
Månadsuppföljning jan-okt 2021 
3631 Servicenämnd 

 
 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Regionfastigheter Regionservice  

Energianvändning  

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Servicenämnd totalt 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid (siffran = differens utfall-budget) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

 

Mål: Antal anställda ej fler än budget  

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  
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Region Skåne  

 

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 
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En långsiktigt stark ekonomi 

Servicenämnd totalt 

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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Region Skåne  

 

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 

Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 
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Region Skåne  

 

Sammanfattande analys av utveckling 

Regionfastigheter 

Attraktiv arbetsgivare 

Använda timmar 

 
 
Anställningsvolymen ligger fortsatt stadigt under budget.  Efter en jämn och stabil utveckling mellan utfall och budget 
så ökade differensen under perioden juni-augusti för att därefter minska igen. 
I antal använda timmar har det skett en relativt stor ökning gentemot 2020. De främsta anledningarna till detta är att i 
februari 2020 överfördes Skåneteknik med 130 medarbetare till Regionfastigheter från Regionservice, därtill tog 
Regionfastigheter tillbaka driften av Landskrona Lasarett och Hässleholms Sjukhus från Sodexo i september 2020 
vilket tillförde 15 nya medarbetare. Slutligen togs Inredningsenheten över från Regionservice under våren 2021 vilket 
medförde 8 nya medarbetare.  Dessa övertaganden ger utslag såväl på antal timmar använda på lednings- och 
medarbetarnivå som på totalen. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat under 2021. En positiv trend är att sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor. Dock har 
sjukfrånvaron ökat bland männen, vilket även ger utslag på totalen. Detta bör till största del bero på att en majoritet 
av de 150 medarbetarna på Skåneteknik är män där man i allmänhet inte har haft möjlighet att arbeta hemifrån. 
Under pandemin har dessa medarbetare behövt sjukskriva sig vid minsta symtom medan en majoritet av de övriga 
som arbetar inom Regionfastigheter istället har kunnat arbeta hemifrån. Att Skånetekniks medarbetare behövt arbeta 
på plats fysiskt har gjort att de dessutom har varit mer utsatta för smittorisk än övriga som arbetat hemma. 
Jämfört med 2021 har sjukledigheten ökat samtidigt som tjänstledighet både med och utan lön har minskat.  Att mer 
semester och kompledighet har tagits ut under 2021 förklaras av att många medarbetare fick uppskjuten semester 
under 2020 pga. ökad arbetsbörda under pandemin. Den ökade arbetsbördan har även medfört att 
övertidskostnaderna har ökat under 2021.  

Medarbetarnas återhämtning 
Det har varit en prioritet för Regionfastigheter att se till att alla medarbetare tar ut åtminstone 20 semesterdagar. HR 
har följt upp med de chefer som haft medarbetare som efter sommarledigheten fortfarande haft många 
semesterdagar kvar för innevarande år. Detta i syfte att se till att chefen uppmuntrar samt möjliggör att åtminstone 20 
semesterdagar under året tas ut. Detta är viktigt för att få tillräckligt med återhämtning, speciellt eftersom många inte 
kunde ta ut tillräckligt många dagar under 2020 på grund av pandemin.    

En långsiktigt stark ekonomi 
Resultatet per oktober är 121,7 miljoner kronor, vilket är +63,2 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas 
till 46,3 miljoner kronor, vilket är +20,5 miljoner kronor bättre än årsbudget och resultatkrav samt +14,6 miljoner 
kronor bättre än föregående prognos från augusti. 

Nedan beskrivs de största avvikelserna. Analysen är inklusive motpart 4 (internt Regionfastigheter) samt rensat från 
konteringar i byggprojekt. 

• Hyresintäkterna är +30,7 miljoner kronor högre än budget. Till största delen beror det på att hyresintäkten för 

CRC i Malmö saknas i budget. Bussdepån i Lund ger också en positiv budgetavvikelse eftersom den 

förvärvades efter budgettillfället. Övriga avvikelser beror på nya kontrakt till exempel för bussdepån i Lund, 

som förvärvades efter budgettillfället och busspunkten i Helsingborg, som är en ny inhyra samt 

2021 2020

jan-sep jan-sep

Anst timmar 620 084,1 608 638,8 11 445,3 1,88%

Sjukledighet -25 727,1 -21 514,5 -4 212,6 19,58%

Tjl med lön -774,1 -1 053,5 279,4 -26,52%

Tjl u lön -23 180,5 -24 207,0 1 026,5 -4,24%

Kompledighet -1 383,7 -961,9 -421,8 43,85%

Semesterled -73 931,5 -66 619,6 -7 311,9 10,98%

Timlön 4 256,8 3 334,9 921,9 27,64%

Fyll/övertid 7 372,2 4 436,1 2 936,1 66,19%

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0

Anv timmar 506 716,2 502 053,3 4 662,9 0,93%

Diff. timmar Diff. %
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kontraktsförändringar på grund av omförhandlade avtal för inhyrda lokaler.  

Prognosen för hyresintäkter är förbättrad med +37,5 miljoner kronor.  

