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§ 111

Årsredovisning 2020, gemensamma drift- och
servicenämnden
Dnr KS/2021:210
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1 Årsredovisningen 2020 för drift- och servicenämnden godkänns.
2 Den gemensamma nämnden och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Tobias Eriksson (S) och Linda Johansson (S) i
handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Drift- och servicenämnden är en gemensam nämnd för kommunerna och
Region Värmland. Nämndens långsiktiga vision är - det ska bli bättre att
vara medborgare i Värmland. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett
mer kostnadseffektivt sätt och kvalitén samt möjligheten att följa
utvecklingen förbättras.
Drift- och servicenämnden har i beslut 2021-02-26, § 2 godkänt
verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020. Nämndens resultat visar ett
överskott på 119 tkr, som beror på att intäkterna från medlemsavgifterna
var högre än nämndens omkostnader.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige hos var och en av de samverkande medlemmarna.
Kommunrevisorerna tillstyrker att drift- och servicenämnden samt
kommunens ledamöter i denna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Drift- och servicenämnden 2021-02-26, § 2 med nämndens årsredovisning
_____
Beslutet skickas till:
Drifts- och servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkare

sid 1 (1)
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§2
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
DnrDSN/2021:1 DpMO
Drifts- och servicenämndens beslut
Upprättad verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma drifts- och servicenämndens långsiktiga vision är - det

ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Nämnden skapar
förutsättningar for 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. Nämnden ska for varje verksamhetsår anta verksamhetsplan och
budget samt hantera nämndens verksamhetsberättelse och bokslut efter
genomfört verksamhetsår.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021
Drifts- och servicenämndens Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Beslutet skickas till
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden.
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Nämndernas verksamhetsberättelser
Verksamhet
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 Regionen. Genom samverkan kan resurser nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt och
kvalitén samt möjligheten att följa utvecklingen förbättras.
Målen for 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 2020
• Under året har arbete bedrivits med att se över och uppdatera nämndens samverkansavtal och
reglemente för att skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling av samverkan i länet.
• Vi har sett en ökad användning och utveckling av tjänster inom ramen för nämndens områden,
främst inom e-tjänsteplattformen men även inom bibliotekssamverkan. inom etjänsteplattformen ökades antalet e-tjänster och så även användandet av dessa. Inom
bibliotekssamverkan ökade användningen av bibliotekens digitala tjänster.
• Arbetet med att synliggöra nämndens uppdrag samt kännedom har blivit allt mer påtagligt.

Ekonomisk utveckling 2018-2020

Under 2020 har DSN minskat sin omsättning med ca 1,1 mkr jämfört med 2019 vilket beror främst på
en minskning från systemstödet för gymnasieantagningen (-608 tkr) samt bibliotekssystem (-673 tkr).
Däremot har tjänsten för E-id ökat med 111 tkr sen sitt införande 2019 och även inköp av nätutrustning
har haft en ökning av 240 tkr. Medlemsavgiften räknas som vanligt upp enligt index.
Matrisen nedan visar nämndens omsättning de senaste 6 åren och inom vilka områden den varit.

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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880

1 020
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713
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87
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80

135

173
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Bibliotekssystem

5633

4960
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2080
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1 315

1 342
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4525

2743

1 027

1 267
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410
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77
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261
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785

1

971
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5
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12228

11 137

Budget-

Redovisning

Belopp i tkr.

2018

2019

2020

Intäkter

7079

12228

11 137

Kostnader

6917

12132

11 018

-162

-96

-119

o
162

o

o

96

119

Nettokostnad

Budget
Budgetavvikelse

avvikelse

119

Nettoinvestering

Budgetawikelse
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 främst på att intäkterna från medlemsavgifterna var högre än omkostnaderna för
nämnden.

Verksamhetsmål (Drifts- och servicenämnden)

Uppföljning verksamhetsplan 2020

DRIFT-OCH SERVICENÄMNDENS VERKSAMHET 2020
NÄMNDMÅL: Lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt

INFÖRANDE AV ETT GEMENSAMT DOKUMENT-OCH ÄRENDEHANTERINGS SYSTEM
Under hösten 2019 påbörjades ett länsövergripande implementeringsprojekt för införande av gemensamt
dokument- och ärendehanteringssystem som upphandlats inom ramen för nämnden. Avtal tecknades
med leverantör i oktober 2019.

Mätmetod av måluppfyllelse:
• Att systemet är driftsatt och samtliga parter förutom tre är i drift.

