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Antagen av servicenämnden 202x-xx-xx. Gäller från 2021-01-01

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 måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
 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

 kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt 
kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice 

På uppdrag av kommunstyrelsen ska servicenämnden även ansvara för

 kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet

1.1 Organisationsbeskrivning

NÄMNDEN

FÖRVALTNINGSCHEF

CHEF
MÅLTIDSSERVICE

CHEF IT
CHEF

BEMANNIGSENHET
CHEF

KONTAKTCENTER
CHEF LOGISTIK & 

TRYCKERI

FÖRVALT./NÄMND-
SEKRETERARE

EKONOM
CONTROLLER

IT-ENHET BEMANNINGSENHET KONTAKTCENTER LOGISTIKENHET POST&TRYCKERIMÅLTIDSVERKSAMHET

1.2 Uppdragets omfattning
Serviceförvaltningen består av 195 tillsvidareanställda medarbetare och knappt 500 
medarbetare med tidsbegränsad anställning. Förvaltningen ansvarar för är IT, måltidsservice, 
post och tryckeri, bemanningsenhet för vikarie inklusive resurspoolerna för förskola, omsorg 
och kost, kontaktcenter samt logistikenhet med tillhörande bilpool.

Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier till verksamheterna inom 
omsorg, förskola/fritids och måltidsservice. Enheten hanterade över 38 000 beställningar 
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under 2019, mer än 5000 fler än 2018 och löste 87 % av dessa. Enheten sköter även 
sommarrekryteringen i nära dialog med omsorgsförvaltningen. Enheten består av ca 50 
tillsvidareanställda medarbetare varav drygt 40 ingår i omsorgens, förskolans samt 
måltidsservice resurspooler. 

Kontaktcenter är medborgarens väg in i Värnamo kommun. Kontaktcenters huvudsakliga 
uppdrag är att lösa medborgarens ärende vid första kontakten, att effektivisera och samtidigt 
leverera en bra kundservice. Kontaktcenter ska underlätta för medborgarna att ta kontakt, att 
avlasta specialisterna i de kommunala förvaltningarna från rutinärenden, att ge effektivare 
handläggning och bidra till kortare väntetider.

Måltidsservice levererar drygt 2 400 000 portioner per år via 49 kök. Till 
omsorgsförvaltningens verksamheter ca 440 000 portioner. Till barn- och 
utbildningsförvaltningen drygt 2 000 000 portioner. Måltidsservice har 112 
tillsvidareanställda medarbetare varav 8 medarbetare ingår i ledning samt stödfunktioner. 
Övriga utgörs av kockar och måltidsbiträden. 

Logistik-och tryckerienheten hanterar kommunens logistikplanering och 
distributionslösning av varor till och från kommunens enheter. Enheten ansvarar för 
administration och skötsel av kommunens fordon vad gäller tvätt, service och däckbyten. I 
enheten ingår även kommunens centrala tryckeri och posthantering.

IT-avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, 
datorer och Ipads. Ger stöd till förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och 
samordnar inköpen av hårdvara och programvara. Utöver det erbjuds förvaltningarna support 
i frågor kring drift och system.

2. Verksamhetsåren 2021 - 2023
Mycket av servicenämndens arbete styrs av övriga nämnders förändrings- och 
utvecklingsarbete. Det kräver en hög grad av flexibilitet hos servicenämndens olika 
verksamheter. Då flera av verksamheterna finansieras helt eller delvis genom intern 
försäljning till andra nämnder = interna kunder, finns ett uppdrag att i samråd med kunderna, 
genomföra åtgärder för att minska kostnaderna under kommande planperiod. Det kan handla 
om effektiviseringar internt i förvaltningen som ger lägre kostnader, översyn av interna och 
externa kostnader exempelvis telefoner - abonnemang, förhyrning av lokaler eller öppettider i 
olika verksamheter. En fråga är hur strukturen ska se ut vad gäller kommunens 
seniorrestauranger. Frågan är högaktuell tillsammans med omsorgsnämnden och kommer på 
sikt att rita om kartan vad gäller förutsättningar och erbjudanden för kommunens seniorer. På 
sikt bör även en översyn göras av förskolornas kök.

Ett omfattande utvecklingsarbete har pågått allt sedan bemanningsenheten bildades. 
Verksamhetssystemet har utvecklats, rutiner har tagits fram och detta arbete har bidragit till 
ett mycket gott resultat vad gäller lösningsgraden. Arbetet fortsätter under kommande 
planperiod. 
Som servicenämnden ser det kommer det även fortsättningsvis att behövas en central 
bemanningsenhet där spetskompetens finns och där säker leverans och effektivisering kring 
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bemanning och schemaläggning är möjlig att genomföra. Att lyckas med kommunens arbete 
kring heltid kommer vara möjligt med hjälp av en central bemanningsenhet som hanterar och 
planerar för de resurspass och schematekniska lösningar som krävs. En roll som 
bemanningscontroller skulle också kunna ge det stöd och kompetens som berörda 
verksamheter behöver kring bemanningsplanering.
Värnamo kommun står inför det faktum att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens 
kommer att vara begränsad. Att möta förvaltningarnas behov kring helhetslösningar i 
bemanningsfrågor kommer att vara mycket viktigt. Under kommande planperiod skulle fler 
verksamheter, exempelvis sjuksköterskor och fastighetsskötare, kunna ha möjlighet att ansluta 
sig till bemanningsenheten.

Kontaktcenter kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och höja kompentensen hos 
kontaktcenterns medarbetare för att kunna lösa så många som möjligt av medborgarnas frågor 
vid första kontakten. Informationen på kommunens webbsida ska fortsatt vara informativ och 
uppdaterad vilket ställer krav på både kontaktcenter och förvaltningarna. 
Att som medborgare få genomföra sitt ärende när helst det passar är en självklar 
framtidsvision. Det fortsatta arbetet med att utveckla e-tjänster kommer därför vara oerhört 
viktigt. Framtagna siffror visar en klar ökad användning av de idag tillgängliga e-tjänster. 
Från 862 inskickade e-tjänster 2018 till 5453 inskickade 2019.

När projektet med att introducera e-tjänster i kommunenen startade 2017 fanns inte tillräcklig 
kunskap om framtiden för att förstå hur omfattande och viktigt arbetet med e-tjänster skulle 
komma att bli. Då Värnamo kommun vill ligga i framkanten vad gäller tillgänglighet för 
kommunens medborgare måste arbetet med att utveckla och underhålla e-tjänsterna fortsätta. I 
uppdraget är resursfrågan för kontaktcenter därför viktig att beakta i budgetarbetet. E-
tjänsterna bidrar till högre tillgänglighet för medborgaren och effektiviseringar i 
verksamheterna.

Kontaktcenter har det övergripande telefoniansvaret. Det innebär att vara kommunens 
telefonsupport och att hantera beställningar av telefoner och abonnemang. Inom dessa 
områden märks en ökad efterfrågan från förvaltningarna, det handlar främst om att de vill ha 
mer intern service. Kontaktcenter har arbetat fram en struktur för användandet av kommunens 
telefoner och telefonabonnemang som hjälper förvaltningarna att vara mer kostnadseffektiva 
och detta arbete fortsätter under kommande planperiod. För att förtydliga uppdragen, både 
internt i förvaltningen och mot övriga förvaltningar, ska en översyn göras kring samarbetet 
mellan kontaktcenter och IT-avdelningen.

Sedan måltidsservice startade upp har verksamheten utifrån de behov som funnits, ständigt 
förändrats och förbättrats. Att skapa en organisation gynnsam för en heltidskultur har varit en 
utmaning men utvecklats så här långt på ett positivt sätt. Uppdraget är dock inte klart utan 
kommer att pågå under kommande planperiod. Uppdraget har medfört en förändrad 
organisationsstruktur där delat ledarskap har blivit en lösning. Detta är ett nytt arbetssätt i 
Värnamo kommun där måltidsservice får agera pilot.
Att möta krav och förväntningar från både kunder och gäster innebär mycket planering och är 
i många fall också väldigt resurskrävande. Att hitta samarbeten är därför av stor vikt, något 
som lyfts i tidigare verksamhetsplaner. Gott samarbete bidrar till en effektiv 
resursanvändning.
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Fokus kommande planperiod kommer att ligga på att laga mer mat från grunden utifrån ett 
hållbart perspektiv, erbjuda fler alternativ samt att så långt det går, erbjuda det matgästerna 
efterfrågar. Det handlar om hög kunskap i att förädla fina råvaror men också kunskap i 
tillagningstekniker. Den moderna utrustning som i dag finns i verksamhetens kök innebär 
också att det krävs en digital mognad då mycket styrs av digital teknik. I en tid då det är svårt 
att rekrytera medarbetare med god kompetens finns behovet av att i egen regi, förse 
medarbetare med både kunskap och inspiration. Att hitta balans mellan krav och resurser 
utmanar också verksamhetens möjlighet till god arbetsmiljö med bibehållen kvalitet i 
verksamhetens tjänster. 

Måltidsservice arbetar med hållbara måltider, ett arbete som måltidsservice ska ta 
huvudansvaret för. Men det finns delar i detta som måste hanteras tillsammans med 
verksamhetens kunder. Det är främst frågor gällande trivsel i skolmatsalar, elevers 
förutsättningar för en god måltid men också graden av hur integrerad skolmaten är i barn och 
utbildningsnämndens verksamheter. 
Samsyn är oerhört viktigt i det fortsatta arbetet med att utveckla måltider, både inom skolan 
och omsorgen. Detta framgår tydligt i Policy för mat och måltider i Värnamo kommun. Det 
krävs dialog för bibehållen kvalitet. En viktig del i arbetet med hållbara måltider är den 
prioriteringsordning gällande livsmedelsinköp.  Kommunen köper livsmedel med 
utgångspunkten att de ska vara närproducerade, svenska och ekologiska.

