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Tillgänglighet och kvalitet 

Regionfastigheter Regionservice  

Energianvändning  

 

 

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet 

Servicenämnd totalt 

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till 
heltid GSG (genomsnittlig sysselsättningsgrad) 

Använda timmar jmf med föregående år 

 

*Samtliga timmar fördelas ut i enlighet med dess organisatoriska tillhörighet. I 
Utdata filen förekommer det ibland blanka rader på befattningen, vilket ger 
upphov att dessa timmar inte kan matchas med sin huvudgruppstillhörighet. 
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Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid  

 

 

 

Mål: Sjukfrånvaron ska minska  

Varav Regionfastigheter Varav Regionservice 

Anställningsvolym Regionfastigheter Anställningsvolym Regionservice 

  

  

Använda timmar Regionfastigheter Använda timmar Regionservice 
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Sjukfrånvaro Regionfastigheter Sjukfrånvaro Regionservice 

  

Mål: Sjukfrånvaro ska minska Mål: Sjukfrånvaro ska minska 

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 
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Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken 

 

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

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 



    5 (8) 

 

Region Skåne  

 

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 

Sammanfattande analys av utveckling 

Regionfastigheter 

Attraktiv arbetsgivare 
Anställningsvolym 
Fortsatt ligger anställningsvolymen under budget. En trend är att volymen sakta har närmat sig andelen i budgeten ju längre året 
har fortskridit. 

Använda AOH 
Bland använda AOH ligger utfallet en bit under budget. Dock har det skett ett närmande där utfallet gått från -24,3% i januari till -
12,2% i april. Anledningen är att förvaltningen kontinuerligt växer i och med att uppdragen ständigt utökas och blir mer komplexa. 
Därtill har rekryteringarna i stor grad varit lyckade där Regionfastigheter har kunnat hitta de kompetenser man eftersökt. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat för både män och kvinnor sedan motsvarande period 2021. Bland männen har det ökat marginellt medan 
det bland kvinnor har skett en mer påtaglig ökning, visserligen från låga nivåer. Tänkbara orsaker kan vara att omikron varianten 
av Covid-19 slog bredare än den tidigare varianten och många var sjuka under de första månaderna av 2022.  Bland kvinnorna 
drar även ett antal långtidssjukskrivningar upp siffran. Jämfört med männen har långtidssjukskrivningar ökat under 2022, eftersom 
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kvinnor är en mindre grupp påverkas totalen mer av ett antal som varit sjukskrivna många arbetsdagar.Bryter man ner det per 
åldersgrupp sjunker sjuktalen för de yngre 29 år och yngre, medan det ökar för övriga ålderskategorier. En närmare analys 
behöver dock göras för att se till orsakerna och hur man kan vända trenden. 

Antal använda timmar 
Antal timmar har ökat med 4,46% jämfört med motsvarande tidsperiod 2021. Detta är en naturlig följd av att antalet anställda har 
ökat under samma tidsperiod med 7,6%. Därtill har VO Fastighetsdrift behövt använda fler övertidstimmar än motsvarande period 
förra året på grund av omfattande reservkraftkörningar. 
 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet per maj är 77,3 miljoner kronor, vilket är +86,0 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas till +5,0 miljoner 
kronor, vilket motsvarar avvikelsen mot årsbudget och är -9,6 miljoner kronor lägre än föregående prognos från mars. 

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

 Kapitalkostnaderna är +35,2 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 +26,4 miljoner kronor. 

 Personalkostnaderna avviker positivt med +26,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom 
projektverksamheterna och VO Fastighetsdrift. Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att 
rekrytering inom projektverksamheten senareläggs. Inom VO Fastighetsdrift finns både vakanser och senarelagda 
rekryteringar. 

 Intäkter för debiterad tid i projekt och för resurskontrakt avviker negativt med -20,3 miljoner kronor, vilket är en följd av att 
rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs. 

 Intäkt för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +13,5 miljoner kronor tack vare elprisets utveckling 
jämfört med marknadens förväntningar våren 2021 då budget 2022 upprättades. 
Prognosen har inte justerats med anledning av ovanstående. 

 Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +20,2 miljoner kronor. I dessa poster 
ingår bland annat behovsanalyser och digital handlingsplan.  

 Fastighetskostnader: 
- Kostnader för fastighetsdrift avviker positivt med +2,3 miljoner kronor framför allt avseende felavhjälpande 

underhåll samt snö- och halkbekämpning i Lund och Malmö. Prognosen är försämrad med -2,9 miljoner kronor, 
detta avser ökade driftskostnader för tillsyn och skötsel. 

- Planerat underhåll avviker positivt med +12,5 miljoner kronor men budget beräknas bli upparbetad under året. 
- Försäkringsskador avviker negativt med -1,4 miljoner kronor, på grund av en takläcka i Ystad och oförutsedda 

problem vid grävning av en högspänningskabel i Landskrona. Prognosändringen för detta är -5,2 miljoner 
kronor. 

