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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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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 
Anställningsvolym 
Utfallet för antal anställda AOH har under hela 2022 legat under budget. Gapet har minskat från -44 i januari till att under oktober 
vara -23. Det har skett en acceleration i antal rekryteringar efter sommaren i jämförelse med våren och Regionfastigheter har 
under hösten bättre lyckats hitta lämpliga kandidater och har i färre fall än tidigare under året behövt avsluta rekryteringen utan en 
kandidat. 

Använda timmar 
Antalet använda timmar har ökat med drygt 4 % gentemot år 2021. Detta är en naturlig följd av att förvaltningen växt från 400 vid 
samma period 2021 till 438 anställda i dagsläget. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid ligger på samma nivå som föregående år med endast en marginell höjning. Bland männen 
har sjukfrånvaron totalt sett minskat. Detta beror till stor del på att en stor procentuell andel av manliga medarbetare tillhör VO 
Fastighetsdrift där man inte har möjlighet att arbeta på distans och därför under 2021 var tvungen att stanna hemma vid minsta 
symtom på grund av Covid-19 restriktioner. Bland kvinnorna har sjukfrånvaron ökat. En orsak kan vara att tvärtemot männen så är 
de flesta kvinnorna tjänstemän som under Covid-19 restriktionerna 2021 i princip bara arbetade hemma och därmed kunde arbeta 
även vid mindre symtom. Därmed finns det säkerligen en del dold sjukdom som inte visar sig i tabellen och som bidrar till en 
höjning 2022. 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultatet per oktober är 84,7 miljoner kronor, vilket är +58,9 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen beräknas till +15,1 
miljoner kronor, vilket motsvarar avvikelsen mot årsbudget och är en förbättring jämfört med föregående prognos från augusti med 
+11,8 miljoner kronor. 

De största avvikelserna beskrivs nedan. Avvikelserna är inklusive motpart 4 (internt Regionfastigheter) och rensat från konteringar 
i byggprojekt. 

 Kapitalkostnaderna är +44,0 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 med störst 
avvikelse i Lund samt att budget är periodiserad i tolftedelar medan utfallet för projekt som avslutas under året belastar 
resultatet under senare delen av året. 
Prognosen i oktober är beräknad till +39,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring sedan förra prognosen med +25,9 
miljoner kronor. 

 Personalkostnader avviker positivt med +36,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom projektverksamheterna. 
Beslut om start av nya projekt kommer senare än förväntat, vilket gör att rekryteringar inom projektverksamheten 
senareläggs.  
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 Intäkter för debiterad tid i projekt och för resurskontrakt avviker negativt med -47,1 miljoner kronor, vilket är en följd av att 
rekryteringar inom projektverksamheten senareläggs. 

 Resultatet för egenproducerad el från vindkraftverken avviker positivt med +26,9 miljoner kronor. Huvudsakligen beror 
detta på elprisets utveckling men även på produktionen som är cirka 18 procent högre än budget för januari till oktober. 
Prognosen beräknas till +48,1 miljoner kronor. Detta är en förbättring med +25,0 miljoner kronor sedan förra prognosen. 

 Mediakostnaderna är -29,4 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på ökade elpriser.  
Prognosen är försämrad med -55,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos är detta en försämring med -33,7 
miljoner kronor. 
Det har gjorts större prognosförändringar för både vindkraft och media i oktoberprognosen. I augusti-prognosen togs 
endast höjd för effekten av de ökade elpriserna till och med augusti. Den aktuella prognosen är beräknad på 
prognosticerade elpriser enligt marknadens förväntningar för resten av 2022 men utvecklingen är mycket osäker vilket 
kan komma att påverka utfallet för året. 

 Kostnader för köpta tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre än budget, +23,9 miljoner kronor. I dessa poster 
ingår bland annat behovsanalyser (belastar resultatet först i slutet av året) och digital handlingsplan. Myndighetskrav och 
besiktningar genomförs under hösten och beräknas bli upparbetat. Prognosen förbättras med +12,4 miljoner kronor. 

