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1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till 

självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:  

• kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar 

• kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice 

och posthantering  

• kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer och 

telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-utveckling och 

upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet  

• kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 

resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola 

• logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon 

 

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för  

• kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet 

 

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 

verksamhet. 

 

1.1 Organisationsbeskrivning 
 

 
 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
Serviceförvaltningen består av 193 tillsvidareanställda medarbetare och ca 600 med en tidsbegränsad 

anställning. Förvaltningen ansvarar för är IT, kostverksamhet, post och tryckeri, bemanningsenhet för 

vikarie inklusive resurspoolerna för förskola, omsorg och kost, kommunens kontaktcenter samt från 

och med den 1 april 2019 även kommunens logistikenhet med tillhörande bilpool. 
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IT-avdelningen 

IT-avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer och 

Ipads. Stöttar förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköpen av 

hårdvara och programvara. Utöver det erbjuds förvaltningarna stöd i frågor kring drift och system.  

Kostverksamheten 

Kostverksamheten levererar drygt 2 300 000 portioner per år via 47 kök. Till omsorgsförvaltningens 

verksamheter ca 1 000 portioner per dag varav 250 är till matdistributionskunder, via 4 tillagningskök 

och 2 serveringskök bemannade med 23 medarbetare. Till barn- och utbildningsförvaltningen drygt 10 

000 portioner per dag via 18 tillagningskök, 3 mottagningskök och 20 serveringskök, bemannade med 

89 medarbetare. Portionerna fördelar sig med 2 200 till förskolor, 6 800 till grundskolor och 1 000 till 

gymnasieverksamheten.  

Enheten för post och tryckeri 

Enheten ansvarar för kommunens interna och externa posthantering. Med egen turbil levereras och 

hämtas internposten dagligen vid 36 hämt- och lämningsställen. Ca 400 externa brev frankeras och 

levereras per dag till Postnord. Tryckeriet som är kommunens centrala tryckeri tryckte ca 1,1 miljoner 

kopior under 2018. 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier till verksamheterna inom omsorg, 

förskola/fritids och kost. Enheten hanterade över 33 000 beställningar under 2018 och löste 80 % av 

dessa. Enheten sköter även sommarrekryteringen i nära dialog med omsorgsförvaltningen. Enheten 

består av ca 50 tillsvidareanställda medarbetare varav drygt 40 ingår i omsorgens och förskolans 

resurspooler. Varje vecka hanteras i snitt 700 beställningar.  

 

Kontaktcenter 

Kontaktcenter är medborgarens naturliga kontaktväg till Värnamo kommun. Till kontaktcenter kan 

boende, näringsidkare och besökare vända sig för att få information och enklare ärenden avklarade 

direkt vid första kontakten – via det personliga besöket, telefon och/eller via kommunens digitala 

kanaler. 

 

Logistikenheten 

Logistikenheten övergick till servicenämndens ansvar den 1 april 2019. En av enhetens uppdrag består 

i att hantera kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens verksamheter. Den 

andra delen består av att ansvara för kommunens fordon under 3,5 ton. Enheten ansvarar för 

administration och skötsel av kommunens ca 270 fordon, exklusive tekniska förvaltningens och 

räddningstjänstens fordon. 

2. Framtida utveckling och utmaningar 
IT -avdelningen 

Värnamo kommun står inför omfattande utmaningar vad gäller den framtida digitaliseringen. Den 

kommer att kräva stora insatser av kommunens samtliga förvaltningar, inklusive serviceförvaltningens 

IT-avdelning som kommer att bli kommunens nav i denna utmaning. Förvaltningarna kommer att 

behöva ett utökat aktivt stöd av IT-avdelningen. Det gäller hela processen från upphandling av 

hårdvaror och system till införande, support, förvaltning och avveckling av interna IT-system och 

digitaliseringslösningar.  

Avdelningens roll ska vara stödjande och nära kunderna i deras projekt och måste ha kapacitet för att 

kunderna ska kunna nå uppsatta mål med sin investering. Ett professionellt och korrekt bemötande 

förväntas av IT-avdelningen i alla olika roller.  

 

En nyckelfaktor för avdelningens framtida leveranskapacitet kommer att vara tillgången till nya 

kompetenta och professionella medarbetare. Samtidigt ska kompetensutveckling och utbildning 

prioriteras för den nuvarande personalen. Svårigheten att få tag i kompetent personal i regionen blir 

allt större vilket gör att behovet kommer att behöva täckas med konsulthjälp. Ett tätt samarbete med 

grannkommuner och deras IT-avdelningar kommer att behövas för att ytterligare skapa ett nätverk och 
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återanvända redan gjorda erfarenheter.  

 

Kraven kommer att öka på IT-säkerhet, informationssäkerhet och regelverk inte minst genom den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR och det nya NIS direktivet som omfattar skydd för samhällskritiska 

funktioner. Säkerhetsrelaterade förbättringar på flertalet områden är därför prioriterade. 

 

Allt större förväntningar på ny digitalisering samtidigt som förvaltning av befintliga lösningar kommer 

att kräva att IT avdelningen behöver växa. Detta kommer att innebära mera strukturerade arbetssätt 

och formalisering av roller, rutiner och processer både på IT avdelningen och på förvaltningarna.  

 

Kraven på kommunens infrastruktur kommer att öka både när det gäller kapacitet och tillgänglighet. 

