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”Din IT-arbetsplats” - upphandling, avtal och  
redovisning 
 
2009-09-28 fattade Kommunfullmäktige beslut om projektet ”Din IT-

arbetsplats”, som syftar till att ta fram en standard för samtliga IT-

arbetsplatser i kommun och dess bolag.  

Ett led i projektet är att förvaltningar och bolag i fortsättningen ska hyra sina 

datorer (med kringutrustning inklusive support och service) av IT-

avdelningen, i stället för att själva äga sina datorer. IT-avdelningen i sin tur 

upphandlar och träffar centralt avtal om hyra av datorer och utrustning. 

Kommunkoncernens 9 700 datorer lämnas till leverantörern och ersätts med 

nya leasade datorer.  

 

Granskningen 

Vi har översiktligt granskat hur beslutet har verkställts och särskilt sett på 

upphandlingen och avtalet om datorerna. 

Upphandlingen gjordes i form av avrop av gällande avtal för inköp av datorer 

och avtal tecknades med ATEA. Vilket pris som skulle gälla vid försäljning av 

kommunens gamla datorpark reglerades inte. ATEA avgör ensidigt vad man 

vill betala för de utbytta datorerna.  

 

Av den ersättning som hittills betalats och som avser hälften av datorerna så 

har det genomsnittliga priset varit 200 kr per dator. I kommunens bokföring 

är det genomsnittlliga restvärdet 2 000 kr per dator. Affären får till följd att 

kommunen gör en realisationsförlust med 19,2 mnkr år 2010. 
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Kostnaden för nedskrivning av värdet av de sålda datorerna fanns inte med i 

kalkylen för de besparingar som projektet skulle innebära, vilket gör kalkylen 

missvisande. Vinsten på 21 mnkr krymper därmed till 4 mnkr redan på kal-

kylstadiet. Vad det blir i verkligheten återstår att redovisa.  

 

De kommunala bolagens deltagande i projektet är otydligt. Fullmäktiges be-

slut har inte delgivits bolagen och några ägardirektiv har heller inte formule-

rats till bolagen. 

 

Överväganden och ställningstaganden 

Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2011-03-16. 

Vi finner stora brister i flera avseende både vad gäller beslutsunderlag, plane-

ring och genomförande av projektet. Det är särskilt graverande att upphand-

lingen av (hyra av) datorer inte på något sätt tog hänsyn till den samtidiga 

försäljningen av de befintliga, cirka 10 000 datorerna med ett bokfört värde på 

20 mnkr. 

En regelrätt upphandling, i stället för den valda genvägen över gamla ramav-

tal, hade från början givit en djupare genomlysning av och större stadga i pro-

jektet . 

Avtalsförhållandena är kritiska för framgången av det fortsatta arbetet. 

 

Vi emotser kommunstyrelsens kommentarer och synpunkter före den 15 april 

för att hinna behandlas innan revisionsberättelsen läggs för 2010. 

 

 

Revisorerna i Gävle kommun 

 

 

 

Rune I Wiebe Henry Lundberg 

Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 

 

 

Bilaga: Granskningsrapport ”Din IT-arbetsplats” – upphandling, avtal och re-

dovisning 
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”Din IT-arbetsplats” - upphandling, avtal och  
redovisning 
 
Bakgrund 
 

”Din IT-arbetsplats” är en del av ”Ett IT” och syftar till att ta fram en helhets-

lösning för alla IT-arbetsplatser i kommunkoncernen. Beslut fattades i Kom-

munfullmäktige 2009-09-28  ”att anta förslaget innebärande centralisering 

och effektivisering av ”Din IT-arbetsplats” ”.  I stället för att nämnder och bo-

lag äger datorerna, ska IT-avdelningen centralt teckna ett avtal om att hyra IT-

arbetsplatser. IT-avdelningen ska sedan vidareuthyra utrustningen och inklu-

dera sina tjänster i hyran. Förändringen motiverades dels av teknikskäl (ny 

plattform grundad på Windows 7), dels av kostnadsskäl (samlade inköp ger 

lägre pris än små volymer decentraliserade inköp). Som underlag för beslutet 

fanns en analys och ett förslag från ATEA presenterat våren 2009. 

