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Årsredovisning servicenämnden 
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till 
självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende kommunens samlade 
kostverksamhet, kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern 
turbilsservice och posthantering, kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens 
nätverk, datorer och telefoni. IT ska arbeta med viss utveckling inom IT, vara ett stöd till övriga 
nämnder i deras IT-utveckling och upprätthålla fastställd nivå för IT-säkerhet. Servicenämnden 
ansvarar även för kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens 
resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola. På uppdrag av kommunstyrelsen driver 
servicenämnden kommunens kontaktcenter inklusive centrala televäxel samt där till hörande övrig 
verksamhet. Sedan den 1 april 2019 ansvarar servicenämnden också för kommunens samtliga bilar 
under 3,5 ton samt kommunens logistikenhet. Servicen ska medverka till att underlätta för berörda 
nämnders genomförande av sin verksamhet.

2. Verksamhetsåret 2019 
Servicenämndens verksamhet ska fungera som en hängränna mellan stuprören = förvaltningarna och 
vara ett stöd som gör att förvaltningarna kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Nämndens verksamheter 
arbetar i huvudsak på uppdrag. 2019 har handlat om heltidsresan inom kostverksamheten, upphandling 
av närproducerad mat, nytt grossistavtal där svenska råvaror och ekologiskt prioriterats och arbete med 
att minska matsvinnet. Bemanningsenheten har tillsammans med HR avdelningen arbetat med att 
utveckla en bokningsmodul i personalsystemet Heroma tillsammans med CGI. Kontaktcenter har löst 
allt fler ärenden åt medborgarna och upphandlat en ny telefoniplattform som inneburit lägre 
abonnemangspriser, bättre serviceavtal och uppgraderingar av fler tjänster och funktioner. En översyn 
av förvaltningarnas abonnemang har genomförts.
”Plan för centrala strategier för digitalisering 2019-2022” har antagits av kommunfullmäktige vilket 
har inneburit att servicenämnden fått i uppdrag att senast den 31 december 2019 ta fram ett förslag till 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering. I planen som kommunfullmäktige 
antagit ingår även uppdrag kring Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för 
utveckling och Digital delaktighet och kompetensförsörjning. Servicenämnden är involverad även i 
dessa uppdrag via IT-avdelningen och kontaktcenter och kommer medföra insatser under 2020-2022.  
Fokus på säkerheten har medfört satsningar för att säkerställa informationssäkerhet och tillgänglighet 
på infrastrukturnivå. Säkerhetsproblem i Heroma har medfört omfattande insatser. Höga kostnader för 
licenser har resulterat i en förstudie inför avtalsförnyelse 2020.
Logistikenheten övergick till servicenämndens ansvar den 1 april 2019. En översyn har gjorts av 
verksamheten vilket inneburit att logistikenheten går samman med enheten för post och tryckeri från 
och med den 1 januari 2020. 

2.1 Digitalisering
Arbetet med att utveckla e-tjänster är en viktig del i kommunens digitalisering. Projektet ska göra det 
enklare och smidigare för Värnamo kommuns medborgare att själva välja när de vill genomföra sina 
ärenden för att slippa vara beroende av kommunens öppettider. Kontaktcenter är drivande i projektet 
tillsammans med kommunens övriga förvaltningar. Ett antal e-tjänster är framtagna eller på gång att 
tas färdigställas, exempelvis e-tjänsten för att en vårdnadshavare ska kunna ansöka om specialkost för 
sitt barn, e-tjänsten där medborgare ska kunna lämna synpunkter via kommunens webbplats, e-tjänsten 
för att beställa kartor, etc. Finansiering för projektet finns till och med 2020. Från och med 2021 bör 
detta projekt övergå till ordinarie verksamhet inom kontaktcenter, förutsatt att budget tillförs. Arbetet 
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med att effektivisera leveransprocesser för digitala enheter har inletts och fortsätter. Nya lösningar för 
att säkerställa säkerhet avseende säkerhetskopiering och backuptagning är genomförda under året. 
Kostverksamheten har utökat användningen av Skypesamtal till förmån för minskade resor som är 
tidskrävande och miljöbelastande. Ett webbaserat utbildningsprogram har tagits fram för att ge 
medarbetare möjlighet att utföra detta på sin arbetsplats för att spara restid, samt för att undvika dyra 
föreläsare och kostnader för vikarier. Medarbetaren kan göra sin utbildning i etapper när tid finns.

3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal
__________________________________________________________________________________
Sammanfattande analys
Utifrån det uppdrag som servicenämnden har, kan måluppfyllelsen anses som god. Hälften av 
kvalitetsmålen är helt uppfyllda och vad gäller delaktighet, kompetensförsörjning och klimat är 
samtliga mål uppfyllda. Servicenämnden har en god balans i ekonomin och redovisar ett överskott för 
året. Med fokus på sjukfrånvaro har nämnden även lyckats att minska sjukfrånvaron totalt. Ett 
omfattande digitaliseringsarbete pågår inom nämndens enheter, vilket på sikt gynnar både 
förvaltningar och medborgare. I nämndens klimatarbete har fokus lagts på matsvinn och 
fossiloberoende bilar, som på sikt kommer att bidra till en positiv utveckling i arbetet mot ett hållbart 
samhälle. 
__________________________________________________________________________________

3.1 Nämndens mål 
Kvalitet - servicenämnden når måluppfyllelse i tre av sex mål, andelen lösta bokningar i 
bemanningsenheten, kundnöjdheten gällande bemötandet på IT-avdelningen samt ökad 
volym av kopiering i tryckeriet. Lösningsgraden för lösta bokningar i bemannings-
enheten uppgår i snitt till 87 procent. Det är en markant ökning av lösta ärende jämfört 
med tidigare år, trots att antalet beställningar har ökat med drygt 5000 jämfört med 
2018. Utveckling och anpassning i systemet, en god dialog och gott samarbete med 
verksamheterna är skäl till måluppfyllelse. Inom förskola/fritids löser bemannings-
enheten 94 procent av alla beställningar, inom kosten 91 procent. I omsorgen löser 
enheten 86 procent för särskilt boende, 84 procent för hemtjänsten och 83 procent för 
funktionshinderomsorgen. IT-avdelningen har fokus på kundbemötandet och följer sina 
resultat löpande. 
Trenden för kundnöjdheten i nämndens seniorrestauranger är nedåtgående och allt färre 
äter på restaurangerna. Skälet som anges till detta är framförallt det ökade lunchpriset. 
Något resultat från skolan kan inte presenteras då enkäten fortfarande är under arbete 
inom skolan. Tidigare mätningar har dock pekat på att elever i lägre klasser över lag 
mer nöjda med maten än vad de äldre eleverna är. I kundnöjdheten finns dock så mycket 
mer än bara maten, hela matsituationen påverkar matupplevelsen och här har 
kommunens nämnder/förvaltningar ett gemensamt ansvar. Kontaktcenter har visat en 
tydlig ökning av andelen lösta ärenden under 2019 och för årets tre sista månader 
uppgår andelen lösta ärenden till 34 procent. Över året är resultatet något lägre, 31 
procent, men sett till utvecklingskurvan är trenden positiv.

Delaktighet - Servicenämndens mål för delaktighet mäts delvis via resultatet av 
kommunens medarbetarundersökning. Nämnden når målet både vad gäller Mål och 
uppföljning och Styrning. Resultatet för Kvalitetsområde Arbetsplatsträffar ligger dock 
kvar på samma nivå som vid föregående mätning men är ändå högre än kommunens 
resultat som helhet.
 
