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§1
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
Dnr DSN-2020-01

Dpl 10

Drift- och servicenämndens beslut

Kommunledningskontorets förslag till upprättad verksamhetsberättelse och bokslut
för 2019 godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är att det ska bli
bättre att vara medborgare i Värmland genom att skapa förutsättningar för
samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regionen. Nämnden ska
för varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och budget samt hantera nämndens
verksamhetsberättelse och bokslut efter genomfört verksamhetsår.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2020
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 24 januari 2020
Beslutet skickas till

Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden

______

Postadress: Kommunledningskontoret,

Besöksadress: Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Nämndernas verksamhetsberättelser
Verksamhet
Anvisning
Beskriv nämndens verksamhetsområde så kortfattad som möjligt och utgå ifrån fullmäktiges
perspektiv. Ta i princip bara med de huvudansvarsområden som nämnden har.
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 2019
Anvisning
Beskriv kortfattat i punktform viktiga händelser under året som gått. Begränsa till de viktigaste
händelserna inom nämndens verksamhetsområde. Beskrivningen ska avse själva verksamheten och
inte det ekonomiska utfallet.
Strategidag
I samband med antagande av årets verksamhetsplan beslutade nämnden att en strategidag skulle
genomföras under verksamhetsåret. Strategidagen genomfördes den 25 september 2019. Strategidagen
hade följande frågeområden:
· Gemensamma utmaningar och framtida samverkansområden
· Nämndens uppdrag och förmåga
· Nämndens arbetsformer
Dagen innehöll en titt i backspegeln för nämndens arbete över tid, inspiration och inspel från
nationella initiativ samt bra och intressanta dialoger om möjligheter och utmaningar kring nämndens
framtid.
Inspel och synpunkter från strategidagen har sammanfattats i en promemoria, mot bakgrund av
inkomna inspel har tre framtida vägval för nämndens verksamhet formulerats, och skickats vidare till
kommunchefsgruppen i länet för vidare hantering.
Dokument - och ärendehanteringssystem
Under 2019 slöts avtal med leverantör för ett nytt dokument- och ärendesystem, detta efter en lång och
utdragen överprövningsprocess. Så fort avtalet var i hamn så startades projektet för införande.
Projektet beräknas pågå fram till mars 2021.
Fler samverkansområden i nämnden
Kommunalförbundet Region Värmland var vid utgången av 2018 part i avtal gällande gymnasieskolan
i Värmland och möjligheten för kommuner inom gymnasiesamverkan att avropa vuxenutbildning. Till
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följd av att kommunalförbundets uppgifter från och med den 1 januari 2019 övertagits av den juridiska
person som fram till årsskiftet benämndes landstinget i Värmland - numera Region Värmland - måste
kommunalförbundets juridiska roll enligt dessa avtal övertas av annan part per samma datum.
Mot bakgrund av regionbildningen har därför Drift- och servicenämnden övertagit ansvaret för avtal
rörande verksamhetssystem för gymnasieantagning. Sedan 2018 finns också ansvaret för avtalet
gällande Bibliotekssamverkan inom ramen för nämndens ansvar.

Ekonomisk utveckling 2017-2019
Anvisning
Beskriv den ekonomiska utvecklingen. Här ska inte några budgetavvikelser beskrivas, de
kommenteras i stället under nästa rubrik. Beskrivningen bör koncentreras på bokslutsåret 2019 men
även viktigare förändringar som inträffat tidigare under perioden bör redovisas. Här kan även de
volymuppgifter och prestationsmått som redovisas i den avslutande tabellen kommenteras.
Tabellen nedan ska ligga efter den beskrivande texten och fungera som en övergång till nästa
avsnitt (budgetavvikelser).
2019 har varit ett år med flera nya kostnadsposter. Från och med i år går både systemstödet för
gymnasieantagningen bibliotekssystemet genom DSN. Vi levererar även en tjänst för E-id.
Medlemsavgiften räknas som vanligt upp enligt index. Projektplatsens kostnader har återigen ökat
kraftigt. Även denna ökning har i sin helhet betalats av Karlstads kommun. Sambruk och Sjunet ligger
fortfarande stabilt. Regions-IDPn avvecklades i början av året vilket ledde till en lägre kostnad än
tidigare år.
Matrisen nedan visar nämndens omsättning de senaste fem åren och inom vilka områden den varit.
2015

2016

2017

2018

2019

Medlemsavgift

880

1 020

1 043

1 084

1 078

IDP

775

713

713

713

160

Projektplatsen

119

154

145

256

367

Sjunet

87

87

87

87

97

Sambruk

80

135

173

173

167

Bibliotekssystem

5 633

Gymn. Ant.
E-tjänster

2 080
971

Nät

986

1043

972

1 315

5 140

4 525

2 743

1 027

E-id

299

IAM
Datorer
Print

15

12

77

2 134

3 932

3 068

261

332

962

785

1

Digit gnm. samverkan

5

712
5 378

13 144

Belopp i tkr.

