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Protokoll från KommITS Riksmöte 2009 

 
  
 Datum: 2009-11-04 
 
 Närvarande: Se bilaga 1 

 
§ 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 
 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare 
 
Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Ingmar Thoresson, 
Tanums kommun 
 
Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Lars Flintberg, 
Sandvikens kommun 
 
 
§  3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Persson, Krokoms 
kommun och Jan Enerhall, Sandvikens kommun. 
 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd 
 
Röstlängd samma som höstkonferens deltagande medlemskommuner 
– en röst per kommun. 
 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen lästes upp och godkändes. 
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§ 6 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Kallelse till årsmötet skickades ut den 21 oktober via vår webb 
www.kommits.se..Alla kontaktpersoner informerades via mejl om detta. 
   
Mötet godkände att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008/2009 
 
Thorbjörn Larsson kommenterade verksamhetsberättelsen, se bilaga 2. 
 
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 
 
 
§ 8 Ekonomisk rapport för 2008/2009, fastställande av 

balans- och resultaträkning 
 
Mötet beslutade att godkänna och fastställa balans- och 
resultaträkningen, se bilaga 3. 
 
 
§ 9 Revisionsberättelse för 2008/2009 
 
Revisionsberättelsen för 2008-09-01 – 2009-08-31, se bilaga 4, lästes 
upp och godkändes. 
 
 
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2008-09-01 till 2009-08-
31. 
 
 
§ 11 Valärenden 
 
Styrelseledamöter och ersättare 
 
Nedanstående förslag valdes av årsmötet 
 
Ordinarie 
 
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun omval  2009-2011 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun omval  2009-2011 
 
 
Suppleanter 
 
Christian Bonfré, Svenljunga kommun omval  2009-2011 
Inge Hansson, Karlstad kommun  omval  2009-2011 
Lennart Smith, Söderhamns kommun omval  2009-2011 
 

http://www.kommits.se/
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Styrelsen får följande sammansättning för verksamhetsåret 2009-
2010 
 
Ordinarie      Vald till årsmöte 
 
Thorbjörn Larsson, Falkenbergs kommun 2011 
Marianne Olofsson, Munkedals kommun 2011 
Anette Knutsson, Strömstads kommun 2010 
Åke Nygren, Leksands kommun  2010 
Lars Flintberg, Sandvikens kommun  2010 
 
Suppleanter     Vald till årsmöte 
 
Christian Bonfré, Svenljunga kommun 2011 
Inge Hansson, Karlstad kommun  2011 
Lennart Smith, Söderhamns kommun 2011 
Jörgen Sandström, Värmdö kommun  2010 
Yvette Heikka Mukka, Järfälla kommun 2010 
 
 
Revisorer och ersättare 
 
Ordinarie 
 
Lennart Blanckenfiell, Grästorps kommun omval  2009-2010 
 
Ersättare 
 
Ingmar Thoresson, Tanums kommun  omval  2009-2010 
 
 
Ledamöter i valberedningen 
 
Mötet beslutade att styrelsen får ansvar att ta fram en valberedning i 
god tid inför nästa års årsmöte. 
 
 
§ 12 Årsavgift 2010/2011 
 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 2000:- per medlem. 
 
Mötet godkände förslaget. 
 
 
§ 13 Verksamhetsplan och budget 2009/2010 
 
Thorbjörn Larsson kommenterade förslaget till verksamhetsplan och 
budget för 2009/2010, se bilaga 5. 
 
Mötet godkände verksamhetsplan och budget för 2009/2010. 
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§ 14 Motioner 
 
Det har inte inkommit några motioner till mötet. 
 
 
§ 15 Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor fanns. 
 
 
§ 16 Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 

 ____________________________ __________________________ 
 Ingmar Thoresson   Lars Flintberg 
 Ordförande    Sekreterare 

 
 
 

 ____________________________ __________________________ 
 Lena Persson    Jan Enerhall 
 Justerare     Justerare 
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Bilaga 1: Deltagarlista höstmötet 2009 
 
