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Verksamhetsplan 2017 

Drifts- och servicenämnden 

 

 

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 2017. 

 

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 som - 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 2017. 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 2017 

 

Aktivitetsmålen för 2017 grupperas utifrån sex olika perspektiv varav två är 

uppdrag och tillämpning inom övergripande ramar för nämnden enligt 

samverkansavtalet. Ett som belyser digitalisering ur ett bredare perspektiv samt tre 

som fokuserar på förvaltningsorganisationens förmåga att möta medborgare och 

anställda med de modernaste lösningar som kan motiveras att användas inom 

offentlig sektor. 

 

o Styrning och arbetsformer 

o Övergripande samverkansfrågor 

o Digitalisering – gemensam kraftsamling för att möta möjligheterna 

o Systemdrift och förvaltning 

o e-tjänsteplattform 

o IT-drift och förvaltning 

 

Till samtliga perspektiv nedan anges vilket övergripande mål de avses stötta. 

 

Styrning och arbetsformer samt övergripande samverkansfrågor 

Stödjande det övergripande målet – Bidra till en bättre och snabbare utveckling 

genom samverkan 

 

Inom ramen för perspektiven Styrning och arbetsformer samt övergripande 

samverkansfrågor kommer aktiviteter genomföras inom följande områden under 

året: 

o Tolkning, förtydligande och eventuell översyn av gällande 

samverkansavtal 

o Tolkning, förtydligande och eventuell översyn av gällande 

reglemente 

o Utveckla arbetsformer för beredning, beslut och hantering av projekt 

och tjänster 

o Utredning, dialog och diskussion om principer för finansiering. 

Viktiga forum för förankring och dialog förutom Drifts-och 

servicenämndens ledamöter är länets kommunchefer och 

ekonomichefer.  

o Framtagande av anställningsprinciper för olika samverkansprojekt 

och tjänster 

o Synliggörande av andra samverkansformer där fördjupat samarbetet 

sker men inte inom ramen för Drifts-och servicenämndens ansvar. 

o Strategiskt uppdrag att belysa fördjupad samverkan inom andra 

områden än IT. Detta uppdrag påbörjas tidigast hösten 2017 mot 

bakgrund av pågående diskussion om att bilda regionkommun i 

Värmland.  
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Digitalisering - gemensam kraftsamling för att möta möjligheterna 

Stödjande det övergripande målet – Bidra till en bättre och snabbare utveckling 

genom samverkan 

 

I ett samhälle under förändring som drivs av övergripande trender så som 

urbanisering, globalisering och ökad livslängd kommer också den digitala 

utvecklingen ha stor påverkan på våra dagliga liv och påverka samhället på djupet. 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället 

fram till år 2025. 

 

Behov av och möjligheterna med digitalisering återfinns på olika nivåer av 

kommunernas och landstingets organisationer. Allt detta leder till att innevånare, 

företag och offentlig sektor får nya vägar att mötas, verksamheten blir effektivare, 

vi förändrar vårt arbetssätt, det skapas nya produkter och till och med helt nya 

modeller för verksamheten. 

 

En organisations förmåga till digital förnyelse är en förutsättning för att hålla 

jämna steg med en omvärld som förändras samt är ett av de viktigaste verktygen 

för att kunna möta utmaningar såsom tillväxt, hållbarhet, välfärd och jämlikhet, 

trygghet och demokrati. 

 

Under 2017 måste detta finnas en beredskap hos Drifts-och servicenämnden att ta 

sig an frågan att arbeta länsövergripande med frågan, om intresse finns, då det 

finns pågående diskussioner i länet. Denna diskussion leds på initiativ av Region 

Värmland. Om intresset finns att skapa ett strategiskt utvecklingsprojekt är det 

troligt att frågan kommer ställas och destineras till Drifts-och servicenämnden att 

vara ansvariga för ett sådant projekts genomförande. Initialt har diskussioner förts 

om att projektet kan syfta till att höja medvetandegraden och beslutsförmågan i 

medlemsorganisationernas ledningsgrupper med avseende på digitala lösningar och 

tillämpningar som kan gagna såväl medborgarna som effektiviteten i 

förvaltningsorganisationerna. Som en del i projektet skulle varje organisations 

digitala mognad kartläggas och med detta som underlag forma angelägna 

gemensamma utvecklingsområden.  