11 594

7 079

12 228

avvikelse

Redovisning

Budget-

2017

2018

2019

Intäkter

11 494

7 079

12 228

Kostnader

11 594

6 917

12 132
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Nettokostnad

100

Budget
Resultat

-162

-96

0

0

0

-100

162

96

96

Nettoinvestering

Budgetavvikelse
Anvisning
Under denna rubrik ska eventuella budgetavvikelser kommenteras. Ekonomiska förändringar som
inte leder till budgetavvikelser kommenteras i föregående avsnitt.
Beträffande driftbudgeten utgörs anslaget av ett belopp per nämnd. Kommentarerna bör därför i
första hand ske sammantaget för nämndens verksamhet (undantag för VA-verksamheten inom
teknik- och fastighetsnämnden. Om det finns större avvikelser inom olika delområden bör de
självklart också kommenteras, även om utfallet sammantaget följer anslaget. Undvik detaljerad
sifferexercis.
Försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska bryta ut och i separat tabell redovisa kostnaderna för
försörjningsstöd.
Drift- och servicenämndens mål är som alltid att visa ett kostnadsneutralt resultat där varje kostnad
också ska motsvaras med en intäkt. Enda avvikelsen är medlemsavgiften som räknas upp med hjälp av
ett index. Avgiften ska sedan täcka de administrativa kostnader som uppstår i nämnden.
Årets överskott beror på intäkterna från medlemsavgifterna var 96 tkr högre än omkostnaderna för
nämnden.
2015

2016

2017

2018

2019

Medlemsavgift

880

1 020

1 043

1 084

1 078

IDP

775

713

713

713

160

Projektplatsen

119

154

145

256

367

Sjunet

87

87

87

87

97

Sambruk

80

135

173

173

167

Bibliotekssyste
m

5 633

Gymn. Ant.

2 080

E-tjänster

971

Nät

986

1043

972

1 315

5 140

4 525

2 743

1 027

E-id

299

IAM
Datorer
Print

15

12

77

2 134

3 932

3 068

261

332

962

785

1

Digit genom
samverkan

5

712
5 378

13 144

11 594
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7 079

5

12 228

Verksamhetsmål (Drifts- och servicenämnden)
Anvisning
Här redovisas Drift- och servicenämndens mål och aktiviteter

Uppföljning verksamhetsplan 2019
DRIFT-OCH SERVICENÄMNDENS VERKSAMHET 2019
NÄMNDMÅL: LÄGRE KOSTNAD FÖR DRIFT SOM KAN SKE GEMENSAMT
FORTSATT GEMENSAMT UTVECKLINGSARBETE AV E-TJÄNSTER
Mätmetod av måluppfyllelse:



Att fler e-tjänster kan erbjudas till länets invånare
Att nyttjandet av antalet e-tjänster har ökat i samtliga kommuner. Ambitionen är att nyttjandet
av antalet e-tjänster ökat med 10% i Värmland.

Måluppfyllelse: Uppfylld.
Under 2019 har användning av och antalet e-tjänster ökat i stort sett med samma takt som 2018, cirka
10%. Det skiljer sig åt bland kommunerna men på ett övergripande plan så hamnar vi på den
ökningen. I år har Eda kommun ökat mest, från cirka 350 ansökningar till ca 1850 stycken. Man har
också ökat mest på antalet e-tjänster.
Antal e-tjänster Värmland 2019
Kommun

Totalt antal etjänster

Varav nya egna etjänster

Ärenden 2019

Ärenden 2018

Arvika

19

4

704

306

Eda

84

57

1 868

348

Filipstad

10

10

284

54

Forshaga

16

6

107

42

Grums

13

0

49

45

Hagfors

12

4

123

89

Hammarö

24

12

229

157

Karlstad

137

47

11550

7 444

Kil

21

6

100

92

Munkfors

11

0

380

345

Räddningstjänsten

10

1

312

249

Sunne

9

8

419

9

Säffle

14

15

420

337

Torsby

32

13

298

153

Årjäng

8

4

40

2

Totalt Värmland:

420

187

16 883

9 672

Under året har även utbildningar och workshops kring den nya plattformen erbjudits och genomförts i
länet.
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INFÖRANDE AV ETT GEMENSAMT DOKUMENT-OCH ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM
Under 2019 startade det länsövergripande implementeringsprojektet för införande av det nya
gemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet som upphandlats inom ramen för nämnden.
Det kommer vara ett stort och omfattande arbete för ingående parter i samverkan. Karlstads kommun
kommer också ansvara för att etablera en drift-och förvaltningsorganisation.
Mätmetod av måluppfyllelse:



Att avtal slutits med leverantör
Att implementeringsarbetet har påbörjats samt att tydliga planer finns att sätta systemet i drift
hos samtliga ingående parter

Måluppfyllelse: Uppfylld.



Avtal har slutits med leverantör - målet uppfyllt oktober 2019.
Implementeringsarbetet har påbörjats och det finns tydliga planer för att sätta systemet i drift
hos alla ingående parter - målet uppfyllt med start i oktober 2019 och arbetet påbörjat för
Karlstads kommun som ska ha systemet i drift i slutet av februari. Därefter förs kommunerna
in två-tre i taget enligt kommunicerad tidplan fram till och med mars 2021.

