
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
Plats och tid  Vallagatan 1 kl. 15:00 – 16:45 

Beslutande ledamöter 
 

Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rönning (S) 
 
 
 

  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Kommunchef Smedjebacken, Kerstin 
Söderlund 
Kommunchef Ludvika, Jan Lindström  
IT-Chef, Anna Källsved  
Nämndsekreterare, Malin Ekholm 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1-12 
 Malin Ekholm  

 Ordförande   
 Leif Pettersson (s)  

 Justerande   
 Fredrik Rönning (s) Justerare2  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Gemensamma servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-27 Paragrafer § 1-12 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på administration och service, Ludvika kommun 
 

Underskrift   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
§ 1 Anmälan av extra ärenden  3 
§ 2 Närvarorätt i den gemensamma 

servicenämnden 
2020/7 4 

§ 3 Genomgång av reglemente för den 
gemensamma servicenämnden 

2020/1 5 

§ 4 Genomgång av samarbetsavtal för den 
gemensamma servicenämnden 

2020/2 6 

§ 5 Antagande av delegationsordning för den 
gemensamma servicenämnden 

2020/4 7 - 8 

§ 6 Genomgång av budget 2020 2020/8 9 
§ 7 Beslut om uppgifter för 

samordningsgrupp  digitaliseringsråd och 
IT-chef 

2020/3 10 

§ 8 Val av firmatecknare för den 
gemensamma servicenämnden 

2020/5 11 

§ 9 Beslut om att utse dataskyddsombud 2020/9 12 
§ 10 Fastställande av sammanträdesplan för 

2020 
2020/10 13 

§ 11 Information från verksamheten 2020/11 14 
§ 12 Samverkansavtal etjänstesamverkan 

Dalarna 
2020/12 15 - 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 1   

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.  

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

- Samverkansavtal Etjänstesamverkan Dalarna  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 2  Dnr 2020/7 

 

Närvarorätt i den gemensamma servicenämnden 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden beslutar att kommuncheferna, IT-chef, 
nämndsekreterare samt föredragande handläggare, enligt överenskommelse med 
ordföranden, har närvarorätt vid nämndens sammanträden.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att följande funktioner har närvarorätt 
på nämndens sammanträden: 

- Kommuncheferna  

- IT-chef  

- Nämndsekreterare 

- Föredragande handläggare, enligt överenskommelse med ordföranden 

.______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner för distrubition 
Akten 

4



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 3  Dnr 2020/1 

 

Genomgång av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden 

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden noterar informationen.    

Beskrivning av ärendet 
Ordförande går igenom reglemente med ledamöter på nämndens sammanträde, 
nämnden har inget att invända i antaget reglemente.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för den gemensamma servicenämnden, daterad den 16 september 
2019.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2020/2 

 

Genomgång av samarbetsavtal för den gemensamma 
servicenämnden 

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden noterar informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande går igenom samarbetsavtal med ledamöter på nämndens 
sammanträde, nämnden har inget att invända i antaget reglemente.  

Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden, daterad den 30 oktober 
2019.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 5  Dnr 2020/4 

 

Antagande av delegationsordning för den 
gemensamma servicenämnden 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden antar delegationsordningen daterad den 14 
januari 2020 med ordförande Leif Petterssons (S) ändringsförslag. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-39 §§ i 
kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen. 

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en 
anställd i t ex någon av de samverkande kommunerna  att besluta på nämndens 
vägnar. 

Ärende, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten 
hänskjutas till nämnden, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av 
nämnden. 

Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande 
för de senare är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten 
kan oftast överklagas. Beslut som utgör verkställighet är  t ex sådana som avser 
beredning av ärenden. 

Beslut som följer direkt av författning eller avtal är inte heller 
delegationsärenden. Andra ärenden som brukar räknas som verkställighet är t 
ex svar på skrivelser, där styrelsen/nämnden antagit normer eller riktlinjer, 
direktupphandling och försäljning av lös egendom, vars värde inte överstiget ett 
basbelopp. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för gemensamma servicenämnden daterad den 14 januari 
2020 

Behandling 
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att i punkt 26 lägga till i kolumnen 
anmärkning att samråd ska ske med vice ordförande.  
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Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt föreliggande förslag med 
eget lagt ändringsförslag och finner att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Kommunchefer i samverkande kommuner 
IT-chef 
Administration och service för verkställighet 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  
Gemensamma servicenämnden 

  
 

 
§ 6  Dnr 2020/8 

 

Genomgång av budget 2020 

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
IT-chef informerar om budget 2020 för nämnden. IT-chef har sedan tidigare ett 
uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för servicenämnden. Modellen ska 
vara klar i april och presenteras på nämndens sammanträde den 27 april 2020. 
 ______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Akten  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 7  Dnr 2020/3 

 

Beslut om uppgifter för samordningsgrupp  
digitaliseringsråd och IT-chef 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden antar förslaget till uppgifter för 
samordningsgrupp, digitaliseringsråd och IT-chef.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige i Ludvika (2 december 2019, §165) och Smedjebacken  
(25 november 2019 § 76) beslutade om ett samverkansavtal.  
I samverkansavtalet står det att till nämndens förfogande ska det inrättas en 
samordningsgrupp och ett digitaliseringsråd. Nämnden ansvarar för att fastställa 
vilka uppgifter samordningsgruppen, digitaliseringsrådet samt IT-chef ska ha 
ansvar för. 