Nätverk är en nyckelfaktor för att kunna digitalisera över hela kommunen och samtliga 

verksamhetsområden. Samtidigt som nya fastigheter ska täckas med trådlösa nät ökar mängden av 

äldre hårdvara som behöver underhållas eller bytas ut mot ny. 

 

Behov av ständigt tillgängliga system ökar och möjligheter till systemunderhåll på tider när 

verksamheten inte störs behöver tas fram. Digitaliseringen förväntas bidra till att ge positiva 

miljöeffekter t.ex. genom mindre behov av resande och mer resurssnåla lösningar. Även ett 

genomgripande miljöfokus under hårdvarans hela livscykel ska gälla.  

 

Oavsett om beslut tas att använda molnbaserade eller lokalt driftade lösningar kommer behov av intern 

support att finnas. Det ger samtidigt nya utmaningar och nya krav på säkerhetslösningar och komplex 

integration mot övriga verksamhetssystem.  

 

Även behovet av effektiv och snabb hjälp kommer att öka för att få full effekt av gjorda investeringar. 

Det gör att avdelningen sannolikt behöver se över formerna för hur användarsupporten är organiserad. 

Kanske även under flera av dygnets timmar då flera av verksamheterna har prioriterad verksamhet 

dygnet runt. 

 

Mängden av enheter som ska hanteras ökar kraftigt för varje år och sannolikt kommer helt nya typer 

av uppkopplade enheter att efterfrågas under den närmaste tiden. Exempelvis kommer utvärdering av 

uppkopplade saker (”IoT” = Internet of things) att påbörjas. Detta förväntas vara en lösning på olika 

typer av övervakning, styrning och behov av mätning. Det kommer att ställa IT-avdelningen inför 

utmaningar som idag inte kan förutses. 

 

Förvaltningarnas förväntade investeringsplaner för digitaliseringslösningar och utrustning fortsätter att 

ligga på en hög nivå under planperioden 2020 - 2022. Behov kommer därför att finnas för stöd i 

upphandling, implementation, integration och drift.  

 

Kostverksamheten 

Behovet av en översyn av kostverksamheten har lyfts i tidigare verksamhetsplaner. Det handlar om 

resursfördelning, roller och ansvarsområden för att bli en flexibel verksamhet med ett stort mått av 

rörlighet.  

För att möta de stora förändringar som heltid innebär och samtidigt bli kostnadseffektiv, måste 

samarbete finnas mellan kosten och övriga förvaltningar då heltidsresan inte är ett uppdrag som 

kostverksamheten klarar på egen hand. Det finns en risk att uppdraget inte blir kostnadsneutralt. 

Dialog måste till för att hitta de bästa lösningarna, både för kund och kostverksamhet, utan att det 

inskränker på kvalitén i den service som ges till barn i förskola, skola och till de äldre i omsorgen. 

Heltidsresan kommer även att innebära anpassningar för medarbetare och ledningsfunktioner inom 

kostverksamheten. Helt nya arbetssätt behöver tas fram och tanken att fylla ut sin tid med annat än vad 

huvuduppdraget säger kommer att vara oundvikligt i vissa fall. Ambitionen är att medarbetaren ska 

kunna arbeta med den profession han/hon är anställd för men behov kan ändå finnas av att fylla ut 

tiden med annat. En av de stora utmaningarna för kostverksamheten när det gäller införandet av heltid 

är hur verksamheten ska möta medarbetare och uppdrag i ensamkök, främst i områden där ingen annan 

verksamhet bedrivs av kostverksamheten. Här är ett samarbete med framförallt förskola och skola 

nödvändigt för att inte kostnaderna ska bli för stora. 
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Det blir också tydligt hur viktigt det är att kostverksamheten är med i arbetet kring hur framtida 

verksamheter ska utformas där måltider ska tillagas, alternativt serveras. För kostverksamhetens del är 

det mer gynnsamt om verksamheterna blir så stora att ett tillagningskök kan vara aktuellt. Detta för att 

skapa förutsättning för heltid, bra arbetsmiljö och ett klokt resursutnyttjande. Mot bakgrund av att 

kommunen ska växa och för att få en hög kostnadseffektivitet, finns behov av en diskussion kring hur 

den framtida köksstukturen i kommunen ska utformas och hur bemanning av små serveringskök ska se 

ut. 

Även om kostverksamheten har huvudansvaret för produktionen av mat till barn och äldre är det 

viktigt att det finns ett gemensamt ansvar för måltiderna. Det innebär att kostverksamheten 

tillsammans med omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, måste ta ett aktivt 

ansvar för att göra måltiderna integrerade och trivsamma. Det kräver en samsyn på måltiderna och ett 

samarbete kring hur detta uppnås på bästa sätt. I kommunens Policy för mat och måltider är detta 

tydligt. 

Utifrån den nya prioriteringsordning som tagits fram av politiken gällande kommunens 

livsmedelsinköp, där närproducerat, svenskt och ekologiskt ska prioriteras, har en ny 

grossistupphandling gjorts. Avtal har också tecknats med ett antal mindre lokala köttproducenter. Barn 

i förskola, elever i skola samt äldre inom äldreomsorgen får därmed de absolut bästa råvaror som kan 

tänkas. Målsättningen är att så mycket som möjligt ska lagas från grunden och att kostens medarbetare 

får den kunskap som krävs kring nya tillagningssätt och hållbara metoder. Att inköp, produktion och 

servering sker på så sätt att matsvinn minimeras och att barnen, eleverna och de äldre tycker att maten 

smakar bra.  

