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§ 19
Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för IT-service
Dnr SFN 2015/0952
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-02-09
Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och konsekvens av ett
kommunförbund för IT-service
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga
verksamheter där investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar.
För att dela på investeringarna samt att underlätta vardagen för och stötta de
mindre kommunerna föreslås det att Kalmar kommun låter utreda vilka
möjligheter och konsekvenser ett gemensamt kommunförbund inom ITservice innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom
Itområdet genom LänsITrådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av
ITchefer, IT-strateger och verksamhetutvecklare från kommuner, landsting
och regionförbund. Rådet träffas regelbundet och diskuterar gemensamma
utmaningar kopplat till den dagliga driften men även till den regionala digitala
agendan. Idag bedrivs arbeten inom bland annat gemensam e-tjänsteplattform
samt en utredning om gemensam licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer
de nya regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för
samverkan på ett bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan
kommuner utan upphandling. Om detta håller så kommer även möjligheterna
för kommunerna i Kalmar län att samverka förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen där LänsITrådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som
innehåller bland annat ett förslag att utreda hur en gemensam IT-drift skulle
kunna hanteras och i det arbetet utreda lämpliga organisationsformer.
Att sätta en organisation för samverkan skulle förenkla arbetet med att stärka
kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle kunna dela på befintlig
kompetens och investeringar över organisationsgränserna istället för att var
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och en ska ansvara för sitt och på så vis stärka både personlig utveckling, säkra
IT-drift och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt på en högre nivå än
idag.
Överläggning
Kajsa Hedin (M) yrkar bifall till motionen.
Efter överläggningen frågar ordföranden om nämnden vill besluta enligt
förvaltningens förslag eller bifalla motionen. Han finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
yttrande utgör svar på motionen.
Reservation
Kajsa Hedin (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande reservation:
Trots att det svar jag fick på min motion var positivt och informativt, vill jag
reservera mig mot beslutet att endast besvara motionen. Det viktiga är att vi
gör det lättare att samarbeta över kommungränser i IT-frågor, inte i vilken
form samarbetet sker.
Jag såg ett bildande av ett kommunförbund för IT-verksamhet som en lösning.
Genom det skulle det bli billigare att köpa och utveckla nya IT-lösningar, och
det skulle bli enklare att exempelvis rekrytera kvalificerad personal.
Redan nu sköts ju gymnasieutbildningar och avfallshantering genom liknande
kommunförbund. Finns det enklare och billigare lösningar att organisera sig på
inom räckhåll, så är det det man ska satsa på. Men för mig är det en självklarhet
att man utreder olika alternativ för att veta att man väljer rätt lösning.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Alexander Critén

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Robert Carlsson
0480-450005

2016-02-09

SFN 2015/0952

Servicenämnden

Motion från Kajsa Hedin (M) Utred möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för ITservice
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
yttrande utgör svar på motionen.
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga verksamheter där investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar. För
att dela på investeringarna samt att underlätta vardagen för och stötta de
mindre kommunerna föreslås det att Kalmar kommun låter utreda vilka möjligheter och konsekvenser ett gemensamt kommunförbund inom IT-service
innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom ITområdet genom LänsITrådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av ITchefer, IT-strateger och verksamhetutvecklare från kommuner, landsting och
regionförbund. Rådet träffas regelbundet och diskuterar gemensamma utmaningar kopplat till den dagliga driften men även till den regionala digitala agendan. Idag bedrivs arbeten inom bland annat gemensam e-tjänsteplattform samt
en utredning om gemensam licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer
de nya regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för
samverkan på ett bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan
kommuner utan upphandling. Om detta håller så kommer även möjligheterna
för kommunerna i Kalmar län att samverka förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen där LänsITrådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som
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innehåller bland annat ett förslag att utreda hur en gemensam IT-drift skulle
kunna hanteras och i det arbetet utreda lämpliga organisationsformer.
Att sätta en organisation för samverkan skulle förenkla arbetet med att stärka
kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle kunna dela på befintlig
kompetens och investeringar över organisationsgränserna istället för att var
och en ska ansvara för sitt och på så vis stärka både personlig utveckling, säkra
IT-drift och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt på en högre nivå än
idag.
Robert Carlsson
IT-chef
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