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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Protokoll 2018-03-23
Tid och plats

Fredag den 23 mars 2018, kl. 10.00 - 12.00
Arnön, Karlstad CCC

Tjänstgörande

Monika Bubholz (MP) (Karlstad), ordförande
Hans Nilsson (HEL) (Eda)
Thorbjörn Parling (S) (Filipstad)
Tore Ingman (S) (Grums)
Mikael Johansson (S) (Kil)
Ulf Granhagen (S) (Kristinehamn)
Gunilla Ingemyr (C) (Sunne)
Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby)
Fredrik Larsson (M) (Liv)
Ann-Sofie Ronacher (S) (Hagfors), tjänstgör för Åsa Johansson (S)
Michael Hamberg (L) (Hammarö), tjänstgör för Per Aspengren (S)
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) (Säffle), tjänstgör för Dag Rogne (C)

Justerare

Kjell-Erik Mattsson (S) (Torsby)

Tid och plats för justering

Karlstad den 13 april 2018

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd Drift- och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-23
Datum då anslaget sätts upp

2018-04-16

Datum då anslaget tas ner

2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
Underskrift
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Övriga närvarande

Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun
Lotta Wahlén, IT-chef, Karlstads kommun
Olof Johannesson, projektledare, Region Värmland
Göran Andersson, IT-chef, Arvika kommun
Mari Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun
Mikael Kilhage, IT-chef, Filipstads kommun
Ingrid Magnusson, stabschef, Landstinget i Värmland
Åsa Hansen, bibliotekschef, Karlstads kommun
Dan Tågmark, stadsjurist, Karlstads kommun
Viktoria Grännsjö, kommunikatör, Karlstads kommun

Underskrifter Sekreterare
Viktoria Grännsjö
Ordförande
Monika Bubholz
Justerare
Kjell-Erik Mattsson
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Protokoll 2018-03-23

§1
Bibliotek Värmland
Dnr DSN-2018-5

Dpl 01

Drift- och servicenämndens beslut

1. Nämnden accepterar att åta sig uppdrag enligt vad som anges i dokumentet
”Förslag för fortsatt bibliotekssamverkan, innefattande förslag till uppdrag till den
gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun” med bilagor, nedan
Förslaget.
2. Nämnden bekräftar särskilt att uppdraget enligt punkt 1 innebär att nämnden
ensam övertar rollen som ansvarig myndighet och personuppgiftsansvarig för de
delar av den databas om låntagare och deras lån, reservationer och andra
beställningar där delning av sådan information sker mellan de i
bibliotekssamverkan ingående kommunala nämnderna enligt vad som framgår av
punkt 4 i och bilaga 2 till Förslaget.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen vid Karlstads kommun uppdras att i egenskap av
ansvarig enligt punkt 5 i Förslaget för uppdragets utförande verkställa erforderliga
avtalsöverlåtelser från Region Värmland.
4. Upphandlingschefen vid Karlstads kommun, kommunledningskontoret, uppdras
och ges rätt att besluta att inleda upphandling för nytt avtal för
biblioteksdatasystem och bibliotekswebb samt att fatta tilldelningsbeslut eller
beslut om att avbryta upphandlingen. Samråd om förfrågningsunderlagets innehåll
och utformning ska ske med styrgruppen för bibliotekssamverkan.
5. Upphandling enligt punkt 4 ska innehålla option som ger möjlighet för samtliga
bibliotek inom bibliotekssamverkan enligt uppdraget att utnyttja gemensamt
biblioteksdatasystem och bibliotekswebb på samma funktionalitetsnivå.
6. Deltagande kommuner inom bibliotekssamverkan erinras om att ett utnyttjande
från nämnden av option enligt punkt 5 förutsätter att uppdraget enligt punkt 1 först
kompletteras genom beslut i nämnden och föregående förankring bland samtliga
deltagande kommuner.
Sammanfattning av ärendet

Det övergripande rättsliga ansvaret för den rådande samverkan mellan de
värmländska kommunernas bibliotek - kallad Bibliotek Värmland - måste till följd
av bildandet av regionkommun övergå från Region Värmland till annan part. Den
gemensamma drift- och servicenämnden (DSN) har identifierats som lämplig att
överta det formella ansvaret för Bibliotek Värmland. I samband med överförandet
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av detta ansvar bör även DSN överta ansvaret för databasen kopplad till
bibliotekssamverkan, i de delar där informationsdelning sker mellan biblioteken, i
syfte att därigenom säkerställa legaliteten i informationsdelningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 14 mars 2018.
Förslag för fortsatt bibliotekssamverkan, innefattande förslag till uppdrag till den
gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun.
Yrkanden

