Medborgarnämnden inventarier

Förvaltning/nämnd:

Projektblad nr KF:
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den:
Upprättad av:
Reviderad den:
Projektnr i Ek.system:

MBN001
MBN001
2017-02-02
Magnus Sandgrehn
2381-2386

Medborgarnämnden

Beskrivning
Allmänt
Inom förvaltningen finns idag ca 250 arbetsplatser för arbete. För samtliga arbetsplatser gäller det
att utformningen av dessa uppfyller de normer avseende ergonomi mm som beslutas av
Arbetarskyddsstyrelsen via bla AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) och att utformningen
görs i samarbete med arbetstagare, företagshälsovård och arbetsgivare. Behov finns att byta ut
stolar, skrivbord och andra möbler på ca 25 arbetsplatser per år, samt några anskaffningar då
verksamheten ständigt växer.
Inom Arbetsmarknadssektionen finns totalt ca 100 arbetsplatser. Varje år finns behov av att förnya
stolar och arbetsbord dessutom finns behov av att byta ut en del av nuvarande maskinpark.
Verksamheten har de senaste åren utökats med Jobbcenter unga samt en monteringsavdelning,
vilket medför ett investeringsbehov för utbyte och underhåll av arbetsplatser framöver.
Fritidsgård finns med egna lokaler. Under de senaste åren har antalet besök ökat från ca 20000 till
över 30000 besök årligen vilket gör att förslitningar av verksamhetens befintliga inventarier ökat
vilket medför en ökning av det löpande behovet för underhåll av inventarier.

Informationsteknologi
Inom medborgarförvaltningen hanteras intern kommunikation, dokumentation, journalföring och
beslut i moderna IT-system i lokal drift. Medborgarförvaltningens målbild utifrån Värnamo kommuns
strategi är att vi ska vara en modern och attraktiv arbetsplats. För att nå vår målbild 2021 om att vara
en modern organisation och använda oss av mobila arbetsmetoder, med medarbetarna i fokus, så
krävs det att vi har möjlighet att investera i vår verksamhet. Det finns idag inom förvaltningen totalt
ca 200 st datorer. Utbyte av datorer behövs på ca 60 arbetsplatser per år, samt nyanskaffningar på
grund av nyanställningar vid växande verksamhet.
För att Medborgarförvaltningen skall hänga med i den digitala utvecklingen och ha moderna
programmoduler som är väsentliga för vårt arbetssätt inom IFO verksamheter behöver vi köpa till
nya moduler/programvaror. Besöksregistrering i receptionen ca 40 000 kronor/år. Vi har börjat
diskussioner med övriga förvaltningar för eventuell gemensam upphandling. Programvara i
verksamhetssystem för E-tjänster för ekonomiskt bistånd ca 300 000 kr samt programvara i
verksamhetssystem för överföring till Regionens E-arkiv ca 300 000 kr. Installation av trådlöst
nätverk i Polishuset ca 100 000 kr

1

Med anledning av att Lagen om offentlig upphandling (LOU) kräver ny upphandling av
verksamhetssystem efter en tioårs period så kommer det att finnas ett behov av medel för utbyte av
system i samband med att ovan avtalsperiod avslutas 2018-08-31. Vi ser idag att det finns olika
alternativ till ett länsgemensamt samgående/samarbete med upphandling alternativt att vi kan
använda ett gemensamt verksamhetssystem med Omsorgsförvaltningen. Den sammanlagda
investeringskostnaden vid senaste bytet uppgick till 2,1 Mkr under en treårsperiod och inträffar
därmed under perioden 2018 – 2020. I samband med implementeringen av vårt nya
verksamhetssystem kan det vara en tidsfördel och kostnadsbesparing att ha en projektledning som
ansvarar för och handhar hela processen. Vi vill därför också lägga till projektledarkostnad med 900
kkr under treårsperioden till en totalkostnad för utbyte av verksamhetssystem för 3 milj fördelat på
åren 2018-2020.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2017

1 307 kkr

(gäller ej årligen återkommande ex.
inventarie)

År:
Begärd investering i kkr:

2018
3 010
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2019
2 270

2020
2 270

2021
1 270

2022
1 270