Arbetet med att minska matsvinnet är en fortsatt prioriterad fråga som inte bara berör kost-

verksamheten utan är också en fråga för flera av kommunens förvaltningar.  

Nya arenor behöver skapas där rätt funktioner ska samverka kring måltiderna. Det finns också ett stort 

behov av att sprida kunskap och förståelse för hur måltider planeras, produceras och serveras, både 

internt och externt. Ett arbete pågår med att ta fram en kommunikationsplan till stöd och hjälp i att 

sprida informationen. Mat och måltider är något som många har synpunkter på. 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten har ett stort behov av ett väl fungerande bokningssystem. Det krävs för att kunna 

effektivisera och kvalitetssäkra bokningsverksamheten samt öka måluppfyllelsen för andelen 

genomförda bokningar. Under planperioden kommer ett verksamhetssystem för personalhantering att 

upphandlas där ett bokningssystem kommer att ingå. Det kommer att ge bemanningsenheten möjlighet 

att utvecklas och ge en högre service till verksamheterna. På sikt kan det ge fler verksamheter, 

exempelvis sjuksköterskor och fastighetsskötare, möjlighet till att ansluta sig till bemanningsenheten. 

Ett av bemanningsenhetens uppdrag är att följa upp vikarier för att säkerställa att vikariebanken håller 

hög kvalitet. Ett annat är att följa upp att Lagen om anställningsskydd (LAS) följs. Det innebär bland 

annat att enheten ska upprätta personliga handlingsplaner tillsammans med vikarien som sen ska 

kunna ligga till grund för vikariens framtidsplaner. 

Utveckling och anpassning av strukturen kring rekryterings- och introduktionsprocessen sker löpande 

tillsammans med berörda förvaltningar för att kvalitetssäkra ”En ingång” för vikarier till Värnamo 

kommun. Kommunens heltidsresa kommer att innebära en betydande insats av bemanningsenheten i 

samordningen kring förvaltningarnas resursfördelning.  

Arbetet med att lyckas rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens är en annan stor utmaning för 

enheten. Tillsammans med berörda förvaltningar kommer ett arbete att göras för att marknadsföra 

Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder korttidsvikarier en trygg 

anställningsform med möjlighet till kompetensutveckling. 

 

Resurspoolsgruppernas utveckling ska anpassas efter verksamheternas behov. Bemanningsenheten har 

under 2018 utökats med ytterligare en resurspool för kockar. Flexibilitet i arbetstider och arbetsplatser 

kräver väl anpassade lokala kollektivavtal.  

Med det breda uppdrag bemanningsenheten har är det viktigt att enheten har de resurser som krävs för 

att möta kundernas förväntningar. En översyn bör därför göras av enheten för att se hur befintlig resurs 
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på bästa sätt kan användas. I översynen bör också uppdraget som helhet ses över. Ett annat skäl till att 

göra en översyn är hur Heltidsresan på sikt kommer att påverka bemanningsenheten. 

I samband med benchmarking med andra kommuner har det visat sig att man tillsatt en ny roll på 

bemanningsenheterna. Man har tillskapat en bemanningscontroller med mycket lyckat resultat. Denne 

stöttar övriga verksamheter i arbetet med bemanningsplanering och schemaoptimering. Det kan ju vara 

ett uppdrag som Värnamo kommun kan titta vidare på. 

Kontaktcenter 

Ett av kontaktcenters främsta mål är att lösa så många som möjligt av medborgarnas frågor vid första 

kontakten. För att nå målet är det viktigt att det finns ett nära samarbete med alla förvaltningarna. Både 

kontaktcenter och förvaltningarna är initiativtagare till att förse kontaktcenter med information för att 

ge kommunvägledarna den kunskap och fakta som krävs för att kunna lösa medborgarnas frågor. Det 

kommer också att kräva att den information som finns på webben är uppdaterad och informativ vilket 

ställer krav på både kontaktcentret och förvaltningarna. 

För att skapa utrymme till nya uppdrag inom befintliga resurser krävs det idag att kontaktcenter har 

full fokus på effektivisering, digitalisering och kvalitetsarbete. Om och när kontaktcentret ska utvidga 

sitt uppdrag är det viktigt att resursfrågan beaktas. 

Förväntan på att saker ska gå fort och med minimal ansträngning ökar i alla branscher, både inom den 

privata och den offentliga sektorn. Det ska vara enkelt och smidigt att få sina behov och ärenden lösta. 

Även ett bra och professionellt bemötande är en väldigt viktig faktor. För att få veta vad kommunens 

medborgare tycker om Värnamo kommun – kopplat till bemötande, tillgänglighet och kvalitét, finns 

behov av att köpa in ett kundundersökningssystem. 

 

I uppdraget att göra det enklare och smidigare för Värnamo kommuns medborgare att själva välja när 

de vill genomföra sina ärenden och inte vara beroende av kommunens öppettider, är kommunens e-

tjänster en viktig del. Kommunens medborgare har visat ett ökande intresse för de e-tjänster som idag 

finns tillgängliga på webben. I servicenämndens investeringsbudget har medel begärts för e-

tjänsteprojektet till och med 2020. Därefter bör projektet anses som avslutat och ingå i ordinarie 

uppdrag. Resurser för detta bör dock tillföras. Om inte resurser tillförs, riskerar uppdraget med e-

tjänster att stagnera och enbart handla om underhåll. Utrymme för implementering i system eller 

utveckling av nya e-tjänster kommer inte att finnas. 