Verksamhetens största källa till information gällande önskemål och synpunkter finns hos 
verksamhetens kunder. Arenor för kunskapsbyte, dialog med möjlighet till utveckling utifrån 
kundernas önskemål och förväntningar är därför viktiga att skapa. Dessa arenor behöver 
förankras och göras tillgängliga för både personal, barn/elever i skola, förskola samt hos de 
äldre inom äldreomsorgen.
I tidigare verksamhetsplaner har frågan om framtida lokalisering av kök samt dess driftsform 
lyfts och detta är fortfarande en väldigt aktuell fråga för att återigen använda tilldelade 
resurser så effektivt som möjligt. Verksamheten ser ett behov av att få fokusera på 
kärnuppdraget, att tillaga näringsriktiga, hållbara och goda måltider till verksamhetens gäster. 
I verksamhetens serveringskök lagas ingen mat utan måltidsbiträdet förbereder och lägger upp 
mat på vagnar. Pedagogerna hämtar sen vagnarna och äter ihop med barnen. Samma process 
gäller för både lunch och mellanmål. Måltidsbiträdet avslutar sin dag med att diska, plocka 
ihop och eventuellt förbereda frukosten till dagen efter. Mellan målen kan kortare stunder 
uppstå där måltidsbiträdet inte har några direkta arbetsuppgifter. 
Inom omsorgens avdelningskök sköter omsorgens personal hanteringen kring matsituationen. 
En översyn behöver göras av förskolornas serveringkök kring uppdraget med att förse barnen 
med mat. Kan eventuellt detta uppdrag utföras av förskolans personal? Möjligheten att låta 
dessa ensamkök i förskolan gå tillbaka till barn och utbildningsförvaltningen borde övervägas.

Fokus för logistik- och tryckerienheten kommer att vara att förbättra servicen gentemot 
kunderna. En översyn av de administrativa delarna för logistik och fordon har påbörjats med 
målsättning att förbättra, förtydliga och effektivisera rutinerna kring den interna debiteringen. 
En översyn görs även gällande vilka fordon kommunen ska ha möjlighet till att avropa. 
Målsättningen är att kunna erbjuda i princip tre olika fordonsmodeller, en liten modell, en 
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mellanstorlek och en större storlek. Som grund används antagen policy med inriktning mot 
fordon som drivs med fossilfria bränslen.     

Projektet Värnamo laddar upp avslutas 2020. Projektet har bidragit till att påbörja en 
utbyggnad av laddinfrastrukturen i kommunen. Då klimatfrågan är mycket viktigt, har en plan 
för fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen tagits fram. Målet för kommunen är att ha så 
många fordon som möjligt som drivs med förnybara drivmedel. I servicenämndens 
investeringsplan har pengar äskats för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen efter 2020.   

IT-avdelningens har för närvarande inte kapacitet för att hantera kommande utmaningar. Det 
kommer att krävas en utökning av avdelningens resurser, bl. a med kompetens för 
infrastruktur, verksamhetsutveckling och projektledning. 
I ”Plan för centrala strategier för digitalisering” som togs av kommunfullmäktige i augusti 
2019 fick servicenämnden ett uppdrag att ta fram en ”Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering”. Servicenämnden beslutade att lägga fram ett förslag till ett 
framtida IT-center där verksamhetsutveckling inklusive projektledning, systemförvaltning, 
support och drift bör ingå. Förslaget innebär bättre förutsättningar att klara framtida 
digitaliseringsutveckling i kommunen.

2.1 Strategier och metoder
Trots god måluppfyllelse för bemanningsenheten måste bokningshanteringen effektiviseras 
och kommande upphandling av personalsystem som inkluderar ett bokningssystem förväntas 
kunna medverka till detta. Det krävs ett stabilt system för debitering som ger möjlighet till 
verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling via nätverkande med andra kommuner, 
utbildningar kring lagar och avtal både interna och externa är exempel på insatser som ska 
stärka kompetensen inom bemanningsenheten. 
Ett kontinuerligt behov av nyrekryteringar kommer att finnas, både av poolpersonal och 
vanliga korttidsvikarier. Många av kommunens vikarier går vidare i längre vikariat eller 
tillsvidareanställningar vilket gör att rekryteringen kommer att vara ett återkommande inslag i 
bemanningsenhetens uppdrag. Marknadsföring och dialog med arbetssökande via sociala 
medier kommer att vara ett viktigt inslag för att möta denna målgrupp.

För att få veta vad kommunens medborgare tycker om Värnamo kommun – kopplat till 
bemötande, tillgänglighet och kvalitét, kommer kontaktcenter under 2020 att implementera ett 
kundundersökningssystem. Förväntan på att saker ska gå fort och med minimal ansträngning 
ökar, både inom den privata och den offentliga sektorn. Det ska vara enkelt och smidigt att få 
sina behov och ärenden lösta. Bra och professionellt bemötande är en väldigt viktig faktor. 
Utifrån undersökningens resultat kommer kontaktcenter sen att arbeta med att vidareutveckla 
verksamheten. I analysen kommer resultatet att jämföras med andra kommuner för att få 
insikt om styrkor och svagheter som kontaktcenter ska arbeta vidare med.
Fortsatt arbete med att följa upp och utveckla förvaltningarnas användande av telefoner och 
telefonabonnemang, både internt och i dialog med kommunens telefonoperatör.

Måltidsservice har arbetat mycket med att skapa en tillitsfull kultur, dialog och samarbete 
med berörda kunder. Trots det finns fortfarande inga naturliga arenor. Ytterligare insatser 
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måste till för att skapa dessa arenor där frågor kring ekonomi, beställningar och uppföljning 
kan diskuteras men också där samarbetsformer och ansvarsfrågor kan lyftas.
I måltidsservice arbete med att skapa förutsättningar för en heltidskultur finns fortfarande 
utmaningar med tanke på verksamhetens många små serveringskök. I arbetet med att hitta 
effektiva lösningar för dessa små kök påverkas de större tillagningsköken och resurserna 
räcker idag inte till för att klara kompetensutveckling, god bemanning och en tillfredsställande 
arbetsmiljö.

En del i det som påverkar måltidpriset är de kostnader som uppstår i samband med att 
kommunen bygger ett nytt kök eller renoverat ett gammalt. För att hantera dessa kostnader 
måste förändringar till i befintlig köksstruktur för att måltidsverksamheten inte ska bli för 
kostnadsdrivande. I detta arbete har kunderna ett stort ansvar, dels för vad de önskar, dels 
vilken ambitionsnivå de vill ha. Servicenämnden kommer tillsammans med berörda kunder att 
föra en dialog för att på sikt komma fram till hur köksstrukturen ska se ut, framför allt inom 
barn och utbildningsförvaltningens kök. 

I logistikenhetens uppdrag med att förbättra och utveckla servicen är kundnöjdheten ett sätt att 
mäta vad kunderna tycker. Det kommer att göras via en enkät till kunderna. 
Ett fortsatt arbete i dialog med kommunens förvaltningar kommer också att pågå vad gäller att 
bygga ut laddinfrastrukturen. 
För det centrala tryckeriets verksamhet behövs en tydlig styrning kring hur förvaltningarna 
ska arbeta med sina trycksaker. Ska alla större jobb gå till det interna tryckeriet eller ska 
förvaltningarna kopiera själva och investera i större egna maskiner? Trots tidigare beslut i 
kommunens ledningsgrupp att det centrala tryckeriet är det som i första hand ska användas, 
lägger förvaltningarna både tid och pengar på att införskaffa stora kopiatorer och kopiera 
själva. Här krävs ett förtydligande och en styrning kring hur kopieringsverksamheten i 
framtiden ska bedrivas i kommunen.

Digitaliseringens utveckling och förvaltningarnas behov i denna utveckling kräver ett 
omfattande utvecklingsarbete inom IT-avdelningen. PM3 är en modell som Värnamo 
kommun delvis anammat och innebär att det finns ett etablerat sätt att bestämma och 
prioritera vad som ska göras. Två förvaltningsobjekt (grupper av system eller tjänster) har 
etablerats under 2019 och uppdraget med att arbeta utifrån denna modell kommer att påverka 
verksamheten under kommande planperiod. På sikt förutsätts modellen bidra till bättre 
styrning i Värnamo kommuns digitaliseringsuppdrag.
Ett antal projekt, både de som påbörjats under föregående planperiod och nu nya projekt 
kommer att fortgå eller startas upp, under förutsättning att tillräckliga resurser finns. Samtliga 
projekt kopplas till Femklövern som beskriver IT-avdelningens grunduppdrag. 
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 
På kort och längre sikt. 
Kommunens 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 
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år för utrustningen i nätet. 

- Bra digital arbetsplats 
På kort och längre sikt. 
Nya enheter som inte kan förutses kan komma att kopplas in i kommunens nät.  Exempel på 
detta kan vara olika lösningar inom ”IoT” (Internet of Things = uppkopplade enheter som 
t.ex. mäter badtemperaturer, användning av fritidsanläggningar etc.). Ett pilotprojekt 
tillsammans med Värnamo Energi påbörjas under 2020 och kommer att pågå under 2021. 
Projektet har som syfte att ge insikt och lärdom som är värdefulla för kommande 
aktiviteter. 
Livscykeln för standardiserade enheter som PC, telefoner, skrivare och andra enheter ska ses 
över, från anskaffande till miljöriktigt utrangerande. Rutiner och metoder för en effektiv 
process ska säkerställas. Detta ska vara klart i slutet av 2022.
IT-branschen har en tydlig inriktning på att förflytta kunderna mot molnbaserade 
licensieringsmodeller. Det innebär för kommunen att nuvarande kostnad för Microsoftlicenser 
blir kraftigt höjd för 2021. Genom ett förflyttningsprojekt där molnbaserad Office 365 och 
förändrat arbetssätt införs kan förmodligen kostnaden hållas på en nivå motsvarande dagens. 
Detta ska vara infört i slutet 2021.

