resultat efter 
att bytet av lokaler faktiskt genomfördes i slutet av september. Det har skett en viss ökning i 
omsättning av personal vilket inte var oväntat då i princip all personal initialt valde att följa med till 
Linköping.  
 
Under 2019 har arbetet med att skapa en mer ordnad och transparens ekonomi fortsatt. Controller 
som köps in från Åtvidabergs kommun har, tillsammans med ekonomiassistent på Itsam förtydligat 
och tydliggjort Itsams ekonomiska flöde. Detta har gjort det möjligt med bättre prognoser och 
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resultatet av arbetet kommer bli ännu tydligare under 2020 då det efter hand kommer vara lättare 
att göra jämförelser över tid.  
 

Måluppfyllelse 
 
Måluppfyllelsen bedöms vara god med undantag av det ekonomiska målet som inte uppfylls. Detta 
på grund av den förlust som implementering av ny skrivarlösning fört med sig, vilket Itsams direktion 
beslutade skulle belasta Itsams resultat. Vidare har det framkommit en rad otydlighet i hantering av 
projektledartid gällande fiberprojekt i Åtvidaberg under åren 2014-2017. Detta har medfört 
kostnader som inte går att härleda till beslut eller faktiska arbeten och som därför krediterats 
Åtvidabergs kommun.   
 

Viktiga händelser under året 

 Beslut om att investera i, istället för att leasa,  klienter (datorer) för både elever och anställd 
personal fattades. 

 Byte av skrivarlösning genomfördes. 

 Tillfälliga kontorsplatser hyrdes på grund av den dåliga arbetsmiljön i Bexhuset. 

 Beslut om förändring av fördelning av Itsams anslag fattades men blockerades av Kinda 
kommun.  

 Itsam bytte lokaler från Bexhuset i Kisa till Teknikringen 9 i Linköping. 

 Investering av accesspunkter och switchar för att undvika jämförelsevis högre 
leasingkostnader. 

 Upphandling av socialtjänstsystem genomfördes, avtal tecknades i februari 2020. 

 Upphandling av ärendehanteringssystem genomfördes, avtal tecknades i september 2019. 

 Fiberutbyggnadsprojekt inleddes i Boxholm, Kinda och Åtvidaberg. 

 Ny struktur för verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning har tagits fram. 
 
 

Viktiga händelser efter årets slut 

I mitten av mars blev spridningen av det nya coronaviruset större vilket påverkar Itsams arbete. 
Itsams personal uppmanas att jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa 
verksamheten över tid. Detta ska i sak inte påverka verksamheten och arbetet bedrivs i övrigt som 
vanligt.  
 
Då verksamheterna i kommunerna påverkas kan det bli aktuellt att göra omprioriteringar vilket kan 
påverka de uppsatta verksamhetsmålen för 2020. Detsamma gäller vid en stor smittspridning bland 
Itsams personal. 
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Kommunalförbundets ekonomi  

Under året har arbetet fortsatt med att öka transparensen, få en tydlig styrning av ekonomin samt 
öka den ekonomiska medvetenheten i organisationen. Grundläggande ekonomiska termer har gåtts 
igenom på de olika avdelningarnas arbetsplatsträffar och uppföljningsmöten har hållits med 
ansvariga chefer. Kodplanen har bearbetats under 2019 för att till fullo tillämpas under 2020. 
Periodisering av intäkter och kostnader bedöms som god.  Den ekonomiska medvetenheten har ökat 
där övrig personal har blivit mer insatt i de ekonomiska frågeställningarna. Arbetet har dock inte 
slutförts ännu och kommer därför även fortgå under 2020 för att kunna uppnå de internt ställda 
förväntningarna inom ekonomistyrning. Det fortsatta arbetet kommer 2020 därför fokusera på:  
 

 Fortsatt genomlysning av kommunalförbundets kostnadsmassa för att få en ökad 
transparens i debitering till medlemskommunerna. Innehåll i grundanslag kommer att ses 
över på detaljnivå. 

