
Månadsuppföljning jan-mar 2022 
3631 Servicenämnd 

 
 

 

Tillgänglighet och kvalitet 

Regionfastigheter Regionservice  

Energianvändning  

 

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

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 

Kostnadsutveckling Regionfastigheter Kostnadsutveckling Regionservice 

 
 

 

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 
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Resultatrapport Regionservice (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

Regionfastigheter 

Attraktiv arbetsgivare 
Personalrörlighet 

Regionfastigheter har en låg personalomsättning, från 2020 och fram till början av 2022 har 50 medarbetare lämnat 

Regionfastigheter externt, varav 16 (32%) har gått i pension. Antal anställda i Regionfastigheter i mars 2022 är 415.  

På de flesta enheter som har medarbetare som slutat är det 1–2 medarbetare per enhet som lämnat, på många enheter är det 
ingen som har lämnat. Det som sticker ut är Fastighetsdriften, där en del enheter haft något större omsättning. Av i snitt 17–20 

anställda per enhet är det 3–5 medarbetare per enhet som har slutat.  

Ser man till personalomsättningen per yrkesgrupp är det 24 drifttekniker som har lämnat under perioden, varav 8 har gått i 
pension. I snitt har det varit 94 drifttekniker anställda. Under perioden har 45 drifttekniker nyanställts (varav 14 genom 

verksamhetsövergång), det vill säga fler än de som har slutat. 

Drifttekniker är en svårrekryterad yrkesgrupp där vi konkurrerar med den privata marknaden som i många fall betalar högre löner. 

En översyn av lönestrukturen och särskilda satsningar behöver göras för att Regionfastigheter ska attrahera denna yrkesgrupp. 

För hela Regionfastigheter gäller att planera för hur kompetensen ska säkras vid framtida pensionsavgångar. Viktiga delar är att 
förmå anställda att arbeta längre för att inte tappa erfarenhet och svårrekryterad kompetens. Vidare blir kunskapsöverföring och 

överlämning betydelsefulla delar vid pensionsavgångar. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet per mars är 40,8 miljoner kronor, vilket är +48,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas till +14,7 miljoner 
kronor, vilket även är avvikelsen mot årsbudget. 

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

• Kapitalkostnaderna är +23,1 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror till största delen på de förändringar som är 
gjorda för anläggningar inom Helsingborgs sjukhusområde som en följd av Regionstyrelsens beslut om omlokalisering av 
sjukhusområdet. Kvarvarande nyttjandetid för anläggningarna har ändrats enligt beslutets tidplan och hänsyn tagits till ett 
restvärde motsvarande värderingsutlåtandet. Resterande avvikelse beror på 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 förbättrad med +25,9 miljoner kronor. 

• Personalkostnaderna avviker positivt med +20,2 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom 
projektverksamheterna och VO Teknik. Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att 
rekrytering inom projektverksamheten senareläggs. Inom VO Teknik finns både vakanser och senarelagda rekryteringar. 

• Intäkter för debiterad tid i projekt avviker negativt med -13,8 miljoner kronor, vilket är en följd av att rekryteringar inom 
projektverksamheten senareläggs. 
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Region Skåne  

 

 

• Intäkt för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +8,6 miljoner kronor tack vare det höga elpriset. 

• Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +8,5 miljoner kronor. I dessa poster ingår 
bland annat behovsanalyser och digital handlingsplan. 

• Bland fastighetskostnaderna avviker felavhjälpande underhåll samt snö- och halkbekämpning positivt med 6 miljoner 
kronor medan försäkringsskador avviker negativt med -2,4 miljoner kronor, på grund av oförutsedda problem vid grävning 
av en högspänningskabel i Landskrona och i Ystad har en takläcka uppkommit. 
Prognosen för lokalkostnader är försämrad med -9,7 miljoner kronor på grund av kontraktsförändringar och höjning av 
index på externa hyresavtal. 
 

Regionservice 

Attraktiv arbetsgivare  

Använda timmar 

 

 2022  
jan-feb 

2021  
jan-feb 

Diff. timmar Diff. % 

          

Anst timmar 629 535,5 614 061,7 15 473,8 2,52% 

Sjukledighet -60 988,6 -53 520,9 -7 467,6 13,95% 

Tjl med lön -988,5 -2 002,7 1 014,2 -50,64% 

Tjl u lön -44 040,6 -37 851,2 -6 189,4 16,35% 

Kompledighet -416,9 -652,6 235,7 -36,12% 

Semesterled -28 809,6 -24 749,3 -4 060,3 16,41% 

Timlön 102 049,7 112 681,4 -10 631,8 -9,44% 

Fyll/övertid 8 826,1 7 672,2 1 153,9 15,04% 

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

 

En del av ökningen beror på utökade tjänster till följd av att vården beställt fler servicetjänster som fortfarande är bestående även 
efter pandemins start. Det har även varit en ökning av använda timmar hos Gemensam servicefunktion som ökat antalet använda 
timmar med 3 300. Regionservice genomför kontinuerligt upplärning för nyanställda för att täcka frånvaro och under upplärningen 
och introduktionen går personal bredvid varvid utfallet blir dubbla tjänster under den tiden. 

