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1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 

 

Medborgarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) med kompletterande 

tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller 

äldre- och handikappomsorg. Nämnden ansvarar även för integrationsfrågor, flyktingmottagning, 

arbetsmarknadsåtgärder och fritidsgårdsverksamhet. 

 

1.1 Organisationsbeskrivning 

 

 
 

1.2 Uppdragets omfattning 
Stab:  

Medborgarförvaltningens stab ska arbeta för att underlätta och stödja kärnverksamheten. Staben består 

av den samlade övergripande stödfunktionen.  

 

Förebyggande insatser barn & unga: 

JobbCenter Unga (JCU) är en arbetsmarknadsenhet som vänder sig till ungdomar som är mellan 16–

24 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas från flera myndigheter och 

verksamheteter både inom kommunala och statliga verksamheter.  

Fritidsgårdarna i Värnamo kommun är för ungdomar mellan 9–18 år. Det bedrivs även LSS-

verksamhet för gymnasieungdomar efter skolan i fritidsgården Navets lokaler.  

Ungdomsmottagningen dit ungdomar mellan 13–21 år kan vända sig gällande frågor om bland annat 

kroppen, preventivmedel och möjlighet till samtal med en kurator. 

Medling och stödcentrum är en verksamhet för ungdomar under 21 år som begått ett brott eller blivit 

utsatta för eller blivit vittne till ett brott. Denna verksamhet är i samverkan mellan Värnamo-, Gnosjö-, 

Vaggeryd- och Gislaveds kommuner.   

 

Tidiga insatser Barn och Unga: 

Öppenvården som ger stöd och behandling för barn/ungdomar och deras familjer. Inom öppenvården 

finns även fältsekreterarna.  
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Galaxen där man arbetar med öppenvårdsinsatser för målgruppen 13-25 år. Galaxen är ett samarbete 

mellan Värnamo-, Gnosjö- och Vaggeryd kommun. 

 

Kommunens stödboende är organiserad på denna sektion. 

 

Myndighet Barn: 

Myndighet barn består av barngruppen som handlägger utredningar och uppföljningar för barn 0-12 år 

och deras föräldrar. Sektionen består också av familjehemsgruppen som följer upp vården för barn 

som är placerade i familjehem. Gruppen har också ansvaret för att rekrytera nya familjehem, 

kontaktfamiljer/kontaktpersoner samt att handleda uppdragstagarna.  

I Myndighet barn ingår också Familjerätten som har ansvar för de familjerättsliga frågorna samt 

socionom på Familjecentralen.  

 

Myndighet Ungdom: 

Myndighet ungdom arbetar med utredning och uppföljning för ungdomar 13-20 år, inklusive 

ensamkommande flyktingungdomar. I denna sektion ingår även barn- och ungdomsgruppens 

gemensamma mottagning. 

 

Vuxen: 

Vuxensektionen inom medborgarförvaltningen består av en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. 

Målgruppen för sektionen är personer från 20 år och uppåt och riktar sig framförallt till personer med 

riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika samt spel om pengar. Stöd och behandling 

erbjuds även till anhöriga.  

Myndighetsdelen i sektionen arbetar med utredning, beslut och uppföljning av insatser.  

Öppenvårdsdelen ger stöd och behandling för målgruppen.  

I samarbete med Region Jönköpings län, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö kommun tillhandahålls 

insats i form av Case Manager för personer med svår samsjuklighet.  

 

Ekonomiskt bistånd: 

Ekonomiskt bistånd arbetar med biståndsbedömningar och för att stötta individer till egenförsörjning. I 

sektionen arbetar man även med våld i nära relationer, skuld- och budgetrådgivning samt 

förvaltningens reception. 

 

Arbete och välfärd: 

Värnamo Arbetsmarknadscenter (VAC) erbjuder olika aktiviteter som rustar individen för 

arbetsmarknaden och egenförsörjning. Verksamheten riktar sig till individer som är 25 år och uppåt 

och som står utanför arbetsmarknaden. 

På sektionen organiseras även kommunens flyktingmottagning av familjer samt kommunens 

tolkservice. 