Kontaktcenter har även i uppdrag att ha det övergripande telefoniansvaret i kommunen, vara 

kommunens telefonsupport, hantera beställningar av telefoner och abonnemang samt utfärda tjänste-

ID (sithskort). Inom dessa områden syns en tydlig ökad efterfrågan och det kräver mer tid än vad det 

tidigare gjort. 

Post och tryckeri 

Behov finns av en översyn av enhetens interna uppdrag. Förändringar kommer redan under 2019 att 

ske gällande hanteringen av internposten. Därutöver kommer en översyn att göras av turbilens 

hämtnings- och avlämningsställen till följd av kommunens förändrade infrastruktur. 

Logistikenheten 

En översyn har gjorts av förutsättningarna för att utveckla spårbarheten av gods, föravisering av 

inkommande gods och streckkodsystem som hanteras i den samordnade varudistributionen. Detta för 

att få en utökad kontroll och en möjlighet till att följa upp avvikelser i godstransporterna. Arbetet 

fortsätter i dialog med upphandlingsavdelningen för kravställande på leverantörerna att kunna ge 

kommunen den information som krävs för att utveckla spårbarheten. 

Projektering och översyn av kommunens laddinfrastruktur har gjorts och arbetet med att kommunen 

succesivt övergår till en större eldriven fordonsflotta sker löpande.  

Under planperioden kommer även en övergång till andra fossilfria bränslen såsom biogas och HVO 

vara aktuell. 

3. Strategier och metoder 
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IT -avdelningen 

För att ha kapacitet att hantera kommande utmaningar kommer en utökning av IT-avdelningens 

resurser, bl. a med kompetens för infrastruktur, verksamhetsutveckling och projektledning att krävas 

under planperioden. Detta kommer att medföra att en uppgradering av IT-avdelningens lokaler och 

arbetsplatser måste genomföras. En resursökning krävs också om kommunens förvaltningar efterfrågar 

en utökad beredskap för support och felsökning under icke kontorstid och helger.  

Utvecklingen ger också ett ökat behov av samarbete med kommunens övriga bolag och verksamheter, 

samt med grannkommuner. I dessa fall finns redan etablerade former av samarbete som 

vidareutvecklas. 

Aktiviteterna kopplas till ”femklövern” som beskriver IT avdelningens grunduppdrag. Tidigare 

investeringsäskanden är nu grupperade i de fem förutsättningarna för digitalisering. De är ”Tillräcklig 

uppkoppling”, ”Bra digital arbetsplats”, ”Hjälp och stöd som man är nöjd med”, ”Stabil o pålitlig 

leverans av system och tjänster” samt ”Säker digital identitet och åtkomst”.  

”Tillräcklig uppkoppling” 

Våra nät är en förutsättning för att digitaliseringen ska gå att genomföra. Under planperioden kommer 

både komplettering till platser där ingen eller bristfällig uppkoppling finns och utbyte av äldre 

hårdvara att göras. Utbytestakten är baserad på en livslängd på ca 5 år för utrustningen i nätet.  

I en utredning som görs under 2019 förutses de effekter på nät och bandbreddsbehov baserat på 

kommunens vision ”40 000 invånare 2035” 

”Bra digital arbetsplats” 

Införandeprojekt Framtidens IT arbetsplats 

Genom att se över processen för hela livscykeln för att leverera PC och andra enheter skapas en 

enklare och snabbare hantering från beställning till återvinning. En standardiserad och optimerad 

leveransprocess är viktig då avdelningen ser en kraftigt ökande mängd av enheter. Det för med sig ett 

ökat behov av inventering och övervakning av enheterna vilket avdelningen behöver utveckla.  

Follow me print 

En ny modell för ägande och leverans av skrivare tas fram genom ett nytt avtal som ska tecknas. Det 

tidigare investeringsbladet för Follow me print inkluderas i detta. 

Framtidens digitala enheter 

Ett stort antal nya enheter som vi i dag inte kan förutse kommer att kopplas in i våra nät. Exempelvis 

för lösningar inom ”IoT” (Internet of things = uppkopplade enheter). Vi behöver göra pilotprojekt 

inom detta område. 

” Hjälp och stöd som man är nöjd med” 

Nya digitaliseringslösningar kräver nya typer av support och kanske även på nya tider. En studie 

behöver göras och eventuellt behöver nya verktyg för ärendehantering införas. 

”Stabil o pålitlig leverans av system och tjänster” 

Ett flertal olika aktiviteter är identifierade för att på sikt kunna säkra leveransen av 

verksamhetssystem. Det handlar om såväl fysisk säkerhet i serverrum, logisk i form av regelverk och 

inställningar. De digitala systemens tillförlitlighet och prestanda tas som en självklarhet idag. 