 Produktansvariga kommer att utses för de olika system och tjänster som 
kommunalförbundet levererar till medlemskommunerna. Produktansvarig förväntas ha både 
god teknisk samt ekonomisk insikt i det system eller tjänst som den ansvarar för. 

 Fördjupad ekonomiutbildning kommer hållas för dem i personalen som kommer utses till 
produktansvariga.  

 Förenklade månatliga bokslut kommer upprättas och rapporteras till direktionen. 
 

Periodens resultat och jämförelse med budget, prognos samt föregående år 

 
Årets resultat uppgår till -933 Tkr vilket är 1 476 Tkr sämre än prognosen per tertial två, 2 794 Tkr 
under budgeterat överskott och 2 662 Tkr lägre än 2018-års resultat. 
 
Differensen om 1 476 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror framför allt på: 

 Kommunalförbundet gjorde i slutet av året en överenskommelse med Åtvidabergs kommun 
om att kreditera kommunens kostnader, det vill säga minska kommunalförbundets intäkter, 
för projektledning för åren 2014-2019 motsvarande hälften av det överdrag gentemot 
budget som gjorts vilket motsvarar 1 343 Tkr. Posten redovisas som jämförelsestörande. 

 
Differensen om 2 794 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 

 En nettoförlust för utskriftstjänster om 1 420 Tkr som förklaras av en ny upphandling som 
sedan fick omförhandlas under året.  Itsam har under årets första åtta månader betalat 
leverantören enligt den ursprungliga upphandlingen medan kommunerna för hela året har 
betalat Itsam enligt de priser som för Itsams del började gälla först från och med september. 

 Intäkter avseende levererade projektledartjänster till Åtvidaberg under åren 2014-2019 har 
debiterats med 1 343 Tkr under 2019. 

 
Avvikelsen om 2 662 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 

 Förlusten för skrivartjänster har ökat med 1 036 Tkr. 

 Microsoft har ändrat sin prissättning för licenser avseende användarkonton, på helårsbasis 
motsvarande 2 052 Tkr vilket under 2019 ger ett genomslag om ca 1 000 Tkr. Itsam har under 
2019 inte justerat prissättningen gentemot kommunerna.  

 Kommunalförbundet har för årets sista kvartal haft dubbla lokalkostnader i och med flytt till 
Linköping, tillkommande kostnad motsvarar  440 Tkr.  
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Itsams resultat har varierat över de senaste fem åren vilket tyder på instabilitet i den ekonomiska 
hanteringen och styrningen samt att det är av yttersta vikt att övrig organisation förstår vilka 
ekonomiska konsekvenser tagna beslut får. Genom förbättrad internkontroll, tydligare struktur och 
detaljerad budget finns förutsättningar för en stabilare ekonomistyrning framöver.  
 
 2019 2018 2017 2016 2015 

Resultat som del av omsättning exkl kostnader för 
fiberutbyggnad (mål 3% för åren 2015-2018, 2% för år 2019). 

-0,96% 1,9% 3,7% 1,0% 4,8% 
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Personal 

Vid utgången av 2019 var 52 personer anställda på Itsam varav  29% kvinnor och 71% män. 
Anledningen till det något lägre antal anställda vid jämförelse mot utgången av 2018 beror på att 
kommunalförbundet hyrt in en projektledare istället för att anställa samt en vakant tjänst. 
 
 
Antal anställda 20191231 20181231 20191231 20181231 

Kvinnor 15 17 29% 31% 

Män 37 37 71% 69% 

Totalt 52 54 100% 100% 

 
 
Kommunalförbundet sjukskrivningstal har under året mer än halverats och är idag nere på en något 
lägre än medelsnittet och klart lägre än snittet för övrig kommunal verksamhet. I och med det 
förbättrade rekryteringsläget har arbetsbelastningen kunnat minskas och därmed har sjukskrivningar 
på grund av utmattningssymptom helt eliminerats. Sjukfrånvaron har minskat för både män och 
kvinnor i alla åldersgrupper med undantag för anställda över 50. Denna grupp har dock fortfarande 
den lägsta sjukfrånvaron och ökningen beror endast på att det var mycket låg nivå 2018.  
 
En viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön är bytet av lokaler som genomfördes i slutet av 
september. Då framför allt ventilationen var undermålig i tidigare lokaler har de nya lokalerna 
medfört en markant förbättring i arbetsmiljön.  
 
Den fackliga samverkan har fortsatt enligt den samverkansplan som togs fram 2017 och även arbete 
med att genomföra skyddsronder har fortsatt. Bytet av lokaler har medfört att de fysiska 
arbetsmiljöproblem som påtalats av skyddsombud tidigare år inte längre finns kvar. Även den 
psykosociala miljön har förbättrats tack vare nyrekrytering av personal med hög kompetens. Vidare 
har det under 2019 lagts stor kraft vid arbetet med att skapa ett gemensamt Itsam där alla hjälps åt. 
Detta värdegrundsarbete stärker Itsams varumärke och förbättrar arbetsmiljön ytterligare.  
 
Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
Aktiviteterna består i allt ifrån stegtävlingar till uppmärksammande av bröstcancer och olika 
trivselsammankomster.   
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Sjukfrånvaro Uttryckt i procent av  
 
2019 2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid 

 
 

3,0% 6,3% 5,1% 2,7% 

Långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Total sjukfrånvaro 

 
 

21,0% 43,4% 24,5% 0,0% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 
Sammanlagd ordinarie arbetstid 
för kvinnor 

 
3,8% 6,9% 5,2% 3,6% 

Sjukfrånvaro för män 
Sammanlagd ordinarie arbetstid 
för män 

 
2,6% 6,0% 5,0% 2,2% 

Sjukfrånvaro för anställda, 29 år eller 
yngre 

Sammanlagd ordinarie arbetstid 
för anställda,  
29 år eller yngre 

 
 

2,1% 4,1% 5,6% 4,2% 

Sjukfrånvaro för anställda, 30-49 år  

Sammanlagd ordinarie arbetstid 
för anställda,  
30-49 år 

 
 

3,8% 8,9% 6,7% 3,1% 

Sjukfrånvaro för anställda, 50 år eller 
äldre 

Sammanlagd ordinarie arbetstid 
för anställda,  
50 år eller äldre 

 
 

2,4% 1,6% 2,0% 1,4% 
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Verksamheterna 

Strategi och Projekt 

Strategi och Projekt består av verksamhetsutvecklare, verksamhetskoordinatorer, som är en del av 
BRM-funktionen, samt projektledare. Verksamhetskoordinatorerna arbetar dels med att 
sammanhålla arbetet med Itsams arbetsgrupper samt de styrgrupper som anordnas två gånger per år 
och förvaltning. Arbetet under året har legat i fokus på att tillsammans med våra arbetsgrupper, 
strukturera och förbättra flödet och kommunikationen mellan Itsam och verksamheterna. Ett arbete 
som även kommer att pågå under hela 2020 och som finns med i verksamhetsplanen. Projektledarna 
arbetar med de uppdrag som styrgrupperna har beslutat om att Itsam ska arbeta med. Det gäller allt 
från uppgradering av system, fiberprojekt eller förstudie inför ny upphandling. Itsams 
verksamhetsutvecklare är med och utvecklar en plattform i ett EU-projekt samt driver utvecklingen 
av verksamheten inom Barn- och utbildning. 
 
Boxholm fiber 2019 - EU 
Boxholms kommun har ansökt om och blivit beviljade EU-projektstöd från Landsbygdsprogrammet 
2014-2020 för anläggande av ett fibernät inom ett väl avgränsat projektområde på landsbygden i 
Boxholms och Mjölby kommuner. 

Projektet omfattar fiberanslutning av cirka 200 fastigheter med folkbokförda personer inom det 
angivna projektområdet. I samband med EU-projektet kommer även närmare 200 fritidsfastigheter 
att erbjudas fiberanslutning. 

