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SAMARBETSAVTAL
för gemensam nämnd för It-drift och stöd

Parter
1. Region Jämtland Härjedalen
2. Åre kommun
Mellan parterna har träffats följande överenskommelse om samverkan i en
gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen (1991:900) i fråga om
IT-drift och stöd.

1 Ändamål
Den gemensamma nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig ITinfrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i ITverksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. Uppgiften innefattar tre
gemensamma datahallar belägna på Östersunds sjukhus med tillträdesskydd,
avbrottsfrikraft, reservkraft drivna av dieselmotorer. Vidare innefattas drift av
servrar dedikerade för respektive nämndmedlem samt drift av lagringsnätverk så
kallade SAN med dedikerade diskar per nämndmedlem.

2 Värdkommun
Den gemensamma nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i
dess organisa-tion.
Regionen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt
ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar.

3 Mandatperiod
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Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den
1 december 2016. När val av ledamöter och ersättare i nämnden sker första
gången ska det avse tiden från och med 1 december 2016 till utgången av år
2018.
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod, om
parternas överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.

4 Antal ledamöter och ersättare i nämnden
Den gemensamma nämnden ska ha två ledamöter och två ersättare. Regionen
utser en ledamot och en ersättare och kommunen utser en ledamot och en
ersättare.
Av kommunallagen följer att Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och
vice ordförande bland nämndens ledamöter.

5 Närvarorätt vid nämndens sammanträden
Parterna är eniga om att nämnden ska ge en tjänsteman från regionen och
kommunen rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten.

6 Budget och bidrag till nämndens verksamhet
Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden
efter samråd med kommunen. Förslaget till budget för den gemensamma
nämnden ska lämnas till kommunen i god tid före budgetens slutliga behandling.
Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan
parterna enligt följande:
Datahallar benämnda Plan1, Plan3 samt Murmansk
Avskrivningar för befintliga investeringar i Datahallarna är för närvarande 821 500
kronor per år.


Åre kommuns andel ska vara 5 % av avskrivningarna (schablon.)
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Tillkommande investeringar i datahallarna beräknas efter samma
fördelningsnyckel.
Rörliga kostnader för energi, städ och åtkomstkontroll till Datahallarna.


Åre kommuns andel ska vara 10 000 kronor per år (schablon).

Serverhårdvara för virtuella servrar inklusive vmwarelicenser.
Anslutning till befintligt serverbladchassi


Åre kommuns uppskattade andel av investeringen 80 000

Nyinköp av bladservrar för Åre kommuns behov


Åre kommun betalar anskaffningen i form av ett årligt belopp motsvarande
avskrivningen fördelat över lämpligt antal år.

Komplettering av VMware licenser för Åre kommuns behov


Åre kommuns betalar inköpspris samt årlig underhållskostnad

Datalagringsnätverk s.k. SAN
Avskrivningar för befintligt SAN (övergripande kostnader för hårdvara,
programvaruinköp, serviceavtal, programvaruunderhåll exklusive kostnader för
lagringsmedia).


Åre kommuns andel beräknas utifrån Åres diskmängd gentemot den totala
diskmängden i SAN:et (nu beräknat till 10 %).
Utrustning och programvara till SAN:et samt underhållskostnader utvecklas
löpande och behöver bytas ut eller kompletteras några gånger per år.
Kostnader för detta vilket fördelas mellan medlemmarna efter samma
andel.
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Nyinköp av lagrings samt backuputrymme (disk) för Åre kommuns behov


Åre kommun betalar anskaffningen i form av ett årligt belopp motsvarande
avskrivningen fördelat över lämpligt antal år.

Övriga kostnader för datakommunikation


Åre kommun bekostar sina egna kostnader till externa
kommunikationsoperatörer.



Åre kommun bekostar även andel (portkostnad) för anslutning till
Regionens överlämningspunkt.

Kostnader för ledningsadministration och externa drifttjänster


Åre kommun betalar för motsvarande 8,5 % av en heltidstjänst.



Åre kommun betalar för externa drifttjänster en andel om xx % initialt
beräknat till 1 061 760 kr per år.

Kostnader för förtroendevalda
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska få ersättning för
uppdraget från den som valt ledamoten och ersättaren.

7 Äganderätt till egendom
Region Jämtland Härjedalen ska äga den egendom som förvärvas för den
gemensamma nämndens verksamhet.

8 Verksamhetsberättelse
Den gemensamma nämnden ska årligen efter samråd med kommunen lämna
verksamhetsberättelse till styrelsen för Region Jämtland Härjedalen.

9 Revision
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas
revisorer på det sätt som respektive huvudman beslutar.
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10 Medelsförvaltning och insyn
Region Jämtland Härjedalen ansvarar för medelsförvaltningen. Kommunen har
rätt till löpande insyn i regionens medelsförvaltning såvitt avser den
gemensamma nämndens verksamhet.

11 Nämndens ställning
Nämnden fattar beslut i Region Jämtland Härjedalens namn och ingår avtal för
Region Jämtland Härjedalens räkning. Region Jämtland Härjedalen har därför att
hantera och svara för civilrätts-liga krav som en utomstående leverantör kan
komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.
Region Jämtland Härjedalen och kommunen är solidariskt ansvariga för
eventuella civilrättsliga krav som ställs på regionen enligt första stycket. Detta
gäller även ersättningskrav som ställs på regionen med anledning av avtal som
ingåtts i enlighet med nämndens beslut.

12 Överenskommelsens varaktighet
Denna överenskommelse gäller från och med den 1 december 2016 och
tillsvidare. Kommunen och regionen har rätt att med ett års uppsägningstid säga
upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårs utgång.

13 Tvist
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska avgöras av Östersunds
tingsrätt om inte parterna är överens om annat.

14 Godkännande
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att region- och
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.
----------------------------------------------Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.
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