 

Sydvästra Smålands socialjour: 

Socialjourens uppdrag är att ansvara för de ingående 10 kommunernas handläggning av akuta 

situationer under jourtid enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt tvångslagstiftningarna Lagen om vård av 

missbrukare (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU). 
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2. Framtida utveckling och utmaningar 
 

Medborgarnämnden har under många år haft stora problem med sina lokaler ur ett arbetsmiljö- och 

säkerhetsperspektiv. Under 2018 såldes polishuset och samtal är igång med den nya ägaren av 

fastigheten för att jobba fram lösningar för lokalerna som passar förvaltningen. Ritningar och 

kostnadsberäkningar på anpassade lokaler är under framtagande. Ny driftskostnad för lokalerna är 

angelägen att få fram då nämnden i dagsläget inte har något utrymme för höjd kostnad utan att det får 

konsekvenser i andra delar av verksamheten. Förvaltningen har fortsatt en utsedd projektledare på 

50% för att hålla samman processen. Fokus är fortsatt stor delaktighet från medarbetarna via 

arbetsmiljögruppen och arbetsplatsträffar. 

 

En stor utmaning för nämnden är att minska kostnaden för externa placeringar av såväl barn/ungdomar 

som vuxna. Erfarenhetsmässigt ser man att det bästa för individen är om man kan undvika att flytta 

individen från det sammanhang där personen känner sig hemma. Dock kan det vara nödvändigt att 

flytta en individ från en skadlig hemmamiljö eller ett skadligt beteende. Genom en kombination av 

utvecklade öppenvårdsinsatser och stödboende kommer nämnden ha möjligheter att hjälpa ungdomar i 

ett tidigt skede på hemmaplan med möjlighet till fortsatt skolgång eller stöd via JCU. Nämnden ser 

goda förutsättningar att utveckla redan befintligt stödboende för ensamkommande ungdomar till att 

gälla alla ungdomar och på det viset skulle kommunen kunna bistå fler ungdomar på hemmaplan och 

förhoppningsvis minska eller förkorta antalet externa placeringar. 

 

Tidiga insatser gentemot barn och ungdomar ger det bästa resultatet. Därför kommer nämnden fortsatt 

arbeta för att utveckla familjecentral, ungdomsmottagning, medling, fältverksamhet och 

fritidsgårdsverksamhet. Dessa verksamheter ska tidigt möta barn och ungdomar som behöver hjälp 

och slussa dem vidare till rätt instans, till exempel Regionens barn och ungdomshälsa, Barn och 

Ungdomspsykiatri (BUP) och även förvaltningens egna myndighetsutövningssektioner. Att komma in 

i ett så tidigt skede som möjligt är gynnande för alla.  

 

Familjehemsvården är i ett stort och viktigt utvecklingsskede som kommer att påverka arbetet i flera 

sektioner på medborgarförvaltningen. En genomlysning av familjehemsvården i Värnamo kommun 

genomfördes hösten 2018, där man har belyst alla aspekter kopplat till familjehemsvården och även 

det länsövergripande samarbetet via Familjehemsresursen. Familjehemsvården måste förändras och 

förbättras för att barn som placeras i familjehem inte ska behöva flytta från ett familjehem till ett annat 

under pågående placeringstid. Förvaltningen är mitt uppe i detta förändringsarbete och 

åtgärder/förändringar kommer att göras under 2019.  

 

Nämnden kan även konstatera att behoven för mer utvecklade hemmaplanslösningar för vuxna är 

nödvändigt då behoven hos målgruppen förändrats och ökats. Som ett led i det kommer öppenvården 

under året att flytta till andra mer ändamålsenliga lokaler. Nämnden arbetar med att identifiera 

ytterligare behov och arbeta fram lösningar som möter de förändrade och ökade behoven. 

 

Tyvärr ser nämnden ingen minskning av ärendena kopplat till våld i nära relationer utan snarare en 

ökning. Ärendena blir mer komplexa och tar mer resurser i anspråk.  

 

Nämnden ser en stor utmaning i att de målgrupper verksamheten möter blir mer och mer komplexa. 

