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§ 52

Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av
systemstöd för elevhälsa - drifts- och servicenämnden
Dnr KS/2021:595
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Sunne kommun såsom samverkande part i den gemensamma driftsoch servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt
Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa.
2. Sunne kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om
drift, service, support och/eller utveckling av system för elevhälsa.
Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Sunne kommun
ingår i, har beslutat om inriktningsbeslut för gemensamt
upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.
Inriktningsbeslutet syftar till att delta i ett gemensamt upphandlingsprojekt
(start under kvartal 1, 2022) som utreder nytta och värde med gemensamt
systemstöd och vilka förutsättningar som finns för gemensam upphandling.
Beroende på utfall från arbetet kommer projektgruppen skicka ut en
förfrågan om deltagande i en kommande upphandling, denna förfrågan
skickas då till samtliga parter i nämnden.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-08
DSN/2021:10 § 8 2021-09-17
_____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, Karlstad kommun
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Inriktningsbeslut gällande gemensam upphandling av
systemstöd för elevhälsa - drifts- och servicenämnden
KS/2021:595
Förslag till beslut
1. Sunne kommun såsom samverkande part i den gemensamma driftsoch servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt
Karlstads kommun att genom DSN:s försorg genomföra
upphandlingsprojekt av system för elevhälsa.
2. Sunne kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om
drift, service, support och/eller utveckling av system för elevhälsa.
Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun, som Sunne kommun
ingår i, har beslutat om inriktningsbeslut för gemensamt
upphandlingsprojekt gällande system för elevhälsa, Dnr DSN/2021:10.
Inriktningsbeslutet syftar till att delta i ett gemensamt upphandlingsprojekt
(start under kvartal 1, 2022) som utreder nytta och värde med gemensamt
systemstöd och vilka förutsättningar som finns för gemensam upphandling.
Beroende på utfall från arbetet kommer projektgruppen skicka ut en
förfrågan om deltagande i en kommande upphandling, denna förfrågan
skickas då till samtliga parter i nämnden.
Ekonomiska konsekvenser

Inga.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej

Postadress
Sunne kommun
1. Lärande och utbildning
686 80 Sunne

Besöksadress
Sunne
Kvarngatan 4

Telefon
Vxl 0565-16000
0565-16047

Internet
sunne.se
anna.ullenius@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse 2021-11-08
DSN/2021:10 § 8 2021-09-17

Ylva Winther
Skolchef

Anna Ullenius
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, Karlstad kommun
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll 2021-09-17

§8
Inriktningsbeslut gällande gemensam
upphandling av systemstöd för elevhälsa
Dnr DSN/2021:10

Dpl 09

Gemensam drift- och servicenämnds beslut

1. Nämnden rekommenderar de samverkande parterna att senast den 30
november 2021 fatta bindande inriktningsbeslut med besked till
nämnden med om en avser att delta i upphandlingsprojektet av system
för elevhälsodokumentation och journalföring.
2. Vid inriktningsbeslut enligt punkt 1 med positivt besked rekommenderas
samverkande part även ange om intresse finns för samverkan genom
nämnden för frågor om drift, service, support och/eller utveckling av
elevhälsodokumentation och journalföring. Det innebär inte att en
förbinder sig att nyttja sådana tjänster utan ställningstagande görs när
projektgruppen preciserar vilka tjänster som kan tillhandahållas samt
anger kostnaderna för dessa tjänster.
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har idag ett avtal med en leverantör för system av
elevhälsans samlade dokumentation och journalföring. Avtalet behöver
förnyas genom upphandling.
Genom drifts- och servicenämnden vill vi erbjuda nämndens parter att delta
i det planerade upphandlingsprojektet genom att bekräfta sitt deltagande
senast 30 november 2021. Fördelen med en upphandling via drifts- och
servicenämnden är att samverkan avseende andra tjänster då kan ske, som
exempelvis samverkan kring mjuka värden som arbetssätt, metodik och ett
ökar erfarenhetsutbyte mellan de olika parterna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2021.
Beslutet skickas till

Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden
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