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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

Tid och plats  Fredag den 2 december 2016 kl 10.00-12.00 Arnön, Karlstad CCC 

  Mötet ajourneras kl 10.17-10.23. 

Ledamöter   

Karlstad  Monika Bubholz (MP) ordförande                                       

Arvika  Sten Fransson (S) tjänstgör för Aina Wåhlund (S) 

Eda  Hans Nilsson (HEL) 

Filipstad  Torbjörn Parling (S) 

Grums  Tore Ingman (S) 

Kristinehamn  Ulf Granhagen (S) 

Munkfors  Mathias Lindkvist (S) 

Storfors  Hans Jildesten (S) 

Sunne  Henrik Frykberger (M) tjänstgör för Gunilla Ingemyr (C) 

Säffle  Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) tjänstgör för Dag Rogne (C) 

Torsby  Kjell-Erik Mattson (S) 

   

Övriga närvarande  Ulf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun 

  Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun 

  Lotta Wahlén, IT-chef, Karlstads kommun 

  Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun 

  Ingrid Magnusson, stabschef, landstinget i Värmland. 

  Peder Stenbäck, enhetschef Forshaga kommun 

  Peter Frostvik, enhetschef, Karlstads kommun 

  Erik Larsson, regional bredbandskoordinator, Region Värmland 

  Leif Carlson, informationssäkerhetsstrateg Karlstads kommun 

  Carina Wiberg, administrativ chef, Karlstads kommun 

  Bertil Hagelin, förtroendevald, Forshaga kommun 

  Marie Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun 

  Dan Tågmark, stadsjurist, Karlstads kommun 

 

Justerare  Hans Jildesten 

   

Tid och plats för justering  Karlstad den 9 januari 2016 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd  Drifts- och servicenämnden  

 

Sammanträdesdatum  2016-12-02      

 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-10  Datum då anslaget tas ner 2017-02-01  

 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad  

 

Underskrift   
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Underskrifter  Sekreterare   

  Viktoria Grännsjö 

   

Ordförande   

  Monika Bubholz 

   

Justerare   

  Hans Jildesten 
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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

 

 

 

§ 1  

 

Redovisning av delegeringsbeslut  

Dnr DSN-2016-16     Dpl  14 

 

Drifts- och servicenämndens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensamma drifts- och servicenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

utskott, ordförande eller tjänstemän i enlighet med drifts- och servicenämnden 

delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till drifts- och servicenämnden. 

 

Upphandlingschef 

DSN-2016-16 Dpl 14 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samtliga kommuner i Värmland 

Landstinget i Värmland 
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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

 

 

 

§ 2  

 

Upphandling av dokument- och 

ärendehanteringssystem 

Dnr DSN-2016-14     Dpl  01 

 

Yrkande 

Ulf Granhagen (S) Kristinehamn kommun yrkar bifall till 

kommunledningskontorets förslag i punkterna 1–4 med tillägg av punkten 5: 

 

1. Nämnden rekommenderar de samverkande parterna att senast den I april 

2017 fatta bindande inriktningsbeslut med besked till nämnden med om 

man avser att delta i upphandling av system för dokument- och 

ärendehantering genom nämndens försorg eller inte. 

2. Vid inriktningsbeslut enligt punkt 1 med positivt besked rekommenderas 

samverkande part även ange om intresse finns för samverkan genom 

nämnden för frågor om drift, service, support och/eller utveckling av 

ärendehanteringssystemet. Det innebär inte att man förbinder sig att nyttja 

sådana tjänster utan ställningstagande görs när Karlstads kommun 

preciserar vilka tjänster som kan tillhandahållas samt anger kostnaderna för 

dessa tjänster. 

3. Inriktningsbeslut enligt punkt l med positivt besked ska vara likalydande 

för intresserade samverkande parter och får inte vara villkorat av andra 

förbehåll än (a) godkännande av det förfrågningsunderlag som Karlstads 

kommun senare upprättar och (b) att intresserade samverkande parter kan 

enas om sådant särskilt uppdrag enligt punkt 1 i samverkansavtalet som i 

förekommande fall visas erforderligt för upphandlingens genomförande 

samt drift, service, support och/eller utveckling av 

ärendehanteringssystemet. 

4. De samverkande parterna erinras om att särskilt uppdrag enligt punkt 3 (b) 

för att vara giltigt fordrar att nämnden accepterar det genom särskilt beslut. 