 

Alla de befintliga ca 9 700 datorerna i kommunkoncernen lämnas till leveran-

tören av de nya leasade datorerna. Tillsammans med erbjudandet om elevda-

torer inom gymnasieskolan, kommer totalt ca 12 000 nya hyrda datorer suc-

cessivt att installeras i nätverket. Övergången innebär också en standardhöj-

ning eftersom gamla datorer ersätts med nya. För Socialtjänsten fanns krav på 

Windows 7 för den nya versionen av verksamhetssystemet Treserva, vilken 

man skulle gå över till i maj 2010. 

 

Denna omställning från egen utrustning till inhyrd pågår för närvarande. Ut-

bildning & Arbetsmarknad, Kommunledningskontoret och Socialtjänsten gick 
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över till det nya konceptet under våren 2010. Under hösten 2010 påbörjades 

utrullning av nya datorer inom Barn & Ungdom.  

 

För att genomföra projektet utnyttjades de befintliga ramavtal som fanns via 

Inköp Gävleborg för inköp av PC och för konsulttjänster. 

 

Projektet omfattar även IT-avdelningens externa kunder med ca 600 datorer 

utöver kommunkoncernens 9 700. Ockelbo kommun och Inköp Gävleborg har 

gjort övergången under våren 2010. 

 

Projektgenomförande 

Den 17 september stoppas utrullningen av ”Din IT-arbetsplats” med motiver-

ingen att den nya IT-plattformen inte upplevdes som stabil. Hälften av dato-

rerna hade då bytts ut. Ett preliminärt datum för återstart sattes till 1 novem-

ber. I mitten av november meddelas att utrullningen är ytterligare uppskjuten 

och att projektet delas i två. DITA skulle arbeta fram en mer öppen och mer 

långsiktigt hållbar lösning för framtida utrullning av ytterligare datorer. DITA 

drift skulle genomföra en ”långsiktig incidenthantering” för de datorer som 

redan är utrullade och i drift. Projektledare för detta är den konsult från Sogeti 

som ledde det ursprungliga projektet. Det framåtsyftande projektet DITA har 

en projektledare anställd vid IT-avdelningen. 

 

IT-chefens hade en föredragning för Kommunstyrelsen 7 december 2010 om 

läget inom IT-verksamhetens stora projekt DITA. Utrullningen var fortfarande 

stoppad. Anledningen var att stora förändringar skulle genomföras på mycket 

kort tid. Utrullning under 18 månader i hela organisationen av 50 % fler dato-

rer, än de som fanns i nätverket innan och ett samtidigt plattformsbyte. Anta-

let program som användes inom gymnasie- och grundskolan var betydande 

och säkring av att dessa fungerade i den nya plattformen hade inte gjorts in-

nan. Volymökningen av antalet datorer inom UAN och BUN krävde också en 

utbyggnad av de mobila nätverken.  

 

I mitten av januari 2011 slås DITA och DITA Drift - projekten samman till ett 

projekt. Huvudprojektledare blir DITA-drift-projektledaren från IT- avdel-

ningen. Enligt noteringar från IT-lednings möte i februari kommer projektet 

strikt att arbeta efter XLPM, en projektstyrningsmodell utvecklad av Ericsson. 

En enkät bland alla som gått över till Din IT-arbetsplats har genomförts. Via 
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denna och intervjuer har man fått fram vad som inte fungerar och tagit fram 

en lista med prioriterade krav. Dessa kvalitetsbrister ska nu successivt åtgär-

das. Den nya projektorganisationen anses även bättre rustad att starta upp 

utrullningen av datorer igen, preliminärt beräknad start i juni 2011. 

 

Syfte 

 

Att följa upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige vid beslutet presen-

terad kalkyl för projektet.  

