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Kallelse till Årsmöte med KommITS 
 

Dag: Tisdagen den 24 april 2018 
Tid:  Kl. 17:30  
Plats: Hotel Skansen Båstad 
 

 
Förslag till dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
§ 3 Val av justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
 
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017/2018, (finns på www.kommits.se 
 
§ 8 Ekonomisk rapport 2017/2018, (finns på www.kommits.se) 
 fastställande resultat- o balansräkning 
 
§ 9  Revisionsberättelse 2017/2018 
 
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
§ 11 Valärenden 

- styrelseledamöter och ersättare 
- revisor och ersättare 
- valberedning 

 
§ 12 Årsavgift 2019/2020 
 
§ 13 Verksamhetsplan och Budget 2018/2019, (finns på www.kommits.se) 
 
§ 14 Motioner 
 
§ 15 Övrigt 
 
§ 16  Mötet avslutas  

http://www.kommits.se/
http://www.kommits.se/
http://www.kommits.se/
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Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: 

 
Allmänt 

Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, KommITS 
Digitaliseringsdagar 2017 som genomfördes på Djurönäset på Värmdö 24-26  maj och 
“KommITS Teknikdagar” som genomfördes  den 19-20 september i Västerås på 
The Steam Hotel. 

 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit 175 kommuner. En ökning med 8 
medlemmar. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan 
arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat 
medlemmarna vill påverka. 

 
Föreningens mål är: 

 
”Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med 

hjälp av IT” 
 

Målet ska uppnås genom att: 
1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 
2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa 

förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 
3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 
4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer 

för informationsutbyte och dialog. 
 

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse planerat och genomfört 
konferenserna med hjälp av företaget Konstella och Inge Hansson, Ardline. 

 
Föreningens styrelse sköter kansli, ekonomi och administration av KommITS 
webbsida, www.kommits.se.  

 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun  

Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun  

Anette Knutsson, sekr., Strömstads kommun  

Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun  

Åke Nygren, Leksands kommun  

Jörgen Sandström, Västerås stad 

Ann Charlotte Nordström, SKL 

Roger Nilsson, Ystads kommun 

Marie Fryklöf, Östersunds kommun 
 
 
 
 
 

http://www.kommits.se/
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Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under 
verksamhetsåret för planering utöver konferenstillfällena. Styrelsemötena 
genomförs i första hand som telefonmöten. 

 
Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i 
följande arbetsgrupper. 

 
Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och 
ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån inför våra 
konferenser. Till varje konferens utses en ”konferensgeneral” som har 
huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot 
hotel och eventuell partner som hjälper oss med praktiska ting. 

 
Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen 
tillsammans med Ulf Benkel, Benkpress, som skriver artiklarna till tidningen och att 
granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla 
tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen 
distribueras till alla Sverieges kommuner.  

 
Internationella rådet som arbetar och håller kontakten med våra vänföreningar 
och samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen har representerats av rådet i 
samband med LOLA:s arbetsmöten. 

 
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför 
våra konferenser. 

 
Avtalsgrupp som arbetat med bl a avtalet med vår partner Konstella och Inge 
Hansson, Ardline. 

 
 

 
 

Konferenser 
 
KommITS Digitaliseringsdagar 2017 genomfördes den 24-26 april på Djurönäset i 
Stockholms skärgård. 
 
KommITS Digitaliseringsdagar 2017 genomfördes på ett lite annorlunda sätt mot vad vi 
är vana vid. Breakouts och utställning genomfördes i tre olika hus där vart och ett hus 
hade var sitt tema “Digitalt samhälle” “Digital förmåga” och “Digital trygghet”. 
Keynotes höll till i huvudbyggnaden. Det bjöds på den obligatoriska mixen av möten, 
mingle, intressanta samtal och informativa och inspirerande föreläsningar. Här är 
exempel på aktuella områden som våra talare pratade om: 

 Vi ska transformera och effektivisera hela kommunens tjänsteutbud, utan att 
kompromissa med integritet och säkerhet med hjälp av digitaliseringen. 
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 Joakim Jansson tog oss med på en digital resa med sikte på hur organisationer och 
ledare lyckas med digital transformation. 

 Digitaliseringen har mest handlat om effektivisering och rationalisering. Vi fick 
exempel på hur digitaliseringen i nästa steg kommer att förändra samhället 
fundamentalt. Teknik som AI, Big Data, VR, AR, IoT, 5G, biohacking, 3D-printing, 
sociala medier och blockkedjan skapar tillsammans förutsättningarna. 