Ungdomarna som JCU möter har större behov vilket bidrar till att det tar längre tid innan de är redo 

för studier och/eller jobb. Detsamma gäller även de vuxna verksamheten möter. Förvaltningen är inne 

i ett utvecklingsarbete mellan JCU, VAC och ekonomiskt bistånd i syfte att stärka samverkan.  
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Då arbetsförmedlingen är en nära samverkanspartner för att få ut människor i egenförsörjning följer 

nämnden deras kommande förändringar för att se hur dessa eventuellt påverkar förvaltningens 

verksamheter. 

 

Nya samt utökade målgrupper gör att verksamheterna dagligen prioriterar hårt i befintliga resurser. 

Nämnden arbetar med att hitta effektiviseringsområden samt se hur digitaliseringen kan underlätta och 

skapa utrymme i det dagliga arbetet. Dessutom är det nödvändigt att hitta smartare lösningar att klara 

nämndens uppdrag samt hitta samverkansmöjligheter med andra för att klara de effektiviseringsmål 

som samtliga nämnder fått. 

 

3. Strategier och metoder 
 

För att säkerställa att medborgarförvaltningen bedrivs på bästa och effektivaste sätt kommer 

samverkan utgöra en avgörande faktor för det fortsatt arbetet. Det gäller samverkan såväl internt som 

externt. Fokus kommer vara på att säkerställa att varje skattekrona används klokt och att de skapar 

verksamhet med hög kvalitet för invånarna i Värnamo kommun.  

Exempel på samverkan internt i kommunen som nämnden ser nödvändig att utveckla är den med barn- 

och utbildningsnämnden. Förebyggande- och tidiga insatser är framgångsfaktorer när det gäller att 

minska utanförskap. Barn- och utbildningsförvaltningen är en av de verksamheterna som möter barn 

och ungdomar tidigast. Här är det viktigt med god samverkan för att säkerställa att så väl barn- och 

utbildningsförvaltningens som medborgarförvaltningens resurser samverkar för bästa resultat för de 

barn och ungdomar som ligger i riskzonen. 

 

Vidare kommer samverkan med andra kommuner vara avgörande om nämnden ska kunna fortsätta 

bedriva en god och effektiv verksamhet med hög kvalitet. Inledande samtal med grannkommunerna 

har genomförts för att identifiera områden som skulle gynnas av att gemensamt kraftsamla kring. 

Några av de områden som har identifierats är: familjerätt, stödboende, boende kopplat till våld i nära 

relation samt personalförsörjning och kompetensutveckling. Detta är områden nämnden tror är 

nödvändiga att samverka kring för att kunna upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet som inte är 

sårbar men som också skulle kunna innebära minskade kostnader. 

 

Ytterligare ett gott exempel på samverkan där nämnden ökar kvaliteten och effektivitet i flera 

organisationer är den länsövergripande samverkan inom Barnahus. Där samverkar Region Jönköpings 

län, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och länets 13 kommuner för att underlätta för barn som 

har blivit utsatta för våld eller övergrepp. Alla involverade ser stor nytta av verksamheten men 

dessvärre ser man också ökade behov och behov av att öka verksamheten. Med anledning av detta 

kommer det under 2020 innebära en högre kostnad för Barnahus men detta är väl investerade pengar 

för såväl barnen som för professionerna.  

 

Verksamheten för individ- och familjeomsorgen står fortsatt inför stora utmaningar. En förutsättning 

för att klara dessa utmaningar är att ha en trygg och stabil personalgrupp. Medborgarnämnden kommer 

fortsatt att ha stort fokus på att minska personalomsättningen genom att arbeta för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Nämnden ser att de strategier förvaltningen arbetat utifrån de senaste åren har börjat ge 

effekt. Omsättningen ligger fortsatt på en hög nivå men förvaltningen ser ett tydligt trendbrott med en 

minskning av omsättningen från 16.1% 2017 till 11.8% 2018. Framåt gäller det att fortsätta den 

inslagna vägen och hålla i det arbete som påbörjats. Ledstjärnor i detta arbete är nära ledarskap och 

delaktighet.  
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Internt på medborgarförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete kring metoden Signs of Safety. Chefer 

och gruppledare har gått på grundutbildningen under 2018 och har sett att metoden skulle skapa en 