Att följa upp hur upphandling och avtal för att verifiera om uppgörelse om 

ersättning för de avyttrade datorerna i kommunen finns i dessa.  

Att, som en del av bokslutsgranskningen för 2010, följa upp hur försäljningen 

av datorer beräknas och redovisas i form av beräknad intäkt från försäljning-

en samt nedskrivning av restvärdet i redovisningen, eftersom vissa datorer 

säljs innan de är helt avskrivna.  

 

Avgränsningar 

 

Denna rapport omfattar endast delar av de ekonomiska och redovisningsmäs-

siga konsekvenserna av projektet Din IT-arbetsplats. 

 

Granskningen omfattar inte genomförandet av projektet. Information via int-

ranät, protokoll från IT-ledningsgrupp och föredragning i KS om projektet 

återges för att ge en översiktlig beskrivning av projektets genomförande som 

bakgrund till de granskade delarna. 

 

Metod 

 

Inläsning av protokoll och handlingar. 

Intervjuer med IT-chef samt representanter för Inköp Gävleborg, Utbildning 

och Arbete som pilotförvaltning och Gavlegårdarna som ett av de helägda bo-

lagen. 

Avstämning med KLK Ekonomis redovisningschef för underlag till redovis-

ningen i bokslutet. 
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Granskningsresultat 
 

Upphandling och avtal 
 

Vid upphandlingen som gjordes av IT-avdelningen utifrån befintliga ramavtal 

tecknade av Inköp Gävleborg för inköp av datorer samt konsulttjänster inom 

IT-området. I anbudsförfrågan till dessa avtal fanns en option för Gävle kom-

mun att under avtalstiden även kunna prova modellen med hyra/leasing. Ur-

sprungliga avtal för köp av PC gällde för tiden 2007-07-01—2010-06-30, med 

möjlighet till 12 månaders förlängning, vilket också utnyttjats. Avtalen gäller 

alltså fram till 2011-06-30 och avser förutom Gävle även Hofors, Ockelbo och 

Älvkarleby kommuner med bolag och kommunalförbund. 

 

IT-avdelningen gjorde ett avrop på de befintliga ramavtalen och frågade vilka 

som hade kapacitet att dels leverera datorer på plats och dels ta hand om de 

gamla datorerna. ATEA kunde hantera detta, men Koneo hade inte kapacitet 

eller logistik för att ta hand om de gamla datorerna. 

 

När det gäller hårdvaran ställdes frågan till alla som man hade avtal med: Dell 

AB, ATEA Sverige AB, Office Gävle AB och Koneo.  

 

Leveransen består enligt IT-chefen av fyra delar:  

1) ”Projektet med införandet av den nya tekniken.  

2) Tjänster i form av iordningställande av teknik och hårdvara samt 

även support och nybeställningar i den driftsatta tekniska plattformen.  

3) Leverans av hårdvaran.  

4) Hyrmöjligheten av hårdvaran.” 

”Upphandlingen, utformning samt genomförandet av avyttringen av den be-

fintliga plattformen är en del av projektet att etablera den nya tekniska platt-

formen.” 

 

Avtal som har tecknats med vald leverantör, ATEA: 

 Avrop enligt befintligt pc-avtal (inköp av datorer okt-dec 2009 samt 

2010) 

 Projektavtal – Din It arbetsplats (köp av konsulttjänster) 

2009-10-28 

 FunktionsPC-avtal 29876-001 (Hyresavtal) tecknat 2009-12-01 

2010-04-01—2013-03-31 
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 FunktionsPC-avtal 29876-002 (Hyresavtal) 

2010-07-01—2013-11-30 

 Konsultavtal tjänster (projektledare utrullning) 

2010-06-28—2011-02-28 

 Konsultavtal tjänster (nät, trådlös kommunikation) 

2010-06-28—2010-12-31 

 Konsultavtal tjänster (hantering av specialklienter) 

2010-06-28—2010-12-31 

 Konsultavtal tjänster (applikations- och distributionstest) 

2010-06-28—2010-12-31 

 Leveransavtal Förlängning av Microsoft licensavtal 

2009-06-01—2012-05-31 

 

En konsekvens av att upphandlingen skedde i form av ett avrop enligt gällan-

de avtal för inköp av datorer, var att avyttringen av de gamla datorerna inte 

ingick i avtalet. Vilket pris som skulle gälla vid försäljning av kommunens 

gamla datorpark reglerades inte. 