NÄMNDMÅL: EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV RESURSER GENOM SAMVERKAN
SE ÖVER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EVENTUELLA FRAMTIDA
SAMVERKANSOMRÅDEN INOM RAMEN FÖR NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Nämnden har snart varit verksam i tio år. Det finns skäl att nämnden under 2019 genomför en
strategidag för att samtala och diskutera vilka samverkansområden som nämnden finner intressant att
samarbeta kring i ett länsperspektiv.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Genomförande av en strategidag

Måluppfyllelse: Uppfylld.
Sammanfattning strategidag
Gemensamma ingångsvärden Strategidagen inleddes med en tillbakablick på nämndens verksamhet,
uppdrag samt mål och vision. Syftet med att strategidagen inleddes på detta sätt var att ge nämndens
ledamöter samma ingångsvärden för dagens fortsatta diskussioner.
Vad gäller nämndens mål och vision är de baserade på nationella strategier och initiativ från
regeringen och från SKL gällande e-samhället i Sverige. Nämndens mål och vision har inte förändrats
sedan nämnden bildades och utifrån de diskussioner som fördes kan det finnas skäl att se över hur mål
och vision är formulerade med syfte att uppdatera dessa till den samtid vi befinner oss i vad gäller den
utvecklingen som sker i en digital tid.
Ärendegång och förankring/beredning
En tydlig och transparent ärendeprocess- och gång är centralt för nämndens funktionalitet.
Utgångspunkten vid diskussionen kring nämndens ärendegång är att ett ärende i nämnden endast kan
inledas genom att uppdrag lämnas till nämnden, i enlighet med reglemente/samverkansavtal. Detta
innebär att nämnden inte har något beslutsmandat om inte detta ges av samverkande parter i varje
enskild fråga. Detta ställer särskilda krav på hur återkoppling, förankring samt beredning behöver
hanteras då nämndens framdrift är avhängigt beslut från respektive parts organisation. en framtagen
bild användes i den gemensamma diskussionen och med utgångspunkt från nämndens
reglemente/samverkansavtal. Utöver detta så användandes också Ineras ärendeprocess som referens.
Erfarenheter, från olika samverkansprojekt, visar att det är önskvärt att det skett en samverkan på
tjänstemannanivå innan dess att en fråga lyfts i nämnden. Detta är ett bra sätt att fokusera nämndens
arbete på den typen av frågor som ses som intressanta för samverkan. Det är också önskvärt att
nämnden får ett underlag för samverkan att ta ställning till och som ligger till grund för nämndens
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initiala beslut i en fråga. Med initialt beslut avses de så kallade inriktningsbesluten som nämnden
beslutat om vid flera tillfällen. Inriktningsbeslut som sedan har hanterats för ställningstagande hos
respektive parts organisation. Vid strategidagen presenterades ett förslag där kommun- och
regiondirektörsnätverket, i dess helhet eller ett utsnitt, ges en tydligare beredande roll i relation till
drifts-och servicenämnden. Kommun och regiondirektörsnätverket är ett forum där respektive
samverkande parts ledande tjänstepersoner ingår och vore därför lämpligt som en första kontaktyta.
Vidare är de olika chefsverksamhetsspecifika länsnätverken knutna till kommundirektörsnätverket
vilket gör att denna gruppering kan fånga upp behov från dessa nätverk samt destinera frågor till berört
nätverk för en första beredningen.
Samverkansaktiviteter IT-chefer
Nytt för i år är att IT-chefsnätverket har en samlad verksamhetsplan med strategiska och prioriterade
områden för nätverket att hantera under 2019. De strategiska områdena är följande:








Digital kompetens
Digital Infrastruktur
Avtalssamverkan
Säkerhet
Verksamhetsutveckling/digitalisering
Transformering av IT-avdelningen
Omvärldsbevakning

Nedan aktiviteter ingår i som aktiviteter i verksamhetsplanen
Samverkansaktiviteter:














Kompetenssamverkan
o Arbete har genomförts där man tittar på IT-tekniska samverkansforum, där tekniker
kan utbyta erfarenheter och öka sin kompetens. Exempelvis inom Office 365
Gemensam handlingsplan och funktionalitet för logghantering av e-post och offentliga
handlingar
o Aktiviteten ligger med i IT-chefernas handlingsplan för 2020
Gemensam omvärldsbevakning samt erfarenhetsutbyte
o Detta ligger som en stående punkt i mötesplaneringen. Under året har man bland annat
tittat på goda exempel inom RPA (automatisering/robotisering) och e-signering, man
har påbörjat ett arbete kring AI, Artificiell Intelligens.
Samplanera och genomföra vissa specialistutbildningar tillsammans.
o Man har genomfört gemensamma tekniska utbildningar under året och har löpande
dialog kring utbildningsområden på IT-chefsträffarna
Fortsatt beredning om möjlighet till gemensam nätinfrastruktur för flera kommuner i
Värmland, genom att nyttja Karlstads infrastruktur.
o Testprojekt är beställt och planeras genomföras tillsammans med Kil och Forshaga
kommun
IT-chef eller annan representant från sin kommun deltar i det nybildade nätverket för
information- och IT-säkerhet.
o Nätverket är uppstartat och arbete pågår med träffar under året
Fortsatt beredning för att finna lösningar för den nuvarande så kallade regions IDP.
o Gemensamt arbete är genomfört

