SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-15

1 (1)

§ 115

Revidering av reglemente och samverkansavtal den
gemensamma drifts-och servicenämnden
Dnr KS/2021:448
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med
10 000 kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal
för samverkan.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och
samverkansavtal har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av
parterna samt att mindre justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden
kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta
behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt
reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av
respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och servicenämnden
har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och avtal för
samverkan.
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000
kr. Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en
höjning av grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 19 maj
2021.
Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och
servicenämnden den 19 maj 2021.
_____
Beslutet skickas till:
Drifts- och servicenämnden
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Revidering av reglemente och samverkansavtal för
den gemensamma drifts-och servicenämnden
KS/2021:448
Förslag till beslut
1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10
000 kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022.
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal
för samverkan.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och
samverkansavtal har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av
parterna samt att mindre justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden
kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta
behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt
reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av
respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och servicenämnden
har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och avtal för
samverkan.
Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000
kr. Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en
höjning av grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022.
Utredning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en ökad kostnad om 10 tkr. Finansiering sker inom ITenhetens ram.

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne
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Sunne
Kvarngatan 4

Telefon
Vxl 0565-16000

Internet
sunne.se
anna.bryntesson@sunne.se
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Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-08-25
Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 19 maj
2021.
Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och
servicenämnden den 19 maj 2021.

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Drifts- och servicenämnden
Ekonomienheten

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare

KARLSTADS KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

Beslutad av:
Beslutsdatum:
Ersätter:
Gäller fr o m:

Kommunfullmäktige
2015-09-17
2016-01-01201001-01
2016-01-01 202201-01

Reglemente för drifts- och servicenämnden
Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs och
Karlstads kommuner, samt landstinget iRegion Värmland, nedan
benämnda samverkande parter, ingår fr o m 2016-01-01 i den
gemensamma drifts-och servicenämnden som inrättades 2010-01-01.
Karlstads kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i
Karlstads kommun och ingår i dess organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de
samverkande parterna ingånget samverkansavtal för den
gemensamma nämnden.
Nämndens uppgifter
Verksamhetsområde
1 § Nämnden utgör enligt 3 kap 3a§9 kap. 20 § kommunallagen
(1991:9002017:725) styrelse för verksamheten och har ansvar gentemot de
samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående
i drift, service, support eller sam-ordning av upphandling av egendom,
innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, tjänster för
systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden av två
eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt
beslut.
Nämndens verksamheter – särskild förvaltning
2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara
- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande
administration;
- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i
tillämpliga delar;
- ansvarig för kommunikationsverksamheten.
Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning
3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet
- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom.
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Nämndens ställning
4 § Nämnden fattar beslut i Karlstads kommun och ingår avtal för Karlstads
kommuns räkning. Karlstads kommun har därför att hantera och svara för
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa p g a avtal
som nämnden ingått.
Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande parter med
anledning av eventuella civilrättsliga krav som har riktats mot Karlstads
kommun enligt första stycket.
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes
motpart vid förvaltningsbesvär.
Talerätt m m
5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande parternas talan
i alla ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och
ärenden rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa överenskommelse
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
6- § Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads kommun hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller
riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade
årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget
och utfall till kommunstyrelsen enligt de anvisningar som kommunstyrelsen
utfärdar.
Samtliga rapporter ska lämnas till de samverkande parterna vid samma tillfälle.
Nämndens arbetsformer
Sammanträden
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden bestämmer
annat.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare får, om särskilda skäl föreligger,
närvara på nämndens sammanträden på distans.
Sammansättning
8 § Nämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare eller, om antalet
samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs
för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en
ledamot och en ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det utses en
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse nämndens ordförande
och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som representerar
landstinget iRegion Värmland.
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Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som
valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har
trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig
på sammanträde men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
11 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer.
Ersättare för ordföranden
12 § Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande
kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den
till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Kallelse
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd
14 § Kommunalråd och landstingsråd regionråd från samverkande part, som
inte är ledamot eller ersättare i nämnden, får närvara och delta i
överläggningar meninte delta i besluten vid sammanträden i nämnden.
Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning
mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Kommunalråd och landstingsråd regionråd har även rätt att få sin mening
antecknad tillprotokollet.
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Justering och anslag av protokoll
15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås på de
samverkande parternas anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen efter att
det sist anslagna tillkännagivandet satts upp.
Reservation
16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Delgivning
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller
annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice
ordförande eller av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Revision
19 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande
parterna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos
var och en av de samverkande parterna.
Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt
personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget.

AVTAL OM SAMVERKAN I
GEMENSAM
DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils,
Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs
kommuner, samt landstinget i Region Värmland, nedan benämnda
samverkande parter, ingår från och med den l januari 2016 i den gemensamma
drifts- och servicenämnden som inrättades den 1 januari 2010.
Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed
i Karlstads kommun och ingår i dess organisation.
För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1.