- Hjälp och stöd som man är nöjd med 
Nya digitaliseringslösningar kräver ny typ av support och på andra tider än 8:00-17:00. Ett 
sätt att lösa supporten kan vara att skapa fler digitala guider. Då projektet ”Alla på banan” 
som idag skapat ett flertal digitala guider avslutas våren 2020, finns framledes ett fortsatt 
behov av en resurs för att skapa digitala guider.

- Stabil o pålitlig leverans av system och tjänster
På kort sikt 
Efter en revision av bland annat IT säkerhet som gjorts av Myndigheten för skydd och 
beredskap (MSB) belystes ett stort antal förbättringspunkter varvid aktiviteter behöver 
genomföras fram till 2021.
På längre sikt
Ett flertal olika aktiviteter är identifierade för att på sikt kunna säkra leveransen av 
verksamhetssystem. De digitala systemens tillförlitlighet och prestanda tas som en 
självklarhet idag. 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 eller 
driftalternativ hos systemleverantören 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 
håller på att tas fram. Detta för att undvika ett underhållsbehov av systemen under hela den tid 
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informationen måste finnas tillgänglig enligt lag. 
Utvecklingen runt IT-säkerhet måste prioriteras då hotbilden i samhället har en allt mer tydlig 
riktning mot verksamheters IT-system. Många av kommunens system drivs av servrar med 
äldre operativsystem som inte har support längre. En riktad insats behöver därför göras för att 
uppdatera system med störst risk att bli angripna.

- Säker digital identitet och åtkomst
På kort sikt
Att kunna arbeta flexibelt, oberoende av tid och plats, med bibehållen säkerhet, kommer att 
vara helt nödvändigt, för att kommunen ska kunna attrahera ny personal som ser detta som en 
självklarhet. Därför måste lösningarna för säkra fjärranslutningar utvecklas löpande och 
kompletteras med 2-faktors inloggning. Detta är också ett krav för skolans digitala prov från 
2023 och planen är att detta ska vara infört vid årsskiftet 2021-2022. 
Funktioner för krypterad e-post är ytterligare en funktion som måste införas för att säkerställa 
att meddelanden inte kommer på avvägar, kan avlyssnas eller förvanskas.
På längre sikt
Projektet för kontoskapande går in i en ny fas där komplettering av användares 
systembehörigheter kan sättas så långt det är möjligt utifrån givna regler och roller för 
användare. Med över 10 000 användarkonton behöver processen för att skapa, underhålla och 
ta bort dessa via automatiserade processer vidareutvecklas. 

För att förenkla användandet av verksamhetssystem behöver projektet ”Single Sign on” 
utvecklas där målsättningen är att en inloggning ska räcka för att komma åt sina 
verksamhetssystem. 
Dessa båda projekt planeras påbörjas under 2022 när det nya HR systemet är i drift och 
beräknas vara klart under 2024.

Systemövervakning är en annan process som måste automatiseras så långt det är möjligt. 
GDPR och NIS kräver detaljerad loggning av hur information ändras och för att spåra detta 
krävs speciella system som kan känna av och slå larm om onormal aktivitet upptäcks i 
systemen. Eftersom IT-säkerhet blir allt viktigare kommer ett behov av revisioner och tester 
behöva göras både av avdelningens egen säkerhetspersonal och externa aktörer. 

2.2 Digitalisering
För att bokningsprocessen av vikarie ska bli så optimal som möjligt, för både 
bemanningsenheten och verksamheterna, är ett anpassat bokningssystem som stöder 
verksamhetens uppdrag och som är användarvänligt för verksamheterna oerhört viktigt. 
Systemet måste vara driftssäkert, utan avbrott på dagtid för uppdateringar och andra 
händelser.

Ett digitalt kundforum på kommunens hemsida som publicerar vanliga frågor och svar skulle 
förenkla och förbättra för kommunens invånare. Förväntan på tillgänglighet och digitalisering 
ökar ständigt, både inom den privata och den offentliga sektorn och det ska vara enkelt och 
smidigt att få sina behov och ärenden lösta. 
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Ett ökat intresse för kommunens e-tjänster både internt och externt tyder på att det finns ett 
stort behov av att kommunen levererar denna digitala tjänst. Kontaktcenter förvaltar och 
utvecklar e-tjänster i kommunens centrala e-tjänstelösning där det både skapas kommun- och 
förvaltningsspecifika e-tjänster som underlättar för kommunens medborgare. Interna e-tjänster 
skapas för effektivisering av kommunens interna processer, såsom till exempel rapporter för 
incidenter, bokning av sithskort, avtal för mobilanvändning, bokning av barnomsorgsplats etc. 

Måltidsservice arbetar för att öka användandet av digitala verktyg. Exempelvis används 
Skype i kontakten mellan chef och medarbetare för att undvika att lägga för mycket tid på 
resor mellan köken. Det bidrar både till bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan på 
klimatet. Verksamhetens egenkontroll ska digitaliseras och bidra till smidigare överblick för 
chefer och tidsbesparing för personalen i köken. 
Under kommande planperiod kommer ett nytt kostdatasystem att upphandlas. Processer ska 
utvecklas för att möjliggöra digitala lösningar för rapportering och uppföljning. Webbaserade 
utbildningar ska utvecklas över tid vilket gör att kompetenshöjande utbildningar för att öka 
den digitala mognaden blir en nödvändighet.

Logistik- och tryckeriet kommer att utveckla processerna kring felanmälning, support och 
beställningar. Det gäller även de interna administrativa processerna.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Det förutspås bli brist på arbetskraft inom områden som servicenämnden ansvar för, både 
inom it-området och inom måltidsservice. Att få resurserna att räcka till för de krav och behov 
som finns i förvaltningarna kommer att bli en utmaning. Detta gäller för samtliga 
verksamheter som servicenämnden ansvarar för.
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. 
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. 
I den nationella livsmedelsstrategin finns tydliga mål kring till exempel ekologiska inköp. Hur 
detta ska uppnås är något som måltidsservice behöver planera och hitta strategier för. Att 
kombinera detta med den inriktningen gällande hållbara inköp, närproducerat, svenskt och 
ekologiskt blir en fråga om resurser men också tillgång till dessa produkter. Att som kommun 
verka för att det ska finnas lokala producenter som kan och vill leverera, blir en viktig 
förutsättning för att nå målen. Att också hitta producenter av ekologiska varor och svenska 
varor kommer att bli avgörande i framtiden. Omvärldsbevakning och benchmarking är över 
tid en förutsättning för god verksamhetsplanering.
Utmaningen för logistikenheten blir vilken typ av fordonsflotta kommunen vill satsa på. 
Nuvarande inriktning är i första hand en fossiloberoende fordonsflotta. Värnamo kommun 
kommer de närmsta åren att satsa på en blandad fordonsflotta med elbilar, laddhybrider och 
gasbilar. Då det är en brist på biogasmackar är det över tid viktigt att det finns intressenter 
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som kan tänka sig att etablera en biogasmack med placering närmre tätorten än den som finns 
på Bredasten idag.

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål 

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

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Andelen genomförda bokningar av 
bemanningsenheten

87% 87% 88% 89% 90%

Kontaktcenter, andel lösta ärenden 
– medborgare *

31% 45% 55% 60% 60%

Kontaktcenter, andel lösta ärenden 
– förvaltningar**

55% 65% 70% 70%

Kundnöjdheten inom måltidsservice 
seniorrestauranger ska öka

83,3% 91,5% 92,0% 92,5% 93,0%

Kundnöjdheten inom kostens 
skolrestauranger ska öka

Ej klart 76,3% 76,6 % 76,9% 77,2%

IT-avdelningens kundbemötande 97,1% 97,2% 97,5% 97,8% 98,0%

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

**Kontaktcenter underlättar för förvaltningarna genom att direkt lösa ett ärende eller fördela ärendet till rätt verksamhet, ny indikator

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

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
KKiK – Tillgänglighet*
(KKiK = Kommunens kvalité i korthet)

65 67 69 75 80

KKiK – Bemötande**
(KKiK = Kommunens kvalité i korthet)

88 90 92 94 95

Medarbetarundersökning, 
kvalitetsområde Mål och 
uppföljning

4,1 4,2 4,3

Medarbetarundersökning HME 
(Hållbart Medarbetarengagemang) 
Styrning

79 81 82

Medarbetarundersökning, 
kvalitetsområde Arbetsplatsträffar

3,9 4,1 4,2

* Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder

** Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel (%)

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

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

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Medarbetarundersökning: Hållbart 
medarbetarengagemang HME, 
Ledarskap

79 80 81

Medarbetarundersökning: Hållbart 
medarbetarengagemang HME, 
Motivation

74 76 79

Jag lär nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete

72 75 78

Nämndmål:
Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023

Andelen slängda 
måltidsportioner/serverade 
måltidsportioner ska minska

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

Andel personbilar och lätta lastbilar 
som drivs med förnybara drivmedel

37% 44% 48% 53% 57%

Antal biogas/elhybrid/elbilar 100* 110 130 145 155
* Antal totalt i kommunen

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 Ekonomi 
4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Prel Prel Prel

Nettobelopp i tkr utan decimal 2018 2019 2020
Budget

2021
Budget

2022
Budget

2023

Servicenämnd 474 489 550
Förvaltningsstab och Post 
&Tryckeri* 6 286 4 954 5 058
IT-verksamhet 15 764 19 945 16 974
Kostverksamhet/Måltidsservice 160 3 907 1 000
Bemanningsenheten -328 87 0
Kontaktcenter inkl. växeltelefoni** 836 617 6 023
Logistik och Tryckeri*** 1 261 3 335

