Månadsuppföljning jan-mar 2021
3631 Servicenämnd
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Regionfastigheter

Regionservice

Energianvändning

Diagram/tabell2

Diagram/tabell2

Attraktiv arbetsgivare
Servicenämnd totalt
Anställningsvolym, antal anställda omräknat till
heltid (siffran = differens utfall-budget)

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år
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Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Mål: Sjukfrånvaron ska minska
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Varav Regionfastigheter

Varav Regionservice

Anställningsvolym Regionfastigheter

Anställningsvolym Regionservice

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar Regionfastigheter

Använda timmar Regionservice

Sjukfrånvaro Regionfastigheter

Sjukfrånvaro Regionservice

Mål: Sjukfrånvaro ska minska

Mål: Sjukfrånvaro ska minska

En långsiktigt stark ekonomi
Servicenämnd totalt
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Resultatutveckling (mkr)

Kostnadsutveckling i procent

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget
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Varav Regionfastigheter

Varav Regionservice

Resultatutveckling Regionfastigheter (mkr)

Resultatutveckling Regionservice (mkr)

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultatrapport Regionfastigheter (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget
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Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Regionfastigheter
Personaluppföljning
2021
jan-feb

2020
jan-feb

Diff. timmar

Diff. %

Anst timmar

122 434,3

95 079,0

27 355,3

28,77%

Sjukledighet

-5 176,6

-2 962,5

-2 214,1

74,74%

Tjl med lön
Tjl u lön
Kompledighet
Semesterled
Timlön
Fyll/övertid
Arb jour/bered
Anv timmar

-184,0

-311,1

127,1

-40,85%

-4 241,0

-3 645,0

-596,1

16,35%

-215,0

-111,3

-103,7

93,15%

-4 790,3

-5 463,3

672,9

-12,32%

621,6

676,0

-54,4

-8,05%

2 088,7

470,4

1 618,3

344,02%

0,0

0,0

0,0

110 537,6

83 732,2

26 805,3

32,01%

Både antalet timmar och personalkostnaderna ökar jämfört med föregående år, vilket beror på verksamhetsövergång av Skåneteknik som
tillkom den 1 februari 2020. Cirka 130 medarbetare flyttades över till Regionfastigheter (från Regionservice).
Kostnaden för semester är högre jämfört med föregående år beroende på att vissa medarbetare inte tagit ut sin huvudsemester 2020, vilket
ledde till att den föll ut i pengar i januari 2021. Det föll även ut en särskild ersättning för medarbetare som tillhörde fackförbundet Vision som
på grund av arbete med Covid-relaterade byggåtgärder fick skjuta upp sin semester.
Fyllnadstid och övertid är också högre vilket kan kopplas till arbete med åtgärder på grund av Covid-19.
Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med de första månaderna 2020, statistiken är svårtolkad på grund av verksamhetsövergången av
Skåneteknik. Det finns säkert en koppling både till Covid-19 och övergången av Skåneteknik, som har medarbetare med arbetsuppgifter som
inte kan utföras hemifrån samt att man blivit uppmanad att stanna hemma vid symtom. Vi befarar att sjukfrånvaron kunde varit ännu högre
om inte en stor del av övriga medarbetare med undantag av Skåneteknik haft möjlighet att sitta hemma och arbeta. Kanske finns en påverkan
av att vi inte utsatts för lika mycket andra smittor då vi har färre sociala kontakter när vi sitter hemma och arbetar.
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Ekonomiuppföljning
Resultatet per mars är 16,5 miljoner kronor, vilket är +13,0 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är 12,7 miljoner kronor, vilket är 13,1 miljoner kronor sämre än årsbudget och resultatkrav.
Nedan redovisade siffror är inklusive motpart 4 (internt Regionfastigheter) samt är rensade från konteringar i byggprojekt (därför avviker
siffrorna något från tabellen ovan).
De största avvikelserna avseende utfall och prognos per mars är:

Hyresintäkterna är +4,1 miljoner kronor högre än budget. Till största delen beror avvikelsen på att hyresintäkten för CRC saknas i
budget, vilket ger en positiv avvikelse och att budgeterade tilläggskontrakt har blivit framflyttade, vilket ger en negativ avvikelse.
Prognosen för hyresintäkter är förbättrad med +41,9 miljoner kronor. De största förändringarna är hyresintäkt för CRC som saknas i
budget +25,0 miljoner kronor, nya kontrakt och omförhandlade avtal för inhyrda lokaler +9,4 miljoner kronor och ej budgeterat
kontrakt mot Skånetrafiken avseende bussdepå i Lund +6,8 miljoner kronor. Den sistnämnda är resultatneutral, kostnader för
motsvarande summa är inlagda i prognosen.

Media avviker positivt med +1,8 miljoner kronor, vilket framförallt avser fjärrvärme. Prognos är försämrad med -2,7 miljoner kronor,
beroende på nytecknade och omförhandlade avtal för inhyrda lokaler.

