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§ 214
Införande av M365 och Teams i Lunds
kommun
Dnr KS 2020/0463

Sammanfattning
För att öka den digitala transformationstakten i kommunens
verksamheter behövs nya digitala verktyg som skapar
förutsättningar för samarbete, snabbare kommunikation samt ökad
effektivitet och innovationsförmåga. Genom att införa Microsofts nya
framtidsorienterade IT-miljö (M365) kan kommunens medarbetare
och förtroendevalda arbeta på nya smarta sätt och Lunds kommun
kan genom att erbjuda en flexibel arbetsplats bli en attraktivare,
modernare arbetsgivare. Då den rådande situationen kring Covid-19
pandemin riskerar att bli utdragen blir dessa behov än mer kritiska.
Kommunstyrelsens föreslås besluta att införa M365 och finansiera
etableringen via kommunstyrelsens reserverade medel under 2020
och inom befintlig ram 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande den 1 juni 2020 § 212
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2020

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Helena Falk (V), Camilla Neptune (L) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att införa M365 i Lunds kommun
att avsätta 3 miljoner kronor år 2020 samt 1 miljon kronor år 2021
för att finansiera utveckling och etablering av M365
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
2020 samt inom befintlig ram 2021 och
att den årliga kostnaden för licenser, förvaltning och fortsatt
utveckling av en framtidsorienterad digital arbetsplats genom M365
finansieras inom nämndernas tilldelade ramar från 2020 och framåt.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att införa OpenOffice i Lunds kommun.
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att avsätta 3 miljoner kronor år 2020 samt 1 miljon kronor år 2021
för att finansiera utveckling och etablering av OpenOffice
att finansiering av en lösning med OpenOffice sker via
kommunstyrelsens reserverade medel för 2020 samt inom befintlig
ram 2021 och
att den årliga kostnaden för förvaltning och fortsatt utveckling av en
framtidsorienterad digital arbetsplats genom OpenOffice finansieras
inom nämndernas tilldelade ramar från 2020 och framåt.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att införa M365 i Lunds kommun
att avsätta 3 miljoner kronor år 2020 samt 1 miljon kronor år 2021
för att finansiera utveckling och etablering av M365
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
2020 samt inom befintlig ram 2021 och
att den årliga kostnaden för licenser, förvaltning och fortsatt
utveckling av en framtidsorienterad digital arbetsplats genom
M365 finansieras inom nämndernas tilldelade ramar från 2020
och framåt.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 214/01.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-10

KS 2019/0671

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-10 klockan 14.00–17.26

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S), §§ 200 - 212, kl. 14.00 - 15.47
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Lina Olsson (S) §§ 214 - 220

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L), ej § 213, deltar på distans
Klas Svanberg (M), §§ 200 - 214, kl. 14.00 - 17.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), §§ 200 - 213, kl. 14.00 - 16.30, deltar på
distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP), §§ 200 - 214 t o m yrkandena, kl. 14.00 16.55, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 200 - 214
Vesna Casitovski, kanslichef
Martin Bater, IT-strateg
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
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Diarienummer

2020-06-10

KS 2019/0671

Paragrafer

§ 200–220

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, torsdagen den 18 juni
2020 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Paragrafer

§ 200–220

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-07-10