 

Olika metoder för att belysa frågan om digital mognad kan vara att visa på de 

självskattningsverktyg som har etablerats under de senaste åren under 

samlingsnamnet Smartare välfärd som är SKL:s satsning på informations- och 

utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden. Digitaliseringen anses vara den 

enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Vidare finns anpassade verktyg för 

olika verksamheter finns att tillgå via SKL men även andra intresseorganisationer, 

exempel på dessa är: 

o eBlomlådan – verksamhetsutveckling och digital medborgarservice 

o LIKA för förskola och skola  

o LIKA för socialtjänsten – självvärdering av socialtjänstens 

digitalisering 

 

Omvärldsbevakning kommer ske med syfte att stödja digitaliseringen av 

länet och kommer ske på olika områden via organisationer och forum med 
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påverkan och inflytande på arbetet inom ramen för drifts- och 

servicenämndens arbete. Exempel på områden är: 

o Bevakning av Dela, SKLs arbete med att förstärka samordning och 

stöd för gemensamma digitala lösningar. 

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

drivs av Sveriges Kommuner och Landsting 

o Aktivt deltagande i styrelsearbete i Sambruk 

 

Dialog och återkoppling om projektets utformning ska ske med bl.a. IT-

chefer i Värmland, kommunchefer samt Drifts- och servicenämnden.  

 

Systemdrift och förvaltning 

Stödjande de övergripande målen - Bidra till en bättre och snabbare utveckling 

genom samverkan samt 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 utöver de som har 

identifierats under föregående år. 

 

Förberedelser för att samverka kring nedanstående områden har förberetts 

under 2016 och under 2017 kommer utredning, upphandling och 

förberedelse för driftsättning förhoppningsvis ske inför skrap drift under 

2018 med undantag för Bokning och bidrag som har en längre 

förberedelsetid. 

o Dokument- och diariehantering (nämndadministration) 

o Överförmyndarnas handläggningsstöd 

o Bibliotekens utlåning och webbplats 

o Gemensam identitetshantering för kommunerna i länet. 

o Bokning och bidrag (med inriktning på kultur och fritid) 

 

e-tjänsteplattform 

Stödjer de övergripande målen Lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt, 

Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan, Bidra till en bättre 

och snabbare utveckling genom samverkan.  

 

Vidareutveckling av begreppet ett gemensamt e-samhälle i Värmland sker i 

kraft av e-kontorets arbete i samarbete med Cesam Värmland där samtliga 

kommuner är representerade.  
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Planerade för aktiviteter e-tjänsteplattformen är: 

o Byte och lansering av en ny e-tjänsteplattform i samtliga kommuner 

samt för Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

o Betalningslösning för e-tjänster 

o Ev. pilotprojekt kring integration med verksamhetssystem 

o Etablera kartkoppling till e-tjänster 

o Utveckla nya e-tjänster och vidareutveckla befintliga 

o Fokus på att ökad användning av e-tjänster i länet via Cesam 

Värmland. 

 

Som en delaktivitet inom ramen för arbetet med e-tjänsteplattformen 

kommer en ny finansieringsmodell tas fram och presenteras senast under 

kvartal 2.  

 

IT-drift och förvaltning 

Stödjer samtliga 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 samt Genomföra 

gemensamma upphandlingar som resulterar i lägre kostnader även om inte 

drift sker gemensamt.  

 

IT-chefsgruppen har analyserat möjligheten till samverkan inom 

perspektivet IT-drift och förvaltning och identifierat följande aktiviteter som 

kan initieras under året: 

o Gemensam handlingsplan och funktionalitet för logghantering av e-

post och offentliga handlingar 

o Projekt för hantering av dataskyddsförordningen och 

informationssäkerhetsarbete 

o Kompetenssamverkan 

 Utvecklingsresurs (TEIS/Systemintegration) 

 Kontinuitetshantering – kompetensresurs som etablerar 

modell och metod för att utveckla och införa säkra och 

tillförlitliga IT-miljöer 

o Öppna data, främja samarbete inom ex GIS-området 

o Erfarenhetsutbyte Office 365 

o Upphandling Server/Lagring 

 

Samverkan inom IT området på initiativ av IT-chefsgruppen som kommer 

ske utanför samarbetsavtalsområdet för DSN är: 

o Print upphandling 

o IT-partner upphandling 

o Telefoniupphandling 
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Uppföljning 

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

måluppfyllelse för den gemensamma drifts- och servicenämnden i 

Värmland. Utifrån gällande samverkansavtal ansvarar Karlstads kommun 

för att bereda samt administrera återrapportering och beslut i nämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

Ann Otto Nemes Peter Olsson 

Utvecklingsdirektör Samordnare DSN 

 