Alingsås kommun 
Botkyrka kommun 
Burlövs Kommun 
Degerfors Kommun 
Falkenbergs kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Gävle kommun 
Götene kommun 
Haninge kommun 
Hedemora kommun 
Herrljunga kommun 
Huddinge kommun 
Hylte Kommun 
Härryda kommun 
Järfälla kommun 
Karlskrona kommun 
Karlstads kommun 
Krokoms kommun 
Leksands kommun 
Lidköpings kommun 
Marks kommun 
Mjölby kommun 
Munkedals kommun 
Mölndals stad 
Norrtälje kommun 
Nyköpings kommun 
Ockelbo kommun 
Oxelösunds kommun 
Sala kommun 
Sandvikens kommun 
Sollentuna kommun 
Strömstads kommun 
Svenljunga kommun 
Säters kommun 
Söderhamns kommun 
Tanums kommun 
Tibro kommun 
Tierp kommuner 
Timrå kommun 
Trosa kommun 
Tyresö kommun 
Uddevalla kommun 
Ulricehamns kommun 
Umeå kommun  
Upplands Väsby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Vara kommun 
Varbergs kommun 
Vaxholms stad 
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Vårgårda kommun 
Värmdö kommun 
Växjö kommun 
Älvkarleby kommun 
Örkelljunga kommun 
 



Bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KommITS Verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 2008/2009 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: 

Allmänt 
Medlemsantalet är idag 155 kommuner. Det är samma som året innan. Vi har tappat några 
kommuner och några har tillkommit, men vi ligger ganska stabilt på samma siffror. Styrelsen 
ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka 
samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat ni 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. 
 

Föreningen anlitar sedan 2007 Timing Scandinavia i Stockholm för genomförande av våra 
konferenser och produktion av vår tidning KommITS som utkommer med 4 nummer per år.  
 
Föreningens kansli, ekonomi och administrationen av föreningens webbsida www.kommits.se 
sköts av föreningens styrelse. 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun 
Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun 
Lars Flintberg, sekr., Sandvikens kommun 
Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun 
Anette Knutsson, Strömstads kommun 
Åke Nygren, Leksands kommun 
Jörgen Sandström, Värmdö kommun 
Lennart Smith, Söderhamns kommun 
Yvette Heika Mukka, Järfälla kommun 
Inge Hansson, Karlstad kommun 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under året för 
planering utöver konferenstillfällena. 
 
Styrelsen hade i samband med planeringsträffen i januari ett arbetsmöte med SKL.  
 
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 tillsammans med Timing 
Scandinavia inför våra konferenser. Till varje konferens utses en ”konferensgeneral” som har 

Sid 2 (9) 



 
 
 
 
 
 

huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot vår partner 
Timing Scandinavia. 
 
Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen 
tillsammans med den reporter 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 kommuner utöver 
medlemskommunerna. Under året har också gruppen arbetat med att vidareutveckla 
föreningens hemsida. 
 
Internationella rådet som arbetar med våra vänföreningar och samarbetsorganisationen 
LOLA. Föreningen representeras av rådet i samband med LOLA:s arbetsmöten. 
 
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför våra 
konferenser. 
 
Avtalsgrupp som arbetar med avtalet med vår partner Timing Scandinavia. 
 

Konferenser 
Riksmötet 2008 hölls den 11-12 november på SAS Radisson Frösundavik. 
 
Den 11-12 november samlades 130 deltagare från 60 kommuner till 2008 års konferens på 
SAS Radisson i Frösundavik. 1:a dagen inleddes med en intressant föreläsning av Göran 
Adlén. Han hade en mycket inspirerande föreläsning som vår en bra start för våra två dagar 
tillsammans. Bl a så nämnde han att vi måste ha passion i vårt arbete för att vi skall lyckas.  
 
Under eftermiddagen kördes tre pass med parallella spår inom områdena, strategi, verksamhet 
och teknik. Eftermiddagen avslutades med ett mycket intressant pass med Finlands kommun 
IT-direktör, Antti Holmroos. Han berättade hur man från centralt håll i Finland arbetar för att 
stödja kommunernas IT- och e-tjänst utveckling. Mycket intressant med tanke på hur man från 
centralt håll i Sverige inte vill ta ett sådant ansvar.  
 
Dag två inleddes med en intressant föreläsning av Katarina Lindblad Gidlund från 
Mittuniversitet. Hur gör vi för att inte hamna i baksätet inför framtiden. Efter detta var det två 
omgångar med parallella seminarier igen. Ett mycket intressant seminarium var Dag Lotsander 
från Toyota som berättade om The Toyota Way. Han beskrev hur Toyota arbetat för att bli det 
största bilföretaget i världen med de mest nöjda kunderna. 
 