Flexibilitet beträffande var och när kommunens medarbetare utför sitt arbete, med vilken enhet, 

självservice och 24-timmars tillgänglighet är en förutsättning i det digitala samhället. För att 

säkerställa tillförlitlighet och kapacitet för kommunens verksamhetssystem krävs en infrastruktur i 

form av lagring, nätverk och säkerhetslösningar som bildar en stabil bas för kommande 

digitaliseringssatsningar, där molnlösningar bör utvärderas som alternativ. Nya 

digitaliseringslösningar kräver ofta integration mot befintliga verksamhetssystem och myndigheter 

samtidigt som krav på integritet och informationssäkerhet aldrig får äventyras. Katastrofplanering med 

dubblerade funktioner måste finnas med i alla förändringsprojekt rörande infrastrukturen, detta med 

avseende på att exempelvis virusattacker och liknande blir allt mer sofistikerade, samtidigt som IT-

miljön blir komplexare. Enkelhet ska alltid eftersträvas i tekniska lösningar för att underlätta underhåll 

och driftsäkerhet. En process för att arkivera verksamhetssystem som inte är i drift till regionens 

gemensamma arkivplattform skall tas fram. Detta för att undvika ett underhållsbehov av systemen 

under hela den tid informationen måste finnas tillgänglig enligt lag.  
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”Säker digital identitet och åtkomst” 

IT-säkerhetsaktiviteter.   

Att kunna arbeta flexibelt oberoende av tid och plats med bibehållen säkerhet kommer att vara helt 

nödvändigt i en framtid där vi måste attrahera ny personal som ser detta som en självklarhet. Därför 

måste lösningarna för säkra fjärranslutningar utvecklas löpande. GDPR och NIS kräver detaljerad 

loggning av hur information ändras och för att spåra detta krävs speciella system. Med över 10000 

användarkonton behöver processen för att skapa, underhålla och ta bort dessa via automatiserade 

processer utvecklas. 

 

Övriga IT-projekt 

Ett antal investeringsprojekt är påbörjade eller kommer att startas. Under planperioden behövs en 

strukturerad metod för att införa och förvalta verksamhetssystem. Den genomförda utbildningsinsatsen 

i PM3 (systemförvaltningsmodellen) bör åtföljas av ett införande med pilot på två förvaltningsobjekt. 

Därefter införande av modellen för samtliga områden. 

”Alla på banan!” - utbildningsprojekt 

Barn och utbildningsförvaltningen har redan Office 365 och under planperioden genomförs studier för 

att se till att personalen har kunskap att använda programvaror som är installerade på ett bra sätt. 

Syftet är även att ge personal med mindre digital vana att utnyttja tekniken för att skapa fördelar. 

Målet är även att ge tillgång till kommunikationslösningar t.ex. för videomöten och telefonkonferenser 

med personer på flera olika platser, vilket kraftigt reducerar behovet av fysiska resor och påverkar 

miljön gynnsamt. Tekniken ska även ge möjlighet till nya flexibla sätt att arbeta oavsett var 

kommunens personal befinner sig.  

”Säker väg till molnet” 

Studie hos Barn och Utbildningsförvaltningen har gjorts genom ATEAs modell ”Säker väg till 

molnet” där aspekter på molnlagring och klassning av information har gåtts igenom. Syftet är att få 

fram ett regelverk som är tillämpbart för samtliga verksamheter för hur man kan utnyttja molnbaserade 

lösningar på ett sätt där inte information röjs eller förvanskas. 

Införandeprojekt e-Tjänster 

Det pågående projektet för att publicera e-Tjänster kommer succesivt att utvecklas till en 

självservicelösning, med integration gentemot kommunens verksamhetssystem. Detta projekt kommer 

att drivas genom kommunens kontaktcenter.  

Finansieringsmodell 

Arbetet med en ny finansieringsmodell eller tjänstekatalog utvecklas sannolikt mot en 

debiteringsmodell baserad på schablon och förbrukning av tjänster. Ett minimum av administration av 

debiteringen är viktigt. 

Kostverksamheten 

Att skapa en tillitsfull kultur är av stor vikt. Som utförare och leverantör av tjänster till övriga 

förvaltningar är det därför oerhört viktigt med dialog. Tydliga rutiner måste fastställas för att det ska 

vara enkelt för båda parter. Det kan handla om områden som berör ekonomi, beställningar, diverse 

rutiner och uppföljning.  

För att kostverksamheten ska kunna leverera tjänster med god kvalitet är det också viktigt att det blir 

tydligt för förvaltningarna vad som kan förväntas och till vilket pris. Modellen för uppföljning av 

kostnader i förhållande till intäkter i en köp- och säljverksamhet kan också vara ett viktigt hjälpmedel 

för styrning och ledning av verksamheten.  

I arbetet med att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta heltid och på sikt få till 

ett förändrat arbetssätt i köken, kommer höga krav att ställas på medarbetarna. Oavsett roll blir det 

oerhört viktigt att det finns en förståelse för det uppdrag som är knutet till olika befattningar. 

Utifrån ledarskap och medarbetarskap är det viktigt att forum som APT möten och medarbetarsamtal 

bjuder in till delaktighet och möjlighet till påverkan. 
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Fortlöpande kompetensutveckling är av stor vikt då det hela tiden händer nya saker kring mat och 

måltider. Behov finns av kompetensutveckling kring klimatsmart mat som kan ge en ökad kunskap 

och förståelse när det gäller produkter och produktionsprocesser. 

I samband med nybyggnationer ska anpassningar göras för att möta kraven på en varierad meny med 

möjlighet till mer än en rätt. Valfrihet är viktigt när det kommer till måltider och för barnen, eleverna 

och de äldres vilja till att äta i kosverksamhetens restauranger. 

Att driva en kostverksamhet är generellt en kostnadsdrivande verksamhet utifrån många aspekter 

såsom byggnationer av kök, livsmedelsinköp samt personalkostnader. Här måste det finnas ett 

gemensamt ansvar för att göra kostverksamheten så effektiv som möjligt. 