 Alla kommuner och myndigheter har gjort en gemensam upphandling. Den 
upphandlade tjänsten är E-identitet för offentlig sektor och kommer att kunna 
nyttjas av kommuner, landsting och myndigheter i Sverige. Under hösten 2017 skulle 
det vara färdigt för kommunerna att kunna börja avropa.  

Moderatorn Lotti Knutson höll i taktpinnen på ett föredömligt sätt. Som vanligt fanns 
gäster från KommITS internationella systerföreningar på plats – i år från USA, 
Storbritannien och Nederländerna.  

I samband med konferensen hölls föreningens årsmöte. 

Under middagen delade KommITS som vanligt ut några priser. Årets pristagare var: 

Årets IT-person 2017: Niclas Bendroth Clausenborg 

Motivering: Årets IT-person får utmärkelsen för sitt otröttliga arbete med att 
samordna och på därmed delta i digitaliseringen av Skånes 33 kommuner detta genom 
upphandlingar och samordning i Kommunförbundet Skåne 
 
Årets Digitaliseringsprojekt 2017: Skype som kommunens växel i Varbergs Kommun 
 
Motivering: Att i stor skala använda den digitala utvecklingen för att ersätta sin traditionella 

telefoni till fördel för digital kommunikation genom sina enheter och Skype. 

KommITS IT-partner 2017: InfraSightLabs  

Motivering: Företaget som tagit vara på KommITS mötesplats genom att marknadsföra 
sin nya produkt och därmed på kort tid blivit etablerade på kommunmarknaden. 
Företaget får utmärkelsen för att man lyckats genom att använda KommITS nätverk 
och därmed visat nyttan med detta. 
 

 
KommITS Teknikdagar 2017 

 
2017-års Teknikdagar arrangerades 19-20 september på The Steam Hotel i Västerås. 
Temat var: Behövs en speciell kommundesign för molnet? 
  

Hur ska kommunerna få ihop sina miljöer i sin underliggande infrastruktur som 
maximerar värdet av alla plattformar, så att en lösning som är bra för en av delarna 
inte skapar problem för en annan Molnet i sig löser inte alla problem. Det kräver en 
plan för införande som tar hänsyn till kommunens alla olika behov och lösningar. 
Det finns flera relevanta frågeställningar att besvara när man tar fram en kommuns 
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molnstrategi, exempel: 
 
-  Vilka krav finns på prestanda, tillgänglighet och säkerhet? 
- Vem ska managera lösningen – kommunen självt, molnleverantören eller tredje      
   part? 
- Hur ska kommunen hantera hybridlösningar? 
- Vem äger lösningen (kravställande, budget och styrning) – it eller verksamheten? 
 
Kommunen behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och lagar, vilket 
inte blir mindre viktigt i och med införandet av GDPR. Vissa data får 
kanske inte lämna landets gränser eller i varje fall EU, vilket kräver en 
molnstrategi som innefattar alternativ med lokala och privata molntjänster. 
 

Handlar det till exempel om samarbetsverktyg som Office365 och Skype for 
Business bör kravställandet på lösningen ske utifrån de områden som ser 
tydligast nytta av ett utökat samarbete – det bör alltså inte drivas som ett rent 
it-projekt. Även om it i många fall kommer att och bör äga samt ansvara för den 
löpande driften. Fördelen med att it äger löpande drift och underhåll är en 
möjlighet att konsolidera grundinfrastrukturen och säkerställa att allt är 
kompatibelt och kostnadseffektivt.  
 
Detta och mycket mer var fokus för KommITS teknikdagar 2017.  
 
Sammanlagt närmare ett 80-tal deltagare var på plats, från både kommuner och 
leverantörer. Alla deltagare var mycket nöjda efter konferensen och vill gärna att 
det skall bli en ny tillställning 2018.  

 
 
Leverantörsaktiviteter 2017-2018 

KommITS-styrelsen har under verksamhetsåret träffat ett 50–tal leverantörer, mest i 
samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett 
givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser 
positivt på att leverantörerna är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och 
gärna lyssnar på våra önskemål. 

 
 

Träffar med SKL 2017-2018 

Förutom SKL´s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller 
representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras 
tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. 