Projektet genomförs enligt Itsams projektmodell och med projektledarresurs från Itsam. Övriga 
resurser i projektet kommer från Itsam, Boxholms kommun och upphandlade entreprenörer. 

Projektets uppstart gjordes i mars 2019 och befinner sig nu i starten av genomförandefasen vilket 
betyder att grävning och förläggning av fiber just påbörjats. Projektavslut för EU-projektet är planerat 
till slutet av 2020. 

 
Kinda kommun 
Projekt Kisa tätort.  
Projektet har löpt på under året och är i avslutningsfasen. De som har beställt fiberanslutning i 
projektet är inkopplade, ett fåtal anslutningar kvarstår dock att utföras beroende på problem med 
gammal dokumentation samt extrema markförhållanden. Det kommer genomföras en kampanj för 
de 30 talet kunder som kommit in med beställningar under projektets gång. Sammantaget rör det sig 
om 900 – 1000 anslutningar. 
 
Kinda kommun, Opphem 
Ett byalag som visat stort intresse med cirka 100 anslutningsmöjligheter, kommunen har beslutat att 
Opphem ska byggas i flera etapper, där vi 2019 börjat projektera första etappen vilket inkluderar 
cirka 60 anslutningsmöjligheter byggnationsstart kommer ske våren 2020. 
 
Åtvidabergs Kommun 
Projekt Åtvidabergs Landsbygd 
Åtvidabergs kommun har gett Itsam i uppdrag att planera och genomföra fiberutveckling på 
Åtvidabergs landsbygd. Målet är att fastigheter ska ges möjlighet att ansluta till fiber inom ramen för 
projektet. Projektet påbörjades 2019 och beräknas pågå under 3 år. Sammantaget rör detta sig om 
ungefär 1000 anslutningsmöjligheter. 
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Åtvidabergs kommun 
Projekt Åtvidaberg tätort är i avslutsfasen. Alla kunder är anslutna. Det som kvarstår i projektet är 
dokumentation samt ett projektavslut med tillhörande rapport. 
 
A/V och Digitala klassrum 
Projektet ska upphandla en partner för tillhandahållande av A/V-produkter och digitala 
klassrumslösningar. Den partner som upphandlas ska även stå för service och underhåll.  
Projektet är i planeringsfas och beräknas klart under hösten 2020. 
 
Implementation Print- och dokumentstyrning 
Arbetet med att införa ny version av follow-print har avslutats under årets sista kvartal och samtliga 
gamla skrivare har byts ut mot nya modeller.  
 
Ny Digital Plattform 
Nya licenser för Office  i form av hybridlicenser som tillåter övergång till Office 365 teckandes under 
våren. Efter att förstudien avslutades 2019-03-30 har arbetet gått över i en implementationsfas som 
till mångt och mycket har fokuserat på den tekiska implementationen samt informationshantering. 
Efter detta kommer projektet gå vidare till att under 2020 börja med testanvändare på Itsam och 
även sedan hos några av våra medlemskommuner. Projektet förväntas pågå under hela 2020 samt 
under 2021. 

Skolsystemet IST 
Styrgruppen för IST projektet beslutade på mötet 2019-05-14 att godkänna det förslag på tidsplan 
som presenterats (framtagen av IST och IST arbetsgrupp). 
Tidsplanen innehåller:   

- Plan/Datum för saknade moduler 
- Projektavslut för redan införda moduler (med kvarvarande restlista över fel/punkter som kan 

kopplas till avtalet, arbetsgruppen och IST jobbar vidare med dessa punkter) 
- Datum för tänkt leveransgodkännande gällande hela projektet. 
- Under slutet av 2019 påbörjades två delprojekt enligt beslutad införandeplan, ”IKE GR/GY” 

och ”IST Admin FSK”. Dessa delar är planerade att vara i skarp drift per 2020-02-01. 
- Övriga delar ser ut att kunna följa den beslutade införandeplanen. 
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Evikomp 

Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) mellan samtliga 13 kommuner i 
Östergötland, Region Östergötland och Kommunalförbundet Itsam. Projektet syftar till 
kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg. Det ska också bidra till att möta nuvarande 
och framtida behov av kompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter. 