Kontaktcenter 

För att kunna möta medborgarnas behov är det viktigt att informationen är enkel och uppdaterad på 

kommunens hemsida. Det gör kommunen mer tillgänglig och informativ. Det finns behov av att 

utveckla och följa vad för typ av frågor som medborgaren ställer. Då typen av frågor loggas i 

kontaktcentrets ärendehanteringssystem, går det att följa om någon fråga återkommer och bör 

förtydligas på kommunens hemsida eller i någon annan kommunikation. Utifrån denna information 

kan också fler e-tjänster utvecklas. 

När kontaktcentret har varit igång ett tag är det viktigt att ta nästa steg i utvecklingen och fråga 

kommunens medborgare vad de tycker – hur vill man komma i kontakt med kommunen, vad tycker 

man om kommunens bemötande, upplever man att man får hjälp i sitt ärende etc. Ett 

kundundersökningssystem skulle kunna ge denna information. 

Det är oerhört viktigt att kontaktcentrets kommunvägledare håller sig uppdaterade om vad som händer, 

både inom och utanför kommunen. Ett sätt att kompetensutveckla kontaktcenters medarbetare är via 

samtalsteknik och medlyssning. Studiebesök, nätverkande och interna och externa utbildningsinsatser 

kommer att vara ett annat naturligt inslag i kontaktcentrets utvecklingsarbete. 

Bemanningsenheten 

Bokningshanteringen måste effektiviseras för att nå måluppfyllelse. Kommande upphandling av ett 

personalsystem som inkluderar ett bokningssystem förväntas kunna medverka till detta. Det krävs ett 

stabilt system för debitering som ger möjlighet till verksamhetsutveckling. Nätverkande med andra 

kommuners bemanningsenheter är ett annat inslag i verksamhetsutvecklingen och kommer också att 

vara ett stående inslag i enhetens kompetensutveckling. På sikt bör en översyn göras av 

bemanningsenhets uppdrag och resurser, särskilt med beaktande av heltidsresan. 

Ett kontinuerligt behov av nyrekryteringar kommer att finnas. Det gäller såväl poolpersonal som 

vanliga korttidsvikarier. Många av kommunens vikarier går vidare i längre vikariat eller 

tillsvidareanställningar vilket gör att rekryteringen kommer att vara ett vanligt inslag i 

bemanningsenhetens uppdrag. Fokus kommer att vara på marknadsföring och dialog med 

arbetssökande via sociala medier samt att skapa ett forum för enhetens vikariebank för att möta denna 

målgrupp på det sätt de själva är bekväma med.  

 

3.1 Digitalisering 
Servicenämnden strävar efter att använda digitaliseringens möjligheter till resurseffektiva 

verksamheter. Skype, nätbaserade utbildningspaket, digital utrustning är några delar för att minska 

klimatpåverkan och bli mer resurseffektiva. IT:s olika projekt kommer på ett eller annat sätt att 

underlätta och/eller effektivisera arbetet för medarbetarna inom Värnamo kommun. 

 

Självservice via e-tjänst för kommunens medborgare är en annan del i digitaliseringsuppdraget. 

Utvecklingen mot att e-tjänsten per automatik styrs in i respektive verksamhetssystem är dock i en 

utvecklingsfas som kommer att fortsätta över tid. 

Utöver ett effektivare bokningssystem för bemanningsenheten ska detta också underlätta för 

bemanningsenhetens kunder när en vikarie bokas. En vision för framtiden är att kunden lätt ska kunna 

följa sitt ärende på en skärm exempelvis på avdelningen. Där ska information kunna inhämtas kring 
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vilken vikarie som kommer, vilka tider och för vem vikarien arbetar för. På längre sikt kan 

förutsättningarna för en robot som sköter vikariehanteringen i systemet utredas.  

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 
 
4.1 Nämndens mål  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: 
Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en 
god leveranssäkerhet och kvalitet. 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andelen genomförda bokningar av 

bemanningsenheten 

80,0 % 81% 82% 83% 85% 

Kommunens totala kopieringsvolym 

bör minska medan tryckeriets andel 

av kommunens totala 

kopieringsvolym ska öka 

20,1 % 20,5% 20,9% 21,4 21,8 

Kundnöjdheten inom kostens 

seniorrestauranger ska öka 

90,5 % 91,0% 91,5% 92,0% 92,5% 

Kundnöjdheten inom kostens 

skolrestauranger ska öka 

 76,0% 76,3% 76,6% 76,9% 

IT-avdelningens kundbemötande 94,4 % 94,9% 95,4% 95,9% 96,4 

Kontaktcenter, andel lösta ärenden* - 35 % 45 % 55% 60% 

*Medborgaren får hjälp i första kontakten med kontaktcenter och behöver inte återkomma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

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 
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 Nämndsmål: 
Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, 
delaktighet och med möjlighet att påverka. 