Mätmetod av måluppfyllelse:
Att samverkansaktiviteterna avrapporteras löpande vid drift- och servicenämndens möten.
Måluppfyllelse: Uppfylld.
ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSARBETE INOM RAMEN FÖR NÄMNDENS ARBETE
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Mot bakgrund av genomförd revision av drifts-och servicenämnden behöver nämndens övergripande
mål konkretiseras i syfte att kunna utvärdera nämndens övergripande målsättning. Arbetet är ännu inte
påbörjat utan kommer sättas igång mot bakgrund av hur diskussionerna sker med anledning av
resultatet av nämndens strategidag.
NÄMNDMÅL: BIDRA TILL EN BÄTTRE OCH SNABBARE UTVECKLING GENOM
SAMVERKAN
Den Föränderliga Världen
Vår omvärld förändras. Att finna former för samverkan blir allt viktigt. Det är intressant att under
2019 finna former för hur parterna vill att den gemensamma drift-och servicenämnden ska utvecklas i
framtiden. Ett led i detta är att synliggöra den omvärldsbevakningen som kontinuerligt sker på ett
tydligare och bättre sätt samt finna forum att presentera de samverkansområden som sker inom
nämnden. Det pågår många olika nationella initiativ inom bland annat Inera och SKL som det är av
särskild vikt att nämndens parter gemensamt bevakar samt att denna kunskapsinhämtning sprids vidare
till olika professions- och verksamhetsnätverk som finns upparbetade inom länet. Vidare finns det skäl
att etablera en djupare erfarenhetsutbyte med län som har nämnder med liknande uppdrag och
inriktning för att inspireras och inhämta kunskap.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Att minst två professions-och verksamhetsnätverk har fått information och kunskap om vilka
möjligheter till samverkan det finns inom ramen för Ineras och SKL försorg.

Måluppfyllelse:
Uppfylld.
Den 8/11 genomfördes en lokal konferens i Karlstad tillsammans med Inera. Samtliga kommuner var
inbjudna att delta under dagen. Inera hade särskilt önskemål om att besöka Karlstads nya
gymnasieskola samt Vård- och omsorgsförvaltningen.
Dagen startade med fokus på skola och rundvandring på gymnasieskolan, Nya SundstaÄlvkullegymnasiet, där representanter från skolan berättade om tankar bakom digitalisering och den
spännande och nytänkande utvecklingen av skolan och dess lärmiljöer. På eftermiddagen besökte vi
Vård- och omsorgsförvaltningen och deras Resurscentrum, där vi fick ta del av deras framgångsrika
arbete med välfärdsteknik och förändrat arbetssätt. Under dagen presenterade Inera sitt arbete och
deras erbjudande till kommuner.
NÄMNDMÅL: GENOMFÖRA GEMENSAMMA UPPHANDLINGAR SOM RESULTERAR I
LÄGRE KOSTNADER ÄVEN OM INTE DRIFT SKER GEMENSAMT
Gemensamma upphandlingar
Det är fortsatt angeläget för nämndens parter att finna områden där gemensamma upphandlingar både
bidrar till gemensam verksamhetsutveckling samt sänkta kostnader tack vare samverkan.
Mätmetod av måluppfyllelse:


Att en gemensam upphandling har genomförts alternativt erbjudits inom ramen för nämnden

Måluppfyllelse:
Uppfylld
Arbete med systemkartläggning i länet fortlöper och är en grund för kommande gemensamma
upphandlingar.
Gemensamma upphandlingar sker löpande och i olika konstellationer inom länet. Under året har man
arbetat med upphandlingar inom utskrift och inom licensförsörjning.
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Framtiden
Anvisning
Beskriv kortfattat vilka utmaningar nämnden står inför när det gäller att nå såväl
verksamhetsmässiga mål som ekonomiska mål. Kommentarerna ska vara framåtsyftande med
utgångspunkt i det gångna årets verksamhet. Det kan expempelvis gälla alternativa handlingsvägar,
viktigare förändringar som till exempel ändrad lagstiftning, förändrat antal elever eller antal äldre.
Framtidsavsnittet bör inte ha större omfattning än att det finns balans gentemot övriga delar av
verksamhetsberättelsen.
Tillbakablick, framtid och vägval framåt för nämnden
Drifts- och servicenämnden bildades 2010 och påbörjar snart sitt tionde verksamhetsår. Mot bakgrund
av detta är det en naturlig följd att diskutera nämndens framtida verksamhet och utveckling. I samband
med antagande av årets verksamhetsplan beslutade nämnden att en strategidag skulle genomföras
under verksamhetsåret. Strategidagen genomfördes den 25 september 2019.
Strategidagen hade följande frågeområden:




