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Medborgarnämnden

Beskrivning
Allmänt
Inom förvaltningen finns idag ca 200 arbetsplatser för arbete med dator och ca 50 arbetsplatser för
arbete utan dator, totalt 250 arbetsplatser. 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 och skrivbord på ca
10-15 arbetsplatser per år, samt nyanskaffningar då verksamheten ständigt växer.
Med hänsyn till att fler boenden för ensamkommande barn såsom Bryggan/bron, Slussen, Östbo
och Bor utvecklas och fler barn tas emot finns behov av att komplettera inventarier i boendet samt
under de närmsta åren inreda utslussningslägenheter.
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 för unga och vuxna samt en ny
monteringsavdelning, vilket medför ökat investeringsbehov för nya arbetsplatser framöver.
Fritidsgård finns med egna lokaler vilka löpande har ett behov av nya inventarier.

Informationsteknologi
Inom medborgarförvaltningen hanteras intern kommunikation, dokumentation, journalföring och
beslut i moderna IT-system i lokal drift. Det finns idag i förvaltningen totalt ca 200 st datorer och
behov av kopiatorer och gemensamma utskriftsfunktioner på 15 arbetsplatser. Utbyte av datorer
behövs på ca 50-60 arbetsplatser per år, samt nyanskaffningar på grund av nyanställningar vid
växande verksamhet.
I samband med att Medborgarförvaltningen kommer förlänga avtalet för vårt verksamhetssystem
från 2016 till 2018-08-31 så ska vi i samband med avtalsförlängning köpa till ett antal nya och
moderna programmoduler som är väsentliga i vårt arbetssätt för IFO verksamhet. Det gäller moduler
för dokumentation, appar och AD-koppling. Nya inköp av moduler beräknas kosta ca 300 000 kr
med start 2017-01-01.
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. Den sammanlagda
investeringskostnaden vid senaste bytet uppgick till 2,1 Mkr under en treårsperiod och inträffar
därmed under perioden 2018 – 2020.

Bokslut 2014
Bokslut 2015
Budget 2016
År:
Begärd investering i kkr:

2017
1 307

1

2018
1 547

2019
1 787

1 134 kkr
1 069 kkr
927 kkr
2020
1 787

2021
1 050

