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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-29 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2011-11-29  
Datum när anslaget sätts upp  2011-12-13   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 17:55–18:45 

Beslutande S 
 
S 
M 
 
 
M 
S 
FAP 
V 

Susanne Norberg, ordförande, del av 
§ 92 
Lena Johnsson 
Christina Haggren, 2:e vice ordf.  
tjänstgjort som ordförande del  
av § 92 
Lilian Eriksson 
Margareta Källgren 
Maria Gehlin 
Kicki Stoor 

 

Ej 
tjänstgörand
e ersättare 

M     Mikael Rosén 
KD   Ingrid Näsman 
 

MP  Richard Holmqvist 
MP Linnea Risninger, del av § 92 

Övriga 
deltagare 

IT-chefen 
IT-ingenjör Johan Åkerblom 
Kerstin Bryskhe Persson, sekreterare 

  
Utses att justera Lilian Eriksson 
Justeringsdag  2011-12-13 
Justerade paragrafer  92 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg                     Christina Haggren 

 

Justerande 

del av § 92                                           del av § 92 
 
………………………………………………………….….. 
Lilian Eriksson
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-29 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Innehållsförteckning 

 
§ 92 Telefoni Dalarna 2011 - Beslut om genomförandeprojekt............3 

 



 3 (4) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-29 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92 Telefoni Dalarna 2011 - Beslut om genomförandeprojekt 

 KS0134/11 

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

1. att godkänna rapporten ” Telefoni Dalarna 2011”, version 2.0 
daterad 2011-11-22 som underlag för förändrings- och 
införandearbetet med ett nytt telefonisystem, som opererar i nära 
samverkan med andra IT-system, 

2. att utse TeliaSonera Sverige AB till leverantör av telefonisystemet, 

3. att avtalsperioden skall vara 4+1 år,  

4. att ge i uppdrag till IT-chefen att teckna avtal, som baseras på offert, 
förfrågningsunderlag och rapport ” Telefoni Dalarna 2011”, 

5. att ge i uppdrag till IT-enheten att genomföra/implementera 
systemförändringen och övriga förändringar såsom koncept, modell 
och organisation i ett lokalt projekt men också i samverkan och 
planering med de andra dalakommunerna, 

6. att finansieringen av engångskostnaderna belastar IT-enhetens 
investeringskonto, 

7. att fortsatt samverkan sker mellan kommunerna för att ta till vara 
synergieffekter vad avser modeller, management, kompetens och 
övrig samverkan såsom ”växelsamverkan” i syfte att erhålla optimal 
kommunikationsnytta och ekonomi samt 

8. att uppmärksamma att sekretess råder tills dess den sista 
dalakommunen fattat beslut i frågan i syfte och enlighet med LOU:s 
bestämmelser och intention. 

 
 

Sammanfattning 
Samprojekt, ”Telefoni Dalarna 2011 – upphandling och genomförande”, 
mellan alla dalakommuner formulerades under hösten 2010. Arbetet skedde 
i ett projekt, som under juni 2011 skickade ut ett förfrågningsunderlag för en 
upphandling enligt LOU. Under hösten 2011 har värderingen skett och 
övrigt arbete har bedrivits inkluderande genomförandeaspekter och hur ett 
nytt system skulle kunna fungera. Vikt har lagts på att telefonisystemet 
samverkar med övriga IT-system, såsom e-post, kalender mm. Systemet är 
inriktat på att passa de kommunala verksamheterna för att åstadkomma en 
optimal kommunikationsnytta under goda ekonomiska betingelser. Projektet 
är beskrivet i rapport ”Telefoni Dalarna 2011 – upphandling och 
genomförande”. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-29 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) förslag är enligt beslutet. 

IT-chef Jan E Fors redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport: Telefoni Dalarna 2011 – upphandling och genomförande, 
version 2.0 daterad 2011-11-22. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) 

 
 