Dagen avslutade med ytterligare ett mycket inspirerade seminarium med CityMails CIO, 
Christina Stjernstoft. Hon berättade bl a hur de arbetar för att attrahera ung arbetskraft i 
Danmark med hjälp av dom nya teknikerna. Det tog 24 timmar för CityMail att anställa en ny 
person. 
 
Vårkonferensen 2009 hölls den 6-7 maj på Elite Hotell Marina Plaza i Helsingborg 
 
Vårkonferensen 2009 genomfördes i Helsingborg. Temat i konferensen var ”ITopia -Lever 
verkligheten upp till förväntningarna”. För att knyta en bra talare till det temat valde vi 
Michael Dahlén. Hans inledningstal gällde Nextopi, hur världen allt mer styrs av förväntningar 
där imorgon är viktigare än idag, precis så som vi lever som jobbar med it, ”det kommer i 
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nästa version...”. Konferensens andra dag inleddes sedan av Dr Niklas Lundblad från Google 
som gav oss en oerhört inspirerande blick in i framtiden och dagen avslutades sedan med en 
mycket namnstark paneldebatt som Magnus Höj ledde. Alla dessa pass fick topp-betyg av 
medlemmarna och utställarna. Konferensen besöktes av drygt 260 personer (besökare och 
utställare) och som helhet flöt allt bra, sånär som på att konferensgeneralen själv fann en stor 
glasbit i sin efterätt, vilket förorsakade att all glass under middagen drogs tillbaks. 
 
Leverantörs- aktiviteter 2007-2008 
 
Vi har under verksamhetsåret träffat ett 30–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 man är väldigt engagerad i den 
kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål.  
 
Träffar med SKL 2008-2009 
 
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. Tyvärr har denna kontakt inte 
fungerat så bra under det senaste året pga av omorganisationer inom SKL. 

Internationellt utbyte 
KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det de här: 
 
SOCITM – England (Society of Information Technology Management www.socitm.gov.uk ) 
GMIS – USA (Government Management Information Sciences www.gmis.org) 
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-ICT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation) www.v-ict-or.be
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities www.lola-online.org
 
Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står klart att vi 
arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade.  
 
Utbyte med SOCITM 2008 
 
Socitims internationella konferens i år var förlagd till Wales, närmare bestämt Celtic 
Manor i Newport. Ett mycket vackert hotell med tillhörande golfbanor i det gröna 
landskapet. Golf var inget som det gavs tid till men däremot nätverkande med 
deltagarna och våra kollegor runt om i världen. Denna gång hade vi representanter 
från Nederländerna, USA, Storbritannien och Sverige samlade. 
 
Vårt program började söndagen den 12 oktober då vi hade en sightseeing i 
omgivningarna, vi besökte bl.a. skeppet SS Great Britain och en av de få Camera 
Obscura som finns i världen, detta är ett rum där man kan se 360 graders avbildning 
av naturen utanför, helt otroligt, framför allt när den är från 1828!!. Sedan gick turen 
vidare till staden Bath där rommarna hade lämnat efter sig massor av byggnader och 
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fantastiska uppfinningar, bla. ett fullt fungerande romerskt bad, helt klart ett 
sightseeing tips för de som åker hit någon gång. 
 
Själva konferensen drog igång på måndagen med inledningstalare Harvey Mattinson 
som arbetade med risk management och olika standarder kring detta, han pratade om 
grön IT, web 2.0 och digital Inclusion, dvs. risken med att en stor mängd medborgare 
stängs utanför den kommunala servicen när vi digitaliserar allt och lägger ut det på 
webben.  
 
Många av de parallella seminarierna tog upp dessa saker också så det kan man säga 
var den röda tråden på konferensen. En av de mest intressanta talarna var en reporter 
på BBC och News24 som pratade om IT-chefens nya roll, förvandlingen till CIO 
(något som vi även ser i Sverige) och de utmaningar som följer när man går från 
ledare till manager. Du skall ansvara för att göra allt bättre men till lägre kostnad, du 
får fler användare som skall bli involverade i nya IT-program och allt skall 
förbättras, utvecklas och förvaltas. Mycket intressant föreläsning som gav många 
eftertankar. 
 