 
 
 

Internationellt arbete under verksamhetsåret 
 
Internationellt utbyte 

KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet och är medlem i 
en världsomspännande förening som heter LOLA -Linked Organisation Local 
Authorities. Följande är medlemmar I LOLA: 
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SOCITM – England (Society of Information Technology Management, 
www.socitm.gov.uk ) 
GMIS – USA (Government Management Information Sciences, www.gmis.org) 
MISA/ASIM – Canada (Municipal Information Systems Association of Candada, 
www.misa- asim.ca) 
VIAG – Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an 
Automatisering in nederlande Gemeenten, www.viag.nl) 
ALGIM – New Zeeland (Association of Local Government Information Management 
Inc, www.algim.org.nz) 
V-I CT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation, www.v-ict-or.be) 
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities, www.lola-online.org 
MAV Technology – Australien  
 
Dessa föreningar är nationella intresseföreningar för folk som jobbar inom kommunal 
IT-verksamhet. KommITS bjuder in LOLA-medlemmarna till Digitaliseringsdagarna. Det 
står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor i samtliga länder och vi lär av 
varandra.  
 
LOLA-arbetet 2017 
LOLA-arbetet under året har gällt följande huvudpunkter som är värda att nämna. 
Teknikerstipendier: 
Diskussioner om ett nationellt teknikerstipendium eller ett utbytesprogram har 
påbörjats. Ursprungsidén innehåller kort om det finns möjligheter för ett 
utbytesprogram där tekniker från medlemsföreningarna skulle kunna söka praktik hos 
en systerförening i ett annat land. Diskussioner hur det konkret skulle kunna ske 
kommer att diskuteras mer i Australien när 2018 LOLA-konferens genomförs. 
LOLA-möten:  
Den internationella konferensen var i Windsor/Kanada 2017. Se mer från 
reserapportern. 
Förändring i utbyten gällande nationella konferenser: 
Ett önskemål ifrån GMIS/USA kom gällande avtalet om utbytet/inbjudan till de 
enskilda nationella konferenserna skulle göras om. Tidigare har 2 eller 1 deltagare fått 
en gratis inbjudan till de nationella årliga konferenserna, beroende vilka länder det 
gällt. Nu har förslaget dykt upp att detta utbyte/inbjudan endast skall gälla den årliga 
LOLA-konferensen där värdskapet roterar mellan medlemsföreningarna. Samtliga 
föreningar har ställt sig bakom detta. Man kommer även i framtiden får inbjudan men 
respektive förening får då betala motsvarande pris som den inbjudande föreningens 
medlemmar får betala.   
Undersökning Öppen data: 
Under hösten gjordes ett samarbete mellan samtliga LOLA-föreningar och HEC, 
Montréal Business School. Samarbetet gick ut på att sprida/bjuda in till en 
enkätundersökning gällande Öppen data. Undersökningen skulle ge svar på hur långt 
man kommit i respektive land, vilka svårigheter man upplever, vilka framgångsfaktorer 
man funnit. Undersökningen stöttades av SKL här i Sverige och man var intresserad 
även därifrån att se resultatet. Sammanställningen kommer att vara klar under våren 
2018. 
 
Planeringsarbetet för KommITS värdskap för den internationella LOLA-konferensen 
2019 har redan påbörjats. En kartläggning och utvärdering har gjorts på plats på årets 

http://www.socitm.gov.uk/
http://www.socitm.gov.uk/
http://www.lola-online.org/
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Internationella LOLA-konferens. Delar av styrelsen har studerat hur MAV genomfört 
sitt värdskap i år 2018. Detta för att vi på ett proffisionellt sätt ska kunna genomföra 
både våra Digitaliseringsdagar och LOLA-konferensen samtidigt nästa år. 
 
 
Rapport MISA, Windsor, juni 2017, Canadas internationella konferens. 
Årets internationella LOLA-konferens (se mer stycke om LOLA) hölls samtidigt med 
KommITS systerförening MISAs årliga digitaliseringskonferens. Årets konferens var i 
Windsor, som ligger mittemot Detroit. Detroitfloden skiljer ständerna och länderna åt. 
Konferensen hölls på Ceasar palace. Både de amerikanska och kanadesiska 
konferenserna brukar genomföras i något kasino, då kostnaderna för både hotell och 
konferenslokaler är betydligt lägre än andra konferensanläggningar. 
 
I år representerades Sverige av sex styrelsemedlemmar. Konferensen började på 
måndagen. På söndagen stod MISA för aktiviter av lättare karaktär såsom besök på 
diverse sevärdigheter i Windsor. 
 
Konferensprogrammet bestod av allmänna IT-ärenden som trendspaning. Man 
pratade en hel del om hur eKommunikation hade påverkat det amerikanska valet.. Ett 
annat trendseminarie pekade ut hur den tecknade kultserien Jetson från 60 talet, som 
visade hur man såg på samhället 2060 och alla fantastiska prylar. De flesta elektroniska 
”framtidprylarna” har vi redan idag, Smarta klockor, handdatorer, skype, drönare, 
flygande bilar osv. Det intressanta är att dessa prylar finns idag 50 år tidigare. Det 
tragiska var att värden som Jetsons bodde i (de bodde ju ovanför molnen) berodde på 
att miljön på jorden hade förstörts av all nedskräpning och miljögifter… Något att ta 
med sig. Man jämförde också Dr Spock från serien Star Trek om hur han hade 
elektroniska prylar för medicinskt bruk - sådant har vi idag. Förändringen är redan här. 
 