• Utfall för lokalhyror är –13,7 miljoner kronor högre än budget, detta är en spegling av ovanstående nya 

kontrakt och villkorsändringar vid omförhandling av hyresavtal för inhyrda lokaler. 

Prognosen är justerad med –19,2 miljoner kronor. 

• Kostnader för fastighetsdrift är -6,5 miljoner kronor högre än budget. Detta beror främst på att kostnaderna 

från Skåneteknik är underbudgeterade, nuvarande utfall följer tidigare års utfall. 

Prognosen är försämrad med -11,1 miljoner kronor.  

• Utfall för planerat underhåll är +23,2 miljoner kronor lägre än budget men beräknas bli upparbetat under året. 

• Köpta tjänster, konsultkostnader och övriga kostnader bland annat för behovsanalyser avviker positivt med 

+28,3 miljoner kronor. Till största delen räknar man med att komma i fas och arbeta upp budgeten under 

hösten. På grund av pandemin har till exempel besiktningar och myndighetskrav inte kunnat genomföras 

enligt plan, efter sommaren har man kommit igång med dessa igen.  

Prognosen är sänkt med +7,3 miljoner kronor. 

• Prognosen för IT-kostnader är försämrad med -8,9 miljoner kronor för bland annat nya IT-system i samband 

med Covid-19, byte av plattformar och samlande av systemkostnader som tidigare legat ute hos 

verksamheterna. 

• Kapitalkostnaderna är +24,0 miljoner kronor lägre än budget på grund av senarelagda projektavslut samt att 

budget är periodiserad i tolftedelar medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar resultatet under 

senare delen av året.  

Prognosen är sänkt med +23,3 miljoner kronor. 

• Utfall för vindkraften är efter oktober +7,9 miljoner kronor bättre än budget tack vare ökade elpriser jämfört 

med när budgeten upprättades under våren 2020.  

Prognosen är förbättrad med +15,1 miljoner.  

• 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 oktober är avvikelsen -16,0 miljoner kronor, 

prognosen är justerad med -19,2 miljoner kronor. 

• Merkostnader på grund av Covid-19 uppgår till -5,1 miljoner kronor, av detta avser -3,0 miljoner kronor 

beredskaps- och materiallager. Resterande del avser beställningar på byggåtgärder från sjukvården, vilka 

kommer att vidarefaktureras.  

Prognos avseende ovan nämnda lager är inlagd med -3,6 miljoner kronor. 

• Kostnader för vaccinationslokaler, både inhyrningar och bygganpassningar av befintliga lokaler, belastar inte 

Regionfastigheters resultat utan vidarefaktureras till sjukvården och primärvården. 

• I samband med vägval avseende Helsingborgs sjukhusområde tog Region Skåne i augustiprognosen höjd för 

bedömda förgäveskostnader kopplade till de investeringar som genomförts på sjukhusområdet. 

Nedskrivningen och ett motsvarande bidrag från Finans är inlagda i Regionfastigheters prognos, det ger 

ingen resultateffekt för Regionfastigheter. 
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Regionservice 

Attraktiv arbetsgivare  

Använda timmar 

 2021  
jan-sep 

2020  
jan-sep 

Diff. timmar Diff. % 

          

Anst timmar 2 991 816,3 2 936 595,8 55 220,5 1,88% 

Sjukledighet -216 650,9 -237 069,1 20 418,2 -8,61% 

Tjl med lön -8 386,1 -6 295,8 -2 090,2 33,20% 

Tjl u lön -189 933,3 -183 809,9 -6 123,4 3,33% 

Kompledighet -2 317,8 -3 054,4 736,5 -24,11% 

Semesterled -320 443,9 -297 433,5 -23 010,4 7,74% 

Timlön 474 272,8 400 134,0 74 138,7 18,53% 

Fyll/övertid 24 256,9 24 818,5 -561,6 -2,26% 

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0   

Anv timmar 2 752 613,9 2 633 885,7 118 728,3 4,51% 

 

 2020  
jan-sep 

2019  
jan-sep 

Diff. timmar Diff. % 

          

Anst timmar 2 936 595,8 3 028 609,2 -92 013,4 -3,04% 

Sjukledighet -237 069,1 -192 306,8 -44 762,3 23,28% 

Tjl med lön -6 295,8 -7 009,2 713,3 -10,18% 

Tjl u lön -183 809,9 -213 306,7 29 496,9 -13,83% 

Kompledighet -3 054,4 -5 413,4 2 359,0 -43,58% 

Semesterled -297 433,5 -346 633,3 49 199,8 -14,19% 

Timlön 400 134,0 297 801,3 102 332,7 34,36% 

Fyll/övertid 24 818,5 26 236,9 -1 418,5 -5,41% 

Arb jour/bered 0,0 0,0 0,0   

Anv timmar 2 633 885,7 2 587 978,1 45 907,6 1,77% 

 

En del av utökningen beror på utökade tjänster till följd av att vården beställt fler servicevärdstjänster som är bestående även efter 
toppen av smittspridningen av covid-19. Regionservice genomför kontinuerligt upplärning för nyanställda för att täcka frånvaro vid 

covid-19 och under upplärningen och introduktionen går personal bredvid varvid utfallet blir dubbla tjänster under den tiden. 