Efter två intressanta och händelsefyllda dagar återvände jag, Thorbjörn Larsson och 
Christian Bonfre till Sverige och vår ”trygga” arbetsmiljö. 
 
Utbyte med VIAG 1-2 december 2008 
 
Holländska VIAG bildades 1991 och har drygt 500 medlemmar från 472 kommuner. 
En kommun kan ha fler än en medlem i VIAG. 
 
Höstkonferensen var förlagd på Hotel Schipol A4, Amsterdam. KommITS 
representerades av Inge Hansson, Karlstad och Åke Nygren, Leksand. 
 
VIAG-konferensen var mycket trevligt anordnad och gav oss lite idéer om hur vi kan 
förbättra våra konferenser. Upplägget av konferensen liknar till stor del vår modell. 
Hälften av föredragen hölls i stor samling och andra hälften hölls i parallellseminarier. 
Nästan alla föredrag presenterades på holländska som tolkades åt oss ”utlänningar”. 
VIAG har precis som vi en utställaravdelning som kan besökas mellan föredragen.  
 
Några utdrag från konferensen: 
 
Hollands kommuner eftersökte en ”information policy plan”.  Man satte då upp ett 
”shared service center” kallat NORA (nationell standard för IT-arkitekturer) så att 
kommunerna kan se vilka projekt som är i gång samt vilka resultat som uppnåtts. (jmf 
Sambruk?) 
 
Holländska staten har tagit fram riktlinjer och modell för e-Government samt krav på 
att kommunerna skall implementera ett antal centralt bestämda projekt. Projekt dock 
utan att bidra med pengar. Man menar att kommunerna skall finansiera det hela utifrån 
de vinster som kan uppnås med olika e-tjänster. Man var inte speciellt glad åt detta då 
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Holland precis som vi har väldigt olika kommunstorlekar och 
finansieringsmöjligheter. Totalt finns det 160 planer från staten. 
 
Outsurcing är lika högt på agendan som hos oss. Holländarna (IT-folket) är dock lika 
”skeptiska” som vi, så någon högre andel outsourcade kommuner finns inte än så 
länge. Man tror mer på samverkan och samarbete mellan kommuner.  
 
VIAGs styrelse tog mycket väl omhand oss internationella gäster. Söndag förmiddag 
innan konferensen startade guidades vi runt i Amsterdam.  
 
Utbyte med GMIS 2009 i Newport, RI  
 
I fotspåren av en finanskris och hurricane Bill. 
 
Vår systerorganisation, GMIS, USA inbjöd även i år oss att delta i deras konferens, denna 
gång i den gamla, eleganta delen av USA, Newport, Rhode Island. Mest känd för att vara 
hemmahamn för båten som kom tvåa i årets Volvo ocean race, men också för att detta var 
sommarnöjet för ”rövarbaronerna” på tidigt 1900-tal. 
 
Miljön för årets IT-händelse i det offentliga USA var alltså strålande, vilket också fick 
genomslag på konferensen. 
 
Konferensen präglades delvis av finanskrisen, detta märktes i många föredrag som tipsade om 
effektivare system, samverkan och nyttjadet av wiki var två exempel, nya arbetssätt, där flera 
myndigheter hade samma webb visas upp, även med inslag av web2.0. 
 
Men även hur myndigheter bättre ska kunna upphandla, bland annat hölls ett fördrag av IT-
chefen på Department of Homeland Security som handlade om ”public procurement”, vi fick 
också en hel bok om detta för att kunna göra bättre underlag. 
 
Säkerhet var också ett område som dök upp i ett flertal sammanhang, bland annat på grund av 
integreringen av Internet, men också för att de har väldigt mycket drift i egen regi. 
… och med många system i arv, blir resan mot internet jobbig, det vet alla IT-chefer. 
Sen är man mer orienterad mot säkerhet i USA än vad vi är i Europa, det finns vissa tydliga 
kulturella skillnader. 
 
Det tydligaste tecken vi såg var sammanfattningsvis säkerhet, smartare tekniska lösningar mot 
webben och bristen på pengar. 
 
Resan till Newport kantades av avvikelser, först fick vi en tankeställare kring smittspridning, 
då vi valt billigaste flyget, som kom från Kuala Lumpur, men mellanlandning på Arlanda, där 
alla hade munskydd för att klarar sig från svininfluensan, detta visade sig vara ett bra drag av 
medpassagerarna eftersom vi klarade oss utan munskydd och handsprit.  
 