1 UPPGIFTER
Nämnden ansvarar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda,
specificerade uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av
upphandling av egendom, innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser,
tjänster för systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden
av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt
beslut.
Beredskap finns hos Karlstads kommun att utföra verksamhet åt nämnden inom IT-digitaliseringsområdet. och anknytande områden som t.ex. e-tjänster, eHälsa
och webbtjänster. Skulle visst uppdrag avse verksamhet av annan art, ska
nämndens accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga
samverkande parters fullmäktige första gåängen sådant uppdrag antas.
Utöver i föregående stycke angivna begränsning för uppdrag till nämnden, är de
samverkandeparterna- mot bakgrund av bland annat Karlstads kommuns i detta
avtal angivna, särskilda ansvar för utförande till följd av nämndens beslut - eniga
om att nämnden inte bör acceptera uppdrag om ledamot eller tjänstgörande
ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter sig det.

2 ADMINISTRATION MM
Kommunledningskontoret i Karlstads kommun ska ha ansvaret för
beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och
administrera den verksamhet somnämnden ansvarar för.

För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande.
Kommundirektörerna-och regiondirektören utgör nämndens beredningsgrupp.

3 PERSONAL OCH ÄGANDERÄTT TILL EGENDOM
Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska företrädesvis
utföras genom Karlstads kommuns försorg. För verksamhet som sålunda utförs i
Karlstads kommuns egen regi, ska Karlstads kommun vara huvudman samt ska
kommunen äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös
egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive part samt vara
arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. Om verksamheten
utförs av annan kommun eller av landstinget iRegion Värmland gäller motsvarande
bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren.

4 FÖRSÄKRING
Den samverkande part som har äganderätt till egendom som nyttjas för nämndens
verksamhetska se till att egendomen försäkras.

5 KOSTNADSFÖRDELNING MM
Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive
förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler.
I övrigt ska de samverkande parterna lämna ett årligt bidrag till nämndens
verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande
kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de
samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget.
Betalning av bidraget ska ske i januari månad varje år. Beloppet ska räknas upp
årligen med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M.
Basår för indexberäkningen är 2009 och jämförelsemånad är oktober. Årsbeloppet
för respektive år baseras på indexuppräkning för oktober månad föregående år.
Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande
parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter
kommer överens om. Den principiella utgångspunkten för parternas
fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande
parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.
Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Karlstad och samverkande
parterkommer överens om i varje enskilt fall.
Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.

Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder.

6 INSYN I FÖRVALTNINGEN
Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och
redovisning somgäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive
samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Karlstads
kommuns egna nämnder.

7 MANDATPERIOD
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna
val tillkommun- och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet
ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens
utgång. Avtalets första tjänstgöringsperiod är från och med den 1 januari 2022 till och
med den 31 december 2022. [1 januari 2016 till och med den 31 december 2018].

8 SAMMANSÄTTNING M.M
Nämnden ska bestå av 17 ledamöter och 1I7 ersättare eller, om antalet samverkande
parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet
parter. Varje samverkande part utser en ledamot och en ersättare. Bland nämndens
ledamöter ska det utses en ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens
ordförande och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som
representerar landstinget iRegion Värmland.
De samverkande parterna är överens om att nämnden bör sammanträda vid minst fyra
tillfällen per år.

9 OMFÖRHANDLING
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkande part om förutsättningarna
väsentligenhar förändrats.

10 TVISTER
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas
därigenom,ska den avgöras av allmän domstol.

11 AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 [[1 augusti
2021] till och med den 31 december 2024], under förutsättning att de samverkande parterna
har godkänt avtalet genom beslut.
Respektive parts styrelse, kommunstyrelsen för kommunernas räkning och
landstingsstyrelsen Regionstyrelsen för landstingets Regionens räkning, äger rätt att
besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal.
Skriftlig uppsägning ska ske senast tolv månader före avtalstidens utgång och skickas
till samtliga samverkande parter. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år
varje gång.
Om uppsägning sker utträder den part som sagt upp avtalet. För övriga
samverkande parter fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan
överenskommelse träffas.
Efter tidpunkten för utträdet har en utträdande part inte längre rätt att dra nytta av den
samverkan som sker genom nämnden. En utträdande part ersätts inte för eventuella
förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande part är skyldig att ersätta
Karlstads kommun för eventuella kostnader till följd av uppdrag eller verksamhet som
nämnden åtagit sig för partens räkning i tiden före utträdet. Ersättning ska utgå med
det belopp som gäller utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella
fördelningsnyckel. Avräkning ska ske för eventuell kostnadsreducering som kan
uppstå till följd av att den utträdande parten upphör att samverka.

Detta avtal har upprättats i 17 likalydande originalexemplar, varav de samverkande
parternahar tagit var sitt.