Måluppfyllelse: Uppfylld
Projektet har genomförts helt enligt plan. Strax innan jul driftsattes Årjäng, Hagfors och Arvika vilket
innebär att vi nu har l O kommuner i Värmland som arbetar i Lex, och som har sin drift och support hos
Karlstads kommun. Projektet har precis startat upp med de sista nu tre kommunerna som ska ingå i vår
gemensamma lösning i länet. Där går det också helt enligt plan och vi räknar med att ha dem i drift den

14 april.

BEREDSKAP FÖR ATT EVENTUELLT PÅBÖRJA SAMVERKAN INOM E-ARKIV
Under 2017 genomfördes en länsgemensam förstudie vad avser e-arkiv. Med e-arkiv avses att
kommuner och regioner kan spara sin digitala information. Karlstads kommun har fortsatt att se på
förutsättningarna och nämnden har under 2019 fått information. Under 2020 kan nämnden komma
behöva ha beredskap för att eventuellt fatta ett inriktningsbeslut i frågan.

Mätmetod av måluppfyllelse:
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• Att arbetets framdrift rapporteras till nämnden vid behov

Måluppfyllelse: Uppfylld
I januari tog Karlstads kommun initiativ till att arrangera ett första samverkansform där alla kommuner
och offentliga verksamheter i Värmland bjöds in för att diskutera e-arkiv, totalt deltog cirka 25 personer.
Karlstads förstudie avslutades i april 2020. Förstudien lämnade flera alternativ till införande med
huvudlinjen att Karlstad ska införa e-arkiv i egen regi där de första åren tillägnas förberedelser, se bild
nedan.

I september anordnades det andra samverkansforumet med Karlstad Universitet som värd för mötet, vi
hade gästföreläsare från SKR.
Vi anordnade en informationsdag för alla kommuner 2 oktober där de tre kommuner som jobbar aktivt
med e-arkivfrågan presenterade sina erfarenheter: Kristinehamn, Hammarö och Karlstad.
I december presenterade Karlstad sitt förslag till införandeprojekt till kommundirektörsnätverket.
Karlstad kommer att dela med sig av sin resa och även bidra till kompetenshöjning av övriga kommuner
genom att fortsätta med samverkansform två gånger per år.

Informationshantering - grunden måste byggas först

1.2 är

1-2 är

1 är

muasTAasc

NÄMNDMÅL: Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan

SAMVERKANSAKTIVITETER IT
Samverkan inom IT-chefsnätverket baseras på nedan strategiska områden, aktiviteter tas fram löpande
och följs upp gentemot kommun- och regiondirektörsnätverket. Prioriterade aktiviteter kommer även att
avrapporteras till nämnden.
• Omvärldsbevakning
o Nya nationella krav och riktlinjer
o Trendspaning framtid, ex. AI, Chatbots, robotar
• Transformering IT-avdelning
o "Från driftspartner till verksamhetsparter"
• Säkerhet
o Både informationssäkerhet och IT-säkerhet
• Digital infrastruktur
o System, nät, arkitektur och standarder

• Verksamhetsutveckling/digitalisering
o samverkansprojekt
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• Digital kompetens
o Verka för ökad digital kompetens, öka förståelsen för digital utveckling i samhället och

för begrepp inom digitalisering
• Avtalssamverkan

o Upphandlingar och avtal

Mätmetod av måluppfyllelse:
Att samverkansaktiviteter avrapporteras löpande vid drift- och servicenämndens möten.

Måluppfyllelse: Uppfylld
Under året har nätverket omprioriterat och haft fokus på hur IT gemensamt kan stödja kommunernas och
regionernas verksamheter med prioriterade aktiviteter kopplat till Covid - 19. Under några månaders tid
gick nätverket från att hålla månadsmöten, till att ha korta avstämningar veckovis.
Det har bland annat handlat om samverkan inom kompetens och erfarenheter kring videomöten,
distansarbete och digitala nämndmöten, men även kring samverkan runt teknik och hårdvara, såsom
datorer och utrustning for videomöten.
Under hösten återgick nätverket till möten månadsvis och kommer att förutom att diskutera eventuella
behov kring stöd av varandra kopplat till Covid-19, även att fokusera på gemensamma
utvecklingsprojekt inom ramen för nätverkets strategiskt viktiga områden.
NÄMNDN4ÅL: Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan

FORTSATT GEMENSAM UTVECKLING OCH ANVÄNDNING AV E-TJÄNSTER
De värmländska kommuner har sedan länge en gemensam samverkan vad gäller utvecklande av etjänster. Karlstads kommun ansvarar för den regionala e-tjänsteplattformen. I plattformen bygger de
anslutna kommunerna sina egna e-tjänster och/eller använder e-tjänster skapade av en annan kommun.

Det ger en möjlighet att ge god service till sina kommuninvånare genom att samutnyttja resurser
samtidigt som man kan bygga e-tjänster som uppfyller den egna kommunens behov.