Kompetensförsörjning - Servicenämnden når målet för kompetensförsörjning där mätning görs kring 
ledarskap och motivation. Vid årets mätning uppgår resultatet för ledarskap till 79 jämfört med 73 vid 
mätningen 2017. När det gäller motivation uppgår årets resultat till 74 jämfört med 72 föregående 
mätning. Inom samtliga områden, både vad gäller kvalitetsmålen för Delaktighet och för 
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Kompetensförsörjning har särskilda insatser gjorts för att uppnå bättre resultat och på sikt nöjdare 
medarbetare. Den enskilda frågan kring Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” har tagits 
bort i årets mätning, varför resultat ej kan redovisas. 
Klimat - I kvalitetsmålet klimat når servicenämnden måluppfyllelse, både vad gäller matsvinn, andelen 
bilar med förnybara drivmedel samt vad gäller antalet bilar med biogas/elhybrid/elbilar. 

3.1.2 Mål i sammandrag
__________________________________________________________________________________
Symbolförklaring

=helt uppfyllt =i hög grad 
uppfyllt

=delvis 
uppfyllt

=ej uppfyllt =ej utvärderat

=ökad =oförändrad =minskad =inget värde angivet

__________________________________________________________________________________

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för
Bedömning:Nämndsmål: 

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

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Andelen genomförda bokningar av bemanningsenheten 80% 87% 81%

Kommunens totala kopieringsvolym bör minska medan 
tryckeriets andel av kommunens totala kopieringsvolym 
ska öka*

20,1% 23% 20,5%

Kundnöjdheten inom kostens seniorrestauranger ska öka 90,5% 83,3% 91,0%

Kundnöjdheten inom kostens skolrestauranger ska öka** 72,4% - 76,0% - -

IT-avdelningens kundbemötande 94,4% 97,1% 94,9%

Kontaktcenter, andel lösta ärenden*** - 31% 35 %

*Osäkert värde pga. att mätförutsättningar har ändrats mellan åren.
**Resultat av mätningen okänt. Elevenkäten sammanställs under våren 2020.
***Medborgaren får hjälp i första kontakten med kontaktcenter och behöver inte återkomma

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling
Bedömning:Nämndsmål: 

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

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Placering i KKIK-mätning* (lägre nivå ger bättre resultat) 51 40 46

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och 
uppföljning

4,1 4,1

Medarbetarundersökning HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) Styrning

79 77

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde 
Arbetsplatsträffar

3,9 4,0

*2018 plats 133 av 260 kommuner = 51 , 2019 plats 103 av 260 kommuner = 40
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver
Bedömning:Nämndsmål: 

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

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Medarbetarundersökning: Hållbart 
medarbetarengagemang HME, Ledarskap

79 75

Medarbetarundersökning: Hållbart 
medarbetarengagemang HME, Motivation

74 74

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror 
du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”

- 71  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas
Bedömning:Nämndsmål: 

Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med 
förnybara drivmedel

30% 37% 37%

Antal biogas/elhybrid/elbilar 80st 101st 100st

Andelen slängda måltidsportioner/serverade 
måltidsportioner ska minska

11% 10% 10,7%

3.2 Nämndens Ekonomi. 
3.2.1 Driftsredovisning 
Servicenämndens driftbudget för 2019 är 32,8 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett överskott på 1,6 
miljoner kronor. Till överskottet bidrar bland annat logistik- och fordonverksamheten som bedrivs av 
serviceförvaltningen från 1 april 2019. Det positiva resultatet som uppgår till 0,7 miljoner kronor beror 
på att en stor andel leasade verksamhetsfordon har lösts in under året och de slutliga kostnaderna för 
dessa fordon blev betydligt lägre än förväntat. Överskottet som har uppstått i samband med detta, har 
återlämnats till berörda förvaltningar, så även till serviceförvaltningen. 
Kontaktcenter- och telefoniväxelverksamheten redovisar ett positivt resultat som uppgår till 0,7 
miljoner kronor. Under året har verksamheten haft både långtids- och korttidssjukskrivningar. Dessa 
har medfört lägre kostnader för personal i jämförelse med budget, då vikarier tillsatts med stor 
återhållsamhet. Dessutom har lokalkostnader varit lägre än budgeterat vilket har ytterligare bidragit till 
överskottet för verksamheten.
Även bemanningsverksamheten redovisar en mindre positiv avvikelse om knappt 0,2 miljoner kronor i 
jämförelse med budget trots merkostnader för att åtgärda säkerhetsbrister i Heromas webbfunktioner 
som uppstod under första halvåret. 
Staben och underliggande post-och tryckeri redovisar tillsammans ett nettoresultat som uppgår till 0,8 
miljoner kronor. Anledningen till överskottet är stor återhållsamhet vid nyttjande av medel avsatta för 
externa tjänster och konsulter. 
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Till skillnad mot föregående årsöverskott redovisar kostverksamheten för år 2019 ett negativt resultat 
om - 0,5 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är bland annat högre livsmedels- och 
förbrukningskostnader än budgeterat i samband med uppstart av ett nytt tillagningskök på Exposkolan. 
Trots tidigare prognos om högre personalkostnader i jämförelse med budget har kostverksamheten 
uppnått kostnadsneutraliteten vid införandet av heltid och totalt sett redovisas lägre personalkostnader 
i jämförelse med tillgängligt budgetutrymme. 
IT-verksamheten redovisar ett underskott för år 2019 som uppgår till –0,3 miljoner kronor. Orsaken 
till underskottet är högre systemkostnader för nytt ekonomisystem Raindance 2 i förhållande till 
tillgängligt budgetutrymme inom IT-schablonen.

3.2.2. Investeringsredovisning 
Servicenämndens investeringsbudget för 2019 är 17,8 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett överskott 
på 12 miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår till 5,8 miljoner kronor vilket innebär en svag 
investeringstakt (33 % av totala investeringsmedel) i jämförelse med investeringsplanen. Den största 
andelen av investeringsanslaget omfattar IT- investeringar. Orsaken till att investeringar inte har 
fullföljts i år är delvis personalens stora arbetsbelastning med löpande drift och därmed brist på 
möjlighet till handledning och projektledning av inhyrda konsulter. Delvis att nyttjandegraden på 
datamaskinell utrustning har förlängts i jämförelse med tidigare bedömning. Dessutom i avvaktan på 
kommunstyrelsens beslut utifrån resultat av utredningen beträffande planen för framtida tekniska 
förutsättningar för digitalisering har vissa planerade investeringar förskjutits över tiden. 
Kostverksamheten fortsätter med att upprusta sina kök och logistikenheten fortsätter även nästa år med 
projekt med att anpassa kommunens fordonsflotta och göra den fossiloberoende. Därför planerar 
serviceförvaltningen att huvuddelen av återstående outnyttjat investeringsanslag förs över till år 2020 
för att slutföra påbörjade investeringar under 2019. 
                                                                    

3.2.3. Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Intäkter -137,1 -126,7 0,6 -113,1
Kostnader 169,9 157,9 1,0 136,3
Nettokostnad 32,8 31,3 1,6 23,2

   

Resultat per verksamhetsblock
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Servicenämnd 0,5 0,5 0,0 0,5
Serviceförvaltning* 5,7 5,0 0,8 7,1
IT-verksamhet 19,7 19,9 -0,3 15,7
Kostverksamhet 3,4 3,9 -0,5 0,2
Bemanningsenheten 0,3 0,1 0,2 -0,3
Kontaktcenter** 1,3 0,6 0,7 0,0
Logistik o Fordon*** 2,0 1,3 0,7 0,0
Nettokostnad 32,8 31,3 1,6 23,2
* verksamhetsblock omfattar verksamheter: Stab och Post och Tryckeri 
* *bedrivs av serviceförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2018.Kommunbidraget 
utges enbart för växeltelefoni.
** *bedrivs av serviceförvaltningen from 1 april 2019, därför inga jämförelsesiffror för år 2018
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Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 17,8 5,8 12,0 10,7
Nettoinvesteringar 17,8 5,8 12,0 10,7

