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Verksamhetsberättelse 2015 

Drifts- och servicenämnden 

 

Viktigare händelser 

 

Löpande leveranser 2015 

 
 Medborgarna blir allt mer mobila i sin användning av våra e-tjänster. De vill 

sköta sina ärenden direkt i sin smarta telefon eller via sin surfplatta utan att 
det ska spela någon roll var man befinner sig. Den under 2014 etablerade 
identitetslösningen som möjliggör inloggning med t.ex. Mobilt BankId ökar 
stadigt i omfattning i kommunerna både inom e-tjänsteplattformen men även 
mot skolsystem som nås fristående av föräldrar och vårdnadshavare.   

  

 Antalet ärenden som inkommer via den gemensmamma e-tjänsteplattformen 
ökar. Antalet inkomna ärenden under 2015 via e-tjänster var 2291st baserat 
på svar från endast 9 av 16 kommuner. 
 

 Avtalssamarbete är etablerat inom sju områden och nyttjas löpande av ett 
flertal kommuner. Omsättningen på avtalen är årligen ca 76-89 mnkr och 
gynnar de kommuner som använder dem genom betydlig lägre inköpspriser 
och en kvalitativ uppföljning av leverantören enligt de rutiner som har 
etablerats av IT-avdelningen i Karlstad i enlighet med ISO 20000 standard. 

 
 

Etablerade nyheter 2015 

 
 Nätverk och kommunikation – levereras som tjänst via avtal som upphandlats 

i Drift och Servicenämndens namn. Samtliga kommuner i DSN kan köpa 

hårdvara (produkter) och service och support (tjänster) via Karlstads 

kommuns avtal med TDC. TDC har en hög närvaro i hela länet och vissa 

kommuner i länet har även tidigare jobbat tillsammans med de som 

nätverksleverantör med goda erfarenheter. Upphandlingen var tidskrävande 

då upphandlingsformen Konkurrenspräglad dialog tillämpades men det borgar 

i sin tur för ett stabilt förhållande under avtalstiden som är upp till 10 år om 

samtliga förlängningar genomförs. Det ekonomiska värdet uppskattas till ca 

120 mnkr under avtalstiden. 

 

 Utbudet av e-tjänster ökar kontinuerligt. 2015 ökade antalet nya e-tjänster i 
den gemensamma e-tjänsteplattformen med 18 stycken. Av dessa lanserades 
16 i Karlstads kommun, 1 i Grums kommun samt 1 i Kristinehamn.  
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Nya e-tjänster som lanserades 2015 var: 
  
 Grums: 

 Överklagan av biståndsbeslut  
 
 Kristinehamn: 

 Tillfälligt utökade insatser enligt LSS  
 
 Karlstad: 

 Ansökan om projektbidrag - pensionärsverksamhet och verksamhet 
för funktionsnedsatta  

 Ansökan om verksamhetsbidrag - pensionärsverksamhet och 
verksamhet för funktionsnedsatta 

 Beställning av fönsterputs  

 Intresseanmälan - särskild förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn  

 Skolskjuts växelvis boende  

 Lotteritillstånd § 16 - ansökan  

 Lotteritillstånd § 17 – ansökan 

 Tillstånd för utställning i Bibliotekshuset 

 Tillfälligt trafikerings-/parkeringstillstånd 

 Evenemang - intresseanmälan för att använda kommunal mark 

 Grävtillstånd  

 Grävarbeten - start och slutanmälan  

 Småhustomtkö -nyanmälan/förnyelse  

 Bostadsanpassningsbidrag  

 Bostadsanpassning – återställningsbidrag 

 Ansökan om ekonomiskt bistånd 
  

 Den gemensamma e-tjänsteplattformen för Värmland har under 2015 
vidareutvecklats med ett antal nya generella funktioner: 

 

 e-tjänstesidans utformning anpassar sig efter vilken enhet man använder 

 Kö-funktion 

 Bokningsfunktion 

 Förbättrat länkverktyg 

 Förbättrad behörighetsstyrning 

 Förbättrad analysmöjlighet i syfte att förbättra existerande e-tjänster 

 Möjlighet till att jämföra e-tjänster mellan kommunerna 

 Uppdatering av guider/lathundar/handledningar 

 Utökad funktion i provrummet för att se vilka e-tjänster som är i drift i de 
värmländska kommunerna 
 

 Gemensam integrationsplattform som möjliggör koppling mellan e-
tjänsteplattform och verksamhetssystem har implementerats och koppling 
finns nu mot den gemensamma e-tjänsteplattformen. Integrationsplattformen 
förvaltas och driftas av Kil/Forshaga kommuns IT-avdelning.  
 

 Leverans av slutrapport i Vinnova-projektet Automatiserade e-tjänster. 
 

 Arrangemang av DigIT Värmland i samarbete med IT-stiftelsen Compare, 
ALMI Företagspartner, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads 
kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen 
Värmland, Paper Province, Region Värmland, Stål & Verkstad samt Karlstads 
CCC med stöd av Microsoft som huvudpartner. 
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Personaluppföljning 

Byte av samordnare för nämnden genomfördes under december månad. 

 

Framtiden 

 Upphandling av IT-konsulter 
Sex kommuner deltar i etablering av ett extensivt ramavtal för IT-konsulter via 
en upphandling där respektive kommun tecknar egna kontrakt med de 
upphandlade leverantörerna inom respektive kompetensområde. Resultatet 
ska bli ett fyraårigt avtal som underlättar anskaffning av tjänster inom 
områden som IT-verksamheterna i kommunerna använder med avseende på 
Verksamhetsutveckling och strategi, Ledning och styrning, Systemutveckling 
och systemförvaltning samt Drift- och Servicedesktekniker. 
 

 Upphandling av IT-utbildning 

Tolv kommuner och Landstinget i Värmland upphandlar en omfattande IT-

utbildningstjänst för medarbetare inom respektive verksamhet. 

 

 Upphandling av e-tjänsteplattform 

Länets kommuner behöver etablera nytt avtal för hantering och fortsatt 

utveckling av digitala tjänster. 

 

 Pilotprojekt för att utveckla e-tjänst med integration mot verksamhetssystem. 

 

Uppföljning av nämndens övergripande mål: 

 

 lägre kostnad genom gemensam drift (av verksamhetsystem) 

 effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan 

 bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan 

 genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om 

inte drift sker gemensamt 

 

Som redovisats ovan har det skett flertalet aktiviteter som inom samtliga 

målområden  under 2015 och ytterligare framsteg och samverkansfördelar är 

under framväxt.  
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