Fastighetskostnader:
Planerat underhåll avviker positivt i början av året med +3,7 miljoner kronor men beräknas bli upparbetat under året
Energieffektiviserande åtgärder och fastighetsservice har lägre utfall i början av året och avviker positivt med +1,9 miljoner
kronor, detta beräknas också bli upparbetat under året.
Ovanstående poster är prognosjusterade med -2,4 miljoner kronor, bland annat beroende på nytt driftavtal för CRC i
Malmö.

Konsultkostnader och övriga kostnader, bland annat avseende behovsanalyser, avviker positivt med 5,5 miljoner kronor. Prognosen
är försämrad med -1,9 miljoner kronor.

Kapitalkostnaderna avviker positivt med +11,6 miljoner kronor, vilket beror på att budget är periodiserad i tolftedelar medan utfallet
för projekt som avslutas under året belastar resultatet under senare delen av året. Det finns inte behov av prognosjustering nu i
början av året.

I budget ingår ofinansierade kostnader med 19,2 miljoner kronor. Detta avser internpriser från Regionservice och Digitalisering IT
och MT som ökade mer än förväntad nivå och blev kända sent i budgetprocessen efter att Regionfastigheters internpriser fastställts.
I utfallet efter mars är avvikelsen -4,8 miljoner kronor, prognosen är justerad med -19,2 miljoner kronor.

Merkostnader på grund av Covid-19 uppgår per mars till -4,3 miljoner kronor, av detta avser -2,8 miljoner kronor beredskaps- och
materiallager och resterande del avser beställning på byggåtgärder från sjukvården vilka kommer att vidarefaktureras till dem.
Prognos är inlagd med 8,6 miljoner kronor och avser ovanstående lager.

Vaccinationslokaler, både inhyrningar och bygganpassningar av befintliga lokaler, belastar resultatet med -6,4 miljoner kronor.
Regionfastigheter har tagit höjd för detta i marsprognosen med -10 miljoner kronor. Troligtvis kommer detta att vidarefaktureras till
sjukvårdsverksamheterna och primärvården.

Regionservice
Personal
Använda timmar
2021
jan-feb

2020
jan-feb

Diff. timmar

Diff. %

Anst timmar

615 744,5

633 795,1

-18 050,6

-2,85%

Sjukledighet

-53 642,0

-46 517,6

-7 124,4

15,32%

Tjl med lön

-2 029,0

-1 833,6

-195,4

10,66%

-37 828,8

-44 206,2

6 377,4

-14,43%

-652,6

-905,3

252,7

-27,91%

Semesterled

-24 632,0

-34 960,7

10 328,7

-29,54%

Timlön

111 682,6

70 007,9

41 674,7

59,53%

7 797,7

5 716,7

2 081,0

36,40%

Tjl u lön
Kompledighet

Fyll/övertid
Arb jour/bered
Anv timmar

Region Skåne

0,0

0,0

0,0

616 440,4

581 096,4

35 343,9

6,08%
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En del av utökningen beror på utökade tjänster till följd av att vården beställt fler servicevärdstjänster som är bestående även efter
covid, samt majoriteten av ökningen är covid-19 relaterad.
Dels lär Regionservice kontinuerligt upp ny personal för att täcka frånvaro vid covid-19. De går under upplärning och introduktion
bredvid varvid utfallet blir dubbla tjänster under den tiden.
Dels har Regionservice även levererat covid-19 relaterade tjänster, däribland kan nämnas entré värdar i Malmö som arbetar på
avdelningarna, extra bemanning på covid avdelningar på grund av hög belastning samt smittstäd dygnet runt.
Utöver utökning av extra personal och tjänster, ser vi även ett minskat uttag av semester med cirka 30 procent mot föregående år
samt ett ökat uttag av fyllnadstid och övertid med drygt 35 procent mot föregående år vilket också påverkar i utfall av använda
timmar.

Anställningsvolym
Skillnaden mellan utfall och budget utgörs till majoritet av att Regionservice budgeterat anställd AOH för tjänsten, medan utfallet
visar både för tjänsten och vikarien för tjänsten.
Det innebär att utfallet visar två anställda AOH på de poster där Regionservice budgeterade AOH visar 1 AOH.
Del av skillnaden utgörs även av besparingskrav som lagts kopplat till anställd AOH.