NETTOKOSTNAD 23 192 31 260 32 940 32 804 32 668 32 683
*From år 2020 övergår Post &Tryckerienheten till Logistik- och fordonsenhetens verksamhet

***Logistik- och fordonsenheten tillhör Servicenämnden from mars 2019, därför redovisas inga belopp i kolumnen Bokslut 2018

**From år 2020 finansieras Kontaktcenters verksamhet med kommunbidrag

4.2.2.Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal
Projektblad 
nr

2021 2022 2023 2024 2025

Inventarier SF SN 001 75 75 80 90 90
IT-utrustning SF SN 002 325 28 270 285 250
Programvara centralt SN 004 1 250 2 650 750 250 250
E-tjänster/ Självservice SN 008 500
Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN 011 1 170 1 500 1 387 1 035 500
Bra digital arbetsplats SN 017 2 600 2 100 1 500 600 500
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster SN 018 4 085 2 850 4 900 1 000 2 400
Säker digital identitet och åtkomst SN 026 1 400 2 500 700 500 5 000
Tillräcklig uppkoppling SN 028 2 200 2 300 2 400 2 600 2 600
Hjälp och stöd som man är nöjd med SN 029 1 200 500 100
Kundundersökningssystem KC SN 030 95 95 95 95 95
Nytt kostdatasystem SN  031 1 059
Lösen av förvaltningsbussar SN 032 80 80 0 80 80
Fordon understigande 3,5 ton SN 033 400
Fordonsadministrationssystem SN 034 100
Utbyggnad laddinfrastruktur SN 035 500 500 500 200 200
Frankeringsmaskin SN 036 250
Produktionsskrivare till interntryckeri SN 037 600
SUMMA INVESTERINGAR 17 039 16 028 12 682 6 735 11 965
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4.3 Nämndens HR
Serviceförvaltningens olika verksamheter står inför utmaningar som kräver 
kompetenshöjande insatser. Digitaliseringen är exempelvis en del, att laga hållbara måltider 
en annan. Varje verksamhet har sina specifika behov. Oavsett verksamhet, kommer framtiden 
att ställa krav på kompetens. Utredningar har visat på yrkesgrupper som kommer vara svåra 
att rekrytera och serviceförvaltningens verksamheter ingår i dessa grupper. Det innebär att 
förvaltningen måste prioritera att kompetensutveckla redan anställd personal. På sikt kan dock 
kompetensbrist hos enskilda medarbetare också medföra ohälsa. 
Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat sedan föregående år. De längre 
sjukskrivningarna har dock ökat och här är det viktigt att verksamheternas chefer, i sina 
rehabiliteringssamtal och rehabiliteringsplaner för sina medarbetare, är uppmärksamma på 
orsak och behov i medarbetarens sjukskrivningsprocess. Målet måste vara att få tillbaka den 
sjukskrivne så snart som möjligt. Lika förödande som det kan vara för den enskilde 
medarbetaren att vara borta för länge från arbetet, lika viktigt är det för verksamheten att den 
enskilde medarbetaren kommer tillbaka. Omtankessamtal i förebyggande syfte, kontinuerlig 
kontakt med medarbetaren under dennes sjukfrånvaro, upprätta rehabiliteringsplaner i tid och 
vid behov ta hjälp och stöd av företagshälsovården är exempel på insatser som förvaltningen 
prioriterar i arbetet med sjukfrånvaro.
Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet är en annan viktig uppgift förvaltningen 
arbetar med. I vissa verksamheter förekommer tunga lyft, i andra verksamheter är den mentala 
påfrestningen hög. Oavsett arbetsuppgift är arbetsmiljön oerhört viktig.
Personalomsättningen har ökat något i nämnden som helhet. Sysselsättningsgraden har ökat, 
framförallt till följd av måltidsservice arbete med heltid. 

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Tillsvidareanställda, antal 189 198 +9
Tillsvidareanställda, årsarbetare 169 187 +18
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 11 11 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 9 11 +2
Andel kvinnor, % 87,8 85,4 -2,4 

procentenheter
Sysselsättningsgrad, % 89,2 94,6 +5,4 

procentenheter

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Övertid, tkr 70 90 +20
Övertid, timmar 181 214 +33
Mertid, tkr 650 276 -374
Mertid, timmar 3 661 1 538 -2 123
Timlön, tkr 2 637 2 706 +69
Timlön, timmar 20 225 20 095 -130

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Sjukfrånvaro, % 8,58 6,90 -1,68 

procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 46,20 57,66 +11,46 

procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 1 047 1 058 +11

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Personalomsättning, % 7,4 7,8 +0,4 

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

procentenheter
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Pensionsavgångar, antal faktiska 5 4 -1

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Antal 5 3 8 5 2

5. Sammanfattning
Servicenämndens uppdrag är att fungera som hängrännan mellan övriga nämnder. Om flera av 
servicenämndens verksamheter inte fungerar optimalt, kommer det att påverka andras 
verksamheter. 

Samtliga nämnder har ett effektiviseringsuppdrag och när servicenämnden föreslår 
besparingar i verksamheten, påverkar det övriga nämnder och på sikt även dess 
kunder/brukare/elever. 

Utvecklingen runt IT-säkerhet måste prioriteras då hotbilden i samhället har en allt mer tydlig 
riktning mot verksamheters IT-system. Kraven kommer därför 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.
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. Oavsett om beslut tas att 
använda molnbaserade eller lokalt driftade lösningar kommer behov av intern support att 
finnas. Även behovet av effektiv och snabb hjälp kommer att öka för att få full effekt av 
gjorda investeringar. Servicenämnden ser därför att ett framtida IT-center med samlad 
kompetens för uppdraget skulle kunna vara ett sätt att möta behoven.

Måltidsservice har en utmaning i att göra heltidsresan kostnadsneutral och utan att 
sjukfrånvaron ökar. En översyn kring köksstrukturen inom förskolan bör göras. Av 49 kök är 
ca hälften ensamkök vilket inte är särskilt gynnsamt för varken chefens eller medarbetarens 
arbetsmiljö. Att ha så många ensamkök är också kostnadsdrivande.
Att skapa dialog mellan måltidsservice och dess kunder är en annan utmaning. Service-
nämnden kommer aldrig att lyckas med måltidsverksamheten om inte dess kunder ser sitt 
uppdrag i måltidssituationen.

Behovet av att utveckla e-tjänsterna är stort, både internt och externt. Resursfrågan är 
avgörande om kontaktcenter ska kunna arbeta vidare med frågan då projektet med att utveckla 
e-tjänster upphör 2020 och finansiering saknas från 2021.

Ett digitalt kundforum på kommunens hemsida som publicerar vanliga frågor och svar skulle 
förenkla och förbättra för kommunens invånare då förväntan på tillgänglighet ökar ständigt. 
Forumet är dock kopplat till en kostnad.

Bemanningsenheten säkerställer LAS, introduktion och rekrytering. Alla vikarier har en väg 
in till Värnamo kommun som arbetsgivare. Trots bristfälligt verksamhetssystem har enheten 
uppnått en god måluppfyllelse. Det finns dock fortfarande en utvecklingspotential som skulle 
effektivisera uppdraget ytterligare. Med ett bättre bokning- och schemaläggningssystem 
skulle verksamheten tillsammans med dess kunder kunna utvecklas.  
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Verksamhetsplan för servicenämnden 2021 - 2023

Logistikens administrativa processer ska ses över och effektiviseras för att göra det tydligt för 
kunden vad denne betalar för. Enheten ska arbeta för att byta ut kommunens fordonsflotta till 
bilar som drivs med förnybara bränslen. Behovet av bil ska styra, inte märke och önskemål. 
Laddinfrastrukturen ska byggas ut.

För det centrala tryckeriets verksamhet behövs en tydlig styrning kring hur förvaltningarna 
ska arbeta med sina trycksaker. Ska alla större jobb gå till det interna tryckeriet eller ska 
förvaltningarna kopiera själva och investera i större egna maskiner? Trots tidigare beslut i 
kommunens ledningsgrupp att det centrala tryckeriet är det som i första hand ska användas, 
lägger förvaltningarna både tid och pengar på att införskaffa stora kopiatorer och kopiera 
själva. Här krävs ett förtydligande och styrning kring hur kopieringsverksamheten i framtiden 
ska bedrivas i kommunen.
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Anmälan om delegationsbeslut             april 2020

Måltidsservice

Vikariat kock 100 % Finnvedens gymnasium 1/6 – 14/6 2020

Ändring på vikariat 45 % Forsheda skola måltidsbiträde 6/3 – 5/4 som jag redovisade förra gången. 
Ny sysselsättningsgrad 75 % under den perioden.
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Beslut om stängning av seniorrestauranger med 
anledning av Covid-19
Servicenämndens ordförandebeslut nr 1/2020

Ärendebeskrivning

Med anledning av händelserna kring Covid-19 och arbetet med 
att förhindra en spridning av Covid-19 och med hänsyn till 
medborgarnas hälsa har serviceförvaltningen tillsammans med 
omsorgsförvaltningen samt kommunens arbetsgrupp för Covid-
19, gemensamt diskuterat fördelarna med att under en period 
från och med lördag 21 mars och så länge verksamheterna anser 
det nödvändigt, stänga samtliga av seniorrestaurangerna som 
ingår i Måltidsservice verksamhetsområde.

Inför beslut har hänsyn tagits till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, synpunkter från anhöriga och brukare samt 
den omvärldsbevakning som gjorts av länets kommuner där 
flera valt att stänga, alternativt anpassa sin verksamhet.

Serviceförvaltningen tillsammans med omsorgsförvaltningen 
kommer säkerställa att personer med behov av mat, erhåller 
detta genom till exempel matdistribution eller annan lösning 
som omsorgsförvaltningen kan ordna utifrån specifika behov 
och förutsättningar.

