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Drifts- och servicenämnden 

Verksamhet 

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är - det ska bli bättre att 

vara medborgare i Värmland. Nämnden skapar 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. 

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  

 

Viktigare händelser 2016 

Året inleddes med ett nytt samverkansavtal som upprättades i samband med att 

Landstinget i Värmland vid årsskiftet 2015/2016 blev medlem i nämnden. 

Antalet medlemmar är nu 17 mot tidigare 16. 

 

Digitalisering är ledordet i svensk offentlig förvaltning för året 2016 och nämnden har fått 

en omvärldsspaning presenterad på ämnet. 

 

Sambruk 

Föreningen Sambruk har lämnat flera projektleveranser under året och samordnaren för 

drifts- och servicenämnden har fått en styrelsepost som ledamots ersättare och därmed 

kunna delta aktivt vid styrelsemöten under hösten. Samtliga kommuner i länet är 

medlemmar i Sambruk. 

 

 Flera Värmländska kommuner, bl.a. Årjäng och Hammarö har anslutit sig till 

Sambruks tjänst Multifråga för förenklat handläggande av bedömning av 

Ekonomiskt bistånd. För varje enskilt ärende sparas flera timmars 

handläggnings tid. 

 



  

   

 

 Sambruk äger ett verksamhetssystem som stöttar överförmyndarkansliets arbete. 

Information har inhämtats och dialog har inletts av  verksamhetsföreträdare för 

överförmyndarkontoret i Forshaga för att kartlägga möjligheten till 

digitalisering av verksamheterna i Värmland. Systemet skulle innebära en stor 

förbättring för handläggare i verksamheten men inte minst för gode män, 

förvaltare och förmyndare i länet. 

 

e-tjänsteområdet 

Under 2016 våren utannonserades upphandling av en gemensam e-tjänsteplattform för 

Värmland. Kravställning och utvärdering genomfördes av representanter från flera 

kommuner i länet. Avtal tecknades 2016-11-02 med leverantören Selfpoint AB. 

 

2016 ökade antalet nya och omarbetade e-tjänster i den gemensamma e-

tjänsteplattformen med 20 stycken. Av dessa lanserades 19 i Karlstads kommun, 1 i 

Grums kommun samt 1 i Munkfors kommun. Utöver detta har arbete med nya tjänster 

som ej ännu är publicerade genomförts. Samtliga nya e-tjänster kommer erbjudas övriga 

kommuner i samband med lanseringen av den nya e-tjänsteplattformen. Förutsättningarna 

för att mäta, jämföra och analysera antalet inkommande ärende har förbättrats för 

samtliga parter i länet. 

 

Dokument-och ärendehanteringssystem 

Nämnden har under året fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra en 

gemensam upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Karlstads kommuns avtal för dokument- och ärendehanteringssystem löper ut den 31 

augusti 2018 och ett nytt måsta anskaffas. Flertalet kommuner har även de avtal som 

behöver förnyas och möjligheten till samverkan inom området är god. 

 

IT-systemet fungerar som diarium enligt de krav som ställs i Offentlighets- och 

sekretesslagen OSL (2009:400) och Personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Det svarar för 

hantering av allmänna handlingar och används av registratorer, nämndsekreterare, 

handläggare och chefer. Det tillhandahåller ett arbetsflöde för att skriva fram 

beslutsunderlag till sammanträden och mallar för tjänsteskrivelse, kallelse, protokoll och 

protokollsutdrag. 

 



  

   

 

Ekonomisk utveckling 2014-2016 

Omslutningen har ökat kraftigt under 2016. Störst påverkan har området 

Nätverksprodukter och tjänster som är en ny tjänst för året och vilken det har varit stor 

efterfrågan på från många kommuner. Under årets sista månad var omsättningen kraftigt 

tilltagande men förväntas inte fortsätta i samma takt på andra sidan årsskiftet. 

 

Omsättning Nätverksprodukter och tjänster 

Diagram 1 

  

Den totala omsättningen för nämnden som helhet har i det närmaste fördubblats, en 

ökning med 98% sen föregående år. Utöver Nätverksprodukter och tjänster så har även 

intresset för tjänsten Datorer ökat kraftigt då planerade upphandlingar i länet inte har fallit 

på plats. 