god grund för samverkan och helhetsperspektiv inom medborgarförvaltningen. Metoden ska säkra att 

rätt stöd ges till barn och förälder. Den bygger vidare på hur man bygger trygga miljöer med hjälp av 

individens nätverk. En bred implementering över fler sektioner kommer att underlätta arbetet med att 

förhindra stuprörstänk mellan sektionerna och skapa förståelse för varandras arbete. Ytterligare en 

effekt som förvaltningen hoppas uppnå är ökad arbetsglädje samt trivsel och därmed öka upplevelsen 

av medborgarförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Satsningen kommer ske som ett led i den 

vanliga kompetensutvecklingen men förvaltningen kommer även söka medel från socialstyrelsen för 

att finansiera satsningen. Implementeringsplan är under framtagande och full implementering räknas 

vara klar 2022. 

 

Nämnden har, genom att anställa en verksamhetsutvecklare samt en ny kvalitetsutvecklare, tagit stora 

steg mot att kunna jobba mer genomtänkt och systematiskt inom områdena verksamhetsutveckling och 

systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet har redan lett till fördjupade analyser inom områden nämnden sett 

utmaningar inom. Analyserna har gett goda underlag för kloka beslut som gjort att verksamheterna 

utvecklats/förändrats till bättre nytta till invånarna i Värnamo kommun dessutom ser nämnden att det 

kan ge ekonomiska vinster i längden. En ny modell för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet 

har också införts och implementeras under 2019. Detta arbete kommer att följas noggrant och 

revideras efter behov. 

 

 

3.1 Digitalisering 
 
Arbetet för att nå förvaltningens målbild kopplat till digitaliseringen att ”Medborgarförvaltningen ska 

2021 vara en modern och effektiv verksamhet som möter våra medborgare där de är” fortgår. Fokus 

ligger på att få verksamhetsutveckling och metodutveckling att gå hand i hand med digitaliseringen. 

 
3.2 Nyttoberäkning 
 
De digitaliseringssatsningar som medborgarnämnden påbörjat och som förväntas fortgå under 

verksamhetsplanens tid är digitaliserad nämnd och utskottsadministration, flexibelt arbetssätt, digitala 

möten och utbyggnad av wifi-installation i förvaltningens lokaler som också nyttoberäknats. Under 

verksamhetsplanens tid beräknas stor utveckling ske främst inom automatisering, exempelvis inom 

ekonomiskt bistånd, och lösningar via appar, inom öppenvården. Dessa digitalisteringsmöjligheter ser 

medborgarnämnden som önskvärda och det nya verksamhetssystemet som införs fullt ut under 2020 

kommer att öppna upp för många fler möjligheter och därmed generera nytta för så väl verksamhet 

som medborgare.  

 
2019 2020 2021 2022 

Kostnad 780 000 940 000 780 000 780 000 

Nytta 3 164 000  3 630 000  3 940 000 4 050 000 

Netto 2 384 000 2 690 000  3 160 000 3 270 000 
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 
 

4.1 Nämndens mål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: 
 
Att MBF medverkar till en hållbar livssituation som ger trygghet för dem vi är till för. 
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

IFO övergripande 
Nöjd medborgarindex – Stöd för 

utsatta personer 

 58% 60% 62% 64% 

Social barn och ungdomsvård:  
Ej återaktualiserade barn 0-12 år 

ett år efter avslutad utredning eller 

insats, andel (%) 

 

79% 80% 83% 85% 87% 

Ej återaktualiserade barn 13-20 år 

ett år efter avslutad utredning eller 

insats, andel (%) 

81% 83% 85% 87% 89% 

Ekonomiskt bistånd:  
Ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

80% 82% 84% 86% 88% 

Missbruk och beroendevård: 
Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruk +21år ett år efter avslutad 

utredning eller insats, andel (%) 

 

65% 70% 75% 80% 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
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Nämndsmål: 

Att MBF har medarbetare som är aktivt deltagande i att driva verksamhetsutveckling. I det är det viktigt 
för oss att ha med perspektivet från de vi är till för 

 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer: 2018 2019 2020 2021 2022 

Andelen lyckade kontaktförsök 

med handläggare 

 40% 50% 60% 70% 

KKIK mått 3 
Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt 
en enklare fråga till kommunen? 