Beslutsförslag

Servicenämndens ordförande beslutar

att anta förslag till stängning av seniorrestaurangerna i 
Måltidsservice verksamhetsområde

att delge informationen till berörda förvaltningar så som 
omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen

                         Haris Sibonjic
                         Ordförande servicenämnden
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Redovisning av synpunkter om måltider

Ärendebeskrivning

Det är viktigt att få veta vad medborgaren tycker om 
kommunens verksamheter och service. Medborgarens åsikter 
och tips är värdefulla och både positiv och negativ kritik bidrar 
till utveckling av verksamheten. Synpunkter kan lämnas via 
Värnamo kommuns hemsida. Alla synpunkter registreras och 
behandlas av den förvaltning som ansvarar för frågan. Om 
man lämnar kontaktuppgifter får man svar inom femton 
arbetsdagar. Man kan också lämna synpunkter anonymt. 
Synpunkten publiceras på kommunens webbplats.

Beroende på synpunktens karaktär fördelas den till lämplig 
handläggare i måltidsservice som utreder, genomför åtgärder, 
dokumenterar och följer upp. 

Synpunkter kan också inkomma via sociala medier, 
måltidsappen (Skolmaten), brev och telefon.

Totalt inkom 14 synpunkter om måltider 2019 till 
måltidsservice, varav fyra avsåg grundskola och tio för 
äldreomsorgen. Samtliga synpunkter är besvarade och 
åtgärdade.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna redovisningen av synpunkter om måltider för 2019

Marie Vuollet Annelie Andersson
Måltidsutvecklare Förvaltningschef
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Utredning

Samtliga inkomna synpunkter är hanterade av ansvarig 
handläggare och kommunicerad med måltidspersonal alternativt 
chefer som är berörda av synpunkten. Här redovisas 
fördelningen av synpunkterna i måltidsservice.

Tabell 1. Synpunkter om måltider 2019

Verksamhet Antal Svar Ej svar Anonym
Förskola
Skola 4 3 1
Äldreomsorg - särskilt boende 4 3 1
Äldreomsorg - matdistribution 4 3 1
Äldreomsorg - seniorrestauranger 2 1 1
Totalt 14 10 3 1

Sjuttiofem procent önskade svar på sin synpunkt av de inkomna 
synpunkterna. De synpunkter som inte ville ha svar är hanterade 
enligt gängse rutin i måltidsservice. 

Här redovisas vad synpunkterna handlade om i korthet, siffrorna 
i parantes visar hur många som har liknande synpunkter.  

De synpunkter som inkom från förskola och skola handlade 
bland annat om att maten ska vara god för att orka med 
skoldagen (2), såser, ketchup, sylt är ofta slut och salladen har 
blivit tråkig (1), vegetarisk mat är energifattig, barnen blir inte 
mätta (1).

När det gäller äldreomsorgens synpunkter för särskilt boende 
gällde en begränsning i frukostutbudet (1), klagomål när maten 
tillagas och levereras från ett annat kök (2), utbildning och 
nytänk kring skonkost (1). Gällande matdistribution är en kund 
nöjd med maten och servicen (1), dåligt bemötande av 
personalen av fellevererad mat (1), för mycket salt och peppar 
och mindre av fisk och mer av husmanskost (1), svåräten mat 
(1). För seniorrestaurangerna gällde en fråga öppettiderna under 
sommaren (1) och önskemål om maträtter med kål i (1).

Slutsatser 

Här följer en kort sammanfattning kring hur vi arbetar med 
måltiderna och vad som styr dem. Den ger även svar på vissa 
synpunkter.
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Måltidsservice följer Livsmedelsverket rekommendationer för 
planering av menyer till förskola, skola och äldreomsorg. 
Menyn ska vara näringsriktig och variationsrik, grundad på bra 
livsmedelsval. Vid menyplanering väljs maträtter som barn och 
äldre gillar, samt utmanar med nya maträtter och influenser. 
Menyerna (även den vegetariska) är näringsberäknade och följer 
det rekommenderade energi- och näringsbehovet för respektive 
målgrupp, enligt de nordiska rekommendationerna (2012).  

Inom skolan erbjuds fem olika sallader och varma grönsaker 
varje dag, som säsongsanpassas. Matråden i skolorna är ett bra 
exempel att kunna påverka utbudet på salladsbordet. 

Inom äldreomsorgen kallas råden för kostmöten. Där träffas 
olika yrkesfunktioner t ex kockar, chefer, kostombud och 
diskuterar matfrågor som gäller för deras verksamhet. 

Salt och kryddor är smakhöjare i maten och är individuellt per 
person. Kockarna saltar och kryddar mediokert, så att det passar 
många. Salt till barn ska begränsas i maten och det ska inte vara 
tillgängligt i matsalen.  

Inom äldreomsorgen kan man ansöka om konsistensanpassad 
mat, om normalkosten är för svår att tugga. I dessa fall bör ett 
medicinskt underlag tillhandahållas.
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Förändring av köksstruktur omsorg

Ärendebeskrivning

Servicenämnden tog beslut 18 december 2019 §107 att stänga 
köken på Myntan och Valdemar. Detta utifrån beslut i 
kommunfullmäktige 19 juni 2019 §136 gällande 
effektiviseringsuppdrag för kommunens förvaltningar under 
åren 2020 till 2022. För måltidsservice innebär uppdraget att 
hjälpa kunderna att hitta effektiviseringar för att hålla nere 
kundernas kostnader. Utöver matsalarna på Valdemar och 
Myntan, bedriver måltidsservice kök och seniorrestauranger på 
Luddö, Rörestorpsgården och Lindgården. Verksamheten på 
Linneberg har legat nere sen mitten av 2019 då köket stängdes 
på grund av arbetsmiljöproblem och i avvaktan på nya besked 
om en eventuell renovering.

Andelen besökare till seniorrestaurangerna minskar och en 
bidragande orsak till detta kan vara ett ökat måltidspris. Den 
tidigare subventionering som funnits, finns inte längre kvar. 
Detta slår hårt mot externa gäster som idag får betala 
självkostnadspris för måltiderna som serveras i kommunens 
seniorrestauranger. Som en konsekvens har samtliga 
seniorrestauranger tappat kunder och de få kunder som är kvar 
har inte längre den sociala samvaro som funnits tidigare när 
seniorrestaurangerna var välbesökta.

Måltidsservice har därför fått uppdraget från servicenämnden att 
se över hur framtida lokalisering av kök skulle kunna se ut för 
omsorgens räkning. Detta för att på sikt undvika omfattande 
renoveringar och för att skapa bättre förutsättningar för gäster i 
seniorrestaurangerna med målet att öka den sociala samvaron.

Slutsatser
 det skapas en seniorrestaurang på Expo
 restaurangen på Rörestorpsgården stängs men köket drivs vidare med 

utökad produktion 
 köket på Luddö omvandlas till serveringskök
 köket på Linneberg renoveras inte och lokaler kan användas till annat
 verksamheten på Lindgården i Rydaholm förblir oförändrad
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Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att skapa en seniorrestaurang på Expo
att restaurangen på Rörestorpsgården stängs men köket drivs vidare med    
utökad produktion 
att köket på Luddö omvandlas till serveringskök
att köket på Linneberg inte renoveras 
att verksamheten på Lindgården i Rydaholm förblir oförändrad
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson
Måltidschef Förvaltningschef
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Utredning

I måltidsservice regi drivs idag kök och seniorrestauranger på 
- Lindgården i Rydaholm
- Rörestorpsgården i Värnamo
- Luddö i Värnamo
- Linneberg i Värnamo (har idag ingen verksamhet i avvaktan på nya 

beslut)
Utöver detta har måltidsservice också matsalar på Valdemar och Myntan. 
Beslut är fattat av servicenämnden 18 december 2019 §107 att 
verksamheterna på Valdemar och Myntan läggs ner.

Omsorgsförvaltningen har i tidigare diskussioner aviserat följande:
- Köket på Linneberg behövs inte och inte heller ser man behov av att 

ha en restaurang där. Mat ska dock levereras till avdelningarna på 
samma sätt som görs idag i avvaktan på nya besked gällande 
renovering av köket.

- Man önskar att planera för ett aktivitetscenter eller liknande på 
Expoområdet där stora delar av omsorgsförvaltningen har sin 
verksamhet. En servering för 80–100 gäster är önskvärt. Här kan 
antingen befintlig skolmatsal användas, alternativt kan den aula som 
finns i anslutning till köket göras om till en samlingspunkt för äldre.

Förutsättningar

Måltidsservice driver idag kök och seniorrestaurang på Luddö. 
Produktionen består av mat till:

- De två avdelningarna på Luddö, totalt 36 boende
- Matgäster i restaurangen, i snitt ca 12 portioner per dag (beräknat 

på antal ätande i januari och februari. Finns dagar då 32 äter och 
dagar då 9 äter)

Total produktion: ca 48 portioner lunch och 36 portioner kvällsmat per 
dag.