Regionservice har även levererat covid-19 relaterade tjänster, däribland kan nämnas entrévärdar i Malmö som arbetar på 
avdelningarna, extra bemanning på covid avdelningar på grund av hög belastning samt smittstäd dygnet runt.  

Semester 

Det har skett en ökning av uttag av semester under året jämfört med föregående vilket är positivt då våra medarbetare därmed har 
fått en möjlighet till vila och rekreation. Föregående rapport visade på en minskning av semesteruttaget jämfört med föregående år 
med -5,98% vilken Regionservice nu har vänt till en positiv ökning istället. Fylllnadstid och övertid har stabiliserats sig och ligger nu 
under jämförabara siffror från föregående år. 

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.  
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Sjukfrånvaro 

Det syns en minskning av sjukfrånvaron överlag inom Regionservice men personalgruppen Städ, tvätt, renhållningsarbete (0,54%) 
och vaktmästare, trädgård, anläggning m.m. (0,4%) har sett en ökning jämfört med föregående år. Ökningen som ses inom ovan 
nämda personalgrupper härleds till en högre långstidssjukfrånvaro (>59 dagar) inom båda grupperna. Den fortsatta minskningen 
som visas tros ha ett samband med att under samma period föregående år så pågick det en hög smittspridning där andelen av 
medarbetarna som jämförelseperioden var hemma både på grund utav covid-19 symptom men även i försiktighetsåtgärder var 
stor. Medarbetare som i vanliga fall gick till arbetet på grund utav en förkylning, var under 2020 istället hemma på grund av de 
regelverk som fanns på plats. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Utfall 

Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är -13,1 Mkr (exkl. Covid -5,9 Mkr). Utöver de exkluderade kostnaderna kopplat 

till Covid innehåller resultatet även -6,2 Mkr i minskade parkeringsintäkter vilket är en direkt effekt av Covid.  

Samtliga verksamhetsområden, exkl.  VO Kristianstad och förvaltningsövegripande stab, uppvisar för perioden ett överskott mot 
sin budget. Periodens underskott beror främst på underfinansiering av tjänsteområden Lokalvård och Servicevärdar. 
Regionservice valde att i budget 2021 omfördela finansiering till dessa tjänsteomården och fullfinansierade verksamhetsområdena 
medans underskottet lades centralt inom förvaltningen. Detta i vänta på nya dialoger för finansieringen inför budget 2022. De 
centrala underskottet för perioden uppgår till -30,9 Mkr och förväntas landa på -38,6 Mkr för helåret.  

Resultatet inom förvaltningen har löpande förbättrats under året, där januari och februari var tyngda av höga kostnaden för 
timanställda och OB från 2020 medans resterande månader allt mer följt budgeten.Bruttokostnadsutvecklingen (exkl. Covid) för 
perioden är 3,7%. Kostnadsutvecklingen beror främst på utökade uppdrag med medföljande ökade intäkter.  

Regionservice under 2021 arbetat aktivt med att sänka kostnadsutvecklingen där fokus legat på långsikta åtgärder genom 
verksamhetsutveckling för att nå en långsiktigt starkt ekonomi, utöka vår servicenivå för våra kunder och frigöra tid för vården.   

Prognos 

Helårsprognosen för 2021 visar ett underskott mot budget om -28,2 Mkr (exkl Covid -20,8 Mkr). Helårsprognosen exkluderat Covid 

innehåller minskade parkeringsintäkter om -8,4 Mkr som inte exkluderats men är en direkt effekt av Covid. 

Helårsprognosen har förbättrats löpande under året i takt med att utfallet stärkts och effekterna av det aktiva arbetet med 
verksamhetsutveckling gett resultat.  

Samtliga verksamhetsområden, exkl Vo Kristianstad och förvaltningsövergripande stab, har en helårsprognos med överskott eller 
en balans mot budgeten. 

Underskottet i helårsprognosen består främst av: 

• Centralt budgetunderskott -38 Mkr: Det centrala underskott består främst av tidigare underfinansiering av lokalvård och 
servicevärdar samt kapital- och förvaltningskostnader kopplade till CAFM.  
 
Finansiering för lokalvård och servicevärdar är medtagen i Regionservice budget/priser för tjänst i budget 2022 enligt 
överenskommelse med övriga förvaltningarna och kunder. Detta underskott kommer således inte finnas nästa budgetår. 
 
Arbete pågår att i budget 2022 ta fram en långsiktig plan för finansiering av plattformen för CAFM samt den fortsatta 
utvecklingen och införandet.  
 

• 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 i en möjlighet att påverka 
underskottet.  

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. Under hösten har även strukturen 
av verksamhetsområdena gjorts om där tre verksamhetsområden blivit två.  
 

• Verksamhetsutveckling: 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. 



    9 (9) 

 

Region Skåne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