Ett arbete har genomförts och förslag till uppgifter har tagits fram. IT-Center 
föreslår att den gemensamma servicenämnden antar förslag till uppgifter för 
samordningsgrupp, digitaliseringsråd och IT-chef enligt bilaga daterad den 23 
december 2019. 

Beslutsunderlag 
Uppgifter för samordningsgrupp, digitaliseringsråd och IT-chef daterad den 23 
december 2019.  

Behandling  
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att IT-chef läggs till i 
samordningsgruppen.  

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt föreliggande förslag 
med eget lagt ändringsförslag och finner att nämnden gör det.  

______ 

Beslut inkl. bilaga skickas till 
Samverkande kommuner 
IT-chef 
Kommunchefer i samverkande kommuner  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 8  Dnr 2020/5 

 

Val av firmatecknare för den gemensamma 
servicenämnden 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden beslutar att från nämndens utgående skrivelser, 
avtal, fullmakter, låne- och borgensförbindelser ska, i de fall där inte annat 
beslutas, undertecknas av:  

- Gemensamma servicenämndens ordförande Leif Pettersson eller 

- Gemensamma servicenämndens vice ordförande Fredrik Rönning 

Kontrasignation av antingen:  

- IT-chef Anna Källsved 

- Kommunchef Kerstin Söderlund 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att den gemensamma servicenämnden har bildats behövs ett 
beslut om servicenämndens firmateckning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag till firmatecknare, daterad den 14 januari 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner 
Utvalda personer enligt beslut  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 

 
§ 9  Dnr 2020/9 

 

Beslut om att utse dataskyddsombud  

Beslut 
Servicenämnden utser Christer Grankvist till dataskyddsombud för den 
gemensamma servicenämnden.  

Beskrivning av ärendet 
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning samt en kompletterande 
dataskyddslag i kraft. Till följd av detta behöver servicenämnden utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet behöver en, eventuellt flera, 
dataskyddshandläggare till sin hjälp. Dataskyddshandläggaren har en operativ 
roll och handläggaren behöver ha tid för uppdraget.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Datainspektionen  
Utvald tjänsteperson  
Samverkande kommuner  
Akten  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 

 
§ 10  Dnr 2020/10 

 

Fastställande av sammanträdesplan för 2020 

Beslut 
Gemensamma servicenämnden beslutar enligt Fredrik Rönning (S) förslag.  

Behandling  
Fredrik Rönning (S) föreslår att nämnden beslutar om sammanträdesdag i 
dialog med ledamöterna samt vid sammanträden. Vidare föreslår Rönning (S) 
att nästa sammanträdesdag är den 27 april 2020 kl. 13.00 på IT-center.  

Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt Fredrik Rönning (S) 
förslag och finner att nämnden gör det.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommunerna  
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
Akten 

13



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 11  Dnr 2020/11 

 

Information från verksamheten  

Beslut 
Gemensamma servicenämnden noterar informationen  

Beskrivning av ärendet 
IT-chef informerar om IT-centers verksamhet bland annat om: 

- Vision, 
- verksamhetsidé, 
- organisation, 
- etablering av IT-verksamheten, 
 

Vidare informerar IT-chef nämnden om Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) erbjudande om digital kompetens.   
 ______ 
 

Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-27 
 

  

Gemensamma servicenämnden 
  

 
 

§ 12  Dnr 2020/12 

 

Samverkansavtal etjänstesamverkan Dalarna  

Beslut 
Den gemensamma servicenämnden ställer sig bakom samverkansavtalet.  

Notering 
Samtliga samverkande kommuner har fått kännedom om avtalet och behandlas 
i respektive kommun. 

Beskrivning av ärendet 
IT-cheferna i Dalarnas kommuner beslutade att genomföra en förstudie om en 
gemensam etjänsteplattform, i syfte att undersöka hur kommunerna kan 
samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för 
företag och privatpersoner. Rekommendationerna från förstudien var att 
dalarnas kommuner skulle gå vidare och tillsätta en projektorganisation i en 
värdkommun som ansvarar för ett införande (Mora kommun). Den 20 januari 
2020 inkom Mora kommun med ett samverkansavtal för vidare hantering i de 
samverkande kommunerna.  
 
Enligt kommunallagen (2017:725) § 27 har en nämnd, var verksamhetsområde 
ärendet berör, alltid ges tillfälle att yttra sig. Därmed ges den gemensamma 
servicenämnden möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.  

Beslutsunderlag 
1. Projektplan etjänstesamverkan Dalarna, daterad 20 januari 2020.  
2. Samverkansavtal etsjänstesamverkan Dalarna, daterad 20 januari 2020 

Behandling 
Ordförande Leif Pettersson (S) föreslår att nämnden beslutar att ställa sig 
bakom samverkansavtalet.  

Fredrik Rönning (S) föreslår att nämnden skriver med i protokollet att ärendet 
har tillkännagivits kommunerna och hanteras av respektive kommun 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Leif Pettersson (S) 
och Fredrik Rönning (S) förslag och finner att nämnden gör det.  

______ 
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Beslut skickas till 
Samverkande kommuner  
Akten 

16
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