Sjukfrånvaro
Det syns en ökning av sjukfrånvaron rakt igenom. Utökningen syns enbart i de yrkesgrupper som ej kan arbeta på distans, för
medarbetare som kan arbeta på distans syns istället en minskning av sjukfrånvaron. Ökningen syns till följd av de samhällsregler
som gäller kring covid-19 kopplat till att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symtom. Medarbetare som i vanliga fall gick till
arbetet pga en förkylning, blir under början av 2021 istället hemma på grund av de regelverk som finns på plats

Ekonomi
Utfall
Den ackumulerade budgeteavvikelsen för perioden är -20,1 Mkr (exkl Covid -6,6 Mkr). Utöver de exkluderade kostnaderna kopplat
till Covid innehåller resultatet även -2,1 Mkr i minskade parkeringsintäkter vilket är en direkt effekt av Covid. Den minskade
intäkten är inte särredovisad eller exkluderad för Covid.
Covid-kostnaderna för perioden är uppgår till 13,5 Mkr varav 2,5 Mkr avser kostnader för kopplade till vaccination.
Resultatutvecklingen inom förvaltningen har varit negativ under januari och februari men uppvisar en budget i balans för mars.
Detta beror främst på en minskad kostnad för timanställda och övertid i februari (kostnadsförs månaden efter) samt ökade intäkter
för retroaktiva faktureringar.
Flera verksamhetsområden inom förvaltningen uppvisar postiva resultat för perioden. Detta främst som en följd av den
omfördelning av finansiering som gjordes inför budget 2021 samt ett aktivt arbete med en ekonomi i balans. Omfördelningen av
finansiering till de tjänsteområden (lokalvård och servicevärdar) som under en lång tid haft stora underskott gjordes utan att utöka
intäkterna från kund. Detta har medfört att underskottet (för perioden -9,7 Mkr) ligger som en central post inom förvaltningen. För
helåret 2021 är motsvarande underskott -35 Mkr.

Prognos
Helårsprognosen för 2021 visar ett underskott mot budget om -66 Mkr (exkl Covid -45 Mkr). Budgetavvikelsen på -45 Mkr exkl
Covid innehåller dock en minskad intäkt för parkeringar om -5,2 Mkr som inte exkluderats men är en direkt effekt av Covid.
Helårsprognosen för mars är försiktig och ligger i linje med motsvarande helårsresultat 2020 exkluderat Covid vilket slutade på –
45 Mkr. Internt inom Regionservice är målprognosen bättre än rapporterad och aktiviter pågår för att förbättra prognosen löpande
under året.
Flera av verksamhetsområdena inom Regionservice redovisar en helårsprognos i balans med budgeten. Dock kvarstår en del av
underskotten, främst från tidigare år, inom ett par verksamheter.
Underskottet i helårsprognosen består främst av:


Centralt budgetunderskott till följd av omfördelning av finansiering – 35 Mkr: Detta centrala underskottet består främst av
tidigare underfinansiering av lokalvård och servicevärdar samt kaptialkostnader kopplade till CAFM.
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Utredning och dialog med övriga förvaltningar för att utöka finansieringen av lokalvård och servicemedarbetare/-värdar
pågår. En utökad finansiering av dessa tjänster i budget 2022 skulle innebära att det centrala underskottet minskar
kraftigt.
Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetet att ta fram nyttoeffektsanalyser av samtliga avslutade och pågående projekt.
Finansiering av kaptialkostnaderna för CAFM kommer ske i linje med den nyttoeffektsanalys och kostnadssäkande
åtgärder som tas fram kopplat till införande av CAFM.


Underskott i finansiering av personalmatsalar: -9,4 Mkr: Årligt underskott då kostnad för personalmatsalarna inte går att
täcka med verksamhetens intäkter. Problematiken har lyfts tidigare men inte resulterat en möjligjhet att påverka
underskottet.



Resterande del av prognosavvikelser består av tidigare års underskott som i dagsläget inte gått att arbeta bort.
Genomlysning och arbete med att ta fram handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans pågår

Arbete för en ekonomi i balans
Förvaltningen arbetar aktivt med handlingsplaner och verksamhetsutveckling för att minska underskottet inom förvaltningen. I
huvudsak går det att beskriva arbetet inom tre områden:


Strukturförändring: Arbete pågår att tydligare definiera ansvar, roller och stöd inom Regionservice. Fokus är att skapa
ett effektivare ledningssystem och möjlighet för organisationen att utvecklas framåt.



Nyttoeffektsanalyser och verksamhetsutveckling: Arbete pågår att ta fram nyttoeffektsanalyser på samtliga
avslutade och pågående projekt. Detta för att bättre samordna och tydligöra projektens nytta för verksamheten och dess
ekonomi. Förvaltningen arbetar även med ett ökat fokus på verksamhetsutveckling dels för att hantera nuvarande
underskott samt dels för att skapa bättre förutsättningar för att möta framtida utvecklingsmöjligheter och
effektiviseringskrav.



Underfinansierng av lokalvård och servicemedarbetare/-värdar: Dialog med övriga förvaltningar för att utöka
finansieringen av lokalvård och servicemedarbetare/-värdar pågår. En utökad finansiering av dessa tjänster i budget
2022 skulle innebära att det centrala underskottet minskar kraftigt.
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