 100% 100% 100% 100% 

Medarbetarundersökningen: 

kvalitetsområde mål och 

uppföljning 

 4,2  4,4  

Medarbetarundersökning: HME 

(hållbart medarbetar engagemang) 

 75  77  

Medarbetarundersökning: HME 

(hållbart medarbetar engagemang) 

 4,0  4,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. 

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

  
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 
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Nämndsmål:  

Att MBF upplevs som en attraktiv arbetsgivare genom att vi har en välmående personal som ges möjlighet 
att utvecklas och växa inom sitt område 

 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Ledarskap  

 75  80  

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Motivation  

 80  85  

Medarbetarundersökning: den 

enskilda frågan ”Vad tror du, har du 

bytt arbetsgivare om ett år?” 

 55  50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  

 



11 ( 14 ) 
Verksamhetsplan för medborgarnämnden 2020-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsmål: Att MBF alltid har en medvetenhet om miljön, så att klimatsmarta och hållbara val 
underlättas 

 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andel personbilar och lätta lastbilar i 

MBF som är miljöklassade (enligt 

förordningen 2006:227 §11) 

46% 55% 65% 75% 85% 

Andelen av MBF:s medarbetare som 

instämmer i att de har tillgång till 

information och kunskap för att 

agera och göra val i sitt arbete som 

leder till minskad miljöpåverkan 

98% 99% 100% 100% 100% 

 

4.2 Ekonomi  
 

 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Medborgarnämnd 2 011 1 003 1 441

Medborgarförvaltning gem 17 415 17 908 15 663

Myndighet barn 36 318 38 256 27 324

Vuxen 15 461 12 079 12 867

Ekonomiskt bistånd 36 733 30 404 34 175

Förebyggande insatser Barn/Unga 9 056 10 713 10 958

Myndighet ungdom 23 097 22 558 12 925

Arbete & välfärd 5 070 3 156 14 251

Tidiga insatser Barn/Unga -11 484 11 858 8 618

Socialjour 875 766 695

NETTOKOSTNAD 134 552 148 700 138 917 140 926 140 011 139 345  
 

 

 

 

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

  
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt –plan 2021-2024 
 

 

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal

Projektblad 

nr

2020 2021 2022 2023 2024

Medborgarnämnd 001 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139

SUMMA INVESTERINGAR 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139  

4.3 Nämndens HR 
Kompetensförsörjningen är precis som för många andra nämnder en stor utmaning för 

medborgarnämnden. Att finna, få och behålla personal är nyckeln till en kostnadseffektiv verksamhet 

med hög kvalitet.  

Nämnden har de senaste åren arbetat mycket med attraktiviteten bland annat genom delaktighet, att 

skapa en tydligare organisation och skapa förutsättningar för ett nära ledarskap. Vidare har arbetet med 

att skapa en arbetsmiljö som är anpassad för den verksamheten nämnden bedriver varit en avgörande 

faktor i att medborgarförvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att förbättra den 

fysiska arbetsmiljön har tagit god fart och beräknas vara klart under början av verksamhetsplanens tid.  

Under 2018-2019 har förvaltningen haft friskvårdstimme som ett pilotprojekt och vid första 

uppföljningen ser förvaltningen att den upplevts mycket positiv och som en hög attraktivitetsfaktor, 

dock ser förvaltningen att de gångna 9 månaderna är för kort tid för att dra några slutsatser om 

effekten på sjuk- och omsättningstal och därför önskar förvaltningen att förlänga pilotprojektet under 

2019-2020. 