Köket på Luddö ligger geografiskt sätt bra till i förhållande till övriga 
restauranger. Luddö ligger i den centrala delen av Värnamo och fyller av 
den anledningen en bra funktion. Lokalerna i köket är dock slitna och är i 
måttligt eller stort behov av renovering, beroende på vilken driftsform man 
kan tänka sig bedriva i framtiden. En renovering av köket för fortsatt 
tillagning menar måltidsservice handlar om relativt stora summor pengar. 
Då är det mer fördelaktigt att anpassa lokalerna till ett serveringskök. 
Måltidsservice har utrymme att laga dessa portioner i annat kök.
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Måltidsservice bedriver kök och seniorrestaurang på Rörestorpsgården. 
Produktionen består av mat till:

- Samtliga avdelningar på Rörestorpsgården, totalt 56 boende
- Samtliga avdelningar på Stensötan, totalt 36 boende
- Besökare till seniorrestaurangen på Rörestorpsgården, i snitt 8 per 

dag (beräknat på antal ätande i januari och februari. Finns dagar 
då 17 äter och dagar då 4 äter)

-
Rörestorpsgården ligger geografiskt sett väldigt nära det nya centralköket 
på Expoområdet. Utifrån den aspekten och den önskan som finns från 
omsorgsförvaltningen att driva en verksamhet på Expo kan inte 
måltidsservice se att en restaurang ska bedrivas på Rörestorpsgården. 
Restaurangen ligger dessutom inte i anslutning till köket vilket innebär 
stora utmaningar för personalen att ge en god service till gästerna utan att 
öka resurserna i form av fler personal.
Köket är dock relativt nytt, det renoverades 2012 och har en outnyttjad 
kapacitet på ca 200 portioner.
För att öka kapaciteten och utnyttja kökets fulla potential kan bland annat 
maten till Luddö lagas här.

På Exposkolan lagas idag all matdistribution. Här lagas även mat till 
Linneberg, Gröna Lunden samt Bollvivegården i Bor. För att skapa 
utrymme på Expo att servera de 80–100 gäster som man önskar ska besöka 
Expo, anser måltidsservice att produktionen till Linneberg, Gröna Lunden 
samt Bollvivegården istället lagas på Rörestorpsgården. Då utnyttjas också 
den fulla kapaciteten som finns på Rörestorpsgården.
Lokalen har också de förutsättningar som krävs för att klara en sådan 
hantering.

När det gäller resurser i form av personal så kan personalen som i dag finns 
på Luddö placeras på Rörestorpsgården för att klara den ökade 
produktionen. För att servera lunchen i serveringsköket på Luddö kan 
personal gå mellan köket på Luddö och Rörestorpsgården. När Valdemar 
försvinner behöver man inte skicka personal mellan Valdemar och 
Rörestorpsgården.
För att hantera serveringen på Expo krävs heller ingen utökning av 
personalen där. Däremot ser man att städning av befintlig matsal samt aula 
om den blir aktuell, i stället bör städas av lokalvårdspersonal. 
Måltidsservice reserverar sig dock för att en mer noggrann 
personalplanering behöver göras innan beslut fattas.
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 Slutsatser

 Det skapas en seniorrestaurang på Expo.
 Köket på Rörestorpsgården drivs med utökad produktion men ingen 

seniorrestaurang.
 Köket på Luddö omvandlas till serveringskök.
 Köket på Linneberg renoveras inte och lokaler kan användas till 

annat.
 Besluten om att stänga Valdemar och Myntan genomförs enligt 

tidigare beslut.
 Verksamheten på Lindgården i Rydaholm förblir oförändrad.

Riskbedömning  

Utifrån ovan nämnda beskrivning påverkas inte 
omsorgsförvaltningen av några negativa konsekvenser av 
föreslagen hantering. Detta går i linje med det som framkommit 
i tidigare diskussioner mellan förvaltningarna och nämndernas 
presidier.

Det skapar förvisso färre mötesplatser för de som idag har 
möjlighet att äta i kommunens seniorrestauranger men istället 
tror förvaltningen att den sociala samvaron gynnas av färre 
restauranger då fler träffas och den sociala samvaron ökar. Det 
är också ett sätt att skapa bättre förutsättningar för en billigare 
prissättning av måltiderna utan att skapa sämre kvalitet på 
slutprodukten. 

Att förlägga mer produktion på Rörestorpsgården innebär att 
man utnyttjar den fulla produktionskapacitet som finns där. Att 
renovera fler kök när kapaciteten i befintliga verksamheter inte 
utnyttjas fullt ut vore resursslöseri av både personal, budget och 
lokaler.

Måltidsservice kommer fortsättningsvis leverera i samma 
omfattning som tidigare men på ett effektivare sätt där resurser 
nyttjas till fullo och ökade kostnader i samband med renovering 
av kök kan undvikas, utifrån de förutsättningar som finns idag.
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Remissvar- Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering

Ärendebeskrivning

Servicenämnden fattade beslut 15 januari 2020 § 2 om 
Åtgärdsplanen för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering, utifrån Plan för centrala strategier för 
digitalisering.
Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020 § 55 att 
återremittera ärendet till servicenämnden för en 
komplettering med en omvärldsanalys av hur andra 
kommuner valt att organisera sin IT-verksamhet, vilka 
samverkansmöjligheter som finns med andra aktörer 
samt vilka uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen 
som skulle kunna utföras av andra.

Remissvar ska lämnas senast 14 april 2020 till 
kommunstyrelsen.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogat remissvar som sitt förslag på Åtgärdsplan för 
stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering

Per Sveningsson Annelie Andersson
IT-chef Förvaltningschef
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Utredning

Omvärldsanalys av hur andra kommuner valt att 
organisera sin IT-verksamhet. 

Som underlag till omvärldsanalysen har kontakt tagits med IT 
chefer eller motsvarande på IT-avdelningarna i Jönköpings län 
och ytterligare några kommuner i vår närhet. Totalt antal 
personer på avdelningen och översiktlig uppdragsbeskrivning 
har efterfrågats. 

De flesta kommunerna har egna IT-avdelningar som i grunden 
liknar den Värnamo har idag och har i stort sett samma uppdrag.
Tjänster som levereras är nätverk och kommunikation, support, 
enheter, systemdrift och ibland telefoni. Graden av ut- 
kontrakterade tjänster är relativt liten. Avdelningarna har mellan 
6 och 67 tjänster och för att möjliggöra jämförelse har ett grovt 
nyckeltal tagits fram där antalet kommuninnevånare delats med 
antalet anställda på IT-avdelningarna. Det ger Värnamo värde på 
4,35 på en skala mellan 4,35 och som mest 7,53. Det vill säga ju 
högre värde desto större IT-avdelning i förhållande till 
kommunens storlek.

Gemensamt för de IT-avdelningar som ligger på den högre delen 
av skalan är att de har en större andel verksamhetsutvecklare, 
förvaltningsledare, controllers, projektledare och andra 
verksamhetsstödjande resurser. Gislaved ligger relativt högt med 
7,33 och har en tydlig ambition att stödja verksamheten med 
liknande tjänster och har en utvecklad intäktsfinansierad 
verksamhet. I den högre delen av skalan ligger också Aneby, 
Sävsjö, Nässjö, Vetlanda och Eksjö kommuner som har en 
gemensam IT-avdelning som går under namnet Höglandets IT 
(HIT). De får ett värde på 6,30 och har en motsvarande tydligt 
stödjande roll för sina kunder. Som ett jämförande av de högre 
värdena får ITSAM som är ett kommunalförbund som levererar 
IT-tjänster till Ödeshög, Boxholm, Ydre, Kinda, Vimmerby och 
Åtvidabergs kommuner. Med sina 58 tjänster nås 11,15 och 
deras leverans av tjänster motsvarar i stort sett Höglandets ITs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de större kommunerna 
och kommunalförbunden vinner på vissa stordriftsfördelar men 
kräver samtidigt mera styrning, administration och kontroll.
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                       Samverkansmöjligheter med andra aktörer.

Idag samverkar Värnamo kommuns IT-avdelning med några av 
de kommunala bolagen. 

Hos Finnvedsbostäder monteras kommunens infrastruktur för 
teknik och nätverk när kommunen är kund i deras lokaler.

Värnamo Energi (VEAB) sköter all digital kommunikation till 
kommunens olika geografiska platser runt om i kommunen. I 
dagsläget ca 250 olika platser som är kopplade via fiber. 
Kommunens behov av tjänster och olika kommunikations-
lösningar planeras i nära samarbete med VEAB.  

Värnamo Kommunala industrifastigheter (VKIAB) som driver 
Gummifabriken upplåter delar av sina lokaler för Värnamo 
kommuns egna verksamheter (Campus Värnamo och 
biblioteket) och den teknik som krävs för deras IT tjänster som 
levereras av IT-avdelningen. Samverkan sker idag genom stöd 
till VKIAB gällande säkerhet, upphandling och intern 
konsultation.   

Möjliga framtida samverkansmöjligheter finns troligen primärt 
tillsammans med VEAB som eventuellt skulle ha möjlighet att 
utöka sina tjänster runt nätverk och kommunikation. 
Ett annat exempel är det kommande projektet inom IoT (Internet 
of Things = Sakernas internet) där en pilotlösning skall införas 
för att lära sig mer om möjligheterna med denna nya teknik.
Här är VEAB och Tekniska förvaltningen samverkanspartners.

Idag samverkar IT-avdelningen med grannkommunerna i 
GGVV området inom ett flertal områden. 
Gemensamma upphandlingar för telefoni, mobiltelefoner och 
datorer har gjorts med mål att tillsammans skapa en större 
upphandlingsvolym. 
Nätverkande sker med bland annat IT cheferna och mellan IT 
tekniker som regelbundet har informationsutbyten och 
avstämningar runt gemensamma problem och möjligheter. Vissa 
införandeprojekt täcker GGVV där man delar gemsamma 
resurser för teknik och projektledning. 
Genom att genomföra gemensamma utbildningsinsatser lokalt 
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hos oss i gemensamma tekniklösningar spar kommunen pengar 
och skapar informella nätverk mellan tekniker. 

I en framtid kan man eventuellt tänka sig att vissa funktioner 
inom support, övervakning, beredskap och teknik. Vissa 
speciella roller skulle kunna delas mellan flera kommuner som 
exempelvis IT arkitekt, säkerhetsspecialister eller liknande.

Erfarenheterna visar att det inte är helt enkelt att samverka runt 
gemensamma lösningar då olika målbilder gör införandet 
komplicerat.