Minskning av tjl med lön beror på ett ärende som belastade samma period förgående år men som är av engångskaraktär.  

Minskningen av timlön härleds till arbetet som pågår där en översyn av Regionservice bemanningsverksamhet genomförs med 
mål att minska antalet timavlönade som arbetar i verksamheten. 

Semester 

Det har skett en ökning av uttag av semester under året jämfört med föregående vilket är positivt då Regionservice medarbetare 
därmed har fått en möjlighet till vila och rekreation. Ökning av fyll/övertid ökar dock och behövs bevakas framöver om det är en 
tillfällig ökning i och med ökningen av sjukfrånvaro eller om något annat finns som grund för det.  

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.  

Det finns även en korrelation till arbetet med att minska beroende av timavlönade och därmed öka antalet tillsvidareanställda inom 

Regionservice vilket gör att AOH ökar. 

Sjukfrånvaro 

Det syns en ökning av sjukfrånvaron överlag inom Regionservice där personalgruppen administratörer (2,53%) och Köks- och 
måltidsarbete (2,96%) står för de procentuellt största ökningarna av sjukfrånvaron. Ökningen av sjukfrånvaron härleds mest till 
korttidsfrånvaron då långtidsfrånvaron (60 dagar eller fler) har minskat med 15,72% under januari-februari 2022 jämfört med 2021.  
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Det förekomer fortfarande spridning av covid-19 i samhället där Regionservice under januari 2022 hade en större andel 
korttidsfrånvarande (1,72%) än föregående år. Ökningen stabiliserades någorlunda under febuari men är fortsatt något högre 
(0,19%) än jämförbara tal för 2021. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Utfall 

Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är 2,7 Mkr (varav Covid -4,4 Mkr). Utöver kostnader kopplade till Covid 
innehåller budgetavvikelsen även -0,7 Mkr i minskade parkeringsintäkter vilket är en direkt effekt av Covid.  

Samtliga verksamhetsområdena, exkl.  VO Gemensam servicefunktion, uppvisar för perioden ett överskott mot sin budget. 
Förvaltningen har under 8 månader uppvisat positiva månadsavvikelser mot budgeten och ser en stark positiv trend kopplat till 
ekonomin. 

Under den närmaste månaderna räknar förvaltningen med att överskottet mot budget kommer att dämpas något och att några 
verksamheter ser en risk för negativa budgetavvkelser mot slutet av året.  

Överskottet för perioden beror bland annat på periodisering av kostnader för leasing av fordon och textilinköp som är planerade 
men ännu inte genomförda. Detta kommer dämpa den positiva utvecklingen något. Utöver detta har förvaltningen även ett 
överskott för budgeterade lokaler som nu används för vaccination och verksamheten inte betalt någon hyra.   

Regionservice har under det senaste året 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 2022 visar ett underskott mot budget om -18,3 Mkr (varav Covid -3,3 Mkr).  

Helårsprognosen är 3 Mkr bättre än budgetavvkelsen 2021. Medtaget att förvaltningen, i budgetdirektiven för 2022, även fick ett 
effektiviseringskrav om ca 13 Mkr vid prisuppräkningen ser vi att ekonomin rör sig åt rätt håll men att det fortfarande finns 

utmaningar kvar innan vi kan nå en ekonomi i balans. 

Underskottet i prognosen beror främst på: 

• CAFM-plattform 5,5 Mkr  
I enligthet med det businesscase som togs fram vid införandet av CAFM skall de ökade kostnaderna inte öka 
Regionservice priser. Finansiering genom  effektivisering beräknades då att ta ett par år vilket förvaltningen följer. Inför 
budget 2022 finansieras merparten av kostnader för CAFM genom effektiviseringar gjorda inom förvaltningens 
verksamhetsområde. Det återstår dock ca 5,5 Mkr att finansiera enligt prognosen 

• Bårhus -3,7 Mkr 
Finansieringen av bårhuset var tidigare en del av förvaltningens resultatkrav och satt i nivå med tidigare 
anslagsfinansiering. Efter ombyggnation och investering i verksamheten ser vi att kostnaderna ökar vilket i dagsläget inte 
kan finansieras. Finansieringsfrågan är tänkt att lyftas i budget 2023. 

• Personalmatsalar -6,5 Mkr 
Underskottet inom personalmatsalar har funnits under flera åren. Kostnaderna för bedriva verksamhten överstiger stort de 
antalet portioner som säljs. 

• Parkeringsintäkter -1,8 Mkr 
Trots en förbättring mot 2021 ser vi fortsatt ett underskott av parkeringstinäkter efter pandemin. 
 

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. 
 

• 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. 

 

• Strategisk färdplan: Under 2021 tog förvaltningen fram en ny flerårsplan med en tydlig målbild och fokusområden de 
kommande åren. Färdplanen speglas i förvaltningens målarbete där effektivisering och frigjord tid för vården är två 
tydliga målområden.   

 