Att skapa trygga medarbetare genom introduktion och kompetensutveckling tror nämnden är 

ytterligare en framgångsfaktor för att minska sjukfrånvaro och omsättning. En ny introduktionsplan 

har arbetats fram och är igång och utvärderas kontinuerligt för att ständigt kunna förändras och 

förbättras utifrån behov. Vidare är nämnden på väg in i en stor kompetensutvecklingssatsning i 

metoden Signs of safety, förhoppningen är att genom denna satsning ska skapa medarbetare som är 

tryggare i sina bedömningar och öka kvaliteten i dem. Vidare ses detta som en metod som kan 

implementeras på bred front och skapa större förståelse och bättre förutsättningar för att samverka 

mellan sektionerna. Satsningen kommer till viss del att finansieras genom nämndens egna 

kompetensmedel men också medel som sökts från Socialstyrelsen. 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 206 183 -23 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 200 177 -23 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 68 83 +15 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 64 78 +14 

Andel kvinnor, % 67,0 73,8 +6,8 
procentenheter 

Sysselsättningsgrad, % 96,9 96,9 Oförändrat 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Övertid, tkr 989 1110 +121 

Övertid, timmar 2467 2645 +178 

Mertid, tkr 461 477 +16 

Mertid, timmar 2292 2156 -136 

Timlön, tkr 4200 3351 -849 
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Timlön, timmar 31530 24877 -6653 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % 7,82 9,03 +1,21 
Procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 52,60 48,41 -4,19 
Procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 1713 2208 +495 

I förvaltningens sjukfrånvaro 9,03 % inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 89 medarbetare. Sjukfrånvaron för övriga medarbetare, 

exklusive BEA-anställda inom förvaltningen, uppgår till 7,07 % samt 52,24 %. 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Personalomsättning, %  16,1 24,2 +8,1 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 14,1 22,2* +8,1 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska 4 4 Oförändrat 
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar samt uppsägningar inom verksamheten flyktingmottagande uppgår till 11,8 %. 

 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Antal 3 3 2 3 2 

 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
(Används för att ytterligare beskriva verksamhetens omfattning, frivillig att använda) 

 Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Invånare totalt, antal 34 206 34 428 34 592 34 832 35 092 35 372 

Kostnad barn- och ungdomsvård, 
kr/inv 

2480 2444 1741 1729 1696 1663 

Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv 546 592 577 573 569 564 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 1111 1048 914 907 900 893 

Kostnad individ- och familjeomsorg, 
kr/inv 

4317 4166 3339 3316 3272 3226 

Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 

1152 1228 1377 1353 1343 1332 

Kostnad flyktingmottagning, kr/inv 1561 1459 756 750 745 739 

       

Total kostnad, tkr       

Kostnad barn- och ungdomsvård 84 831 84 140 60 222 60 222 59 527 58 832 

Kostnad missbruksvård vuxna 18 676 20 373 19 952 19 952 19 952 19 952 

Kostnad ekonomiskt bistånd 38 003 36 076 31 602 31 602 31 602 31 602 

Kostnad individ- och familjeomsorg 147 667 143 436 115 506 115 506 114 811 114 116 

Kostnad arbetsmarknadsåtgärder 39 505 42 281 47 643 47 134 47 134 47 134 

Kostnad flyktingmottagning 53 395 50 008 26 136 26 136 26 136 26 136 
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5. Sammanfattning 
 

Nämndens största utmaning inom verksamhetsplanens tid kommer att vara att klara det 

effektiviseringsmål som samtliga nämnder har fått. Samtliga av medborgarnämndens ansvarsområden 

kommer att analyseras för att identifiera möjliga effektiviseringsområden utan att man ser en negativ 

påverkan för helheten, det vill säga att en effektiviseringsinsats hos medborgarnämnden får inte 

generera en förhöjd kostnad hos någon av kommunens övriga nämnder. 

 

Nämnden ser att samverkan såväl internt som externt kommer vara en framgångsfaktor i 

effektiviseringsarbetet. Att utveckla det förbyggande arbetet för att undvika att barn/ungdomar samt 

vuxna fastnar i utanförskap, detta är dock något som behöver ske i samverkan med andra aktörer. 

Medborgarnämnden behöver vara öppen för nya sätt att arbeta tillsammans med andra aktörer för att 

säkerställa effektivt användande av de medel nämnden har att förfoga över. 

 

Vidare blir arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar och där tillika utveckla våra 

öppenvårdsinsatser prioriterat för att kunna stödja individer till en trygg tillvaro. 

 

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, utveckla introduktion och att arbeta för stabila 

arbetsgrupper med trygga medarbetare och ett nära ledarskap kommer genomsyra nämndens arbete 

under verksamhetsplanens period.  

 

 

 

 