   
Största investeringar     
Programvara centralt 3,1 1,0 2,1 0,8
Nätverksinfrastruktur 1,0 1,0 0,0 -
Köksutrustning/inventarier                                1,5 0,9 0,6 1,8
    

3.3 Nämndens HR
Servicenämnden växer i takt med att uppdragen blir fler. Sysselsättningsgraden för medarbetarna ökar 
vilket kan hänföras till heltidsresan inom kostverksamheten, fler medarbetare i bemanningsenhetens 
pooler och att logistikenheten har förts över från upphandlingsnämnden till servicenämnden. 
Sjukfrånvaron minskar totalt sett. Den längre sjukfrånvaron ökar dock något. Insatser har gjorts och 
kommer att göras för att ytterligare minska sjukfrånvaron. Heromas säkerhetsproblem och 
driftproblem under året har medfört ökade kostnader för övertid. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
har medfört att personalomsättningen ökat något. 

3.3.1 HR i sammandrag
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
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
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4. Framtida utveckling och utmaningar
Trots måluppfyllelse gällande matsvinn, fortsätter arbetet under 2020 tillsammans med 
kostverksamhetens kunder. Att anpassa organisationen för att klara heltidsresan, att arbeta med 
kompetensutveckling, produktutveckling och goda måltider lagade från grunden samt att jobba med 
den senaste tekniken kommer vara viktigt för att maten som hamnar på tallriken ska vara god och 
vällagad. För att vända den nedåtgående trenden gällande kundnöjdheten i servicenämndens 
seniorrestauranger och få fler ätande, ska en översyn göras av antalet restauranger totalt i kommunen. I 
översynen ingår också att se över hela måltidssituationen, både vad gäller kostnader och trivsel. 
Detsamma gäller den nedåtgående trenden gällande kundnöjdhet inom skolan. En plan finns för båda 
uppdragen och kommer att lyftas med kostverksamhetens kunder under första delen av 2020. 

Trots god måluppfyllelse gällande andelen genomförda bokningar av vikarier finns det en fortsatt 
utvecklingspotential inom bemanningsenheten. Dels kring ett anpassat bokningssystem så att 
verksamheten och dess kunder ska kunna arbeta effektivt, dels kring en helhetslösning där 
bemanningsenheten kan vara ett stöd i förvaltningarnas utmaning kring heltid som norm. En 
bemanningscontroller som kan utbilda och stötta verksamhetschefer i bemanningsplanering och 
schemaoptimering ger Värnamo kommun en god grund som den stora arbetsgivare man är. 

Kontaktcentrets främsta mål är att lösa medborgarnas frågor direkt i kontaktcentret och för det krävs 
hög kompetens hos kommunvägledarna. Kompetenshöjande insatser kommer i första hand att ske via 
samarbete med samtliga förvaltningar. Inom den interna servicen märks en ökad efterfrågan kring 
telefonbeställningar, utfärda tjänstekort, underhålla och utveckla e-tjänster och det finns även 
önskemål om att kontaktcenter ska ta över fler arbetsuppgifter. För att skapa utrymme till den ökade 
efterfrågan krävs det att kontaktcenter har fullt fokus på effektivisering, digitalisering och 
kvalitetsarbete. På sikt krävs fler resurser för att kunna ta emot nya uppdrag.

I IT-avdelningens ”Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering” som är 
framtagen för beslut, finns beskrivning av IT-avdelningens nuläge samt de behov och 
utvecklingsområden som finns inom IT. Avdelningens framtid och förmåga att leverera kräver att IT-
avdelningen går från en förvaltande avdelning till ett proaktivt IT-center med en leveranskapacitet som 
kan möta kundernas behov.
Under 2019 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomfört en revision av IT-
avdelningens serverrum vilket har resulterat i ett nu beslutat åtgärdspaket. Syftet är att säkra 
leveranskapacitet och informationssäkerhet för våra kritiska verksamhetssystem. Projektet kommer att 
pågå under 2020 och 2021. 
Förvaltningsmodellen PM3 kommer att påverka medarbetarna på IT-avdelningen då olika roller i 
modellen ska följas. Kompetenshöjande insatser och olika utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen 
kommer att vara en viktig ingrediens i IT-avdelningens kommande arbete. Ändå kan vissa större 
projekt och aktiviteter kräva specialistkompetens som kommunen saknar och kan komma att kräva 
upphandling av konsultinsatser.
Översyn av kommunens kopieringsprocesser kommer att genomföras för att om möjligt, effektivisera 
och minska kostnaderna för kopiering.
Fortsatt arbete med att satsa på fordon som drivs med förnybart bränsle. Projektet ”Värnamo laddar 
upp” pågår till slutet av 2020 vilket gör att laddinfrastrukturen fortsätter att byggas ut.
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Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 
2022 - 2025

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen lämna in 
verksamhetsplaner för den kommande planperioden. De 
ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanerna är de 
preliminära budgetramar som givits. 
Inför upprättande av verksamhetsplan ska kommande 
investeringsbehov presenteras i en investeringsplan. 

I bifogade projektblad finns beskrivning av investeringsbehovet 
med motivering till äskandet.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna föreslagen investeringsbudget för 2021 samt 
investeringsplan för 2022 - 2025

Anneli Andersson Beata Olsson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Anmälan om delegationsbeslut             mars 2020

Kostverksamheten

Måltidsbiträde Expo skolan vikariat 100 % 27/1 2020 – 27/7 2020

Måltidsbiträde Mossleskolan vikariat 75 % 3/2 2020 – 3/8 2020

Kock Finnvedens gymnasium vikariat 100 % 17/2 2020 -14/6 2020

Vik annan tjänst från kock till förste kock Mossleskolan 100 % 3/2 2020 – 3/8 2020

Vik annan tjänst, kock från Rörestorpsgården till Luddö 100 % 6/1 2020 – 30/4 2020

Vik annan tjänst från måltidsbiträde till kock Forsheda skola 75 % 1/2 - 31/8 2020.

Kock från Finnvedens gymnasium till Gröndalsskolan from 1/3 100 %.

Vikariat 45 % Forsheda skola måltidsbiträde 6/3 – 5/4

Vikariat 75 % Forsheda skola måltidsbiträde 6/4 – 31/8

Avslut:

Kock 100 % Finnvedens gymnasium avslut 31/5 2020

Måltidsbiträde Ängslyckans förskola 70 % avslut 15/5 2020 

Bemanningsenheten

Undersköterska 100 % tillsvidare resurspool of, 2 personer

Avslut:

Undersköterska 75 %  går i pension from 200430
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Redovisning av intern revision – egenkontroll för 
2019

Ärendebeskrivning

Samtliga kök inom serviceförvaltningen arbetar utifrån ett 
egenkontrollprogram grundat på HACCP-principerna (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). Det är ett system som 
identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för 
matsäkerheten, så ingen blir sjuk av den. De områden som 
kontrolleras är bland annat utbildning, personlig hygien, 
rengöring, märkning och tid- och temperaturprocesser. 

Verifiering av kontrollpunkter i egenkontrollprogrammet sker 
innan 30 april varje år av utsedda representanter från 
måltidsservice. Det följs upp i intern revision.  

