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Tid och plats 20 maj 2022, kl.14:30 - 15:00 i rådrummet, kommunhuset i 
Tierp/digitalt 

Paragrafer 

Bevis om anslag 

§ 6 - § 9 

Anslaget sätts upp: 2022-06-03 Anslaget tas ner: 2022-06-25

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Marie Pettersson 

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Göran Nilsson (M) 
Marie Pettersson (S) 
Olof Nilsson (S) 
Anders Beckman (C)  

Beslutande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare Per Lindström (KD) 

Lennart Owenius (M) 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Lars-Erik Andersson, förvaltningschef IT 
Linda Grundin, ekonom 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam service §§ 6-7 

Underskrifter 
Sekreterare 

Evelina Håkansson 

Ordförande 

Sara Sjödal 

Justerande 

Marie Pettersson
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 6 Godkännande av föredragningslistan ITN/2022:3  
 
§ 7 Information ITN/2022:2  
 
§ 8 Preliminär plan för IT-nämndens 

ekonomi och verksamhet 2023-2025 
ITN/2022:9  

 
§ 9 Inkomna beslut och skrivelser ITN/2022:4  

 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
IT-nämnden 
2022-05-20 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

3 
 

 
 
 
§ 6 
Dnr ITN/2022:3  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 7 
Dnr ITN/2022:2  

Information 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:  

- Planerat arbete 2022 
- Nuläge från kundansvariga  
- Stadsnäten i Östhammar och Tierp 

 
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, och verksamhetschef för 
Gemensam service, Anne Eriksson, informerar om att Lars-Erik Andersson 
kommer att avsluta sin anställning och om hur processen för att rekrytera ny 
förvaltningschef ser ut.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation – Information 2022-05-20 
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§ 8 
Dnr ITN/2022:9  

Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-
2025 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschef IT att arbeta fram ett slutgiltigt förslag till 
beslut gällande plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2022 har en uppdatering skett av server- och nätmiljöerna. 
Heby och Knivsta kommuners IT-miljö ligger från och med första kvartalet 
i en fullt ut hyrd lösning hos Advania. Den egna servermiljön som redan vid 
it-nämndens start 2019 var pensionsfärdig är numera utbytt till en hyrd IaaS-
lösning (Infrastructure-as-a-service) från Advania. För Älvkarleby, Tierp 
och Östhammar har stora reinvesteringar gjorts för att bygga upp en ny 
kostnadseffektiv och säker IT-miljö. 
 
IT-centrum planerar att i nästa steg genomföra en sammanslagning av den 
centrala infrastrukturen för  alla fem kommunerna. Vid denna samman-
slagning planeras avtalet med Advania att sägas upp och rekrytering av egen 
personal genomföras. 
 
Beslutsmotivering 
Arbetet med att ta hem IT-driften från den externa leverantören har flyttas 
fram då förankringsarbetet och underlagen samt kalkylerna har behövts 
arbetas om. Processen som varit igång börjar nu ge resultat och IT-
förvaltningen förbereder sig på ett godkännande från DSR, digitaliserings-
rådet (kommundirektörerna) under 2022. Med anledning av den 
digitalisering som sker och det ständigt växande antalet klienter (pc, iPad 
samt mobiler) vilket medför ökande licenskostnader behöver budgeten öka 
för den delen med ca 4,5% enligt föregående års uppskattning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inför 2023 så föreslås IT-nämndens budget att öka med 1,66%. Detta 
fördelas med 2% uppskrivning av medlemsavgifterna, 2% uppskrivning av 
kommunspecifika avgifter och 4,5% uppskrivning av it-tjänsteavtalet. 
 
Utöver det så bör, på samma sätt som i nuvarande års budet, 3 miljoner 
läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen regi under 
2023. Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med 
andra ord så flyttas kostnaden fram ett år.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-

2025 
• KA-rapporter från respektive samverkande kommun 
• Myndigheten för digital förvaltning - Digitala Sverige 2021 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  
• Förvaltningschef IT 
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§ 9 
Dnr ITN/2022:4  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande beslut delges IT-nämnden:  

- Knivsta kommun, KF § 25, 2022-03-23 Entlediganden och 
fyllnadsval 

- Tierps kommun, KF §33 Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2021 
- Heby kommun, Kf §33 Fråga om ansvarsfrihet för år 2021 
- Älvkarleby kommun, KF §42 Prövning av ansvarsfrihet för IT-

nämnden(gemensam nämnd). 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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