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DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Tjänsteyttrande 2017-05-23 

Peter Olsson, 054 540 12 08 

Peter.olsson3@karlstad.se 

 

 

 

 

Budgetuppföljning med helårsprognos och 

uppföljning av verksamhetsplan efter 4 

månader 2017 – Drifts- och servicenämnden 
 

 

Allmänt 

Syftet med den ekonomiska uppföljningen är att få en prognos över årets resultat. 

Den ekonomiska uppföljningen efter 4 månader är inte lika omfattande som i 

delårsbokslutet. 

 

Uppföljning relativt verksamhetsplan 

 

Styrning och arbetsformer samt 

övergripande samverkansfrågor  

Belysa fördjupad samverkan inom andra 

områden än IT. Detta uppdrag påbörjas 

tidigast hösten 2017 mot bakgrund av 

pågående diskussion om att bilda region-

kommun i Värmland.  

 

 

 

Enligt plan. 

Digitalisering - gemensam kraftsamling för 

att möta möjligheterna  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Omvärldsbevakning/deltagande SKL/Sambruk 

 

Kartläggning och underlag för beslut under 

framställan. Avrapportering kommer ske till 

kommuncheferna i juni 2017. Beroende på utgång 

av dessa samtal kan frågan ev behöva hanteras av 

nämnden. 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Över förväntan. 

Systemdrift och förvaltning  

A. Dokument- och diariehantering 

B. Överförmyndarnas handläggningsstöd  

 

C. Bibliotekens utlåning och webbplats  

D. Gemensam identitetshantering för 

kommunerna i länet.  

E. Bokning och bidrag (med inriktning på 

kultur och fritid)  

 

 

A. Enligt plan 

B. Kostnad/nyttoanalys ska genomföras och 

fler alternativ belyses. 

C. Enligt plan 

D. Enligt plan 

 

E. Upphandlingsprojektet är fördröjt, 

systemstart ca 2020. 
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E-tjänsteplattform 

A. Byte och lansering av en ny e-tjänste-

plattform i samtliga kommuner samt 

för Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen 

B. Betalningslösning för e-tjänster 

C. Ev. pilotprojekt kring integration 

med verksamhetssystem 

D. Etablera kartkoppling till e-tjänster 

E. Utveckla nya e-tjänster och 

vidareutveckla befintliga 

F. Fokus på att ökad användning av e-

tjänster i länet via Cesam Värmland. 

 

 

A. Arbete pågår men ev kan lanseringen 

behöva tidsförskjutas något pga 

leveransproblem hos leverantören. 

 

B. Återstår, enligt plan. 

C. Återstår, enligt plan. 

 

D. Återstår, enligt plan. 

E. Återstår, enligt plan. 

 

F. Enligt plan 

IT - drift och förvaltning 

A. Gemensam handlingsplan och 

funktionalitet för logghantering av e-

post och offentliga handlingar 

B. Projekt för hantering av 

dataskyddsförordningen och 

informationssäkerhetsarbete 

C. Kompetenssamverkan 

D. Utvecklingsresurs 

(TEIS/Systemintegration) 

E. Kontinuitetshantering – 

kompetensresurs som etablerar modell 

och metod för att utveckla och införa 

säkra och tillförlitliga IT-miljöer 

F. Öppna data, främja samarbete inom ex 

GIS-området 

G. Erfarenhetsutbyte Office 365 

H. Upphandling Server/Lagring 

 

A. Enligt plan, lev juni. 

 

B. Formering av ev kommunsamverkan 

pågår. 

 

 

C. Enligt plan, samverkan sker kontinuerligt. 

D. Återstår. 

 

E. Planeras under hösten. 

 

 

F. Frågan hänvisas av IT-chefgruppen till 

annan part. 

G. Enligt plan, pågår. 

H. Enligt plan, hösten. 
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Resultat delår 

DSN

Tjänsteområde Intäkt T1 Kostnad T1 Resultat
Intäkt kontra 

delårsbudget

Delårs-

budget

Klient 1 517 1517 0 1 167 350

Kurs/konferens 0 0 0 0 0

E-tjänster 0 -323 323

IDP/IAM 725 725 0 487 238

Projektplatsen 130 130 79 51

Sjunet 81 81 52 29

Sambruk 120 120 65 55

Print 724 724 0 574 150

Medlemsavgift 982 418 564 634 348

Nät 1 520 1520 0 687 833

Summa 5 799 4 904 895 3 422 2 377

Delårsresultat

 
 

Kommentar till delårsresultat 

Delårsresultatet visar på en oväntat hög efterfrågan på tjänsteområdet Klient dvs 

datorer i länets kommuner. Anledningen är överprövningen av en upphandling som 

har dragit ut på tiden relativt bedömningen vid budgetläggningen.  

 

Området E-tjänster har vid utgången av tertialet inte fakturerats för året.  

 

Tjänster som saknar kostnader har hittills i år inte fakturerats av leverantörerna.  

 

Området Print har tillika som Klient drabbats av vissa förseningar i samband med 

upphandling och Drifts- och servicenämndens avtal används i större utsträckning 

än väntat. Vid tertialets utgång hade dock nya avtal etablerats och en 

avvecklingsfas av tjänsteområdet har inletts.  

 

Tjänsteområde Nät hör för vissa kommuner avtalsmässigt till område Klient därav 

har omsättningen även på denna tjänst uppvisat något högre efterfrågan under årets 

första månader. 
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Prognos helår 

Nämnderna ska göra en helårsprognos för nämndens samlade verksamhet. 

Prognosen ska ta hänsyn till kända förändringar som inträffar senare under året. 

Även effekterna av beslutade eller föreslagna åtgärder ska räknas in. 

DSN

Tjänsteområde Prognos Budget Avvikelse

Klient 2 000 1 050 950

Kurs/konferens 0 45 -45

E-tjänster 970 970 0

IDP/IAM 713 713 0

Projektplatsen 154 154 0

Sjunet 87 87 0

Sambruk 165 165 0

Print 730 450 280

Medlemsavgift 1 043 1 043 0

Nät 2 500 2 500 0

Summa 8 362 7 177 1 185

Helår

 

 

Kommentar till budgetavvikelser 

Områden Klient och Print beräknas överskrida omfattningen även på helåret med 

samma motivation som för delåret. 

 

Arrangemang av Kurser och konferenser har nedprioriterats och kommer troligtvis 

inte uppvisa någon omsättning av nämnvärd storlek. 

 

Prognosen för området Nät bedöms däremot vara i paritet med budget för helåret. 

 

Åtgärder vid budgetavvikelse  

Inga åtgärder för att anpassa verksamheten till budget är planerade. 

 

Prognos investeringsbudget  

Den gemensamma drift- och servicenämnden har ingen investeringsbudget 

 

 

 