På länsnivå finns idag samverkan genom Digitaliseringsrådet 
där samtliga länets kommuner är med. Tidigare har projekt för 
till exempel Benchmarking i informationssäkerhet (GDPR), 
eArkiv och Dimios genomförts genom samverkan i länet.

Framtida projekt är i närtid det pågående innovationsprojektet 
inom IoT (Internet of Things = Sakernas internet) där 
Jönköpings, Habo, Nässjö och Värnamo deltar.

Sammanfattningsvis bör varje möjligt samverkansområde 
undersökas i en förstudie som resulterar i ett förslag som kan tas 
beslut om. Möjlighet till samverkan med andra parter skall 
finnas med som en självklar del i verksamheten.
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Uppgifter som idag utförs av IT-avdelningen som kan 
utföras av andra.

Idag har IT-avdelningen i huvudsak strategin att försöka göra så 
mycket som möjligt med egen personal främst av följande skäl:

1. Det är oftast mera kostnadseffektivt än att köpa in externa 
resurser då kostnadsläget inom branschen ofta ligger på 
1000-1200 kronor/timma. 

2. Genom att egen personal är delaktig i förändringsprojekt 
behålls kompetens och kunskap om lösningen i den egna 
organisationen.

Ovanstående gäller under förutsättning att: 

1. Kapacitet finns i befintlig organisation. Köpta tjänster kan 
användas för att kapa belastningstoppar. 

2. Nödvändig kompetens finns i befintlig avdelning. 
Spetskompetens inom specialområden kommer alltid att 
behöva köpas in för avgränsade uppdrag.

Idag utförs det mesta av underhåll och leverans av 
kommunikation av Värnamo Energi AB (VEAB) till 
kommunens olika verksamheter fram till en viss punkt i 
fastigheten. 
I framtiden skulle eventuellt ytterligare delar av nätverkstjänsten 
kunna utföras av VEAB.

Idag levereras datorer och andra enheter av ATEA på ett sätt 
som kräver ytterligare handpåläggning av kommunens personal. 
I framtiden skulle eventuellt ytterligare konfigurerings arbete 
kunna göras av kommunens leverantörer.

Idag utförs mycket av det löpande systemunderhållet av våra 
verksamhetssystem av egen personal tillsammans med hjälp av 
konsulter från leverantören då det behövs. Införande av nya 
system görs i ett tätt samarbete mellan IT-avdelningens personal 
och konsulternas specialister för att följa de standards som är 
satta av IT-avdelningen. 
I framtiden kommer sannolikt flera system att köpas som tjänst 
hos leverantören. Det kommer att reducera vissa delar i IT-
avdelningens leverans men 4/5 kommer att finnas kvar. Det vill 
säga behovet av nätverk, identitet, enhet och support.
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Generellt gäller att ökat inköp av externa tjänster kräver ökat 
arbete med beställningsarbete, uppföljning och kontroll.

Informationen i detta remissvar har föredragits för kommunens 
ledningsgrupp 26 mars 2020 och presentationen bifogas.
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för 
digitalisering 

Förslag till Servicenämnden
Dragning för kommunens 
ledningsgrupp 2020-03-26

Per Sveningsson, IT-chef
Jenny Hurtig, digitaliseringsstrateg
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I plan för 
digitalisering 
koncentreras det 
gemensamma 
arbetet till tre 
prioriterade 
strategier:

1. Stabila tekniska 
förutsättningar för 
digitalisering

2. Styrning för realisering av 
nytta och frigörande av 
resurser för utveckling

3. Digital delaktighet och 
kompetensförsörjning

J
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Strategi 1. Stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering ”5-klövern”

J
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering ”del 1”

Åtgärdsplanen innehåller för varje ”blad” vad som går att göra 
inom nuvarande finansieringsmodell, och vilka identifierade 
behov som finns med som inte kan realiseras med befintlig 
avdelning.
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We-consulting – Tillräcklig uppkoppling

ATEA Säkerhetsanalys – Riskanalys etc

E&Y – Granskning av IT säkerhet

Qnister – Nulägesanalys - Dataskyddsförordningen

MSB – Revision datacenter o krisberedskap

IKR – Förstudie av kommunens skrivare

Gruppen för kommunövergripande digitalisering

KS Strategi med fokus på digitalisering

IT avdelningen och digitaliseringsstrateg

235 
förbättringspunkter

Åtgärdsplan för 
stabila tekniska 
förutsättningar 

för digitalisering
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Hjälp och stöd som man är nöjd med

IT-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag

• Supportfunktion vardagar 08.00 -16.30

• Tekniker i beredskapstjänst på helgen

• Supportärenden loggas och 
dokumenteras

Identifierade behov och 
utmaningar

• Hjälp och stöd måste finnas hela tiden och 
samordnas i kommunen

• Proaktivt arbete med långsiktiga lösningar 
för att avhjälpa generella fel 
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Stabil och pålitlig leverans av system 
och tjänster
IT-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag

• IT-avdelningen tillhandahåller en 
driftsmiljö för IT-tjänster och system

• IT-avdelningen har en mindre roll i arbetet 
med respektive verksamhetssystem

• IT deltar i mån av tid som stödjande 
resurs vid upphandlingar och i projekt

• Systemen vidareutvecklas för att 
garantera säkerhet och funktion

• System som inte längre används 
arkiveras och avvecklas

Identifierade behov och 
utmaningar

• IT-avdelningen måste kunna vara en 
partner till verksamheten

• Den tekniska plattformen måste 
uppdateras i mycket högre takt än idag 

• Handlingsberedskapen på problem och 
säkerhetsnivån måste höjas

• Effektiv och rationell licenshantering är en 
förutsättning för kostnadseffektivitet

• Automatiserad styrning av rättigheter

• Rensning av gammal, lagrad information
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En bra digital arbetsplats

IT-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag

• Alla kommunens verksamheter köper sina 
datorer, telefoner, surfplattor och skrivare 
via IT-avdelningen 

• På alla enheter levereras ett basutbud av 
programvaror och funktioner

• IT-avdelningen har ansvar för den digitala 
utrustningen i vissa konferensrum

• Alla mobila enheter hanteras i ett system

• IT deltar i mån av tid som stödjande 
resurs vid upphandlingar och i projekt

Identifierade behov och 
utmaningar

• Kommunövergripande och lättförvaltade 
digitala arbetsplatser måste tas fram

• Användaren måste kunna starta sina 
digitala enheter snabbt och effektivt

• ”Det ska bara funka”-enhetsövervakning

• Enklare beställningsrutiner

• Ny lösning för ägande och förvaltning av 
skrivare

• Vi måste ta kontrollen över vårt innehav 
av digitala enheter

• Det måste bli enkelt och positivt att delta i 
digitala möten
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Säker digital identitet och åtkomst

IT-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag

• Alla anställda, förtroendevalda och elever 
har konton som skapas och underhålls av 
IT-avdelningen

• Säker identitet

• Det finns sätt att få åtkomst till system 
utanför den ordinarie arbetsplatsen

Identifierade behov och 
utmaningar

• Högre krav på säkerhet samtidigt med 
krav på flexibelt arbetssätt ställer krav på 
att lösningarna utvecklas i snabb takt

• Ett säkert kommungemensamt sätt för 
distansanslutning måste tas fram och 
etableras

• Nya verktyg och arbetssätt behöver 
införas för att upptäcka säkerhetsrisker 
och attacker

• Krypteringslösningar för säker 
kommunikation 

• Verksamheterna ställer krav på enklare 
inloggning samtidigt som det finns behov 
av och krav på tvåfaktorsinloggning
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Tillräcklig uppkoppling

IT-avdelningens nuvarande 
leverans och uppdrag

• Kommunens uppkoppling mot det egna 
nätet och mot internet för alla 
verksamheter hanteras av IT-avdelningen

• Störningar i uppkopplingen hanteras efter 
bästa förmåga

• Installation av utrustning för fasta och 
trådlösa nät

Identifierade behov och 
utmaningar

• Dokumenterade och fastställda 
överenskommelser över vilken hastighet 
och tillgång till bandbredd som ska 
levereras vid en given tidpunkt

• Separerade nät måste införas i enlighet 
med NIS-direktivet

• Säkerheten i näten måste hela tiden höjas
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Åtgärdsplan för stabila tekniska 
förutsättningar för digitalisering ”del 2”

• För att verkligen utgöra ett stöd för digitaliseringen föreslås 
också att IT-avdelningen behöver transformeras 
–från IT-driftsavdelning till IT-center.