 Nuläge: Målnivåer:  

Indikatorer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Placering i KKIK-mätning* 56% 51% 46% 38% 28% 19% 

Medarbetarundersökning, 

kvalitetsområde Mål och 

uppföljning 

3,9  4,1  4,2  

Medarbetarundersökning HME 

(Hållbart 

MedarbetarEngagemang) 

Styrning 

76  77  78  

Medarbetarundersökning, 

kvalitetsområde 

Arbetsplatsträffar 

3,9  4,0  4,2  

*2017 plats 145 av 258 kommuner = 56 %, 2018 plats 133 av 260 kommuner = 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsmål: 
Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, 
motivation och personlig utveckling. 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2017 2019 2020 2021 2022 

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Ledarskap  

73 75  77  

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Motivation  

72 74  76  

Medarbetarundersökning: den 

enskilda frågan ”Vad tror du, har du 

bytt arbetsgivare om ett år?” 

70 71  72  

 

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.  
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Nämndsmål: 
Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan. 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andel personbilar och lätta lastbilar 

som drivs med förnybara drivmedel 

27% 37% 44% 50% 54% 

Antal biogas/elhybrid/elbilar 72st 100st 120st 135st 145st 

Andelen slängda 

måltidsportioner/serverade 

måltidsportioner ska minska 

11,0 % 10,7% 10,4% 10,1% 9,8% 

 

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

Servicenämnd 469 474 500

Serviceförvaltning 5 949 7 122 5 628

IT-verksamhet 11 859 15 764 16 530

Kostverksamhet 3 508 160 1 100

Bemanningsenheten 192 -328 -

Kontaktcenter - - 879

Logistikenheten* - - 1 900

NETTOKOSTNAD 21 977 23 192 26 537 32 940 32 804 32 668
 

 

*Logistik/Fordon-enheten, övergår till Servicenämnden, beslut fattas av KF den 28 mars 2019. Preliminär beräkning av 

budgetramen, översyn sker under budgetarbetets gång. 

  

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 

Inventarier SF  SN 001 95 75 75 80 90 

IT-utrustning SF  SN 002 150 325 28 270 285 

Programvara centralt SN 004 750 2 850 250 250 250 

E-tjänster/ Självservice SN 008 425         

Inventarier kök, Serviceförvaltning SN 011 2979 1 170 1 500 1387 1035 

Bra digital arbetsplats  

SN 017 2 000 1 000 600 500 600 

(ersätter blad: Framtidens IT 
arbetsplats, Follow me print, 
Framtidens digitala enheter, IT-
utrustning sammanträdesrum i 
stadshuset 
Stabil och pålitlig leverans av system 
och tjänster  

SN 018 1 400 4885 750 4 500   
(ersätter blad: Utbyte SAN och IT 
utrustning centralt) 

Säker digital identitet och åtkomst 

SN 026 1 400 400 1 400 200   
(ersätter blad: It säkerhetsaktiviteter, 
Extern åtkomst, SITHS/SSO,   
Automatiskt kontoskapande) 

Tillräcklig uppkoppling  

SN 028 2 000 2 200 2 300 2 400 2 600 (ersätter blad: Nätverks-infrastruktur, 
Programvara centralt) 

Hjälp och stöd som man är nöjd med 
(nytt) 

SN 029 300 500    

Kundundersökningssystem KC (nytt) SN 030 180 95    

Lösen av förvaltningsbussar (UN002) 80 80 80 0 80 

Fordonsadministrationssystem (UN005)  100       

Fordon understigande 3,5 ton (UN003) 350 400       

SUMMA INVESTERINGAR   12 109 14 080 6 983 9 587 4 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Nämndens HR 
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Servicenämnden växer i takt med uppdragen. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden något. 

Sjukfrånvaron ökar men ett flertal insatser görs för att minska den. På sikt är förhoppningen att 

heltidsresan ska leda till en minskad sjukfrånvaro och ett lägre uttag av mertid och övertid. Det har 

varit svårt att hitta vikarier vid ordinarie personals frånvaro och det kan ha haft en viss påverkan på 

den ökade sjukfrånvaron. Rutiner är framtagna hur sjukanmälan och vikarietillsättning ska ske.   

En viss restriktivitet har funnits gällande tillsättning av vakanta tjänster eller tillsätta vikarie.  

 

I kontaktcenter har den fysiska arbetsmiljön i kombination med en ny personalgrupp i 

kontorslandskap, bidragit till att personalen haft återkommande sjukfall. Den fysiska arbetsmiljön har 

nu setts över och en minskad sjukfrånvaro förväntas. 

Ett antal längre sjukskrivningar har bidragit till att andelen sjukfall över 60 dagar ökat men här har 

berörda chefer till de långtidssjukskrivna medarbetarna god kontroll.  

 

Antalet timanställda vikarier uppgår per den 31 december 2018 till 545 personer. De flesta finns hos 

bemanningsenheten. Denna grupps sjukfrånvaro ska också hanteras. Resurser för detta saknas dock i 

bemanningsenheten. En plan för hur uppdraget ska hanteras ska tas fram i dialog med HR-

avdelningen. 

Plan för kompetensutveckling är framtagen för varje enhet. Ny organisation med gruppledare för 

poolpersonal inom bemanningsenheten har skapat möjlighet till att öka känslan av närvarande chef. 

Det bör på sikt främja både motivation och personlig utveckling.  

Möjligheten att kunna erbjuda även timavlönade korttidsvikarier en tryggare anställningsform är en 

aktuell fråga. Syftet är att minska personalomsättningen i vikariebanken och därmed öka kvalité och 

värna om framtida kompetensförsörjning.  

Genomförd ledarutvecklingsinsats inom IT-avdelningen ska skapa förutsättningar för bättre styrning 

och ledning och därmed medverka till ökad delaktighet och bättre arbetsmiljö. 