Gemensamma utmaningar och framtida samverkansområden
Nämndens uppdrag och förmåga
Nämndens arbetsformer

Nämndens utveckling
När nämnden bildades år 2010 anställdes en IT-samordnare för länet, samordnaren hade som uppgift
att leda IT-chefsnätverket samt att leda gemensamma projekt och uppdrag för nämnden. ITchefsgruppen blev då en beredande gruppering för Drift- och servicenämnden. I enlighet med intention
med att den gemensamma nämnden bildades fokuserades samverkan initialt inom IT och då primärt på
vad gäller IT-system för samverkan.
Under åren 2012 - 2015 inriktades nämndens verksamhet på e-tjänster. Detta mot bakgrund av
nationella strategier och riktlinjer kring e-samhället. E-tjänstearbetet var och är, den mest
framgångsrika gemensamma lösningen för nämnden och idag finns en gemensam e-tjänsteplattform
upphandlad.
År 2016 gick Landstinget (nuvarande Region Värmland) med som part i nämnden, vilket gav
förutsättningar för möjligheter till ytterligare samverkan inom länet.
Under åren 2015 - 2017 lades fokus på att genomföra gemensamma upphandlingar och avtal.
Under 2017, med anledning av den förestående regionbildningsprocessen, började diskussioner föras
angående ny hemvist för avtal som dåvarande kommunalförbundet Region Värmland var
upphandlande myndighet åt för kommunernas vägnar. Drifts- och servicenämnden sågs i dessa
diskussioner som det bäst lämpade alternativet och i och med detta började nämndens verksamhet
förändras till att gå från IT-nära utveckling till mer verksamhetsnära utveckling. Som exempel kan
nämnas att nämnden idag är avtalspart vad gäller system för biblioteksverksamheten, system för
gemensam gymnasieantagningen samt upphandling och tillhandahållande av gemensamt dokument
och ärendehanteringssystem. Vidare drevs det länsöverskridande projektet Digitalisering- genom
samverkan inom ramen för nämndens regi.
I och förändringen som skedde under 2017 och 2018 är det inte längre enbart IT-chefsnätverket som är
drivande och beredande utan flera av de strategiska verksamhetsspecifika länsövergripande
chefsnätverken spelar en större roll vad gäller nämndens verksamhet. Under samma period lyftes även
behovet av att knyta kommun- och regiondirektörs gruppen närmare den gemensamma nämnden och
att denna gruppering borde pekas ut som ett beredande organ till nämnden.
I takt med att nämnden har breddat och förändrat sitt tjänsteutbud har diskussioner förts i nämnden,
som handlar om nämndens roll och uppdrag vad gäller länets utveckling, ledamöternas roll och ansvar
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samt behovet av att tydliggöra ärendegången kopplat till och från nämnden och då med fokus på hur
ärenden förankras och beslutas i respektive parts organisation. Nämndens ledamöter har även gett
uttryck för att de vill se nämnden som en mer naturligare och tydligare part vad gäller parts
överskridande samverkan och dialog har förts huruvida nuvarande reglemente eller samverkansavtal
hindrar eventuell samverkan.
Inspel från strategidagen













Vi navigerar i en mer och mer komplex värld, vilket ställer andra krav på nämndens arbete vad
gäller att kunna agera men även vara relevant
Skäl/motiv att revidera nämndens mål och vision i syfte att uppdatera dessa till den samtid vi
befinner oss i vad gäller den utvecklingen som sker i en digital tid
Att tydliggöra hur återkoppling, förankring och beredning ska hanteras för att nämnden ska ha
framdrift i sin verksamhet
Fastslå en arbetsordning för nämnden samt arbetsmodell för ärendegång
Tillskriva kommun- och regiondirektörsnätverket en tydligare roll gentemot nämnden, i form
av ett beredande organ
Öka kännedom om nämndens existens, förmåga och resultat
Att nämndens roll och mandat behöver förtydligas
Uttryck hos vissa ledamöter i nämnden att de har en större förväntan på sitt uppdrag och
kopplat till det, att få mer utväxling av nämndens arbete och för att åstadkomma detta krävs ett
större beslutsmandat
Nämndens kapacitet behöver ses över, kopplat till förmåga att initiera och driva utredningar
och bereda underlag utan att behöva tillskansa sig denna förmåga genom att särskilda uppdrag
och finansiering beslutas hos respektive part
Nämnden upplever att det finns otydligheter gentemot andra forum och grupperingar, såsom
Värmlandsrådet.
Det finns skäl att se över reglemente och samverkansavtal då det finns olika
förväntningar/tolkningar på innehållet i dessa dokument. Som exempel kan nämnas vad som
avses med beredning - ingår utredningsuppdrag, administration - vad ingår och vad ingår inte?
Att nämnden i framtiden även ska kunna erbjuda stöd för att kunna åstadkomma samverkan
mellan parterna utanför nämnden genom att bistå med stöd vad gäller framtagande av avtal för
avtalssamverkan