Intern revision görs innan 30 november varje år av områdeschef 
måltid avseende innehåll och genomförande av 
egenkontrollprogrammet. Chefen utreder, beslutar om och 
genomför åtgärder och dokumenterar vid eventuella avvikelser i 
verksamheten. Uppföljning av avvikelser sker löpande samt vid 
verifieringen. 

Intern revision för 2019 är gjord i samtliga kök inom 
serviceförvaltningen av ansvarig köksområdeschef.

Det som områdescheferna måltid har noterat i den interna 
revisionen kan läsas om i utredningen. 

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna redovisningen av den interna revisionen för 2019

Marie Vuollet Annelie Andersson
Måltidsutvecklare Förvaltningschef
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Utredning

Det som framkom från interna revisionen är bland annat:

 att godkännande/registrering av lokal saknades i en del 
kök, det ska kompletteras. 

 att journal för utbildning och städschema ska uppdateras 
i några kök.

 att säkerhetsdatablad på kemikalier och 
allergenförteckning ska uppdateras i vissa kök. 

 att några kök behöver uppdatera sina rutiner för 
avfallshantering och tider för utleverans. 

 att många kök saknade aktuell dokumentation på resultat 
av vattenprover, det finns på kommunens hemsida.

 att underhållsbehov ska dokumenteras regelbundet. 
 att HACCP-plan saknades i några kök, det ska 

kompletteras. 

35



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-03

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2019.20

 1 (3)

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 16 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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Återkallande av begärda medel ur resultatfond

Ärendebeskrivning

Servicenämnden beslutade den 15 januari 2020 §12 att lyfta 
200 000 kronor ur nämndens resultatfond för att deltaga i Ernest 
& Youngs benchmarkingprogram för 2020.

Ernest & Young har nu beslutat att inte gå vidare med 
programmet under 2020 då för få kommuner anmält sitt intresse.

Det innebär att servicenämnden inte har behov av att lyfta medel 
ur resultatfonden just nu.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att återkalla beslutet fattat den 15 januari 2020 § 12 gällande att 
lyfta medel ur servicenämndens resultatfond 

Anneli Andersson
Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Servicenämnden 2020-01-15 

Justerare

§ 12 Dnr: SN.2020.8

Ansökan om att lyfta medel ur resultatfonden

Beslut
Servicenämnden beslutar
att lyfta 200 000 kronor ur resultatfonden för att deltaga i Ernest & 
Young benchmarkingprogram för 2020 

Ärendebeskrivning
Serviceförvaltningen har från Ernest & Young fått en förfrågan om att 
deltaga i deras benchmarkingprogram. Ernest & Young har under 
många år drivit förbättringsprojekt tillsammans med Sveriges 
kommuner. I samband med detta har kommunerna ofta efterfrågat 
möjligheten att jämföra sina verksamheter med andra kommuners. 
Under 2013 lanserades därför detta benchmarkingprogram för offentlig 
sektor. Programmet ger möjlighet för kommunerna att jämföra, förbättra 
och utveckla verksamheter. I nuläget finns benchmarking inom 
fastighet, fordon, lokalvård, måltid och IT.
Servicenämnden har tidigare inte haft ekonomiska möjligheter att 
deltaga i programmet. Efter 2019 års bokslut har nämnden ett litet 
överskott. Detta överskott överförs till nämndens resultatfond. Det finns 
särskilda regler för hur resultatfonden kan användas. Enligt reglementet 
för nämndernas resultatfonder, kan medel ur resultatfonden användas 
till driftprojekt, tillfälliga satsningar, kortare avvecklingsperiod och 
investeringar, inte för att starta löpande verksamhet eller för 
tillsvidareanställningar.
Benchmarkingeprogrammet skulle kunna ses som en tillfällig satsning 
och vara en insats som servicenämnden skulle kunna lyfta medel ur 
resultatfonden till. Önskemål finns från förvaltningen att deltaga med 
verksamheterna IT, fordon och måltid.

Förslag till beslut
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att lyfta 200 000 kronor ur resultatfonden för att deltaga i Ernest & 
Young benchmarkingprogram för 2020 

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
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Antagen av servicenämnden 202x-xx-xx. Gäller från 2021-01-01

1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente
(Ingressen från nämndens 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
(Kort beskrivning per verksamhetsområde)
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.
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Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier till verksamheterna inom 
omsorg, förskola/fritids och måltidsservice. Enheten hanterade över 38 000 beställningar 
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
(Beskriv kända förändringar, interna och externa, som kan påverka verksamheten och genomförande)
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 
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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 
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.
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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.

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.
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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 
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
(Vad planerar förvaltningen att genomföra. Särskilj vad som sker på kort- (närmaste året 2021) och 
lång sikt(under planperioden 2022 – 2023). Beskriv strategier och metoder för att klara uppdraget 
och att nå målen). 

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 

47



8 ( 18 )
Verksamhetsplan för servicenämnden 2021 - 2023

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 
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 
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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 
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. 
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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 
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
(Benämn kortfattat den verksamhetsutveckling genom digitalisering/digitala verktyg som 
nämnden/förvaltningen bedriver under perioden. Beskriv kortfattat digitaliseringens förväntade nytta 
(ex förväntad förhöjd kvalitet, medborgarnytta, effektivisering, förbättrat arbetssätt, övriga nyttor). 
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. 
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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. 
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
(Beskriv framtida utveckling och utmaningar (interna och externa) på lång sikt(ca 5-10 år), som kan påverka 
verksamheten och genomförande) 
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 
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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 
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 
Fyll i nämndens mål och indikatorer samt nuläge och målnivåer. Underlag finner du i hypergene, 
samt föregående års verksamhetsplan. 

Nämndsmål:
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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Nämndsmål:
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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Nämndsmål:
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

Nämndsmål:
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.

54



15 ( 18 )
Verksamhetsplan för servicenämnden 2021 - 2023

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 474 489 500
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 32 890 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
(vid många projekt, gruppera upp projekten till grupper i nedanstående tabell)

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
(Beskriv hur förvaltningen tänker kring sin kompetensförsörjning utifrån nedanstående nyckeltal i 
förhållande till nämndens mål om kompetensförsörjning. Beskriv ev. planerade åtgärder utifrån utfall 
i tex sjukfrånvaro, övertid och mertid mm. (Nyckeltalen i tabellen nedan erhålls från HR-avdelningen).

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
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Personalomsättning, % 7,4 7,8 +0,4 
procentenheter

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

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
(Sammanfatta de utvecklingsområden som förvaltningen planerar under planperioden för att nå nämndens mål, 
med god kvalitet i grunduppdrag inom befintlig ram.  Prioriteringar av resurser, och risk- och 
konsekvensanalys) 
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.