• Detta för att 
✓Kunna vara proaktiv istället för reaktiv

✓Erbjuda det stöd gällande verksamhetsutveckling som verksamheterna 
efterfrågar

J
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Transformation från 
IT-avdelning till IT-center

• Förväntningarna på IT-avdelningen har förändrats från drift och 
support, till stöd och hjälp i digitalisering

• Trycket på dagens IT-avdelning är mycket hårt

• Nya kompetenser behöver tillföras 

• Ekonomisk styrning och uppföljning blir en viktigare och 
viktigare komponent

J
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Nätverk och uppkoppling

Serverdrift

Enhetshantering och support

ID och åtkomst

FÖRR

J
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Nätverk och uppkoppling

Serverdrift

Enhetshantering och support

ID och åtkomst

FÖRR NU

Stödjande resurs

Säkerhet

Hjälp och stöd 24/7

Förbättrade och tydligare överenskommelser (SLA)

IT-projektledning

Proaktivt arbete /ständiga förbättringar med hjälp och stöd

Licensoptimering IT

Systematiska rutiner, verksamhetsutveckling av IT

Ökad handlingsberedskap

J
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Nätverk och uppkoppling

Serverdrift

Enhetshantering och support

ID och åtkomst

FÖRR NU

Stödjande resurs

Säkerhet

Hjälp och stöd 24/7

Förbättrade och tydligare överenskommelser (SLA)

IT-projektledning

Proaktivt arbete /ständiga förbättringar med hjälp och stöd

Licensoptimering IT

Systematiska rutiner, verksamhetsutveckling av IT

Ökad handlingsberedskap

Nav och samordning av digitaliseringsinitiativ

Stöd för verksamhetsutveckling

Projektledning

Nya betalningsmodeller/ ekonomisk styrning

Partner till verksamheten

Identifiering av utvecklingspotential

Licensoptimering verksamhet

J

51



Nätverk och uppkoppling

Serverdrift

Enhetshantering och support

ID och åtkomst

Stödjande resurs

Säkerhet

Hjälp och stöd 24/7

Förbättrade och tydligare överenskommelser (SLA)

IT-projektledning

Proaktivt arbete /ständiga förbättringar med hjälp och stöd

Licensoptimering IT

Systematiska rutiner, verksamhetsutveckling av IT

Ökad handlingsberedskap

Nav och samordning av digitaliseringsinitiativ

Stöd för verksamhetsutveckling

Projektledning

Nya betalningsmodeller/ ekonomisk styrning

Partner till verksamheten

Identifiering av utvecklingspotential

Licensoptimering verksamhet

IT-centerIT-avdelning

J
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Förslag på tidplan och angreppssätt
1. Servicenämnden tillförs medel för att anställa en IT-centerchef.

2. IT-centerchef rekryteras med första uppdrag att definiera, säkerställa dokumentera och 
konsekvensberäkna; 

• uppdragsbeskrivning för IT-center, inklusive framtagande av ny betalningsmodell för IT
• projektplan för införande, inklusive tidplan

3. Ekonomiska förutsättningar och uppdrag för IT-center fastställs av kommunstyrelsen.

4. Införandeprojekt genomförs
• bereda kontorsplats för större organisation och nytt arbetssätt
• införa ny organisationen och rekrytera nya tjänster

5. Start av IT-center

J
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Budgetering 

• Transformationen av IT-avdelningen till IT-center förutsätter 
avsättandet av resurser för dels införande, dels drift. 
Genomförandet av planen är inte möjlig utan att resurser 
avsätts genom centrala budgetbeslut.

J
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Förslag på organisation av IT-center
55



Remissvar till Servicenämnden 56



Antal invånare Antal på IT Antal IT/ 10 000 

invånare

Mullsjö 7300 5,5 7,53

Gislaved 30000 22 7,33

HIT 95300 60 6,30

Gnosjö 9700 6 6,19

Tranås 19000 10 5,26

Vaggeryd 14300 7 4,90

Habo 12400 6 4,84

Jönköping* 141000 67 4,75

Värnamo 34500 15 4,35

ITSAM 52000 58 11,15

Varberg 64600 30 4,64

Alvesta 20100 7 3,48
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Nätverk och uppkoppling

Serverdrift

Enhetshantering och support

ID och åtkomst

Stödjande resurs

Säkerhet

Hjälp och stöd 24/7

Förbättrade och tydligare överenskommelser (SLA)

IT-projektledning

Proaktivt arbete /ständiga förbättringar med hjälp och stöd

Licensoptimering IT

Systematiska rutiner, verksamhetsutveckling av IT

Ökad handlingsberedskap

Nav och samordning av digitaliseringsinitiativ

Stöd för verksamhetsutveckling

Projektledning

Nya betalningsmodeller/ ekonomisk styrning

Partner till verksamheten

Identifiering av utvecklingspotential

Licensoptimering verksamhet

IT-centerIT-avdelning
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Diskussion

• Vill ni ha ett IT-center?

• Om ja, hur fort behöver ni det?

• Var ska vi positionera oss i diagrammet? Om 1 år? Om 5 År?

• Vad vill ni skicka med till budgetberedningen via remiss-svaret?
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Sammanfattning av diskussion

J
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-17 

Justerare

§ 118 Dnr: KS.2020.8

Förslag till effektivisering för kundens räkning, 
barn och utbildningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   uppdra åt servicenämnden/kostverksamheten att genomföra 

effektiviseringen vid industriprogrammet och 
fordonsprogrammet.

Reservationer
Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S)
och Matilda Kauppinen (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Ett effektiviseringsuppdrag är lagt på kommunens förvaltningar 
om 1 procent 2020 och ytterligare 0,5 procent kommande två år, 
2021 samt 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 
2019 § 136. 
För kostverksamheten innebär detta att hjälpa kunderna hitta 
effektiviseringar för att hålla nere kostnaderna. Som ett led i 
förvaltningens uppdrag att hjälpa kunden barn- och 
utbildningsförvaltningen har kostverksamheten identifierat en 
möjlig effektivisering av verksamheten. 

Förslaget innebär att kostverksamheten inte längre finns 
närvarande i verksamheterna på Industriprogrammet samt 
Fordonsprogrammet.
Effektiviseringen innebär en besparing om cirka 530 000 kronor 
för kunden, barn och utbildningsförvaltningen genom att elever 
vid Industriprogrammet samt Fordonsprogrammet äter alla sina 
luncher på Finnvedens gymnasium.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 106 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   uppdra åt kostverksamheten att genomföra effektiviseringen 

vid industriprogrammet och fordonsprogrammet
att   uppdra åt kostverksamheten att upprätta en 

kommunikationsplan inför effektiviseringen 
att   överlämna ärendet till kommunstyrelsen för remittering av 

ärendet till barn och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade 4 februari 2020, § 38
att   remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, samt
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 11 mars 2020.

                                                                                      Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-17 

Justerare

Ks § 118 (forts)

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 26 februari 2020, § 26
att   avslå förslaget från servicenämnden gällande effektivisering av 

kostverksamheten vid Industritekniskt program och Fordons- och 
transportprogrammet. 

Yrkanden
Hans-Göran Johansson (C) yrkar att uppdra åt 
servicenämnden/kostverksamheten att genomföra 
effektiviseringen vid industriprogrammet och 
fordonsprogrammet.

Azra Muranovic (S) yrkar avslag på Hans-Göran Johanssons (C) 
förslag och bifall till barn- och utbildningsnämndens beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) 
förslag.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun 

 

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen. 

 

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att 

skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt 

intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god 

ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion 

för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap  

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i 

kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. 

En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan 

lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och 

fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte 

ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att 

eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet 

minskar ur ett resurs och klimatperspektiv. 

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och 

pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och 

deltagande och mindre matsvinn.  

 

 

 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

 

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämd att genomföra ett 

pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 

 

 

 

 

 

Värnamo 19/2 -2020  

 Miljöpartiet de Gröna  

 Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-03-17 

Justerare

§ 100  

Motioner, godkännande  av kansliremisser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den 25 

maj 2020.

1. Motion – Inför schemalagd skollunch i låg- och 
mellanstadiet i kommunen; remiss barn- och 
utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.         
Dnr 2020.119.

2. Motion – Hemlösas situation; remiss medborgarnämnden i 
samråd med omsorgsnämnden. Dnr 2020.121.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Servicenämnden
Medborgarnämnden
Omsorgsnämnden
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Befolkningsstatistik per månad 2020 2020-03-06

Kommun: 0683 Värnamo

Månad Folkmängd  vid Folk- Levande Död-  Döda Födelse-  Invand-  Utvand-  Invand-  Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna  Nyblivna Änklingar Juste-
periodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar

överskott överskott

Januari 34 561 1 27 0 33 -6 12 13 -1 105 104 1 7 9 11 7

Summa 1 27 0 33 -6 12 13 -1 105 104 1 7 9 11 7

Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering.
Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig.
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. 
Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar
Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.
Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
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Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2020 från SCB

Popdatum: 2020-01-31
Kommun: 0683 Värnamo

Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt
0 12 14 26
1 190 162 352
2 203 194 397
3 212 173 385
4 194 196 390
5 201 187 388
6 204 219 423
7 225 186 411
8 232 203 435
9 200 201 401
10 228 223 451
11 212 227 439
12 208 205 413
13 196 206 402
14 226 190 416
15 233 160 393
16 214 230 444
17 232 191 423
18 245 198 443
19 224 189 413
20 209 186 395
21 208 160 368
22 183 143 326
23 160 140 300
24 204 148 352
25 213 155 368
26 221 191 412
27 222 189 411
28 229 218 447
29 216 223 439
30 228 206 434
31 248 187 435
32 210 198 408
33 206 234 440
34 225 206 431
35 218 182 400
36 194 185 379
37 203 193 396
38 225 212 437
39 176 192 368
40 210 177 387
41 208 190 398
42 214 206 420

67



43 201 192 393
44 181 181 362
45 182 194 376
46 246 190 436
47 205 216 421
48 213 224 437
49 228 238 466
50 231 232 463
51 232 247 479
52 278 236 514
53 286 234 520
54 232 237 469
55 228 256 484
56 228 220 448
57 232 231 463
58 217 227 444
59 222 232 454
60 239 208 447
61 208 209 417
62 238 205 443
63 220 225 445
64 248 200 448
65 231 195 426
66 202 187 389
67 205 196 401
68 206 212 418
69 180 181 361
70 183 178 361
71 165 205 370
72 194 181 375
73 183 193 376
74 174 180 354
75 193 186 379
76 148 188 336
77 164 166 330
78 136 160 296
79 130 148 278
80 113 127 240
81 112 151 263
82 91 143 234
83 85 113 198
84 79 105 184
85 71 108 179
86 69 76 145
87 47 98 145
88 46 81 127
89 33 69 102
90 33 57 90
91 30 53 83
92 30 46 76
93 19 34 53
94 13 24 37
95 13 29 42
96 10 16 26
97 5 14 19
98 4 7 11
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99 2 10 12
100+ 3 17 20
Summa 17 518 17 043 34 561
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