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 ökar med minst 10% i Värmland.

Måluppfyllelse: Uppfylld
Målet att öka antalet e-tjänster och användningen av dem 2020 har uppnåtts.
Under 2020 har byggandet av nya e-tjänster ökat mycket. Det lanserades sammanlagt 263 nya e-tjänster
2020 vilket motsvarar en ökning med 56%. Alla kommuner utom en samt Räddningstjänstförbundet har
ökat sitt utbud av e-tjänster. Det är fortfarande en stor variation i antal publicerade tjänster mellan
kommunerna. Den beror på vilka resurser kommunen har för att driva utvecklingen tillsammans med sin
verksamhet. Användningen av e-tjänsterna har också ökat mycket, +10 968 ansökningar vilket
motsvarar en ökning med 65% jämfört med 2019. Det kan delvis förklaras av att ytterligare sju
kommuner till införde busskortstjänsten för gymnasieelever 2020. Det kom in 2 606 ansökningar av
busskort, varav l 644 avser övriga Värmland och 962 hör till Karlstad. Utvecklingen av interna etjänster har också börjat ta fart i flera av kommunerna vilket innebär att nyttan av plattformen ökar
ytterligare, e
Utöver utökningen av e-tjänster har även fler kommuner nu integrerat e-tjänsteplattformen med andra
verksamhetssystem samt anslutit plattformen till Bolagsverket och Tillväxtverkets e-tjänster Serverat.
En utbildning för att bygga e-tjänster för medarbetare i kommunerna har genomförts under året liksom
att antal nätverksträffar för att öka utbytet av erfarenheter mellan kommunerna.
Antal e-tjänster

Värmland 2020

Totalt antal

Varav nya

Ärenden

Ärenden

e-tjänster

e-tjänster 2020

2020

2019
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Antal e-tjänster

Arvika

Totalt antal

Varav nya

Ärenden

24

8

1 099

704

Ärenden

118

19

3531

1 868

Filipstad

10

1

130

284

Eda
Forshaga

44

28

897

107

Grums

22

10

315

49

Hagfors

47

32

628

123

Hammarö

58

8

858

229

184

59

14361

11 550
100
380

Karlstad

Kil

61

39

884

Munkfors

11

o

542

Räddningstjänsten

10

o

225

312

Sunne

36

30

1 576

419

Säffle

41

13

1 751

420

Torsby

43

13

647

298

Ärjäng
Totalt Värmland:

19

3

417

40

728

263

27861

16883

FORTSATT UTVECKLING AV BIBLIOTEKSSYSTEM OCH SAMVERKAN
Arbetet med att anpassa biblioteksamverkans gemensamma webbplats till det så kallade
tillgänglighetsdirektivet från EU har fortsatt men i långsammare takt än tänkt. Omställningen till fler
digitala tjänster med anledning av pandemin tog över arbetet. Där utökade vi möjligheterna för
användarna att via formulär få hjälp och stöd med teknikfrågor och litteraturtips, samt en chattfunktion
för direktkontakt med biblioteken under särskilda tider. Vi utökade också det digitala utbudet med
föreläsningar, filmer och bokcirklar. De medel som sökts och anslagits till utvecklingen via Stärkta
bibliotek och Kulturrådet har förlängts och kommer att användas under 2021.

FORTSATT UTVECKLING AV GYMNASIESAMVERKAN
Under 2020 löper avtalet vidare vad gäller det gemensamma antagningssystemet och inga övriga
åtgärder var planerade.
Inom ramen för samverkan så planeras en gemensam ansats kring system för e-hälsa, arbetet kring detta
startades upp under året.

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 utskriftstjänster och inom IT-partner där flertalet av länets kommuner
är med. Utöver dessa har arbete med gemensam upphandling inom e-hälsa påbörjats.
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Framtida utmaningar och verksamhetsrisker
Tillbakablick, framtid och vägval framåt för nämnden
• Året har formats av åtgärder pga Covid-19
• Arbetet med ramverk och uppdrag har tappat i fart pga av Covid -19
• Arbete med ärendegång kopplat samverkansstrukturer i länet är inte fastställt
• Nämndens potential är inte känd i respektive medlems organisation

Inriktningar och uppdrag för att mildra effekterna av coronapandemin
Minimera och förebygga oro (Covid-19 inriktning)
Bidra till att mildra coronakrisens påverkan på Karlstadsbor, näringsliv och
föreningsliv (Covid-19 inriktning)
Säkerställa koncernens samhällsviktiga verksamhet (Covid-19 inriktning)
Skydda riskgrupper och minska takten på smittspridning (Covid -19 inriktning)
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