En flexibel lärandemodell utvecklas och genomförs lärarlett på arbetsplatsen och/eller online via en 
webbplattform. Itsams del i projektet har varit att utveckla denna plattform och merparten av detta 
utvecklingsarbete har skett under 2019. I plattformen loggar projektets deltagare in för att göra 
lektioner med filmer och annat material samt för att registrera och attestera sin tid i projektet. 
Evikomp är det första ESF-projektet i Sverige som på detta sätt har använt sig av digital 
tidsregistrering. 
 
Upphandling av socialtjänstsystem 
Under året har ett stort arbete gjorts tillsammans med våra medlemskommuner med arbetet kring  
nytt avtal gällande Procapita/lifecare. Projektet avslutas under första kvartalet 2020 då avtal skrivs.  
 
Besökssystem 
Projeket har haft tekniska problem under hela året. Kontakt med leverantören för systemet, Visitlog, 
har hållits både från kommunerna och från Itsam. En förbättrad lösning är på gång under slutet av 
2019 och förväntas implementeras och driftas under första kvartalet 2020 då även projektet 
beräknas avslutas. 

 

Teknikavdelningen 

Drift av och återetableringar i kommunernas passiva fibernät 
Itsam är för majoriteten av medlemskommunerna också nätoperatör för det passiva nätet enligt 
lagda uppdrag. Uppdragen innebär i huvudsak avhjälpande underhåll vid skador på nätet samt 
förvaltning av nätets dokumentation. Under 2019 har ett ökat fokus lagts på att åtgärda 
kvalitetsbrister i gammal dokumentation, ett arbete som är planerat att fortsätta under kommande 
år.  
 
Fastighetsägare som vill ansluta till en medlemskommuns passiva fibernät för att få en 
bredbandsanslutning efter det initiala fiberutbyggnadsprojektets avslut kan få det genom en så 
kallad återetablering. Återetableringar utförs av Itsam på kommunens uppdrag. Under 2019 har 
antalet utförda återetableringar ökat jämfört med tidigare år. 
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Antal återetableringar 
 

 
 
SITHS/HSA  
Under 2019 har SITHS-organisationen inom Itsam och några utvalda kommuner varit föremål för 
revision från Ineras centrala SITHS PA. Revisionen hittade, utifrån SITHS PA:s definition, sju mindre 
avvikelser där Itsam tog fram åtgärder för att rätta till avvikelserna. Dessa är nu genomförda och 
revisionen är avslutad med godkänt resultat. 
 
Teknik 
Under 2019 har ett ökat fokus lagts på åtgärder för ökad tillgänglighet och ökad effektivitet i den 
gemensamma it-infrastrukturen för att möta medlemskommunernas förväntningar inom området. 
Det har resulterat i en positiv utvecklingstrend som förväntas fortsätta under kommande år genom 
aktiv förvaltning och utveckling av it-infrastrukturen samt genom utveckling av organisationen med 
arbetssätt. Organisationen har under 2019 förstärkts genom rekryteringar, utbildning och minskad 
långtidsfrånvaro. 
 
Den gemensamma it-infrastrukturen fortsätter att bli mer finmaskig genom fortsatta utbyggnad av 
det gemensamma kommunala nätet, vilket syns genom prognostiserade ökningar av både trådlösa 
accesspunkter och ökningar i antalet aktiva switchportar i accessnät. 
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Telefoni 
Itsam levererar en gemensam telefoniplattform till alla medlemskommuner förutom Vimmerby samt 
till Vadstena kommun. Vimmerby kommun använder en tjänstebaserad lösning från en regionalt 
upphandlad leverantör för Kalmars region. Under året har nytt regionalt teletrafikavtal tagits i drift 
för medlemskommunerna i Östergötland samt Vadstena. Avtalet kommer att medföra generellt lägre 
kostnader för medlemskommunerna som är knutna till avtalet. 
 
Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Mobila 
smartphones blir mer och mer ett arbetsredskap för kommunanställda utöver att vara en telefon 
som påskyndar övergången från fasta telefoner till mobila. 
 
Säkerhet 
Under 2019 har förvaltningen och utvecklingen av säkerhetsplattformen fortsatt för att säkerställa it-
säkerhetsarbetet inom områdena sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet för att möta den 
ständigt ökande hotbilden. 
 

Användaravdelningen 

Serviceteknikerna hanterar felavhjälpning eller förfrågningar som kräver fysisk tillgång till 
arbetsplatsen och de lokaler som utrustningen är placerad i. Serviceteknikerna hjälper även till 
med hela klientarbetsplatsens livscykel, från planering, inköp, leverans, drift och förvaltning till 
slutlig avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och flexibel hantering av it-utrustning 
vilket förutom sänkta livscykelkostnader även ger ökad effektivitet och produktivitet för 
verksamheterna. Under 2020 kommer även installationer och konfigurationer av nätverk och 
kommunikationsutrustning att vara en del av serviceteknikernas arbete.  
 
Den 31:a december 2019 fanns det totalt 7 542 datorer i medlemskommunerna. Datorerna följer 
en livscykel som innebär att de byts ut vart tredje till fjärde år och har garantier kopplade till sig 
under hela denna tid. 
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Anläggningstillgångar 
 
Tekniska anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om  
582 Tkr och har sedan bokslutet 2018 minskat med 699 Tkr vilket motsvarar årets avskrivningar.  
 
Maskiner, inventarier och fordon är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om 11 542 och har 
sedan bokslutet 2018 ökat med 3 763 Tkr. Periodens nyanskaffningar, 9 086 Tkr, har ökat 
tillgångarnas värde medan årets avskrivningar har minskat värdet med 5 323 Tkr.  
 
Förbättringsutgifter annans fastighet har under året utförts till ett värde av 219 Tkr, efter årets 
avskrivningar uppgår det upptagna värdet till 214 Tkr. 
 
Pågående investeringar avseende Office365 samt ärendehanteringssystem har upparbetats till ett 
värde av 1 999 tkr. Investeringsprojekten kommer fortlöpa under 2020. 
 
Immateriella anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde av 3 419 Tkr vilket är en 
ökning med 2 086 Tkr jämfört med föregående år. Årets nyanskaffningar om 3 360 Tkr har ökat 
värdet med årets avskrivningar om 1 274 tkr har minskat det.  
 
Omsättningstillgångar  
Lagret har under perioden ökat och uppgår nu till 1 009 Tkr jämfört mot 757 Tkr i föregående 
årsbokslut. Lagerökningen är en effekt av att man vill säkerställa tillgång till det material som behövs 
i bredbandsutbyggnaden samt att man lagerhåller material som kommunerna tidigare gjorde. 
 
De kortfristiga fordringarna har under perioden minskat med 2 518 Tkr jämfört mot föregående år 
och uppgår nu till 39 882 Tkr. Den största posten bland de kortfristiga fordringarna är kundfordringar 
om 29 960 Tkr.  
 
Likvida medel har ökat med 2 923 Tkr sedan årsbokslutet och uppgår nu till 3 056 Tkr. Ökningen 
förklaras av att kommunalförbundet precis innan årsskiftet upptog lån för investeringar som ska 
finansieras i början av år 2020 till ett belopp om 7 600 Tkr.  
 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det utgörs av periodens resultat 
sammanslaget med tidigare års ackumulerade resultat. Soliditeten anger hur stor andel av 
tillgångarna som inte är lånefinansierade.  
 