Vid ankomst till New York så fortsatt det med att lokaltåget på flygplatsen som skulle ta oss 
till hyrbilsfirman var inställt. Sedan var det bilköer genom hela New York State, så ett antal 
timmar senare kom vi till hotellet i Newport, i 32 graders värme och 100% luftfuktighet på 
grund av orkanen Bill som just då passerade Newport. 
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I hällregnet visade det sig att våra rum inte fanns på grund av dubbelbokning, då det var en 
stor veterantennisturnering med bland annat Wilander och Pernfors. Vi förlät dom. 
 
Till slut fick vi rum på andra sidan stan, Hotel Viking, vilket var en höjdare, men en bra bit 
från konferensen. Sen fortsatte det med små avvikelser under hela resan, vilket vi kan berätta 
om en annan gång. 
 
Upplevelsen, innehållet, utbytet och kontakterna med våra vänner på andra sidan var ändå en 
höjdare och utbytet är viktigt för Kommits och måste fortsätta. 
 
Lola-aktiviteter 2008-2009 
LOLA-arbetet har under verksamhetsåret 2008/2009 bl a bestått av två möten, ett i Stockholm 
och ett i Glasgow där samliga medlemmar ur LOLA-europe deltog. Danmark ansökte under 
våren att få vara med i LOLA-samarbetet och blev formellt godkända i juni i Skottland. 
 
De överenskommelser som skett i år är att LOLA-samarbetet skall praktiskt mer utvecklas mot 
att göra de Internationella konferenserna mer tydlig internationell karaktär. I de internationella 
konferenserna skall ett pass där varje land kan presentera vilka inriktningar och utmaningar 
man har och vad som är mest aktuellt i sina organisationer där de Internationella kommer 
ifrån. Dessa pass skall antingen vara öppna sessioner eller av key-note karaktär. Varje land 
väljer själva hur. Erfarenhetsutbytet skall dessutom ske via LOLA-webben ([ http://www.lola-
online.org/ ]www.lola-online.org) som skall göras om och få sig en uppfräschning.  
 
Ett fortsatt led i vårt internationella arbete skall vara att försöka förmedla information gällande 
EU-myndigheten ENISA´s säkerhetsarbete (som har efterfrågat vår hjälp med det) och vara 
hjälp vid partnersök i EU-projekt samt själva ansöka om EU-medel för att sätta upp projekt i 
Sverige där medlemmarna kan vara med. 
 
En idé har börjat gro om att år 2011 eller 2012 ha en gemensam LOLA-europe konferens där 
samtliga medlemmars medlemmar blir inbjudna och där det Europeiska samarbetet skulle vara 
fokus. Ett konkret förslag kommer att tas fram 2009/2010 där varje LOLA-förening kan fatta 
ett beslut gällande om de vill vara med och ta ställning till om de anser det är genomförbart. 
Det kommer att tas fram exempel på vad en sådan konferens skulle kunna innehålla. 
Målgrupp: Tjänstemän och politiker inom kommunal verksamhet som strategiskt och praktiskt 
arbetar med IT-frågor. 
 
 
För styrelsen oktober 2009 
 
Lars Flintberg 
Sekreterare 
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Bilaga 1. 

