
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 IT-nämnden 
 2022-03-18 

 
 

1 
 

 

 

Tid och plats  18 mars 2022, kl.14:30 - 15:25, digitalt sammanträde 
Paragrafer § 1 - § 5 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-24      Anslaget tas ner: 2022-04-15 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Marie Pettersson 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Klas Bergström (M), vice ordförande 
Marie Pettersson (S) 
Olof Nilsson (S) 
Anders Beckman (C)  

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Per Lindström (KD) 
Staffan Nygren (KD) 
Lennart Owenius (M) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Lars-Erik Andersson, förvaltningschef IT 
Linda Grundin, ekonom 
 
 

   
 
 
 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Marie Pettersson   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan ITN/2022:3  
 
§ 2 Information ITN/2022:2  
 
§ 3 Uppföljning av interkontrollplan 2021 ITN/2022:6  
 
§ 4 Internkontrollplan 2022 ITN/2022:7  
 
§ 5 Årsredovisning 2021 ITN/2022:8  
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§ 1 
Dnr ITN/2022:3  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr ITN/2022:2  
 
Information 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef IT, Lars-Erik Andersson, informerar om:  

- Resultatrapport 
- Investeringsrapport 
- Utfall per kommun 
- Projekt 2021 och 2022 
- Lägesbild 
- Infosäkerhetsarbetet 

 
IT-nämndens ordförande, Sara Sjödal, informerar om:  

- Fel tid i beslut för IT-nämndens sammanträden år 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation – Information 2022-03-18 
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§ 3 
Dnr ITN/2022:6  
 
Uppföljning av interkontrollplan 2021 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. IT-
nämndens internkontrollplan följs upp löpande i den dagliga driften samt 
genom stickprovsförfarande. 
 
Beslutsmotivering 
För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så 
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planens kontrollpunkter hanteras inom den befintliga budgeten. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppföljning av internkontrollplan 2021 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun 
• Östhammars kommun 
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun 
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§ 4 
Dnr ITN/2022:7  
 
Internkontrollplan 2022 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att anta Internkontrollplan 2022, samt 
 
att uppdra åt förvaltningschef IT att bevaka ärendet löpande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. Bifogat 
komplement av internkontrolplan antas av it-nämnden och läggs som 
komplement till kommunstyrelsen redan antagna internkontrollplan. 
 
Beslutsmotivering 
För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med it-nämndens leveranser så 
behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter. Denna intern-
kontrollplan befäster vikten av rätt kvalitet på leveransen av tjänster. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planens kontrollpunkter hanteras inom den befintliga budgeten. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Internkontrollplan 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun 
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
IT-nämnden 
2022-03-18 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

7 
 

 
 
 
§ 5 
Dnr ITN/2022:8  
 
Årsredovisning 2021 
 
Beslut 
IT-nämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för IT-nämnden år 2021, samt 
 
att överlämna den till respektive samverkande kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden redovisar ett resultat för 2021 om 0 tkr. Årsomsättningen för 
IT-nämnden var 67 840 tkr. 
 
Beslutsmotivering 
Årets kostnad för IT-centrum är 67 840 tkr varav 489 tkr avser licenser för 
Tierpsbyggen, Temab och Älvkarlebyhus. 
Kostnaden exklusive bolagens licenser, 67 351 tkr, har fördelats på 
medlemskommunerna enligt följande: 

• Tierp 14 898 tkr 
• Älvkarleby 7 510 tkr 
• Heby 14 523 tkr 
• Knivsta 16 275 tkr 
• Östhammar 14 145 tkr 

 
Resultatet från årets chefsenkät visar i stora drag samma som tidigare år, att 
nöjdheten överlag hos cheferna är högre i de kommuner som har it-support 
och drift i egen regi. Det finns dock en mycket glädjande signal, att cheferna 
i Knivstas nöjdhet ökar för första gången sedan it-nämnden bildades. 
Resultatet för Älvkarlebys del av chefsenkäten förtjänar även det ett extra 
omnämnande då den når ”all time high” med hela 95,5 % nöjda chefer! 
Sjukskrivningarna har tyvärr ytterligare stigit något från 2020 till 2021.Här 
pågår ett arbete med att se över processer och arbetssätt för att minska 
belastningen och att ge bättre förutsättningar för ytterligare digitalisering i 
kärnverksamheterna. 
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2021 blev året då IT-centrum gick i mål med några av de upphandlingar och 
projekt som skjutits till it-nämndens tillkomst av medlemskommunerna. 
Print-projektet med en och samma leverantör(Nordlo) för samtliga fem 
kommuners MFP(multi function printer) slutfördes. Telefoniupphandlingen 
2020 resulterade i en av samma digitala växellösning för alla fem 
kommunerna med Telia som leverantör. Sist in i denna lösning var 
Östhammar under våren 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Årsredovisning 2021 IT-nämnden  
• Verksamhetsberättelse PA 2021 
• KA-rapporter från respektive samverkande kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  
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