Monika Bubholz (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med
tillägg av punkt 5 och 6:
1. Nämnden accepterar att åta sig uppdrag enligt vad som anges i dokumentet
”Förslag för fortsatt bibliotekssamverkan, innefattande förslag till uppdrag till den
gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun” med bilagor, nedan
Förslaget.
2. Nämnden bekräftar särskilt att uppdraget enligt punkt 1 innebär att nämnden
ensam övertar rollen som ansvarig myndighet och personuppgiftsansvarig för de
delar av den databas om låntagare och deras lån, reservationer och andra
beställningar där delning av sådan information sker mellan de i
bibliotekssamverkan ingående kommunala nämnderna enligt vad som framgår av
punkt 4 i och bilaga 2 till Förslaget.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen vid Karlstads kommun uppdras att i egenskap av
ansvarig enligt punkt 5 i Förslaget för uppdragets utförande verkställa erforderliga
avtalsöverlåtelser från Region Värmland.
4. Upphandlingschefen vid Karlstads kommun, kommunledningskontoret, uppdras
och ges rätt att besluta att inleda upphandling för nytt avtal för
biblioteksdatasystem och bibliotekswebb samt att fatta tilldelningsbeslut eller
beslut om att avbryta upphandlingen. Samråd om förfrågningsunderlagets innehåll
och utformning ska ske med styrgruppen för bibliotekssamverkan.
5. Upphandling enligt punkt 4 ska innehålla option som ger möjlighet för samtliga
bibliotek inom bibliotekssamverkan enligt uppdraget att utnyttja gemensamt
biblioteksdatasystem och bibliotekswebb på samma funktionalitetsnivå.
6. Deltagande kommuner inom bibliotekssamverkan erinras om att ett utnyttjande
från nämnden av option enligt punkt 5 förutsätter att uppdraget enligt punkt 1 först
kompletteras genom beslut i nämnden och föregående förankring bland samtliga
deltagande kommuner.
Beslutet skickas till

Samtliga i Bibliotek Värmland samverkande kommuner
Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Värmland
______
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Protokoll 2018-03-23

§2
Val av dataskyddsombud för drifts-och
servicenämnden
Dnr DSN-2018-6

Dpl 01

Drift- och servicenämndens beslut

Drifts- och servicenämnden utser kommunledningskontorets dataskyddsombud till
sitt dataskyddsombud.
Sammanfattning av ärendet

Drifts- och servicenämnden behöver utse ett dataskyddsombud innan
dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Kommunledningskontoret
har tagit fram ett förslag som bygger på att alla Karlstads kommuns nämnder och
bolag samt sådana kommunalförbund och samordningsförbund där Karlstads
kommun är medlem, utser ett gemensamt centralt placerat dataskyddsombud.
Syftet med det är att skapa en organisation som har förmåga att arbeta med
integritetsfrågor utifrån ett koncernövergripande perspektiv.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 14 mars 2018.
Beslutet skickas till

Carina Wiberg, kommunledningskontoret

______
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Protokoll 2018-03-23

Information
Projektet Digitalisering - genom samverkan

Olof Johannesson, projektledare Region Värmland och Karlstads kommun
informerar.
Dataskyddsförordningen - exempel från två kommuners arbete

Göran Andersson, IT-chef Arvika kommun och Marie Edwinson, stadsjurist
Karlstads kommun, informerar.
Digitaliseringsarbete - exempel från två kommuners arbete

Mikael Kilhage, IT-chef Filipstads kommun och Peter Jönarp, IT-strateg Karlstads
kommun, informerar.
Nomineringsprocess Ineras programråd

Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstads kommun, informerar.
Redovisning av delegeringsbeslut

Inget att redovisa.
Information om förändringar av ledamöter och ersättare i nämnden

Inget att redovisa.
Pågående och eventuellt kommande samverkansområden inom nämnden

Lotta Wahlén, IT-chef Karlstads kommun, informerar.
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