Aktuell medlemsförteckning 
2009-08-31 
 
Ale kommun 
Alingsås kommun 
Alvesta kommun 
Askersunds kommun 
Avesta kommun 
Bjuvs kommun 
Bodens kommun 
Bollebygds kommun 
Bollnäs kommun 
Borås kommun 
Botkyrka kommun 
Burlövs kommun 
Båstads kommun 
Danderyds kommun 
Degerfors kommun 
Ekerö kommun 
Eksjö kommun 
Emmaboda kommun 
Enköpings kommun 
Eskilstuna kommun 
Eslövs kommun 
Essunga kommun 
Falkenbergs kommun 
Falköpings kommun 
Falu kommun 
Finspångs kommun 
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
Gotlands kommun 
Grästorp kommun 
Gävle kommun 
Götene kommun 
Halmstads kommun 
Haninge kommun 
Heby kommun 
Hedemora kommun 
Herrljunga kommun 
Hofors kommun 
Huddinge kommun 
Hudiksvalls kommun 
Hultsfreds kommun 
Hylte kommun 
Håbo kommun 
Härryda kommun 
Höganäs kommun 
Höörs kommun 
Järfälla kommun 
Kalmar kommun 
Karlshamn kommun 
Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 
Karlstads kommun 
Katrineholms kommun 
Kinda kommun 
Knivsta kommun 
Krokoms kommun 
Kumla kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungälvs kommun 
Laholms kommun 
Lekebergs kommun 
Leksands kommun 
Lerums kommun 
Lessebo kommun 
Lidköpings kommun 
Ljusdals kommun 
Lomma kommun 
Ludvika kommun 
Luleå kommun 
Malung-Sälens kommun 
Marks kommun 
Mora kommun 
Motala kommun 
Munkedals kommun 
Mölndals kommun 
Nacka kommun 
Nora kommun 
Nordanstigs kommun 
Norrtälje kommun 
Nykvarns kommun 
Nyköpings kommun 
Nynäshamns kommun 
Nässjö kommun 
Ockelbo kommun 
Olofström kommun 
Orust kommun 
Ovanåkers kommun 
Oxelösund kommun 
Partille kommun 
Perstorps kommun 
Ronneby kommun 
Sala kommun 
Sandvikens kommun 
Sigtuna kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skellefteå kommun 
Skurups kommun 
Skövde kommun 
Sollefteå kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Sotenäs kommun 
Stenungsunds kommun 
Storumans kommun 



 
 
 
 
 
 

Strängnäs kommun 
Strömstads kommun 
Sundbybergs Stad 
Sundsvalls kommun 
Svalövs kommun 
Svenljunga kommun 
Säters kommun 
Sävsjö kommun 
Söderhamns kommun 
Sölvesborgs kommun 
Tanums kommun 
Tibro kommun 
Tidaholms kommun 
Tierps kommun 
Timrå kommun 
Tingsryds kommun 
Tjörns kommun 
Tranemo kommun 
Tranås kommun 
Trollhättans kommun 
Trosa kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Uddevalla kommun 
Ulricehamns kommun 
Umeå kommun 
Upplands Väsby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Uppvidinge kommun 
Vadstena kommun 
Vara kommun 
Varbergs kommun 
Vaxholms stad 
Vellinge kommun 
Vetlanda kommun 
Vårgårda kommun 
Vänersborgs kommun 
Vännäs kommun 
Värmdö kommun 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Växjö kommun 
Ystads kommun 
Ånge kommun 
Åstorps kommun 
Åtvidabergs kommun 
Älvdalens kommun 
Älvkarleby kommun 
Örebro kommun 
Örkelljunga kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Östhammars kommun 
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Bilaga 3.

KOMMITS
RESULTATRAPPORT 2009-08-31

Resultat Budget
Konto Benämning 2009-08-31 2008/2009

INTÄKTER
3010 Medlemsavgifter 310 000,00 310 000,00
3020 Konferens 67 964,00 70 000,00
3030 Tidning 0,00 0,00
3990 Övriga ersättningar/intäkter 0,00 0,00
SUMMA INTÄKTER 377 964,00 380 000,00

KOSTNADER
5800 Reskostnader -14 795,00 -60 000,00
5810 Reskostnader övriga -20 000,00 -1 500,00
5820 Hotellkostnader -29 176,00 -60 000,00
5870 Internationellt/Lola -64 511,00 -100 000,00
5880 Representation/Besök internationellt -5 281,38 -10 000,00
5915 Hemsida/IT -1 400,00 -10 000,00
6150 Trycksaker/Kopiering 0,00 -5 000,00
6211 Telefonmöten -17 163,54 -20 000,00
6250 Porto/Postens avgifter -11 282,03 -6 000,00
6310 Företagsförsäkringar -895,00 -900,00
6430 Möteskostnader/Lokaler m m -15 034,60 -30 000,00
6530 Redovisningstjänster -17 580,00 -22 000,00
6570 Bankkostnader -2 050,00 -1 600,00
6990 Diverse övriga kostnader -13 123,00 -10 000,00
6997 Stipendium 0,00 -13 000,00
6998 Projektplanering/Studieresa -33 748,00 -40 000,00
SUMMA KOSTNADER -246 039,55 -390 000,00