-  
 Hyresintäkterna avviker totalt med -0,9 miljoner kronor. Framflyttad start för några kontrakt ger lägre intäkter medan ökad 

mediadebitering ger högre intäkter. Prognosen är förbättrad med +10,5 miljoner kronor varav största delen avser intäkter 
för media. 

 Utfall för lokalkostnader är -1,0 miljoner kronor högre än budget på grund av kontraktsförändringar som har skett efter 
budgetprocessen. Prognosen för lokalkostnader är försämrad med -16,5 miljoner kronor på grund av 
kontraktsförändringar och höjning av index på externa hyresavtal.  

 Mediakostnaderna är -4,9 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på ökade elkostnader och mediaavräkningar på 
inhyrda lokaler samt en eftersläpande fakturering från elleverantören på grund av fel i mätaravläsningen. Prognosen är 
ökad med -7,6 miljoner kronor utifrån ovanstående kända förändringar. 

Regionservice 

Attraktiv arbetsgivare  

Använda timmar/Anställningsvolym 

 2022  
jan-apr 

2021  
jan-apr 

Diff. timmar Diff. % 

Anst timmar 1 298 641,1 1 277 846,5 20 794,5 1,63% 

Sjukledighet -108 017,9 -103 453,2 -4 564,8 4,41% 
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Tjl med lön -2 845,0 -4 100,4 1 255,5 -30,62% 

Tjl u lön -88 604,4 -80 870,8 -7 733,6 9,56% 

Kompledighet -979,4 -1 176,0 196,6 -16,72% 

Semesterled -57 647,6 -48 720,6 -8 927,0 18,32% 

Timlön 192 710,5 215 231,0 -22 520,5 -10,46% 

Fyll/övertid 15 096,7 11 579,0 3 517,7 30,38% 

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

 
Regionservice har tagit över ansvaret för Region Skånes växel sedan april 2022, där antalet medarbetare kontinuerligt har ökat 
sedan mars månad och är placerade inom Kundcenter vid verksamhetsområde Gemensam Servicefunktion. Ett 
förvaltningsövergripande arbete sker just nu inom Regionservice där en översyn görs av antalet timavlönade i 
Bemanningspoolerna som i ett led att öka andelen tillsvidareanställda och därmed erbjuda tryggare anställningsformer till 
medarbetarna. Generellt har Gemensam Servicefunktion fått utökade uppdrag där en ökning av antalet anställda skett inom 
verksamhetsområdet till följd av detta.  

Sjukfrånvaro 

Regionservice ser en ökning i sjukfrånvaron inom personalgrupperna Städ, tvätt, renhållningsarbete (0,44%), administratörer 
(2,16%), köks- och måltidsarbete (2.41%) samt ledningsarbete (2,83%). Det har omvänt skett en minskning inom 
personalgrupperna vaktmästeri, trädgård, anläggning (-0,73%) och inom handläggare (-0,69%). 

 

Ökningen av sjukfrånvaron härleds enbart till korttidsfrånvaron då långtidsfrånvaron (60 dagar eller fler) har minskat med -10,99% 
under januari-april 2022 jämfört med 2021. Ökningen av sjukfrånvaro syns framöverallt inom åldergruppen 29 år eller yngre som 
har ökat med 1,19%. 

Regionservice ser även en ökning i antalet medarbetare som tar ut VAB där det skett en ökning med 32%. Detta kan ses som en 
indikation att det förekomer högre virusspridning i samhället överlag.  

 

En långsiktigt stark ekonomi 

Utfall 

Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är +4,1  Mkr (varav Covid -5,8 Mkr). Utöver kostnader kopplade till Covid 
innehåller budgetavvikelsen även -1,5 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 9 månader uppvisat positiva månadsavvikelser mot budgeten och ser en  positiv trend kopplat till 
ekonomin. Underskottet inom VO Gemensamservicefunktion beror till stora delar på ett ökat inflöde av rekryteringar där möjlighet 
att fakturera de ökade kostnaderna till kund iär bergränsad enligt nuvarande budgetmodell.  

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. Inflation och allmäna prisökningar påverkar utvecklingen 
av ekonomin negativt. Främst påverkar detta våra drivmedels-, livsmedels- och materailkostnader. 

Överskottet för perioden beror bland annat på periodisering av kostnader för leasing av fordon och textilinköp som är planerade 
men ännu inte genomförda än. Kostnadserna kommer att komma löpande under året vilket kommer att 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 -18,2 Mkr (varav Covid -5,5 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. Under de tre senaste åren har Regionservice effektiviserat sin verksamhet 
med över 60 Mkr. Utvecklingstakten har dämpats något under 2022 varpå ett öka fokus på effektiviseringar kommer finnas under 
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resterande delen av året. Målet för Regionservice är utöver en ekonomi i balans även effektiviseringar motsvarande 20 Mkr för att 
ekonimiskt nå rätt kostnadsnivå inför budget 2023. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 