Konferensen tog också höjd för det digitala ledarskapet, och vikten av att 
digitaliseringen kräver förändringsledning. IT-chefens roll bör man också se över tyckte 
många seminarier. Att kunna teknik är bra men att kunna leda It-verksamheten 
levererar efterfrågade (fungerande) tjänster är en överlevnadsfråga. Sammanfattning 
av detta är att CIO-rollen ska jobba mer med integrationer och service till 
verksamheterna.  
Ny teknik som används måste lösa befintliga problem, utgå vid teknikskifte från 
problemlösning.  
 
På tisdagskvällens bankett så tilldelades Sverige/SKL/KommITS priset “2017 LOLA - 
Internationell Excellence In Municipal IT Award”. Detta var för den digitala tjänsten för 
ekonomiskt bistånd SSBTEK. Kriterier för att få priset var bl a: 

 Vidareutveckling av kommunens strategiska mål med hjälp av informationsteknik; 

 Bevisat förbättring av tjänsteleveranserna till kunder, medborgare eller företag. 

 Hög grad av samarbete mellan IT och andra avdelningar 

 
Kvalitetsmässigt så var den Kanadesiska konferensen bra. Man känner sig delaktig i 
något stort när man lyssnar på talarna. Det är den känslan som vi sedan vill kunna 
förmedla i KommITS-konferenserna. 
Det som också är intressant när det gäller LOLA-mötet som var i anslutning till 
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konferensen var avrapporteringar i vad som händer i de olika medlemsländerna. 
I USA har dom gjort som i Sverige, en ackreditering av kommunernas 
digitaliseringsgrad, nästan som vår eBlomlåda men gått lite längre och djupare i 
frågorna och sedan officiellt betygsatt kommunen.  
I nya Zeeland har man en INFO-base gällande kommunala system och hur de används. 
Samma system har Kanada och Australien anammat. De ha lyckat med konsstycket att 
få medlemskommunerna att fylla systemet med uppdaterad systeminformation.  
I Holland har en kommunsammanslagning påbörjats, vilket medfört att 
medlemsantalet minskat. Man har för att kompensera det, vidgat målgruppen med 
GIS.  
I Storbritanien har man fokuserat mycket på säkerhet och tog fram 2017 en ny 
säkerhetsstrategi där GDPR var en del.  
Kanada har jobbat med en kommunikationspartner i sociala medier, vilket har lyft 
deras marknadskontakt. Man har dessutom jobbat i cirklar med framtidsfrågor och 
haft workshops runt om i landet för att hitta kommande utmaningar.  
I Belgen har man gett ut en bok om ”masterplanen för smarta städer” hur man 
digitaliserar och en för GDPR. 
 

 
 

För styrelsen april 2018 
 
 

Anette  Knutsson 

Sekreterare 
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 Medlemsförteckning 2018-02-28 
 