8300 Ränteintäkter 13 477,28 10 000,00

ÅRETS RESULTAT 145 401,73 0,00



KOMMITS
BALANSRAPPORT 2009-08-31

Ing balans Perioden Utg balans
Konto Benämning 2008-09-01 2009-08-31

TILLGÅNGAR
1510 Kundfordringar 91 612,00 -41 427,00 50 185,00
1790 Interimsfordringar 0,00 0,00 0,00
1920 Postgiro 5,58 47,56 53,14
1930 Checkräkningskonto 11 696,45 34 080,43 45 776,88
1940 Sparkonto 321 361,10 183 183,72 504 544,82
SUMMA TILLGÅNGAR 424 675,13 175 884,71 600 559,84

EGET KAPITAL, SKULDER

Eget kapital
2083 Eget kapital -318 398,50 -102 207,63 -420 606,13
2099 Redovisat resultat -102 207,63 102 207,63 0,00
Eget kapital -420 606,13 0,00 -420 606,13

Skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 -34 551,98 -34 551,98
2990 Interimsskulder -4 069,00 4 069,00 0,00

SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER -424 675,13 -30 482,98 -455 158,11

ÅRETS RESULTAT 0,00 145 401,73 145 401,73



KOMMITS
FORDRINGAR OCH SKULDER PER 2009-08-31

Kundfordringar Timing Scandinavia AB 50 185,00

Interimsfordringar 0,00

Leverantörsskulder Unified Communication 803,98
Stenungsbaden 33 748,00

Summa interimsskulder 34 551,98



Bilaga 5 

 
 
 

KommITS verksamhetsplan år 2009-2010 
 
KommITS kommer att under verksamhetsår 2009 - 2010 bedriva följande verksamheter: 
 
• Arbeta för att infria föreningen affärsidé ”KommITS mötesplatsen för kommunala IT 

frågor” 
 
• 2-dagars vårkonferens i maj. 
 
• 2-dagars höstkonferens med årsmöte i november.  
 
• 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 en representant från en 

medlemskommun i samband med Vårkonferensen 2010. Stipendiet är en resa till 
vänföreningen SOCITM:s årliga konferens någonstans i England.  

 
• KommITS kommer att utöka kontakten med SKL.  
 
• 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 

styrelsemöte via telefonmöte ca en gång i månaden.  
 
• Styrelsen kommer att jobba för att uppnå uppsatt mål att ”KommITS ska ha 200 

medlemmar 2010”. 
 



Bilaga 5

KOMMITS
Budget 2009-09-01--2010-08-31

Konto Benämning Budget Utfall Budget

2008/2009 2008/2009 2009/2010

INTÄKTER

3010 Medlemsavgifter 310 000,00 310 000,00 310 000,00

3020 Konferens 70 000,00 67 964,00 100 000,00
8300 Ränteintäkter 10 000,00 13 477,28 10 000,00

SUMMA INTÄKTER 390 000,00 391 441,28 420 000,00

KOSTNADER

5800 Reskostnader 60 000,00 14 795,00 60 000,00

5810 Reskostnader övriga 1 500,00 20 000,00 5 000,00

5820 Hotellkostnader 60 000,00 29 176,00 60 000,00

5870 Internationellt/Lola 100 000,00 64 511,00 100 000,00

5880 Representation/Besök internationellt 10 000,00 5 281,38 10 000,00

5915 Hemsida/IT 10 000,00 1 400,00 3 000,00

6150 Trycksaker/Kopiering 5 000,00 0,00 5 000,00

6211 Telefonmöten 20 000,00 17 163,54 20 000,00

6250 Porto/Postens avgifter 6 000,00 11 282,03 12 000,00

6310 Företagsförsäkringar 900,00 895,00 1 000,00

6430 Möteskostnader/Lokaler m m 30 000,00 15 034,60 20 000,00

6530 Redovisningstjänster 22 000,00 17 580,00 22 000,00

6570 Bankkostnader 1 600,00 2 050,00 2 000,00

6990 Diverse övriga kostnader 10 000,00 13 123,00 15 000,00

6997 Stipendium 13 000,00 0,00 10 000,00
6998 Projektplanering/Studieresa 40 000,00 33 748,00 75 000,00

SUMMA KOSTNADER 390 000,00 246 039,55 420 000,00

RESULTAT 145 401,73
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