 

Total omsättning samtliga tjänster 

Tabell 1 

Omsättning 2014 2015 2016 

Grundavgift 880 880 1 020 

Kurs/konferens 0 41 41 

Projektplatsen 119 119 154 

Sjunet 87 87 87 

e-tjänster 1 428 1 378 985 

Sambruk 80 80 135 

IDP/IAM 713 775 728 

Utskrift (Printertjänster) 55 608 962 

Nätverksprodukter & tjänster 0 0 5 140 

Datorer 1 150 2 696 3 932 

Summa: 4 511 6 664 13 184 



  

   

 

Storleksförhållandet mellan de olika tjänsterna blir tydligt i diagrammet nedan. 

Relationer mellan olika tjänster 

Diagram 2 

  



  

   

 

Budgetavvikelse 

 

Nämnden har inte genererat någon resultatavvikelse 2016. 

Rullande ackumulerat överskott är 63 tkr. 

 

Resultatuppföljning och avvikelse 2012-2016 

Tabell 2 

Belopp i tkr. Redovisning     
Acc. 

budget- 

  2012 2013 2014 2015 2016 avvikelse 

Intäkter 1 259 3 672 4 511 6 664 13 184   

Kostnader 1 180 3 644 4 536 6 664 13 184   

Omslutning 1 180 3 644 4 536 6 664 13 184   

Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 

Resultat 79 28 -44 0 0 63 

 

Övergripande mål 

 

Uppföljning av övergripande mål sker via aktivitetsmålens koppling till respektive område: 

 

Aktivitetsmål Genomförande under året 
Övergripande mål: 

Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan 

Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan 

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. 

Ingen samdrift har etablerats under året men 

flera verksamhetsområden har förberetts för 

möjlig samdrift eller systemsamverkan. 

 Dokument- och ärendehantering 

(nämndadministrativt) 

 Överförmyndarnas handläggning 

 Bibliotekens utlåningsstöd och 

webbplats 

 Bokning- och bidrag (med inriktning 

på kultur och fritid) 

 

Gemensam identitetshantering för kommunerna i 

länet.  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. 

Utveckling pågår och planerad gemensam 

funktion kan vara i drift till hösten 2017. 



  

   

 

 

Aktivitetsmål Genomförande under året 
Övergripande mål: 

Genomföra gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även om inte drift 

sker gemensamt 

 

Genomföra gemensamma upphandlingar på 

områden som IT-konsulter, IT-utbildning och e-

tjänsteplattform. 

Samtliga mål uppfylldes under året. 

 IT-konsulter 

 IT-utbildning 

 e-tjänsteplattform 

Övergripande mål: 

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 

 

- Utveckla och förvalta e-tjänsteutbud och e-

tjänsteplattform  

- Omvärldsbevakning i syfte att stärka 

utvecklingen av e-förvaltning i länet. 

- Verka för att stärka förutsättningarna för 

samverkan inom Cesam Värmland 

 Upphandlat och påbörjat införande av 

ny e-tjänsteplattform 

 Utvecklat och vidareutvecklat e-

tjänster 

 Genomfört Cesam-möten 

 Införande av ny e-tjänsteplattform med 

nya möjligheter och större flexibilitet 

för samverkan 

Övergripande mål: 

Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

Omvärldsbevakning inom olika områden samt inom organisationer med påverkan och inflytande 

på arbetet inom ramen för drifts- och servicenämndens arbete. 

Medverkan i referensgrupp för Dela, SKLs arbete 

med att förstärka samordning och stöd för 

gemensamma digitala lösningar, ca 6 ggr/år. 

Nämndens samordnare och Karlstads 

kommuns IT avdelning agerade referensgrupp 

för Dela 3 gånger under våren, varav ett i form 

av ett studiebesök av SKLs 

projektledningsgrupp som var särskilt 

fokuserade på IT som tjänst och organisation 

för tjänsteförsäljning. 

Dela-projektet har inte kallat till 

referensgruppsmöten under hösten. 

Medverkan i arbetet med Regional digital agenda 

för Värmland, dels via delaktighet i styrgrupp 

samt beredningsgrupp för uppföljning och 

uppdatering av RDAV. 

 

Styrgruppen för RDAV initierade under året 

en nulägesanayls som skulle belysa det 

offentliga Värmlands digitaliserings-

utmaningar. Arbetet genomfördes i regi av 

Region Värmland i samarbete med Karlstads 

kommun. Hur man i länet går vidare med 

uppföljning av RDAV är inte beslutat. 