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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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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Ekonomigenomgång februari 2020

Period:2020-02 

 Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -20 993 -21 258 -265 -117 883

Taxor och avgifter -2 0 2 0

Intäkter hyror fordon -1 750 -1 948 -197 -11 685

Erhållna bidrag 0 -60 -60 -360

Övriga intäkter -1 504 -1 573 -68 -9 434

Verksamhetens intäkter -24 250 -24 839 -589 -139 362

Kostnader för arbetskraft 13 470 13 359 -111 75 460

Lokal-/markhyror 0 2 406 2 406 14 436

Kapitaltjänstkostnader 1 189 1 189 0 7 130

Övriga kostnader 12 196 13 084 887 75 181

Verksamhetens kostnader 26 855 30 037 3 182 172 207

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 605 5 199 2 593 32 845

Finansiella poster 7 16 9 95

VERKSAMHETENS RESULTAT 2 612 5 214 2 602 32 940

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer  lokalhyror 2406

ej fakturerade intäkter -300 496
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Period:2020-02  

Nämnden &Staben

NÄMNDEN OCH STAB

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Kostnader för arbetskraft 609 628 19 3 596

Lokal-/markhyror 0 140 140 841

Kapitaltjänstkostnader 12 12 0 74

Övriga kostnader 33 183 150 1 097

Verksamhetens kostnader 654 963 309 5 608

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 654 963 309 5 608

VERKSAMHETENS RESULTAT 654 963 309 5 608

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer  lokalhyror 140 169
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Period: 2020-02

IT

IT- VERKSAMHETER

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -2 856 -2 924 -68 -17 539

Taxor och avgifter 0 0 0 0

Erhållna bidrag 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter -2 856 -2 924 -68 -17 539

Kostnader för arbetskraft 1 589 1 624 34 9 279

Lokal-/markhyror 0 71 71 423

Kapitaltjänstkostnader 899 899 0 5 395

Övriga kostnader 2 823 3 221 398 19 321

Verksamhetens kostnader 5 311 5 814 503 34 418

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 456 2 891 435 16 879

Finansiella poster 7 16 9 95

VERKSAMHETENS RESULTAT 2 463 2 906 444 16 974

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer lokalhyror 71

ej fakturerade intäkter -80 435
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Period:2020-02 

Kontaktcenter & Växeltelefoni

KONTAKTCENTER

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Kostnader för arbetskraft 763 809 46 4 625

Lokal-/markhyror 0 65 65 388

Kapitaltjänstkostnader 33 33 0 198

Övriga kostnader 65 135 71 812

Verksamhetens kostnader 861 1 042 182 6 023

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 861 1 042 182 6 023

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 861 1 042 182 6 023

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer  lokalhyror 65 117
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Period:2020-02  

Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår

Försäljningsintäkter -1 0 1 0

Övriga intäkter -1 387 -1 387 0 -8 322

Verksamhetens intäkter -1 388 -1 387 1 -8 322

Kostnader för arbetskraft 1 328 1 296 -32 7 552

Lokal-/markhyror 0 59 59 355

Kapitaltjänstkostnader 5 5 0 29

Övriga kostnader 35 64 29 386

Verksamhetens kostnader 1 369 1 425 56 8 322

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -20 37 57 0

Finansiella poster 0 0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT -20 37 57 0

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer lokalhyror 59 -2
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Period:2020-02  

Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -17 806 -18 132 -326 -99 126

Taxor och avgifter 0 0 0 0

Erhållna bidrag 0 -60 -60 -360

Övriga intäkter -7 -21 -14 -124

Verksamhetens intäkter -17 813 -18 212 -400 -99 610

Kostnader för arbetskraft 8 568 8 418 -150 47 072

Lokal-/markhyror 0 2 039 2 039 12 232

Kapitaltjänstkostnader 183 183 0 1 098

Övriga kostnader 7 362 7 254 -109 40 208

Verksamhetens kostnader 16 113 17 893 1 781 100 610

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 700 -319 1 381 1 000

Finansiella poster 0

VERKSAMHETENS RESULTAT -1 700 -319 1 381 1 000

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer  lokalhyror 2039

ej erhållna bidrag -60

ännu ej debiterad städning BUN -216

ännu ej debiterad Skalman -53

1710 -329

(externa gäster underskott 2 mån (-57))
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Period:2020-02  

Logistik & Post och tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI

Utfall Ack 

2020-02

Budget Ack 

2020-02

Avvikelse 

Ack 2020-02

Budget 

Helår
Försäljningsintäkter -330 -203 126 -1 218

Taxor och avgifter -2 0 2 0

Intäkter hyror fordon -1 750 -1 948 -197 -11 685

Övriga intäkter -111 -165 -54 -988

Verksamhetens intäkter -2 192 -2 316 -123 -13 891

Kostnader för arbetskraft 612 584 -28 3 336

Lokal-/markhyror 0 33 33 197

Kapitaltjänstkostnader 56 56 0 336

Övriga kostnader 1 878 2 227 349 13 357

Verksamhetens kostnader 2 546 2 899 353 17 226

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 354 584 230 3 335

Finansiella poster 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 354 584 230 3 335

Komentarer: 

Justering av resultat utifrån en uppsakttning:

tillkommer lokalhyror 33 197
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BAKGRUND 
Sen Servicemätningarna startade inom KKiK 2007, har kommunernas 
serviceutveckling varit mycket positiv. Ett exempel är att då, för tolv år sedan, 
besvarades e-breven i snitt till 57 % inom ett dygn, idag är motsvarande snitt 80 %   
(i timmar har den genomsnittliga svarstiden minskat från 11 till 6 timmar).  
Värnamo är en av kommunerna som under åren har genomfört mätningar av 
servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för KKiK.  
 
 
SYFTE 
Syftet med denna undersökning var att se sin egen utveckling och få möjlighet att 
jämföra kommunens service med likvärdiga kommuner.   
Mätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver vad som 
hänt när vi varit i kontakt med kommunen.  
Resultatet av mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för målsättning och policy.  
 
 
METOD 
Mätningen, som har utarbetats i samarbete mellan SKL och JSM Telefront, har skett 
genom uppringning och skickande av e-post till kommunen. 
De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommun-
invånare, både via telefon och via e-post. Vi har ringt till växeln och skickat e-breven 
till kommunens officiella e-adress. Frågorna var sex olika inom områdena bygglov, 
förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar, 
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt kommunledningskontoret. Vi har 
ringt kommunen två gånger per fråga. Totalt 120 sökningar via telefon har 
genomförts under en sexveckors period. Samtidigt har 60 e-brev skickats.     
Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens 
karaktär: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar 
på frågan. Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna god, medelgod och 
dålig använts. Vid Bemötande även Mycket god.  
Resultatet totalt för Kommunen redovisas exkl Kommunledningskontoret, då mätning 
av den avdelningen är ett extraerbjudande från JSM Telefront och som annars skulle 
försvåra era jämförelser med andra kommuner som inte mäter KLK.  
 
 
GENOMFÖRANDE  
Mätperioden var huvudsakligen under veckorna 41 t o m 46.  
 
 
JÄMFÖRELSER 
De jämförelser med andra kommuner som görs i rapporten baseras på mätningar av 
kommuner i likvärdig storlek (15 kommuner med 20 000 – 40 000 invånare). Vi har 
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i 
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. 
De jämförelser med Kundtjänster/-center (KC) som görs baseras på mätningar av 18 
kommuner med Kundtjänster/-center. Vi har räknat snittet för deras resultat från de 
senaste årens mätningar. 
Genom SKLs ändringar av hur vi skulle redovisa Tillgänglighet och Bemötande, kan 
antalet föregående år variera i de olika diagrammen. 
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SAMMANFATTNING 
 
Vi redovisar här en översiktsbild med Kommunens resultat för Telefon o E-post (total 
andel kontakt via telefoni och andel god inom telefoni, vid bemötande även mkt god) 
i förhållande till andra kommuner i likvärdig storlek (15 kommuner med 20 000 – 40 
000 invånare). Vi har räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar 
och delat in i storleksordning enligt SCBs kommunstatistik. 
 