Organisation  Hudiksvalls kommun  Nacka kommun 

Ale kommun  Hultsfreds kommun  Nora kommun 

Alingsås kommun  Hylte kommun  Norbergs kommun 

Avesta kommun  Håbo kommun  Norrköpings kommun 

Bjuvs kommun  Härryda kommun  Norrtälje kommun 

Bodens kommun  Höganäs kommun  Nykvarns kommun 

Bollebygds kommun  Höglandets kommunalförbund  Nyköpings kommun 

Bollnäs kommun  Järfälla kommun  Nynäshamns kommun 

Borlänge kommun  Kalmar kommun  Ockelbo kommun 

Borås kommun  Karlshamn kommun  Olofström kommun 

Burlövs kommun  Karlskrona kommun  Orust kommun 

Båstads kommun  Karlskoga kommun  Osby kommun 

Danderyds kommun  Karlstads kommun  Ovanåkers kommun 

Degerfors kommun  Katrineholms kommun  Oxelösund kommun 

Ekerö kommun  Kommunförbundet ITSAM  Partille kommun 

Eksjö kommun  
Kommunförbundet Södra 
Hälsingland  

Regionförbundet i Kalmar 
län 

Emmaboda kommun  Kommunförbundet Skåne  Sala kommun 

Enköpings kommun  Kristinehamns kommun  Sandvikens kommun 

Eskilstuna kommun  Knivsta kommun  Sigtuna kommun 

Eslövs kommun  Kramfors kommun  Simrishamns kommun 

Essunga kommun  Krokoms kommun  Sjöbo kommun 

Falkenbergs kommun  Kungsbacka kommun  Skellefteå kommun 

Falköpings kommun  Kungälvs kommun  Skara kommun 

Falu kommun  Kävlinge kommun  SKL  

Finspång  Laholms kommun  Skurups kommun 

Gagnefs kommun  Leksands kommun  Skövde kommun 

Gislaveds kommun  Lerums kommun  Smedjebacken 

Gnosjö kommun  Lessebo kommun  Sollefteå kommun 

Gotlands kommun  Lidköpings kommun  Sollentuna kommun 

Götene kommun  Ljusdals kommun  Staffanstorp 

Göteborgs kommun  Lomma kommun  Stenungsunds kommun 

GöLiSka kommunalförbund  Ludvika kommun  Storumans kommun 

Gävle kommun  Luleå kommun  Strängnäs kommun 

Hagfors kommun  Lunds kommun  Strömstads kommun 

Halmstads kommun  Lysekils kommun  Sundbybergs Stad 

Haninge kommun  Malmö stad  Sundsvalls kommun 

Heby kommun  Malung-Sälens kommun  Svalövs kommun 

Hedemora kommun  Marks kommun  Svedala kommun 

Herrljunga kommun  Melleruds kommun  Svenljunga kommun 

Hjo kommun  Munkedals kommun  Sydnärkes IT-förvaltning 

Hofors kommun  Munkfors kommun  Säffle kommun 

Huddinge kommun  Mölndals kommun  Säters kommun 



 

 

Sävsjö kommun  Älvkarleby kommun   

Söderhamns kommun  Åre kommun   

Södertälje kommun  
Örebro kommun IT-
avdelningen   

Sambo/Sölvesborg  Örkelljunga kommun   

Tanums kommun  Örnsköldsviks kommun   

Tibro kommun  Östhammars kommun   

Tidaholms kommun  Östra Göinge   

Tierps kommun  Öståkers kommun   

Timrå kommun  Östersunds kommun   

Tingsryds kommun     

Tjörns kommun     

Tommelilla kommun     

Tranås kommun     

Trelleborgs kommun     

Trollhättans kommun     

Trosa kommun     

Tyresö kommun     

Täby kommun     

Töreboda kommun     

Uddevalla kommun     

Ulricehamns kommun     

Umeå kommun     

Unikom IT kommuner Skåne 
AB     

Upplands Väsby kommun     

Upplands-Bro kommun     

Uppsala kommun     

Vadstena kommun     

Vallentuna kommun     

Vara kommun     

Varbergs kommun     

Vaxholms stad     

Vellinge kommun     

Vetlanda kommun     

Vårgårda kommun     

Vänersborgs kommun     

Vännäs kommun     

Värmdö kommun     

Värnamo kommun     

Västerås     

Växjö kommun     

Ystads kommun     
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KOMMITS verksamhetsplan år 2018-2019 

 
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2018 - 2019 bedriva följande verksamheter: 
 

 Arbeta för att infria föreningens affärsidé ”KOMMITS mötesplatsen för kommunala IT frågor” 
 

 3-dagars konferens i slutet av april – början av maj. 
 

 Genomföra minst en 1-dagars konferens riktat mot specifika områden. 
 

 Arbeta för att genomföra ytterligare aktiviteter för våra medlemmar under året. 
 

 KOMMITS har för avsikt att ge ut 4 nummer av medlemstidningen.  
 

 KommITS kommer att upprätthålla föreningens internationella kontakter med sina vänföreningar samt LOLA.  
  

 KOMMITS kommer att dela ut ett resestipendium till årets IT-personlighet från en medlemskommun i samband 
med vårkonferensen 2018. Stipendiet är en resa till en av våra vänföreningars årliga konferens.  

 

 KOMMITS kommer att fortsätta utveckla kontakten med SKL, Sambruk, SSNF och andra organisationer med 
gemensamma syften som KOMMITS. 

 

 KOMMITS kommer att genomföra omvärldsbevakning bl a genom informella möten med leverantörer inom vårt 
område, möten med andra organisationer och föreningar. 

 

 Styrelsen kommer att träffas vid minst två tillfällen för verksamhetsplanering. I övrigt genomförs styrelsemötena 
via telefonmöte ca en gång i månaden.  

 

 Styrelsen kommer att jobba för att uppnå uppsatt mål att ”KOMMITS ska ha 200 medlemmar 2019”. 
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