5. För att säkerställa en bra samverkan och förankring bildas en 

upphandlingsgrupp bestående av de samverkande parter som ingår i 

upphandlingsunderlaget och som möjliggör delaktighet och samverkan i 

arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag. 
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Drifts- och servicenämndens beslut 

1. De samverkande parterna ska senast den I april 2017 fatta bindande 

inriktningsbeslut med besked till nämnden med om man avser att delta i 

upphandling av system för dokument- och ärendehantering genom 

nämndens försorg eller inte. 

2. Vid inriktningsbeslut enligt punkt 1 med positivt besked ska samverkande 

part även ange om intresse finns för samverkan genom nämnden för frågor 

om drift, service, support och/eller utveckling av 

ärendehanteringssystemet. Det innebär inte att man förbinder sig att nyttja 

sådana tjänster utan ställningstagande görs när Karlstads kommun 

preciserar vilka tjänster som kan tillhandahållas samt anger kostnaderna för 

dessa tjänster. 

3. Inriktningsbeslut enligt punkt l med positivt besked ska vara likalydande 

för intresserade samverkande parter och får inte vara villkorat av andra 

förbehåll än (a) godkännande av det förfrågningsunderlag som Karlstads 

kommun senare upprättar och (b) att intresserade samverkande parter kan 

enas om sådant särskilt uppdrag enligt punkt 1 i samverkansavtalet som i 

förekommande fall visas erforderligt för upphandlingens genomförande 

samt drift, service, support och/eller utveckling av 

ärendehanteringssystemet. 

4. De samverkande parterna erinras om att särskilt uppdrag enligt punkt 3 (b) 

för att vara giltigt fordrar att nämnden accepterar det genom särskilt beslut. 

5. För att säkerställa en bra samverkan och förankring bildas en 

upphandlingsgrupp bestående av de samverkande parter som ingår i 

upphandlingsunderlaget och som möjliggör delaktighet och samverkan i 

arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Karlstads kommuns avtal för ärendehanteringssystemet W3D3, med Formpipe som 

leverantör, löper ut den 31 augusti 2018. Den 1 januari 2017 startar ett projekt för 

att hantera upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem. Genom 

drifts- och servicenämnden erbjuds de andra kommunerna och landstinget att delta 

i den planerade upphandlingen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2016. 

Förslag till beslutstext för deltagande i upphandling av dokument- och 

ärendehanteringssystem för samverkande part den 18 november 2016. 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommuner i Värmland 

Landstinget i Värmland 

 



 

sid 6 (8) 

 

Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Drottninggatan 32  karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro:405-2213    

 

DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

 

 

 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl. 10.17-10.23. 
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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

 

 

 

§ 3  

 

Sammanträdesdatum 2017 

Dnr DSN-2016-17 

 

Drifts- och servicenämndens beslut 

Drifts- och servicenämnden sammanträder: 

 

Fredag den 27 januari klockan 10.00-12.00 

Fredag den 31 mars klockan 10.00-12.00 

Fredag den 2 juni klockan 10.00-12.00 

Fredag den 22 september klockan 10.00-12.00 

Fredag den 24 november klockan 10.00-12.00 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samtliga kommuner i Värmland 

Landstinget i Värmland 
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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Protokoll  2016-12-02 

 

 

 

Information 

 

Provisum – Nytt system för överförmyndakansliet 

Peder Stenbäck, Forshaga kommun och Peter Frostvik, Karlstads kommun 

informerar. 

 

 

 

Nav för bredbandsutbyggnad i Värmland – Status 

bredbandsutbyggnad i Värmland och dess betydelse för 

digitalisering av välfärdstjänster 

Erik Larsson, Region Värmland, informerar. 

 

 

 

Tidsredovisning 

Peter Olsson, samordnare Drifts- och servicenämnden informerar. 

 

 

 

Projektplan för implementering av dataskyddsförordningen 

Leif Carlsson, Karlstads kommun, informerar. 

 

 

 

Återkoppling från Sambruk styrelsemöte 

Peter Olsson, samordnare Drifts- och servicenämnden informerar. 

 

 

 

Strategi för digitaliseringsarbete inom koncernen Karlstads 

kommun 

Ann Otto Nemes, Karlstads kommun, informerar. 

 

 


