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Tjänsteyttrande 2017-08-30 
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Delårsbokslut och uppföljning av 

verksamhetsplan 2017 – Drifts- och 

servicenämnden 
 

 

Allmänt 

Syftet med uppföljningen är att få en avstämning över verksamhetens leveranser 

relativt planen, en bild över det ekonomiska läget och en prognos över årets 

resultat. 

 

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.  

Ett översynsarbete har påbörjats vad gäller att se 

över innehållet i nämndens reglemente och 

samverkansavtal. Arbetet syftar till att identifiera 

om eventuella revideringar måste göras mot 

bakgrund av förändrade rättspraxis rörande de sk 

teckal-kriterierna samt att se över nämndens 

arbetsflöden och processer. Översynen rörande 

arbetsflöden är central och syftar särskilt till att 

öka transparensen i ärendehanteringen.  

 

Vad gäller att belysa eventuellt fördjupad 

samverkan inom ramen för nämndens uppdrag har 

inte detta arbete påbörjats. Orsaken är att 

regionbildningsprocessen behöver hanteras klart. 

Aktiviteten bör därför först initierats 2018.  

Digitalisering - gemensam kraftsamling för 

att möta möjligheterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Värmland har ställt en fråga till länets 

kommuner och landsting om intresse finns för att 

driva ett länsövergripande gemensamt 

digitaliseringsarbete i projektform. Förankring har 

skett med länets kommunchefer och landstinget. 

Länets kommuner och landstinget finner att 

Karlstads kommun och Drifts-och 

servicenämnden är en lämplig part för samordning 

av projektet. 

En första information om projektet gavs till 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Omvärldsbevakning/deltagande SKL/Sambruk 

 

nämndens ledamöter i samband med nämndens 

sammanträde den 31 mars 2017. I samband med 

nämndens sammanträde den 22 september 2017 

kommer ytterligare information ges om projektet.  

 

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

Monica Bubholz är sedan föreningens årsmöte 

30/5 ordförande i Sambruk. Värmland har därmed 

två representanter i styrelsen och mycket god 

förmåga till samverkan med andra kommuner i 

nämndens anda. 

Utvecklingen på Inera (som ägs av SKL) kommer 

bevakas av nämndens samordnare under hösten. 

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. Upphandlingens projektgrupp har 

identifierat att tidpunkten som låg i plan med 

driftstart 2018 inte är lämplig pga valår, ny 

driftsättning planeras till 2019.  

B. Ett splittrat intresse från länets kommuner 

föreligger. Total samordning att använda ett och 

samma system verkar svår att nå. 

C. Enligt plan; 

- Krav för upphandling under utformning 

- Modeller för avtalshantering etableras 

D. Tester av funktionalitet pågår, viss 

fördröjning relativt plan. Ev driftstart under 

2018 kan fortfarande vara möjlig. 

E. Upphandlingsprojektet är fördröjt, 

systemstart ca 2020. 

 

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. Pga. överbelastning och produktproblem 

har inte systemleverantören lyckats 

lämna något fullständigt system för 

leverans. För närvarande är lanseringen 

fördröjd ca ett halvår relativt plan. 

 

B. Återstår, förskjutning enligt ovan. 

C. Återstår, förskjutning enligt ovan. 

 

D. Återstår, förskjutning enligt ovan. 

E. Återstår, förskjutning enligt ovan. 

 

F. Enligt plan 
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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. Aktivitet inte påbörjad. 

 

 
 

B. Inget formellt projekt etablerat. Karlstads 

kommun bjöd in till erfarenhetsmöte 

våren 2017. Erfarenhetsmötet var 

välbesökt, ca 60 deltagare, och uppskattat. 

Vidare har en gemensam utbildning 

anordnats i samverkan med Region 

Värmland. Via Karlstads kommuns 

webbplats kan länets övriga kommuner 

och landstinget ta del av det arbetet som 

görs inom ramen för koncernen Karlstads 

kommun.  

 

 

C. Enligt plan, samverkan sker kontinuerligt. 

 

D. Återstår. 

 
 

E. Planerat under hösten. 

 

 
 

 

F. Frågan hänvisas av IT-chefgruppen till 

annan part. 

 

G. Enligt plan, pågår. 

 

H. Enligt plan, kravutformning pågår. 
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Resultat delår 

DSN

Tjänsteområde Intäkt Kostnad Resultat
Intäkt kontra 

delårsbudget

Delårs-

budget

Klient 2 741 2741 0 2 041 700

Kurs/konferens 0 43 -43 -30 30

E-tjänster 0 0 0 -647 647

IDP/IAM 725 725 0 250 475

Projektplatsen 149 149 0 46 103

Sjunet 87 87 0 29 58

Sambruk 173 173 0 63 110

Print 784 784 0 484 300

Medlemsavgift 1043 695 348 348 695

Nät 2 591 2591 0 924 1667

Summa 8 293 7 988 305 3 508 4 785

Delårsresultat

 
 

Kommentar till delårsresultat 

Delårsresultatet visar på en hög efterfrågan på tjänsteområdet Klient dvs datorer i 

länets kommuner. Anledningen är överprövningen av en upphandling som har drog 

ut på tiden relativt bedömningen vid budgetläggningen. 

 

Området E-tjänster har hittills inte bokförts via nämnden för året.  

 

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. Dock etablerades nya avtal under våren utanför nämnden och en 

avvecklingsfas av tjänsteområdet har inletts, omsättningen har därför endast ökat 

marginellt under sommaren. 

 

Tjänsteområde Nät har fortsatt visa stor efterfrågan. Bedömningen vid årets början 

var att flera kommuner skulle köpa nätprodukter och tjänster via egna avtal utanför 

nämnden. Så har inte skett och innan sommaren, i väntan på överprövning av 

upphandling, omsättningen i nämnden drivits upp. Under hösten kommer nya avtal 

för anskaffning av nät användas av flera kommuner och då kommer omsättningen 

minska relativt årets första åtta 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 Helår 

Tjänsteområde Prognos Budget  Avvikelse 

Klient 3 000 1 050 1950 

Kurs/konferens 47 45 2 

E-tjänster 970 970 0 

IDP/IAM 725 713 12 

Projektplatsen 149 154 -5 

Sjunet 87 87 0 

Sambruk 173 165 8 

Print 820 450 370 

Medlemsavgift 1 043 1 043 0 

Nät 3 000 2 500 500 

Summa 9 014 7 177 1 837 

 

 

Kommentar till budgetavvikelser 

Områden Klient och Print beräknas överskrida omfattningen även på helåret med 

samma motivation som för delåret. Nämndens nytta har varit stor då många 

kommuner annars hade hamnat trångmål gällande upphandlingsregler för bland 

annat skoldatorer. 

 

Prognosen för området Nät har höjts med 500 tkr relativt senaste prognosen. 

 

Åtgärder vid budgetavvikelse  

Inga åtgärder för att anpassa verksamheten till budget är planerade. 

 

Prognos investeringsbudget  

Den gemensamma drift- och servicenämnden har ingen investeringsbudget 

 

 

 


