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Verksamhetsplan 2016  

Drifts- och servicenämnden 

Dnr 2016-4    Dpl 01  

 

Inledning 

Den gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmland inrättades 1 

januari 2010. Parterna i nämnden är samtliga 16 Värmländska kommuner – 

Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 

Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng samt 

Landstinget i Värmland. Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. 

Detaljer för samverkan i nämnden regleras i samverkansavtal samt 

reglemente. 

Verksamhetsplanen är det övergripande styrdokumentet för arbetet inom 

ramen för samverkan i den gemensamma drifts- och servicenämnden i 

Värmland. Verksamhetsplanen beskriver förutsättningar för, samt inriktning 

för den gemensamma drift- och servicenämndens arbete 2016. 

 

Övergripande inriktning och prioritering 

Till grund för planeringen av nämndens verksamhet ligger, de av parterna, 

beslutade strategier och handlingsplaner. De dokument som anger den 

övergripande strategiska inriktningen för samverkan i Värmland är SKL:s 

strategi för eSamhället, Regional digital Agenda Värmland samt parternas 

egna strategier och handlingsplaner.  

SKLs strategi för eSamhället syftar till att stödja kommuner, landsting och 

regioner i utvecklingen av e-förvaltning. I strategin anges tre övergripande 

mål: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Utifrån dessa mål definieras också ett antal strategiska utmaningar. 
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Den regionala digitala agendan för Värmland anger på en övergripande nivå målen 

för den digitala utvecklingen i Värmland under tidsperioden 2014 – 2020. Syftet är 

att blicka framåt samt tillvarata de initiativ som pågår inom olika områden för att, 

genom digital teknik, utveckla länet. Handlingsplanen omfattar sex strategiskt 

utvalda områden: tillgång till bredband, digitalt innanförskap, e-tjänster/e-

förvaltning, eHälsa, näringsliv, entreprenörskap och innovation samt skola och 

undervisning. Handlingsplanen belyser inom respektive områden nationella mål, 

inriktningsmål för Värmland, genomförda regionala åtgärder och framtida 

regionala åtgärder. Ansvaret för att implementera och realisera målen i den 

regionala digitala agendan för Värmland genom handlingsplaner och strategier 

hanteras av respektive organisation. Den regionala digitala agendan är framtagen i 

samråd mellan Länsstyrelsen i Värmland, Kommunerna i Värmland och Region 

Värmland. 

 

Vision och strategi 

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision för 

samverkan uttrycks i visionen - det ska bli bättre att vara medborgare i 

Värmland. Visionen ska vara en ledstjärna i planeringen av verksamheten 

och innebär att nämnden ska skapa förutsättningar för samverkan mellan 

kommuner samt mellan kommuner och landstinget. Genom samverkan kan 

resurser nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt 

möjligheten att följa utvecklingen förbättras.  

 

Övergripande mål den gemensamma drifts- och servicenämnden 

De övergripande målen gällande arbetet inom ramen för samverkan i 

nämnden har beslutats i samband med inrättande av nämnden och gäller 

således även 2016. Målen för den gemensamma drifts- och servicenämnden 

är: 

 lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt  

 effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan  

 bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

 genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre 

kostnader även om inte drift sker gemensamt  
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Aktivitetsmål 2016 

 

 Realisera gemensamma projekt och utveckla tjänster för att uppnå de 

övergripande målen för samverkan i Värmland. Exempel som är 

under utveckling och införande under året som stöder båda målen, 

”Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan” 

samt ”Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan” är: 

 

o Gemensamma IT-system bör driftas och förvaltas samlat för 

höjd handhavande kompetens och bästa möjliga 

driftsekonomi.  Aktiviteter för att främja samdrift av system 

ska genomföras under året. 

 

o Gemensam identitetshantering för kommunerna i länet. Det 

skulle ge förenklad åtkomst till verksamhetssystem och 

tjänster för en eller flera organisationers användare samtidigt 

som administration av personer och behörigheter minskas. 

Enhetlig modell för hantering av identiteter kan etableras på 

olika sätt och driftas gemensamt eller via olika parter men 

modellen är en styrka i sig. 

  

 Genomföra gemensamma upphandlingar på områden som IT-

konsulter, IT-utbildning och e-tjänsteplattform. 

 

 Omvärldsbevakning inom olika områden samt organisationer med 

påverkan och inflytande på arbetet inom ramen för drifts- och 

servicenämndens arbete. Exempel på områden är: 

 

o Medverkan i referensgrupp för Dela, SKLs arbete med att 

förstärka samordning och stöd för gemensamma digitala 

lösningar, ca 6 ggr/år. Nyhet 2016. 

 

o Medverkan i arbetet med Regional digital agenda för 

Värmland, dels via delaktighet i styrgrupp samt 

beredningsgrupp för uppföljning och uppdatering av RDAV. 

 

o Medverkan i Regionalt nätverk för eSamhället, ca 6 ggr/år, 

som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 

 

o Upprätthålla deltagande i Sambruk 

 

Återkoppling ska ske till bl.a. IT-chefer i Värmland, Styrgrupp för 

Regional Digital Agenda samt Drifts- och servicenämnden. 
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 Vidareutveckling av ett gemensamt e-samhälle i Värmland 

 

o Utveckla och förvalta e-tjänsteutbud och e-tjänsteplattform. 

 

o Omvärldsbevakning i syfte att stärka utvecklingen av e-

förvaltning i länet. 

 

o Verka för att stärka förutsättningarna för samverkan inom 

Cesam Värmland.  

 

o eBlomlådan – ett verktyg för självvärdering av IT-styrning 

till stöd för verksamhetsutveckling och vilken digital 

medborgarservice kommunen erbjuder.  

 Upprätthålla kanalen till SKL som utvecklar 

eBlomlådan och uppmana kommunerna i Värmland 

att genomföra eBlomlådan när det är aktuellt. 

 

 Öka kunskapen om nämndens arbete i samtliga Värmländska 

kommuner: 

 

o DigIT Värmland – delta som arrangör av DigIT Värmland. 

Syftet med IT-dagen är samverkan och att tillsammans 

diskutera möjligheter och utmaningar för Digitala Värmland. 

Dagen utgör ett gemensamt samverkansforum för samverkan 

kring förverkligandet av den regionala digitala agendan. 

 

 

Uppföljning 

Samtliga parterna som ingår i nämnden har ett enskilt ansvar för att bidra till 

måluppfyllelse för den gemensamma drifts- och servicenämnden i 

Värmland. Löpande uppföljningsansvar för måluppföljning ligger på it-

chefsgruppen i Värmland. Utifrån gällande samverkansavtal ansvarar 

Karlstads kommun för att bereda samt administrera för rapportering och 

beslut i nämnden.  

 

 

 

 

Ulf Nyqvist Peter Olsson 

Kommundirektör Samordnare DSN 

 

 

 

 

 