Vägval för framtiden
Utifrån det som framkom från strategidagen utkristalliserades sig tre riktningar för nämndens fortsatta
verksamhet. Två av riktningarna är identiska vad gäller nämndens uppdrag men särskiljer sig vad
avser nämndens kapacitet och förmåga att genomföra utredningar.
Den tredje riktningen innebär ett förändrat uppdrag för nämnden samt önskan om ett utökat
beslutsmandat som ledamot.
Riktning 1:
Nämnden fortsätter sin verksamhet såsom idag, det vill säga är en så kallad ”frihamn för avtal” och
nämndens primära uppdrag är att borga för att det finns en legal grund för att genomföra gemensamma
samverkansprojekt mellan ingående parter i nämnden.
Riktning 2:
Nämnden fortsätter sin verksamhet såsom idag, det vill säga är en så kallad ”frihamn för avtal” och
nämndens primära uppdrag är att borga för att det finns en legal grund för att genomföra gemensamma
samverkansprojekt mellan ingående parter i nämnden men att nämndens kapacitet och förmåga utökas
genom att nämnden får en större administrativ ”body” som kan hantera utredningsuppdrag eller till
exempel vara stöd i att facilitera avtalssamverkan. Detta förutsätter att varje part fattar beslut om att
öka sitt grundbidrag till nämnden samt reviderat reglemente och samverkansavtal.
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Vägval 2 kräver vidare utredning och process.
Riktning 3:
Att ingående parter enas om att respektive part specialiserar sig inom något område och därifrån
hjälpa, stötta eller drifta lösningar åt de andra partnerna i nämnden samt att ledamöterna har ett större
mandat, utifrån sin egen organisation, när man deltar i nämndens möten och beslut.
Om inriktning 3 ska övervägas behöver en särskild förankringsprocess inledas före en utredning
initieras samt att de juridiska förutsättningarna behöver klargöras om det är ens är möjligt.
Oavsett inriktning behöver en arbetsordning för nämnden beslutas samt att parterna i nämnden är
överens om hur ärendeprocessen ska se ut samt att ett tydliggörande behöver ske vad gäller ledamots
uppdrag och mandat. Frågan om att tillskriva kommun-och regiondirektörsnätverket en beredande roll
till nämnden behöver tas ställning till oavsett vägval.
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%, 2020 -O^t- 2 9
SUNNE KOMMUN
Revisorerna

Dnr.H^^L
6.1.

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Smme kommun, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i Sunne Bostads AB och

Rottneros Park och Trädgård AB under 2019.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern

kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern koirtroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och i
bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska

ingå enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.

Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem
finansiella mål för 2019 är uppfyllda. Ett finansiellt mål, resultatmålet,
uppnås inte. Verksamheterna redovisar sammantaget en negativ
budgetawikelse på- 14,6 nmkr.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Under 2019 uppnås 79 procent av indikatorerna som används för att mäta

måluppfyllelse.
Det är oroväckande att verksamheternas nettokostnadsökning är högre än
ökningen av skatteintäkter och generella bidrag. Vi instämmer i
kommunstyrelsens samlade bedömning att kommunen uppnår en god

ekonomisk hushållning 2019, men anser att det är viktigt att
verksamheterna i fortsättningen bedrivs inom den budgetram som

fullmäktige fastställt.
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Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i allt

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tilh-äcklig intern
kontroll.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
ledamöterna i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden
och hjälpmedelsnämnden samt kommunens ledamöter i dessa nämnder
beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

^-/—

Ingef Axelsson

(jni^o^^
"Anders Folkesson

?7 2S6^^^%'^<> ~f'C///^^
Christina Sundkvist Nilsson

Revisionsrapporter har enligt fastställt revisionsreglemente löpande

överlämnats till kommunfullmäktige.

Till revisionsberättelsen hör bilagan "Revisorernas redogörelse för år
2019". I den mån de är färdiga vid tidpunkten för denna revisionsberättelse
bifogas även lekmannarevisoremas granskningsrapporter och
revisionsberättelser från de kommunala företagen.

Datum

Sida

2020-04-20

1(6)

SUNNEKOMMUN

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Revisorernas redogörelse för år 2019
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskmngen har genomförts med den inriktning och omfattning som

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorernas analys av risk och väsentlighet har legat till grund för
revisionsplanen och valet av granskningsinsatser under 2019.
Vi har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas verksamhet via
protokoll och andra beslutsunderlag samt genom samtal med
förtroendevalda och tjänstemän. Vidare har räkenskaperna och den interna
kontrollen inom utvalda områden granskats. Dialog har förts med
kommunfullmäktiges presidium som är vår uppdragsgivare. PwC har
biträtt oss vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning fi-amgår nedan:

Granskning - Stiftelsen Sundsbergs gård
Vi har granskat kommunstyrelsens hantering av Sundsbergs gård och
gränsdragningen mot Stiftelsen Sundsbergs gård. Syftet med granskningen

