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Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 14.15-14.19 
     
 
                                                                              
Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande  
 Olle Engström (S) 
 Torbjörn Parling (S) 
  Åsa Hååkman Felth (S) 
 Christer Olsson (M)  
 
   
Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl, teknisk chef  
 Jan Fröding, bibliotekschef 
                               Nicole Lindberg, sekreterare 
                          
 
Justerare:               Christer Olsson  
   
  
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 5 mars 2018 
 
 
Underskrifter:  
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
Ordförande Per Gruvberger            Justerande Christer Olsson 
      
                  
       
……………………………………………    
Sekreterare Nicole Lindberg            Paragraf 21 
 
 
______________________________________________________________________  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ: Kommunstyrelsens teknikutskott § 21 
 
Sammanträdesdatum: 5 mars 2018 
 
Anslagsdatum: 5 mars 2018                    Datum för anslagets nedtagande: 28 mars 2018 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________  
 Nicole Lindberg 



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
                 

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 5 mars 2018 
  

 8 (10) 
 
 

       Tu § 21                          Dnr KS 2018/51  
 
 
Bibliotekssamverkan i Värmland 
 
I tjänsteskrivelse 2018-02-26 skriver kommunchef Claes Hultgren  
och biblioteks- och tf. kulturchef Jan Fröding följande: 

 
”Under drygt ett års tid har frågan om avtal och personuppgiftsansvar 
varit uppe till diskussion i bibliotekschefsgruppen. Frågan blev akut när 
det stod klart att Region Värmland och Landstinget skulle slås ihop och 
när det även kom fram att den nya GDPR-lagstiftningen skulle kunna 
orsaka problem för samarbetet. 
 
Bibliotekssamverkan har idag ett antal avtal som hanteras via Region 
Värmland. Avtalen kan inte tas över av den nya regionkommunen 
eftersom kommunerna inte kommer att vara medlemmar i 
regionkommunen.  
 
Om avtalen tas över av den gemensamma Drift- och Servicenämnden 
hanteras de juridiska frågorna kring personuppgifter och avtal. Då är det 
juridiskt okej att dela personuppgifter mellan kommunerna. Att dela 
personuppgifter är en av grundförutsättningarna för att hantera en 
gemensam bibliotekskatalog som möjliggör att man kan låna en bok i en 
kommun och lämna tillbaka den i en annan. Det innebär även att man 
som ”kund” har ett större urval och numerär av böcker att välja mellan. 
Om respektive kommun ska hantera ”sitt” avtal separat faller dessa 
möjligheter utifrån juridiska aspekter. 
 
Driften av bibliotekssystemet sköts idag av Karlstads kommuns IT-
avdelning. IT-avdelningen kommer fortsatt att vara utförare av driften 
men på uppdrag av Drift- och Servicenämnden. 
 
Genom att flytta ansvaret till Drift- och Servicenämnden har alla 
kommuner ett inflytande över driftfrågorna. Nämnden får även ansvaret 
för att upphandla nytt system vilket är en sådan uppgift som den 
gemensamma nämnden skapades för. 
Under förutsättning att vi vill fortsätta samverkan inom Bibliotek 
Värmland kan vi konstatera att det bara finns ett alternativ utifrån de 
juridiska kraven och det är att vår gemensamma nämnd tar ansvar för att 
upphandla nytt system och även ansvaret för driften.”  
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Teknikutskottet föreslås besluta 
att avtal och ansvaret för personuppgifter avseende bibliotekssamverkan 
Värmland överförs till Drift- och Servicenämnden. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av biblioteks- och tf. kulturchef Jan 
Fröding som även besvarar frågor. 
 
Teknikutskottet beslutar 
att avtal och ansvaret för personuppgifter avseende bibliotekssamverkan 
Värmland överförs till Drift- och Servicenämnden. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______  
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