	
	
	
	 	 	 	 	 	 Bättre	 	 	 I nivå   Sämre 
            än snittet     med snittet               än snittet	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 										
	
	
	 	 	 	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019
TELEFONI
Tillgänglighet

Svar	på	frågan

Information

Intresse	&	engagemang

Bemötande

E-POST
Svar	inom	1	dygn

Andel	fullst	avs	uppgifter

Svarskvalitet
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Resultat telefon 
                                                 
TILLGÄNGLIGHET 
 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 
  
                    Kontakt med handläggare                          Ingen kontakt 

 
      
 
   Inom 60 sek             61-120 sek           Över 2 min        
 
 

 
 
Andelen kontakt med en handläggare är 74 % (65 % + 9 %) för kommunen totalt. Det är 
något under förra mätningen men något över snittet för likvärdiga kommuner (67 %).    
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.   
 
 
Kommentar:  Till KKiK rapporterar vi kontakten inom 60 sek. Se nedan.   
 
 
  
  Mått U00413 i KKiK:   65 % 
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SVAR PÅ FRÅGAN 
 
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar 
på de frågor man haft. 
Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara 
eller bara delvis. 
 
  
     
 

God   Medelgod     Dålig 
    

 
 
Den höga andelen Dåligt svar på frågan, beror främst på att vi inte fått kontakt med någon 
handläggare (inget svar = dåligt svar, sett ur medborgarperspektiv). Jämför andelen Dåliga 
svar på frågan med andelen Ingen kontakt på föregående sida. Andra orsaker till Dåligt svar 
på frågan är att vi fått kontakt, men med en handläggare som inte har det ansvarsområde 
som vår fråga gällde. 
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INFORMATION 
 
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. 
Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om han/hon 
ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.  
 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
   

 
 
I sju av tio svar har informationen uppfattats som god. Det är något över snittet för 
likvärdiga kommuner.  
 
 
Intervjuarnas kommentarer: (Intervjuarna har ibland lämnat spontana kommentarer) 
 
- Mycket utförlig, specifik och god information kring en bred fråga. (Miljö) 
- Hänvisade endast till hemsidan för information. (Äldre) 
- Hon gav lite tips och alternativ på ställen man kan höra av sig till. (Kultur o Fritid) 
- Gav tydlig och bra information. Svarade bra och ingående på frågan och guidade 
på hemsidan. (Handikapp) 
- Gav bra och tydlig information. Guidade mig på hemsidan. (Förskola) 
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG 
 
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. 
Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är 
han/hon intresserad och engagerad i oss och vår frågeställning. 
 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
    

 
 
I drygt sju av tio kontakter uppfattas intresset och engagemanget för oss och våra 
frågor som god. Det är något över snittet för likvärdiga kommuner.   
 
 
Kommentarer från intervjuarna: 
 
- Hon la verkligen ner tid på att förklara för mig vilka olika alternativ det finns och hur 
man ska gå tillväga. (Grundskola) 
- Gav utförliga svar, råd och några exemplar. (Handikapp) 
- Väldigt engagerad och ville gärna hjälpa. Toppen! (Gator) 
- Visade intresse och engagemang. Ställde bra motfrågor. (Gator) 
- Trevlig tjej som berättade för mig vad som fanns och bad mig gå in på Visit 
Värnamo, där hon trodde att jag skulle finna det jag sökte! (KLK) 
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BEMÖTANDE 
 
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta 
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, 
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam. 
 
 
 
              Mycket god              God                               Medelgod                          Dålig 
 

 
 
Bemötandet hos handläggarna har alltid bedömts som mycket god eller god.  
 
Kommentarer från intervjuarna: 
- En supertrevlig handläggare på byggavdelningen och även supertrevlig kille i 
kundservice. (Bygg) 
- En ovanligt trevlig, engagerad, nyfiken och hjälpsam dam, svarade här! Hon stack 
verkligen ut med sitt härliga sätt! Hit ringer jag gärna igen! (KLK) 
 
Kommentarer:  SKL beslutade tidigare att bedömningen av Bemötande till Koladan 
skulle graderas i Mycket god, God, Medelgod samt Dåligt. Utifrån var bemötandet 
hamnar på skalan så tilldelas mellan 3 och 0 poäng. Poängen summeras för varje 
telefonsamtal, dvs där vi får svar på vår fråga, och divideras med maximalt möjliga 
poäng och multipliceras med 100 för redovisning i procent av maxpoäng. 
Er kommuns resultat till Koladan baseras på: Mycket god 51 st, God 30, Medelgod 0 
och Dålig 0. Vilket blir 88 %. 
 
  Mått U00486 i KKiK:  88 % 
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Resultat e-post 
                                                  
SVARSTIDER 
 
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).  
 
 
 
Inom 1 dygn              1-2 dygn               2-5 dygn             1-2 veckor    Ej svar inom 2 veckor 
 

 
     
Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 96 % av breven besvarades inom ett 
dygn, det är över snittet för likvärdiga kommuner (83 %).  
  
   
 
Kommentar: Till KKiK rapporterar vi andelen besvarade brev inom ett dygn. Se 
nedan.   
 
  
  
  Mått U00442 i KKiK:  96 % 
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SVARSTIDER forts 
 
 

 
 
Diagrammet visar genomsnittliga svarstiden på besvarade brev. Tidsangivelsen är i 
arbetstimmar (8-17).  
 
I snitt tog det 3 timmar innan vi fick svar. Vid förra mätningen var det också 3 timmar.  
De andra kommunernas resultat varierar mellan 1-10 timmar och snittet är  
5 timmar.   
 
Kortast svarstid har Grundskola och Handikappomsorgen – 1 timma.  
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AVSÄNDARE 
 
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen, som underlättar fortsatt 
kontakt. 
 
 
 
Fullständiga avs uppgifter          Namn+Tel                    Namn+Förvaltn                      Övrigt  
 

 
 
Värnamo (100 %) är något bättre än snittet (93 %) med att lämna ifrån sig 
fullständiga avsändaruppgifter. De andra kommunernas resultat är mellan 48-100 %. 
 
”Övrigt” innebär huvudsakligen avsändaruppgifter som enbart består av 
för- och efternamn eller ännu färre uppgifter. 
 
Kommentar: Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla 
information om namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, mm. 
Den som får ett mail med denna information har då allt som behövs för ytterligare 
kontakt samt att det ger ett enhetligt och professionellt intryck. 
Detta mål är det lättaste att nå och bör vara 100 %.  
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SVARSKVALITET 
      
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan, tex 
hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt 
efterfrågats.   
 
Exempel 
Fråga: Planerar kommunen att bebygga något nytt område med småhus och hur 

ställer man sig i tomtkö? 
 
Svar: Hej Kajsa! Tack för att du kontaktat oss.    

Kommunen arbetar ständigt för att ta fram nya planer för småbostadshus både i 
Värnamo stad och i kommunens övriga tätorter och det finns en del 
planuppdrag på gång som ska utredas och genomgå planprocessen… 
De detaljplaner som just nu är utställda gäller flerbostadshus på Karlsdal och 
en mindre plan för enstaka fastighet nere vid Helmershus/Åminne. 
 https://www.varnamo.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/samhallsplanering-och…  
För att anmäla sig till tomtkö krävs ett betalkort,  då det dras 500 kr för att 
anmäla sig till tomtkön. Se länk nedan. https://www.varnamo.se/bygga-bo… 
Du kan även nå Peter Ringberg som är mark- och  exploaterings…  
Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen. 
Hälsningar, Filip Herelius, Kommunvägledare, Kontaktcenter, Värnamo… 
 

 
 
Hela 61 % av svaren från Värnamo innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket är 
över snittet (47 %) för likvärdiga kommuner.  
 