Kommunalförbundets eget kapital har minskat med 933 Tkr jämfört mot bokslut 2018 och uppgår nu 
till 12 473 Tkr. Kommunalförbundets soliditet har därmed försämrats med 4,8 procentenheter från 
25,0 procent vid årsbokslutet 2018 till 20,2 procent vid utgången av 2019. Med hänsyn taget till de 
lån som upptogs precis innan årsskiftet för att finansiera ännu ej genomförda investeringar uppgår 
den justerade soliditeten till  22,2%.  Soliditeten visar kommunalförbundets ekonomiska styrka på 
lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är självfinansierade. En hög soliditet innebär att en 
större andel av tillgångarna finansierats med eget kapital. 
 
Skulder 
De långfristiga skulderna uppgår till 14 306 Tkr och har under perioden ökat med 14 306 Tkr och 
beror på att kommunalförbundet under året tagit upp lån för att finansiera sina investeringar. Total 
låneskuld uppgår vid årsskiftet till 19 200 Tkr varav  4 894 Tkr har förts om till kortfristig skuld då de 
förfaller inom ett år. 
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Investeringsverksamhet 
Periodens investeringar i materiella, immateriella anläggningstillgångar samt pågående investeringar 
uppgår till 14 664 Tkr.  
 
Investeringar påverkar kassaflödet negativt. Investeringsverksamhetens totala kassaflöde har under 
året varit negativ, 14 664 Tkr.  
 
Finansieringsverksamhet 
De långfristiga lånen har under perioden ökat med 14 306 Tkr som följd av nyupptagning av lån 
(+19 700 Tkr) samt amorteringar (-4 357 Tkr) samt att den del av lånen som enligt plan ska amorteras 
de närmsta tolv månaderna har förts om till kortfristiga skulder (-1 037 Tkr).  
 
Detta ger således ett positivt kassaflöde om 14 306 Tkr från finansieringsverksamheten.  
 

Investeringsredovisning 

 
I budget för 2019 var utgångspunkten att inventarier skulle leasas men under året har beslut tagits 
om att istället göra investeringar, dels på grund av att vissa inventarier inte längre gått att leasa, dels 
på grund av att kostnaderna blivit lägre vid investering istället för leasing.  Investering i 1-1 datorer 
beslutades av direktionens ordförande medan övriga beslut om investeringar har tagits av 
direktionen. 
 

Belopp i Tkr Budget 
Direktions- 

beslut 
Tidigare  

investering 
Årets  

investering 
Total  

investering 
Avvikelse  

budget/beslut 

Avslutade investeringar             

1-1 datorer 0 5 600 0 5 615 5 615 15 

3-årig licens Office365 0 3 000 0 2 995 2 995 -5 

Switchar och accesspunkter 0 1 400 0 943 943 -457 

Servrar 0 500 0 562 562 62 

Uppgradering telefoniplattform 0 365 0 364 364 -1 

Utköp 4 st leasingbilar 0 320 0 267 267 -53 

Click Share 0 29 0 28 28 -1 

Phoniro Lock Ydre 0 16 0 16 16 -1 

Synkroniseringsklockor 0 0 0 38 38 38 

Phoniro Lock Vimmerby 0 0 0 62 62 62 

Möbler T9 0 900 0 1 030 1 030 130 

Tekn k T9 0 750 0 463 463 -287 

Fasadskylt T9 0 0 0 61 61 61 

Lokalanpassning T9 0 0 0 219 219 219 

Summa avslutade investeringar 0 12 880 0 12 664 12 664 -216 

              

Pågående arbeten             

Implementation Office365 0 0 0 514 514 514 

Ärendehanteringssystem 0 2 120 0 1 484 1 484 -636 

Summa pågående arbeten 0 2 120 0 1 999 1 999 -121 

              

Totalsumma 0 15 000 0 14 663 14 663 -337 
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§ 15 Dnr 2020/00020  

Årsbokslut 2019 

Kommunchefsberedningens beslut 

Kommunchefsberedningen föreslår direktionen att anta årsredovisning för 

2019.    