 Större förändringar avseende fastighetskostnader: 
o Prognosen för fastighetsdrift är försämrad med -7,3 miljoner kronor, detta avser ökade driftskostnader för tillsyn 

och skötsel. 
o Planerat underhåll avviker positivt med +19,4 miljoner kronor men budget beräknas bli upparbetad under året.  

 Utfall för lokalkostnader är –13,1 miljoner kronor högre än budget på grund av index samt kontraktsförändringar som har 
skett efter budgetprocessen. Prognosen för lokalkostnader är försämrad med -19,8 miljoner kronor på grund av 
kontraktsförändringar och höjning av index på externa hyresavtal. 

Hänsyn är inte tagen till elprisstöd i prognosen då det fortfarande är mycket osäkert när utbetalning kommer att ske. 

I prognosen är höjd tagen med -158 miljoner kronor för ytterligare nedskrivningsbehov i Helsingborg. Det är kvarstående poster 
från förra årets nedskrivning, som behövde utredas mer under innevarande år kopplat till arbetet med överlevnadsåtgärder på 
sjukhusområdet. Nedskrivningen finansieras av Finansförvaltningen och har ingen resultateffekt för Regionfastigheter. Ett bidrag 
på motsvarande belopp är inlagt i prognosen. 

Regionservice 

Attraktiv arbetsgivare  

Använda timmar/Anställningsvolym 

Använda tillmar har minskat för gruppen övrig personal och ökat för gruppen skötare, de timmar som återfinns i ökning hör till 
servicevärdar och ökat införande av tjänsten. Samtidigt syns en minskning i gruppen övrigt som exempelvis härleds till mindre 
använgning av lokalvård och vaktmästeriuppgifter. 

En ökning syns också i gruppen ledning/administration – den härhör till administratörer. I princip hela ökningen hör till GSF och är 
dels kopplat till utökade uppdrag från vården, dels befattningsjusteringar genomförda inom verksamhetsområde Gemensam 
servicefunktion där ekonomihandläggare efter en genomlysning av arbetsuppgifter justerades till ekonomiadministratörer. Nämnda 
justering speglas i personalgruppen handläggare i form av en minskning. 

Att antalet administratörer ökat beror även på den verksamhetsövergång där Regionservice tog över ansvar och medarbetare på 
Region Skånes växel, 1 april. I denna verksamhetsövergång kom 13 resurser med över till Regionservice. Därutöver rekryterades 
ytterligare resurser för att möta behovet i verksamheten, som för närvarande uppgår till motsvarande 25 resurser. Denna ökning 
kommer att speglas fullt ut först i redovisning för helår 2022. 

Sjukfrånvaro 

På totalen syns en minskning av Regionservice sjukfrånvaro. Regionservice arbetar aktivt med sjukfrånvaron och där det syns en 
marginell ökning på 0,01 %, det vill säga i princip oförändrad, hos kvinnor. Den ökningen härhör till åldersgruppen 29 år eller yngre 
och mesta delen hör till långtidssjukfrånvaro även om kortidsjukfrånvaron också ökat något. 
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En långsiktigt stark ekonomi 

Utfall 

Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är +8,6  Mkr (varav Covid -4,6 Mkr).  

Merparten av verksamhetsområdena, exkl. VO Gemensam servicefunktion och VO Service Syd, uppvisar för perioden ett 
överskott mot sin budget. Förvaltningen har under flera månader uppvisat ett överskott mot budgeten och ser en  positiv trend 
kopplat till ekonomin. Underskottet inom VO Gemensamservicefunktion beror till stora delar på ett ökat inflöde av tjänsteköp för 
rekryteringar från andra förvaltningar där möjlighet att fakturera de ökade kostnaderna till kund är bergränsad enligt nuvarande 
budgetmodell. En utökning av organisationen för att kunna hantera de ökade volymnerna har genomförts och inför budget 2023 
finns det täckning för de utökade volymerna i vår prsimodell. Inom Vo Service Syd beror undreskottet främst på bemanningen över 
sommarmånaderna vilket krävde fler ersättningar än förväntat och ett ökat behov av utbildning och introduktion.  