Trots ansträngd arbetssituation inom flera verksamheter, minskar personalomsättningen.  

 

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende övertid, mertid och timlön 

avser perioden 171201-181130.  

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 187 189 +2 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 164 169 +5 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 20 11 -9 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 16 9 -7 

Andel kvinnor, % 87,0 87,8 +0,8 
procentenheter 

Sysselsättningsgrad, % 87,6 89,2 +1,6 
procentenheter 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Övertid, tkr 148 70 -78 

Övertid, timmar 388 181 -207 

Mertid, tkr 638 650 +12 

Mertid, timmar 3740 3661 -79 

Timlön, tkr 2492 2637 +145 

Timlön, timmar 18518 20225 +1707 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % 8,42 8,58 +0,16 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 42,86 46,20 +3,34 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 1167 1047 -120 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 
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Personalomsättning, %  6,8 7,4 +0,6 

procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,1 4,7 -0,4 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska 4 5 +1 

 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Antal 4 6 4 7 5 

 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 

 Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal elfordon 4 23 30 40 50 60 

Antal gasfordon 20 26 40 45 45 45 

Antal laddhybrider 7 22 30 35 40 40 

       

5. Sammanfattning 
Den digitala utvecklingen kommer att vara en utmaning för Värnamo kommun som organisation. För 

servicenämnden kommer den särskilt att märkas på IT-avdelningen. Att få resurserna att räcka till blir 

en utmaning, oavsett om kommunen väljer att lägga driften lokalt eller i molnet. Kompetensutveckling 

måste till och rekrytering av nya medarbetare är en nödvändighet. Att få styrning på förvaltningarnas 

äskade medel för digitalisering blir också en utmaning. Systemförvaltarmodellen pm3 kan vara ett sätt 

för kommunen att få kontroll över kostnader kopplade till digitaliseringen. 

  

Behovet av en projektorganisation är stort, framförallt inom IT avdelningen, för att klara hanteringen 

av nya system som planeras under kommande planperiod. 

En köp- och säljorganisation kräver ett omfattande utbyte av information mellan organisationen och 

dess kunder. Servicenämnden klarar inte detta i dagsläget. Benchmarking med kommuner i samma 

storlek som Värnamo kommun styrker behovet av ett utökat ekonomistöd. Därför bör en översyn av 

nämndens resurser kring ekonomi göras. 

 

En annan del i att effektivisera och höja kvaliteten på servicenämndens uppdrag är att arbeta med 

verksamhetsutveckling. Servicenämnden förfogar inte och har heller inte utrymme inom budgetramen 

att tillsätta denna typ av tjänst. Varje ansvarig chef arbetar för att utveckla sin verksamhet men 

utrymmet i chefsuppdraget räcker inte till. Behovet av verksamhetsutveckling inom nämndens område 

kräver dock mer och ett samarbete med övriga förvaltningar kring denna typ av tjänst skulle kunna 

vara en väg att gå.  

 

Heltidsresan inom kostverksamheten ska vara i drift hösten 2019. Huruvida kostverksamheten lyckas 

med detta beror till stora delar på hur samarbetet kan utvecklas förvaltningarna emellan. Risken finns 

att kostverksamheten inte kan bemanna alla kök på det sätt som kunderna idag efterfrågar. Det finns 

också en risk ett heltidsresan initialt inte blir kostnadsneutral. På sikt när formerna satt sig och 

förvaltningarna samarbetar, kan en kostnadseffektivitet eventuellt uppnås. 

En annan utmaning för servicenämnden är alla ny- och ombyggnationer av kök som ska göras under 

planperioden. Det krävs logistik på hög nivå, gott samarbete och god vilja från alla berörda parter för 

att få ett så smidigt genomförande som möjligt. 

Mot bakgrund av att antalet gäster minskar i kommunens seniorrestauranger måste en översyn göras.  

En diskussion får föras med omsorgsförvaltningen kring vilka restauranger och kök som ska var öppna 

och/eller bemannade.  
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Uppdraget att minska matsvinnet sträcker sig över förvaltningsgränserna, dvs nämnden äger inte 

frågan själv. I en ekonomisk pressad situation finns dock svårigheter för övrig förvaltningar att avsätta 

resurser för ett uppdrag som inte hör till kärnverksamheten. 

I avvaktan på ett nytt personal- och bokningssystem fungerar bemanningsenheten som pilot till 

företaget som äger kommunens nuvarande personalsystem. Det ställer höga krav på personalen och 

dess effektivitet. Företaget försöker hitta en lösning till dagens bokningsmodul i befintligt 

personalsystem för att på kort sikt effektivisera bokningsuppdraget. Planerad upphandling kommer att 

ge ett nytt personal- och bokningssystem som på sikt kommer att effektivisera. Det ligger dock ganska 

långt bort i tiden och det påverkar bemanningsenheten och dess kunder negativ. 

 

På enheten för Post och tryckeri ska under planperioden en översyn göras av mjukvaran kring 

kopiering. En lösning måste till för direktkoppling från kopieringssystemet in i det nya 

ekonomisystemet. Detta för att effektivisera både intern- och extern fakturering. 

 

Logistikenheten ska göra en översyn av kommunens fordon och undersöka om antalet fordon på 

kommunen kan minskas. Detta genom ett tätare samarbete med verksamheterna kring nyttjandegraden 

av kommunens fordon så att dessa används på ett effektivt sätt. 

 

 

 

 

 

 