Sammanfattning 

Under 2019 har arbetet med att förtydliga driftsstrukturen respektive 

utvecklingsstrukturen fortsatt vilket under året medfört en allt mer stabil drift 

med färre störningar och samtidigt mer proaktivt arbetssätt där utveckling 

bedrivs parallellt med driften i syfte att ständigt förbättra både funktion och 

stabilitet. En tydlig effekt av arbetet är att antal ärenden som är av den 

allvarlighetsgraden att de måste hanteras av Itsams linje tre har halverats 

under året. Förutom den uppenbara vinsten med mer stabil drift medför det 

också att allt mer resurser kan läggas på utveckling för att skapa 

förutsättningar för och stödja medlemskommunernas digitalisering. En 

framgångsfaktor i arbetet har varit fokusen på ett gemensamt Itsam och 

organisationens roll som medlemskommunernas it- avdelning och därmed en 

del av de kommunala kärnverksamheterna.  

Ett stort arbete har lagts ner på att skapa en regelbundenhet och utveckling 

av samverkan med de olika delarna av medlemskommunerna. Arbetet sker i 

första hand via de arbetsgrupper, indelade efter funktion, som finns  

gemensamt mellan kommunerna och Itsam. Som komplement till arbetet 

med arbetsgrupper och styrgrupper har projektmodellen utvecklats vidare 

och Itsams projektledare driver idag utvecklingsarbeten i allt från 

upphandling av nya system till fiberutbyggnad.  

Strukturen och ärendeprocessen för direktionen utvecklades under 2018 och 

har sedan förfinats vidare under 2019. En viktig del i denna process är att 

kommundirektörerna idag i praktiken har en beredande roll där samtliga 

ärenden som ska beslutas av direktionen hanteras. Vidare har Itsams 

revisorer genomfört en granskning gällande styrningen av Itsam som 

presenterades i slutet av året. Denna visar på att det i grunden finns en tydlig 

struktur men självklart finns utvecklingsområden som kommer beaktas under 

2020.  
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Den positiva trend när det gäller möjligheten till att rekrytera kompetent 

personal som inleddes i och med beslut om byte av lokaler till Linköping har 

fortsatt under året och gett ännu större resultat efter att bytet av lokaler 

faktiskt genomfördes i slutet av september. Det har skett en viss ökning i 

omsättning av personal vilket inte var oväntat då i princip all personal initialt 

valde att följa med till Linköping.  

Under 2019 har arbetet med att skapa en mer ordnad och transparens 

ekonomi fortsatt. Controller som köps in från Åtvidabergs kommun har, 

tillsammans med ekonomiassistent på Itsam förtydligat och tydliggjort 

Itsams ekonomiska flöde. Detta har gjort det möjligt med bättre prognoser 

och resultatet av arbetet kommer bli ännu tydligare under 2020 då det efter 

hand kommer vara lättare att göra jämförelser över tid.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019  

Beslutsexpediering 

Akt 

Direktionen 

 





  

  



          

          

     

           

            

          

        

      

    

          

      

           

         

  

             

  

            

   

     

        



              

          

           

            
         

           

        

  

           

           

       

    

       

    

           

 

      

    

  

       

      

      

  

            

            

      



              

             

          

         

          

         

        

  

            

   

        

        

          

     



  

      

        

          

        

        

       

      

         

       

          

          

        

       

       

      

       

       

       

           

     

              



   

          

             

          

               

 

           

           

      

             

           

               

      

             

           

           

        

  

          

         

  

         

           

               

        

 

    

  

           

               



              

    

             

            

     

             

       

 

        

          

     

               

               

       

        

        

            

       

        



  

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

   

  

 





   

  
 

 

 

 

 

 

         

         

       

            

              

         

            
     

          

            
     

           
            

       

            
    

              

          

            

        
  

            

          

             

          
   

                 



          

           
  

               

         

             
            

              

              
             

     

          

        

             

         
         

         

             

           

         

            

           

             

             

                
 

           
       

           

 

         

    

                  



 

  

 

  

 

   

    

     

   

  

          

  

  

  

               