Överskottet för perioden beror bland annat på att kostnaderna för leasing av fordon är lägre än planerat. Kraftiga förseningar i 
inleveranser av fordon är en direkt effekt av det rådande världsmarknadsläget.  

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 -5,6 Mkr (varav Covid -2,5 Mkr).   

Helårsprognosen är 4,4 Mkr bättre än föregående prognos samt 16,5 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 har funnits. Målet för Regionservice är utöver en ekonomi i balans även ta fram effektiviseringar 
motsvarande 20 Mkr för att ekonimiskt nå rätt kostnadsnivå inför budget 2023. 

Underskottet i prognosen beror främst på: 

 Underskott CAFM-plattform -5,5 Mkr 
Enligt den ekonomiska kalkylen för CAFM-plattformen skall ökade kostnader för plattformen inte finansieras 
av ökade kostnader för kunderna utan av nyttoeffekter från våra serviceleveranser. I enlighet med den 
ekonomiska kalkylen kommer inte plattformen finansieras fullt ut vid införandet utan först efter tre år. 
Regionservice följer den ekonomiska planen och har i dagsläget finansierat över 80 % av kostnaden genom 
kostnadssänkande åtgärder.  

 Underskott personalmatsalar -6,5 Mkr 
Personalmatsalarna är i dagsläget inte lönsamma bland annat på grund av de ekonomiska förutsättningarna i 
hyressättningen av lokalerna. Under 2022 vägs dock detta underskott tillfälligt upp av lägre volymer inom 
övriga livsmedelsinköp.  

 Leasing av fordon och drivmedel + 14 Mkr 
En kraftig ökning av kostnaderna för drivmedel beräknas kosta organisationen 4,2 Mkr mer än planerat. 
Samtidigt råder det kraftiga förseningar i inleverans av nya fordon vilket netto ger ett överskott för året. 
Effekterna av världsmarknadsläget beräknas ge större effekter under 2023 om drivmedelspriserna fortsätter 
på samma nivå samtidigt som inleveranser av fordon sker och inte fortsatt ger ett överskott.  

 Ökade volymer av rekrytering till andra förvaltningar -6,1 Mkr 
Inflödet av stöd vid rekryteringar har ökat för VO Gemensamservicefunktion. Detta har lett till att 
bemanningen av medarbetar inom verksamheten har behövts öka samtidigt som nuvarande prismodell inte 
tillåtit verksamhet att, under året, förändra debiteringen av tjänsten och få ökade intäkter. Förändring av 
prismodell och ersättning till verksamheten är medtagen i budget 2023 och underskottet förväntas bara vara 
tillfällig under 2022 

Arbete för en ekonomi i balans 

Regionservice har under flera år haft ett betydande underskott jämfört med budget men har idag en ekonomi i balans 
inom flera av våra verksamhetsområden. Det återstår dock fortsatt arbetet för att nå en ekonomi i balans för hela 
förvaltningen och för att skapa ett ekonomiskt utrymme för utveckling av våra tjänster. 
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I huvudsak är detta arbete indelat i 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. Regionservice kostnader består av för vården nödvändiga 
tjänster. Fokus på verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för att utveckla tjänsterna samt sänka 
kostnader utan att försämra tjänsteleveransen.  

 
 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. Aktiviteter kopplade till färdplanen och målarbete följs 
upp löpande. Parallellt följs aktiviteter som skall skapa utrymme för sänka kostnader eller frigjord tid för 
vården upp. 

För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att en fullständig implementering av IT plattformen 
CAFM är viktig. CAFM är grunden i Regionservice digitala utveckling och möjliggör bland annat ökad transparens 
och bättre underlag för beslut kopplade till våra tjänsteleveranser. 
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