  

   

 

 

Aktivitetsmål Genomförande under året 
Medverkan i Regionalt nätverk för eSamhället, ca 

6 ggr/år, som drivs av Sveriges Kommuner och 

Landsting 

 

Tre möten har genomförts under året och 

deltagare från Karlstads kommun har deltagit 

samtliga. SKL har delgett information om 

nationella projekt samt fört dialog med 

deltagarna om resultatet. Information har 

återgivits på IT-chefsmöten under året. 

Upprätthålla deltagande i Sambruk Samordnaren för Drifts- och Servicenämnden 

har blivit invald som ersättare i styrelsen för 

Sambruk efter sommaren. Deltagit på årsmötet 

i maj samt på två av tre av höstens 

styrelsemöten. 

Återkoppling ska ske till bl.a. IT-chefer i 

Värmland, Styrgrupp för Regional Digital 

Agenda samt Drifts- och servicenämnden. 

Antalet möten i Drifts- och servicenämnden 

har varit 5 under året. Minsta antal är 4. IT-

chefsgruppen har haft 9 möten under året 

enligt plan. Styrgruppen för RDAV har 

samordnats med styrgrupp för e-hälsa. I 

samband med dessa möten har information 

framförts från de ovan nämnda närverken av 

Samordnaren för nämnden, IT-strateg i 

Karlstads kommun eller av berörd chef eller 

handläggare i ärendet. 

Upprätthålla kanalen till SKL som utvecklar 

eBlomlådan och uppmana kommunerna i 

Värmland att genomföra eBlomlådan när det är 

aktuellt. 

Information till IT-chefgruppen om ny version 

av eBlomlådan. Filipstad har genomfört 

eBlomlådan under året. 

Kanalen till SKL har underhållits via 

deltagande på Offentliga Rummet där detta var 

en punkt på programmet. 

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. 

Styrgruppen för den Regionala digitala 

agendan (RDAV) beslutade i april 2016 att 

skjuta upp den planerade konferensen DigIT 

och i stället satsa på en uppföljning av den 

digitala utveckling som har skett i Värmland 

sedan RDAV togs fram. 

 

 

 



  

   

 

 

Framtiden 

Utmaningar med tolkning och tillämpning av gällande samverkansavtal måste 

hanteras under kommande år. Utveckling av reglemente samt fasta former för 

arbete med beredning, beslut och hantering av projekt och tjänster måste etableras. 

Finansierings- och anställnings principer för olika samverkansprojekt och tjänster 

måste tydliggöras. 

 

Ny lagstiftning eller tillämpning av praxis kan komma attt påverka tolkningen av 

befintligt samverkansavtal. Här måste en ram sättas för att snabbare kunna 

utveckla nya samarbeten, tjänster och projekt framöver. 

 

De övergripande områdena som ligger för handen är styrning och arbetsformer i 

nämnden, övergripande samverkansfrågor utanför nuvarande leveransområde 

samt ett extra fokus på digitalisering av länet som helhet. 

 

Inom området drift och förvaltning av verksamhetssystem finns det goda 

förutsättningar till att etablera nya samverkansformer och objekt under året som 

kan vara i praktisk drift under 2018. 

 

E-tjänsteplattformen byts ut i sin helhet under året och det kan medföra risker med 

även nya möjligheter.  

 

Det tekniknära området IT-drift och förvaltning kan kompetenssamarbeten vara 

aktuellt då flera nya områden inte är bemannade i länet idag. Det gäller i flera fall 

specialistkompetens som kan delas mellan medlemmarna och på så vis både hålla 

nere kostanden men även attrahera arbetssökande med en smalare profil. 

 

Etablerade tjänster kommer upphöra under 2016, tex avslutas avtalet för Datorer 

per sista februari 2017 och surfplattor redan vid årsskiftet 2016/2017. 

Utöver dessa upphandlas nya avtal för Print/kopiatorer/skrivare (inkl. Print som 

tjänst) i andra konstellationer än via DSN och här kommer leveranserna avta 

succesivt under året. Förändringar i omslutningen är inte ett problem i sig, det 

medför inga under- eller överskott i nämnden, men den ekonomiska utväxlingen 

av samarbetet minskar. 



  

   

 

Volymuppgifter 

Nämnden har ett etablerat samarbete inom 10 områden vara två har tillkommit 

under 2016 och ett fjärde (nätverkstjänster) har blivit aktivt. Utöver det har 

nyetablering skett av e-tjänsteplattformen i en lyckad upphandling under året. 

 

 
 

 

 

 

Ann Otto Nemes Peter Olsson 

Utvecklingsdirektör Samordnare DSN 

 