är att klargöra stiftelsens uppgifter, att klargöra ägarförhållandena för
fastigheter och inventarier samt belysa kommunens möjligheter att avyttra

fastigheten Sundsbergs gård. Granskningen har gjorts utifrån
stiftelselagens regler.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att det finns en omfattande
gränsdragningsproblematik mellan kommunens ansvar och stiftelsens
ansvar när det gäller Sundsbergs gård. Den historiska genomgången visar

att kommunen och stiftelsen har blandats samman vid ett flertal tillfällen.
Stiftelsen har utfört uppgifter som ligger utanför stiftelsens ändamål och
som åligger kommunen som fastighetsägare och ansvarig för vissa delar av
den verksamhet som bedrivs på Sundsbergs gård.

Uppföljning - Skogsförvaltningen i Sunne kommun
Vi har gjort en uppföljning av en tidigare granskning av kommunens
förvaltning av skogsmark. Den tidigare granskningen genomfördes 2017
och visade att kommunens skogsmark förvaltades på ett, ur skogligt
perspektiv, ändamålsenligt sätt. Vid granskningen lämnades dock ett antal
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rekommendationer för ökad intern kontroll inom området. Vi har nu gjort
en översiktlig avstämning av hur våra rekommendationer från
granskningen 2017 har hanterats.

Vi bedömer att kommunen har tagit till sig samtliga våra
rekommendationer på ett bra sätt och därigenom förstärkt sin interna
kontroll.

Kommunen har gjort en ny upphandling under 2019 och vid den nya
upphandlingen ställdes tydliga krav på anbudsgivarens ekonomiska
situation. I den nya upphandlingen har kommunen tydligt avtalat om priser
för olika skogsvårdstjänster och dessutom avtalat att tjänster över 150 tkr
ska konkurrensutsättas. Kommunen har även tydligt avtalat om priser för
försäljning av virke och kostnader för avverkning samt dessutom avtalat att
avverkningar över 150 tkr ska konkurrensutsättas.
Intäkter och kostnader hanteras i första hand av förvaltaren via ett
avräkningskonto. Vi rekommenderar att kommunen via rapporter från
förvaltaren, löpande redovisar intäkter och kostnader även i sin egen

bokföring.

Granskning av delårsrapport 2019
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2019-08-31. En

översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och
mindre på detalj granskning.
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i
övrigt. Kommunen följer inte Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation avseende delårsrapport fullt ut.
Resultatet för perioden januari - augusti är 20,9 mnkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett resultat på 6,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än
budgeterat. Verksamheterna prognostiserar sammantaget en negativ

budgetawikelse där den enskilt största avvikelsen även under 2019
prognostiseras inom Individstöd. Trenden att nettokostnaderna ökar
betydligt snabbare än nettointäkterna fortsätter. Vi instämmer i
kommunstyrelsens bedömning att verksamheterna måste effektiviseras for
att kommunen fortsatt ska kunna redovisa positiva finansiella resultat.
Enligt den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten kommer
kommunen att klara det lagstadgade balanskravet för 2019.

Fullmäktige har fastställt finansiella mål och verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Samtliga fem finansiella mål för god ekonomisk
hushållning kommer enligt prognosen att uppnås under 2019, vilket är
mycket positivt. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget för 2019.
Vi bedömer att verksamheternas utfall i delårsrapporten delvis är förenligt
med de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. Av de 13
målen uppfylls sju vid delårsperiodens utgång. En samlad bedömning av
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måluppfyllelsen för de övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning är inte möjlig att göra vid tidpunkten för delårsrapporten.
Samtliga mål beskrivs i delårsrapporten, men hälften av målen mäts först
senare under hösten 2019.

För att fullmäktige ska kunna få en bild av måluppfyllelsen när det gäller
verksamhetsmålen i samband med delårsrapporten behöver fler indikatorer

tas frarix som möjliggör en löpande uppföljning av måluppfyllelsen. Vi kan,
utifrån den redovisning av verksamhetsmålen som görs i delårsrapporten,
. inte uttala oss om.vi bedömer att verksamheterna kommer att kunna uppnå

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning under 2019.

Granskning av processen vid avyttringar av kommunala

fastigheter
;Vi'har. gjort en granskning av kommunens process vid avyttringar av
fastigheter. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har

ändamålsenliga riktlinjer för avyttring av kommunal egendom samt om
.kommunallagen och statsstödsreglema följs vid försäljningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens process
' .vidavyttrmg av fastigheter varken är ändamålsenlig eller rättssaker.

Det finns inte någon policy eller några riktlinjer för avyttring av
^fastigheter;-Det finns övergripande principer för prissättning av mark, men
krav. och villkor avseende affärsmässighet, konkurrens, saklighet och
•objektivitet saknas. Det finns inga dokumenterade handläggningsmtmer för
avyttring av fastigheter.
Det finns heller ingen dokumentation över genomförda försäljningar av
villatomter. Vi har därför inte kunnat bedöma om kommunallagens

likställighetsprmcip har beaktats.
Det framgår inte på vilka grunder Simne Fastighets AB tilldelades
.kontraktet vid Magasinsgatan. Obehöriga tjänstepersoner har skrivit under
avtal.