 

Enligt IT-chefen är en datormodell tillgänglig i handeln under 18 månader från 

tillverkaren, därefter ersätts den med en ny modell. Livslängden ekonomiskt 

för en dator är däremot 36 månader. Man säljer gamla datorer i befintligt 

skick på en spotmarknad för 500-1000 kr. Priset blir beroende av skick, till-

gång och efterfrågan.  

 

Enligt IT-chefen har bedömningen av vilken ersättning som ska betalas ut helt 

gjorts av leverantören av de nya IT-arbetsplatserna. I detta har också legat en 

kostnad för att transportera bort samt radera program och information som 

finns kvar i datorerna. Att program tas bort är en licensfråga. Normalt har 

information inte varit tillåtet att lagra på datorernas hårddiskar. Detta görs 

gemensamt på servrar för att underlätta backuptagning.  

 

De exempel som granskats där ATEA betalat ut ersättning, har visat ett belopp 

per dator. Det framgår inte vad som avser ersättning för hårdvaran och vad 

som avser kostnad för borttransport och rensning. Den ersättning som kom-

munen fått per dator är alltså en nettoersättning, om inte kostnaden för bort-

transport och rensning fakturerats direkt till IT-avdelningen. 
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Uppföljning av om priserna blir rimliga i förhållande till datorernas mark-

nadsvärde/ålder/standard säger sig IT-avdelningen inte ha kompetens och 

resurser för att göra. Leverantören avgör alltså ensidigt vad man vill betala för 

de utbytta datorerna.  

 

Hur de begagnade datorerna hanteras - säljs eller skrotas - avgör ATEA. Om 

det finns avsättning för dem säljs de. Skrotningen har ATEA en underentre-

prenör som åtagit sig. Det intyg som finns i avtalet med ATEA reglerar i första 

hand att de säkerställer att den information som finns på hårddisken raderas 

och inte blir möjlig att återskapa efter försäljning eller skrotning. Kontroller 

om skrotning sker på ett miljövänligt sätt saknas. 

 

 

Beslut, kalkyl och redovisning bokslut 2010 

 

Beslutet i Kommunfullmäktige är oklart i den del som gäller kommunkoncer-

nens helägda aktiebolag. Av beslutet framgår inte tydligt att dessa omfattas 

och är bundna av beslutet. Bolagen har inte delgetts beslutet och det formule-

rades heller inte som ett ägardirektiv. 

 

Beslutet i Kommunfullmäktige är formulerat: 

” att anta förslaget innebärande centralisering och effektivisering av ”Din IT-

arbetsplats” 

 

Kommunstyrelsen tog följande beslut för egen del:  

 

”att  uppdra till IT-avdelningen att finansiera 6 350 000 kr för nöd-

vändiga projektkostnader i ett inledande skede, samt 

 

att  uppdra till IT-avdelningen att tillsammans med ekonomiavdel-

ningen och förvaltningarna/bolagen justera avskrivningskost-

nader och investeringsmedel som krävs för omstruktureringen, 

för eventuell återrapportering till kommunstyrelsen/ kommun-

fullmäktige” 
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Den kalkyl för projektet som presenterades för Kommunstyrelsen 2009-09-

08 innebar att kommunen under en treårsperiod skulle göra besparingar på 

31,5 mkr och kostnaderna för projektet under samma period skulle vara -10,4 

mkr. Nettobesparingen skulle alltså vara 21,1 mkr för 2010-2012.  