Kommentar: Exemplet ovan är ett av flera bra svar från Värnamo och är av utrymmesskäl 
förkortat. Innehåller, förutom svar på frågan, hänvisningar med bifogade länkar som 
underlättar för frågeställaren.  
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Obesvarade brev 
Om vi fått bekräftelse från registratorn eller annan att brevet hade kommit fram och att det 
var vidarebefordrat upplever vi det som positivt, dock har vi inte räknat det som svar i denna 
mätning. 
Följande brev (eller med liknande formulering) som vi har skickat, har vi av någon anledning 
inte fått svar på. 
 
 
 
 

ALLA E-BREVEN BESVARADES 
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Bilagor 
TILLGÄNGLIGHET 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 
  
                    Kontakt med handläggare                          Ingen kontakt 
      
 
   Inom 60 sek             61-120 sek           Över 2 min        
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SVAR PÅ FRÅGAN 
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar på de 
frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde 
svara eller bara delvis. 
 
     
 

God   Medelgod     Dålig 
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INFORMATION 
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. Bedömningen baseras på om handläggaren 
bara svarar på frågan eller om han/hon ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.  
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG 
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. Bedömningen utgår från om 
handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är han/hon intresserad och engagerad i oss och vår 
frågeställning. 
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BEMÖTANDE 
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta 
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, 
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig. 
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SVARSTIDER 
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).  
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SVARSTIDER forts, i timmar 
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AVSÄNDARE 
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen. 
 
 
 
Namn, Befattn/Funkt/Förv,          Namn+Tel                    Namn+Förvaltn                     Övrigt  
Kommun, Tel nr 
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SVARSKVALITET 
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan,  
tex hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte  
direkt efterfrågats. 
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Frågor, KKiK, 2019 
Frågorna ställs en gång vid ordinarie mätning och två gånger vid utökad.  

Vi omformulerar frågorna något vid andra kontakten. 
 
Bygg 
1. Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?  
2. Hur ansöker jag om rivningslov?  
3. Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?  
4. Hur överklagar man ett beslut om bygglov?  
5. Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?  
6. Behöver jag söka bygglov för ett garage? 
 
Förskola 
7. Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen? 
8. Kan jag göra en ansökan till förskolan via webben? 
9. Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den? 
10. Kan ni informera mig om hur jag ansöker om barnomsorg? 
11. Finns det några föräldrakooperativt dagis i kommunen? 
12. Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen? 
 
Grundskola 
13. Var får jag information om skolhälsovården?  
14. Hur är skolbarn försäkrade?  
15. Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?  
16. Hur gör jag när jag ska ansöka till vuxenutbildningen?  
17. När börjar och slutar läsåret i grundskolan?  
18. Jag undrar hur man gör för att få byta skola? 
 
Individ o Familj 
19. Hur gör jag för att ansöka om socialbidrag och vilka regler är det som gäller för 

att få bidrag? 
20. Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag? 
21. Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister? 
22. Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar 

kommunen ut per år? 
23. Jag skall hjälpa en person som skulle behöva läsa svenska för invandrare. Vart 

vänder jag mig? 
24. Min man och jag är eventuellt intresserade av att bli ett familjehem. Hur gör man? 
 
Miljö o Hälsa 
25. Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?  
26. Var hittar jag information om avfallssortering?  
27. Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?  
28. Vad gäller kring rökförbud i kommunen? 
29. Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få de hämtade? Kostar?  
30. Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet? 
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Gator och vägar 
31. Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?  
32. Jag vill lämna in synpunkter men även förslag på gatubelysningen. Hur gör jag 

för bäst resultat?    
33. Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen 

har för snöröjningen? 
34. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan 

växtlighet ut mot gatan? 
35. Finns det kartor över cykel och gångvägar?  
36. Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil? 
 
Äldreomsorg 
37. Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man? 
38. Mamma och pappa vill fortsätta bo tillsammans på ålderns höst på ett 

äldreboende – kan de få det? 
39. Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen? 
40. Hur kan jag få information om vad som erbjuds för hjälp av kommunens 

hemtjänst? 
41. Om man behöver en rullator, var vänder jag mig? Kostar det något?  
42. Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster? Typ städning? 
 
Handikappomsorg 
43. Vilka regler gäller för att man ska kunna få ett parkeringstillstånd till 

handikapparkering? 
44. Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med 

olika funktionshinder? 
45. Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen? 
46. Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder? 
47. Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familje- 

medlem med funktionshinder? 
48. Vilka möjligheter finns att låna hjälpmedel för nedsatt hörsel och syn av 

kommunen? 
 
Kultur o Fritid 
49. Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd? 
50.  Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde? 
51. Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer? 
52. Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om 

finns det några aktuella utställningar? 
53. Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?  
54. Vilka kulturstipendier och fonder finns att söka? 
 
 
 
Kommunledningskontoret (ställs till de kommuner som beställt det)  
55. Vad är kommunalskatten i kommunen? När höjdes den senast och med hur 
      mycket?   
56. Var hittar jag information om kommunens aktuella lediga tjänster?  
57. Min sambo och jag vill gifta oss borgerligt i vår. Vilka papper krävs och när måste 

man boka?  
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58. Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade?  
59. Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Och vad krävs för att bli 

god man?  
60. Har jag som medborgare någon möjlighet att ställa frågor till politikerna i 

kommunen? Och hur går jag tillväga?  
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Vanliga	frågor	och	svar	
	

	
Hur	mäter	ni	svarstiden? 
Vi	mäter	tiden	från	första	signalen	tills	den	personen	som	ger	oss	svaret	på	
frågan	lyfter	luren		-		dvs	inte	inklusive	tiden	det	tar	att	besvara	frågan,	
eftersom	den	kan	påverkas	av	tex	typ	av	fråga,	informationsmängd	i	svaret,	
följdfrågor	som	vi	ställer,	etc.		
	
	
Ringer	ni	på	direktnummer	och	mailar	direkt	till	avdelningarna? 
Nej,	vi	ringer	via	huvudnumret	och	mailar	in	via	den	officiella	e-postadressen,	
dvs	huvudvägarna	in. 
		
 
Vid	vilka	tidpunkter	har	telefonsamtalen	skett? 
Vi	ringer	vardagar	08.00-16.00	med	uppehåll	vid	lunch	12.00-13.00. 
E-posten	kan	skickas	vid	andra	tidpunkter,	men	vi	räknar	bara	arbetstid	som	
svarstid. 
		
 
Tas	det	hänsyn	till	telefontider	på	olika	avdelningar? 
Mätningen	utgår	från	medborgarperspektivet.	Vi	ringer	som	om	vi	vore	en	
medborgare	som	har	kontakt	första	gången,	dvs	vi	känner	inte	till	ev.	
telefontider	på	olika	avdelningar.	 
		
 
Vi	har	telefonsvarare,	räknas	det	som	kontakt	när	de	senare	ringer	upp? 
Nej,	vi	lämnar	inte	meddelande	på	telefonsvarare.	Vi	redovisar	vad	som	hänt	
vid	varje	uppringning	i	form	av	kontakt	eller	ej	kontakt.	Telefonsvarare	räknar	vi	
som	ej	kontakt,	liksom	upptaget,	möte,	etc.	
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 54 Dnr: KS.2020.11

Nytt kostdatasystem

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ur kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar 2020 

anvisa 425 000 kronor till nytt kostdatasystem, samt
att   gällande finansiering för 2021 överlämna ärendet till 

budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, 
AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. 
Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 
med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade 
under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras 
och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun 
är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie´s 
övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo 
kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO 
används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för 
kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna 
måltider, debitering sker även den både internt och externt via 
system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, 
produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och 
investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 
2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system 
vilket är planerat till 2021-09-30.Investeringsbehovet för 2020 
uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor 
för 2021.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 113 föreslå 
kommunstyrelsen besluta
att   ett nytt kostdatasystem ska upphandlas
att   föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 

kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor
att   föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt 
kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 4 februari 2020, § 41.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Ekonomiavdelningen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 55 Dnr: KS.2020.55

Åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar 
för digitalisering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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 kan 
utföras av andra, samt

att   återrapporteras till kommunstyrelsen 14 april 2020.