Granskning av kommunens strategiska arbete med VAverksamhet
.På vårt uppdrag har PwC gjort en granskning av hur kommunen arbetar
med utbyggnaden av VA-verksamheten. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och kontroll av VA-verksamheten i kommunen.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen

endast till viss del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och kontroll av VA-verksamheten i kommunen.

Det finns varken fullmäktigemål eller verksamhetsmål med direkt koppling
till VA-verksamheten. Kommunen saknar en aktuell VA-plan med
tillhörande delplaner. Utbyggnadsplanen baseras inte på en systematisk
prioritermgsmodell. Det finns ingen antagen investeringsplan för
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genomförande av VA-utbyggnaden under 2015 - 2025. Det framgår inte
vilka underlag som legat till grund för bedömningen av investeringsbehovet för VA-utbyggnaden under 2018 - 2022.
Ansvarsfördelningen inom kommunens VA-verksamhet bedöms däremot

vara tydlig och organisationen är idag stabil, men risker finns när det gäller
den framtida personalförsörjningen. Det finns också ett fungerande forum
för intern samverkan kring kommande och pågående exploateringar för
samordning med den planerade utbyggnaden av VA-nätet.

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Vi har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och
kommujarevisorema i Värmland genomfört en gemensam granskning
avseende samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. En styrgrupp
bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande
för

projektet.

....

Syftet med granskningen har varit ätt bedöma om- Region Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansfonner
samt rutiner för informationsöverföring, i.syfte att .tillgodose behov av vård
och omsorg för äldre med psykisk ohälsa.,, . .
Granskningen har avgränsats till att gälla vård och omsorg avseende äldre
med psykisk ohälsa och omfattat verksamhet i regionen samt de i
granskningen ingående kommunema.,1 granskningen har även ingått
huvudmännens förebyggande arbete.. liksom gränssnittet mellan primäroch specialistvård inom regionen.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med
inblandade aktörer, joumalgranskning samt .en avslutande workshop med
representanter för kommunema och regionen. . .

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande
iakttagelser:

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade
revisionsfrågorna är vår samlade bedömning att arbets- och
samverkansformer och rutiner för informationsöverföring inte är helt

ändamålsenliga när det gäller gruppen äldre med psykisk ohälsa.
I Sunne kommuns rapport redovisas bland annat följande iakttagelser:
Granskningen visar att det finns flera överenskommelser som reglerar
ansvaret mellan parterna. Sunne kommun har Upprättat lokala
överenskommelser som lokalt ska stödja de regionala
överenskommelserna.

Granskningen -visar att det inte finns något specifikt mål som rörande

arbetet med psykisk ohälsa bland äldre. Målgruppen nämns mycket
sparsamt i de styrdokument som granskats. Arbetet inom ramen för "Nya
Perspektiv " har under året formats enligt den nya styrningen men har
ännu inte hittat sin form.
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Det bedrivs inget specifikt arbete riktat mot målgruppen och det finns
heller ingen direkt uppfattning om målgruppens omfattning. Från
kommunen har heller ingen SIP, samordnad individuell plan, initierats
som innefattat målgruppen för granskningen. För att åstadkomma en
förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver prioritera att utveckla

rutiner för och tillämpning av SIP.
Granskningen visar att det bedrivs ingen verksamhet lokalt från vare sig
regionen eller kommunen som kan betecknas som att ha ett förebyggande

syfte.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
5^ Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa.

>- Säkerställ att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla
aktörer.

>^ Genomför en målgmppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.

5- Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet
>- Utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och

planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma
en förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver säkerställa
tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

5^ Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa
och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen.

Grundläggande granskning 2019
Vi har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över verksamhet
och ekonomi under 2019. Granskningen visar att kommunstyrelsen i rimlig

grad kan verifiera att verksamheten under 2019 har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Däremot har
verksamheten inte bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
eftersom den totala budgetawikelsen för 2019 uppgick till - 14,6 nrnkr för
verksamheterna. Miljö- och bygglovsnämnden kan verifiera att

verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll under 2019.
Overförmyndamämnden kan delvis verifiera att verksamheten har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt under 2019. Verksamheten inom

överförmyndamämnden har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Vi kan inte verifiera om överförmyndamämnden har en tillräcklig
intern kontroll.

Granskning av årsredovisning 2019
Vi har granskat kommunens årsredovisning för 2019. Syftet med
granskningen är att få ett underlag för bedömningen av om
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årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.

Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem
finansiella mål för 2019 är uppfyllda. Ett finansiellt mål, resultatmålet,
uppnås inte. Verksamheterna redovisar sammantaget en negativ
budgetawikelse på - 14,6 rrmkr.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Under 2019 uppnås 79 procent av indikatorerna som används för att mäta

måluppfyllelse.