 

Någon siffra för kostnaden för nedskrivningen av värdet av de befintliga 9700 

datorerna presenterades inte. Vid försäljningen får kommunen en intäkt, men 

samtidigt försvinner datorerna och hela det kvarvarande oavskrivna värdet 

tas som en kostnad. Vid bokslutet 2010 ska enligt god redovisningssed de 

ekonomiska konsekvenserna i sin helhet av Kommunfullmäktiges beslut om 

försäljning redovisas.  

 

En komplikation är att alla datorer inte finns i anläggningsreskontran. Det 

beror på att vissa köpts in styckevis och till belopp som ligger under gränsen 

för vad som anses vara investering. Det innebär har kostnaden tagits inköps-

året direkt i resultaträkningen. Av de datorer som finns redovisade som inve-

steringar har olika avskrivningstider tillämpats. Det som redovisats som IT-

investeringar kan även innehålla annat än datorer.   

 

Den nedskrivning av samtliga datorer i förvaltningarna, som görs av KLK Eko-

nomi, är -19,2 mkr. Intäkterna för de utrangerade datorerna beräknas till ca 2 

mkr. Netto blir kostnaden – 17,2 mkr. Det innebär att av den ursprungliga 

kalkylens vinst på 21,1 mkr över tre år återstår 3,9 mkr. 

 

I bokslutet för 2010 skrivs värdet av de befintliga datorerna i förvaltningar-

na ned med -19,2 mkr. Utslaget på samtliga 9 200 datorer i förvaltningarna 

skulle det innebära ett restvärde på ca 2 000 kr per dator i genomsnitt. I reali-

teten är det högre eftersom delar av datorparken aldrig redovisats som inve-

stering. Ersättningen som hittills kommit från ATEA uppgår till 1 mkr och av-

ser hälften av datorerna, vilket motsvarar ca 200 kr per dator. 

 

De helägda bolagens ca 500 datorer är inte inräknade. Bytet har här ännu inte 

genomförts. Eventuella nedskrivningar tas senare i respektive bolag.   

 

Som ett exempel noteras att Utbildning och Arbetsmarknad som avyttrat sina 

datorer uppgav ett nedskrivningsbehov på 3,5 mkr i sin prognos i november 

2010. Detta trots att samtliga datorer inte bokförts som investeringar. Under 

augusti fick UAN ersättning för 424 datorer. Den genomsnittliga ersättningen 
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per dator var 206 kr. Om dessa 5 % är representativa för samtliga 9700 dato-

rer skulle det innebära en total ersättning på ca 2 mkr. Eller annorlunda ut-

tryckt ca 10 % av det värde som skrivs ner. 

 

Nettoeffekten för kommunens förvaltningar blir alltså: 

Nedskrivning  -19,2 mkr 

Intäkt ca     2,0 mkr (delar av intäkterna kommer att redovisas 2011) 

Nettokostnad -17,2 mkr 

 

 

 

Slutsatser: 
 

Beslut och underlag/kalkyl 

Kostnaden för nedskrivning av värdet av de sålda datorerna fanns inte med i 

kalkylen för besparingar som projektet skulle innebära, vilket gjorde kalkylen 

missvisande. I stället för en prognostiserad vinst på 21 mkr blir vinsten ca 4 

mkr. Beslutsunderlaget för projektet var med andra ord bristfälligt. 

 

Beslutet i Kommunfullmäktige, när det gäller bolagens del i projektet, är otyd-

ligt. Det har inte delgetts bolagen och formulerades heller inte som ett ägardi-

rektiv. 

 

Upphandling och avtal – pris för avyttrade datorer 

Den ersättning som kommunen får för de avyttrade 9 700 datorerna är inte 

reglerad i avtal utan upp till leverantören att bestämma.  

Kontroller från kommunens sida av att skrotningen av osäljbara datorer sker 

på ett miljömässigt bra sätt saknas. 

 

 

 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad kommunal revisor 

 

 


	Revisionsrapport Din IT-arbetsplats, missiv
	Granskningsrapport Din IT-arbetsplats