Ärendebeskrivning
I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala 
strategier för digitalisering”. Denna plan definierar och 
beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja 
verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett 
gemensamt arbete koncentreras 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

I plan för centrala strategier för digitalisering ges uppdrag åt 
servicenämnden att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Förslag på åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för 
digitalisering har tagits fram av serviceförvaltningen. 
Då åtgärdsplanen inte endast berör servicenämnden är 
serviceförvaltningens förslag att det framtagna förslaget på 
åtgärdsplan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 2
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   anta bifogad åtgärdsplan som sitt förslag på Åtgärdsplan för 

stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 4 februari 2020, § 43.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-02-27 

Justerare

§ 27 Dnr: KS.2020.58

Reglemente servicenämnden, revidering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att   anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden.

Ärendebeskrivning
Kostverksamheten heter från och med 1 januari 2020 
måltidsservice. Titel på nuvarande kostchef är måltidschef. 
Köksområdescheferna heter områdeschef måltid.
Logistikenheten och post och tryckeri heter från och med           
1 januari 2020 logistik och tryckerienheten.

Med anledning av dessa förändringar ska reglementet revideras.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 4 februari 2020, § 47.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-02-27 

Justerare

§ 28 Dnr: KS.2019.436

Motion - Information till elever i samband med 
skollunchen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att   avslå motionen. 

Reservationer
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Ardita Berisha 
Cani (S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra 
Adesund (S), Milka Cado (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt 
Klingberg (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S),
Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Anja Johansson (S), 
Åke Wilhelmsson (S), Khalid Poricanen (S), Jörgen Skärin 
(MP), David Kolström (V) och Paula Dahlberg (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Jörgen Skärins (MP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet yrkar i motion daterad 23 augusti 2019 att 
serviceförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram informationskoncept på miljöbelastningen av maten 

som serveras
att utvecklingen av matsvinnet redovisas digitalt
att arbeta fram ett digitalt beställnings/bokningskoncept för 

elever så att planering och tillagning av rätt antal skolluncher 
sker.

Motionen har remitterats till servicenämnden och förvaltningens 
konstverksamhet har tittat på ovan nämnda delar och kan 
konstatera att i dagsläget finns inte något system för att möta 
uppdraget som Miljöpartiet efterfrågar.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 10
att   föreslå kommunstyrelsen besluta
att   avslå motionen
att   ge kostverksamheten uppdraget att när ett nytt 

kostdatasystem är på plats, arbeta vidare med de olika 
delarna som motionen avser.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 4 februari 2020, § 48.

Yrkanden
Jörgen Skärin (MP) med instämmande av Azra Muranovic (S) 
och Anders Ferngren (S) yrkar bifall till motionen.   

                                                                         Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-02-27 

Justerare

Kf § 28 (forts)

Haris Sibonjic (C) med instämmande av Johan Hilding (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Haris Sibonjics (C) yrkande. 

Beslut skickas till:
Servicenämnden
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Befolkningsstatistik per månad 2019 2020-02-20

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

Okänt 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Januari 34 407 -21 31 0 25 6 15 14 1 111 139 -28 7 2 11 0
Februari 34 400 -7 25 0 36 -11 25 13 12 94 101 -7 15 17 16 -1
Mars 34 442 42 29 1 22 7 30 3 27 97 87 10 8 12 9 -2
April 34 468 26 38 0 31 7 16 3 13 97 92 5 14 21 12 1
Maj 34 499 31 29 0 19 10 31 4 27 99 103 -4 20 12 10 -2
Juni 34 517 18 19 0 22 -3 11 3 8 139 125 14 44 6 10 -1
Juli 34 567 50 50 0 20 30 28 3 25 95 93 2 39 12 9 -7
Augusti 34 543 -24 20 0 21 -1 18 9 9 141 180 -39 36 19 13 7
September 34 542 -1 33 0 31 2 20 4 16 106 120 -14 25 8 9 -5
Oktober 34 555 13 24 0 25 -1 29 2 27 92 100 -8 11 12 9 -5
November 34 585 30 26 0 32 -6 19 11 8 112 95 17 16 15 8 11
December 34 560 -25 25 0 33 -8 13 10 3 74 97 -23 9 11 8 3

Summa 132 349 1 319 30 255 79 176 1 257 1 332 -75 244 147 124 1
Procentuell förändring sedan årsskiftet 0,38

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 2019 från SCB

Popdatum: 2019-12-31
Kommun: 0683 Värnamo

Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt
0 189 163 352
1 203 194 397
2 211 173 384
3 194 196 390
4 201 186 387
5 204 220 424
6 226 185 411
7 231 203 434
8 201 201 402
9 229 223 452
10 211 226 437
11 207 205 412
12 197 205 402
13 225 190 415
14 231 160 391
15 214 230 444
16 232 191 423
17 243 198 441
18 224 190 414
19 210 185 395
20 213 165 378
21 187 146 333
22 158 137 295
23 207 146 353
24 213 156 369
25 222 188 410
26 221 190 411
27 227 216 443
28 221 222 443
29 223 206 429
30 251 186 437
31 207 196 403
32 205 236 441
33 226 206 432
34 218 183 401
35 195 186 381
36 204 191 395
37 226 209 435
38 176 192 368
39 210 178 388
40 206 190 396
41 214 206 420
42 201 192 393

99



43 181 181 362
44 183 194 377
45 247 190 437
46 206 214 420
47 213 222 435
48 227 238 465
49 231 232 463
50 232 246 478
51 279 236 515
52 286 234 520
53 233 237 470
54 227 256 483
55 227 221 448
56 230 231 461
57 217 227 444
58 221 231 452
59 239 208 447
60 208 210 418
61 238 204 442
62 221 225 446
63 248 200 448
64 231 196 427
65 203 187 390
66 205 196 401
67 206 212 418
68 181 181 362
69 183 177 360
70 166 205 371
71 194 181 375
72 184 193 377
73 174 180 354
74 193 186 379
75 147 188 335
76 164 166 330
77 135 160 295
78 130 148 278
79 113 128 241
80 113 152 265
81 91 144 235
82 85 114 199
83 79 105 184
84 71 110 181
85 72 76 148
86 47 98 145
87 47 81 128
88 34 69 103
89 34 58 92
90 32 56 88
91 31 49 80
92 20 34 54
93 14 26 40
94 13 29 42
95 10 16 26
96 5 14 19
97 4 8 12
98 2 10 12

100



99 1 9 10
100+ 3 9 12
Summa 17 525 17 035 34 560
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Andel återanvända/återvunna enheter

963 (63%)

557 (37%)

Återvunna Återanvända

Total Klimatbesparing
Kg CO2-eq

Tidsperiod

2019-01-01 2019-12-31

Kundgrupp

Värnamo Kommun (CG122610) 

Antal enheter per månad
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Klimatbesparing Kg CO2-eq
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Återanvända Återvunna

90 295

64 481

154 776

Total Vikt
Kg

8 917

Klimatbesparingen av ert arbete 
tillsammans med Atea motsvarar 173905 
mils körning med en Volvo V40 D2 miljöbil,

 vilket motsvarar 43,38 varv runt 
jordklotet.

Kundnamn

Alla 
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