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Inledning 

Serviceförvaltningen ska vara den självklara interna leverantören av kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga varor och tjänster. Förvaltningen arbetar med ständig utveckling och 
kvalitetshöjning som ska gynna både medborgare och övriga förvaltningar.  
 
Den kommunala verksamheten står inför nya utmaningar som kommer att kräva kreativitet och en 
strävan efter ständiga förbättringar i kombination en god ordning i ekonomin. Digitalisering är ett 
sätt att åstadkomma detta, andra sätt kan vara nya och ändrade arbetsmetoder, verktyg och 
hjälpmedel. 
 
För att tillsammans åstadkomma förbättringar är det viktigt med kommunikation över 
verksamhets-, förvaltnings- och bolagsgränser. Under 2019 infördes frukostträffar för 
förvaltningens ledare och chefer för att förbättra den interna kommunikationen, ett arbetssätt som 
fortsätter även under 2020. Träffarna är viktiga inslag för att lära av varandra och lyfta fram goda 
exempel för alla att ta del av och använda i övriga verksamheter. 

Tre förhållningssätt ska vara en röd tråd i vardagen för ledare och chefer i förvaltningen: 

 Föregå med gott exempel 

 Vara närvarande 

 Visa respekt och engagemang 
Ett aktivt arbete med dessa tre delar varje dag kommer leda till större arbetsglädje och även en 
bättre verksamhet med högre kvalitet. 
 
En av de största utmaningarna för 2020 blir att klara verksamheten kost skola inom befintlig 
budget då livsmedelskostnader har ökat. En annan utmaning är projektet LifeSURE, muddring av 
Malmfjärden. Även de omfattande nybyggnationerna av infrastruktur och fastigheter ställer stora 
krav på förvaltningen.  

Serviceförvaltningens organisation 

Förvaltningen väljer att beskriva sin organsiation med förvaltningschef och stab som en stabil 
grund som stöttar hela organsiationen underifrån. Förvaltningen består av tre verksamheter, 
fastighet, produktion och support som i sin tur förgrenar sig ut i olika enheter och områden.  
 

 

Serviceförvaltningen ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, 
fastighetsservice, transport och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens 
verksamheter. Förvaltningen ansvarar även för underhåll av gator, parker och grönområden. 
 
Förvaltningen har cirka 480 tillsvidareanställda, varav 60 procent är kvinnor och 40 procent är 
män. Personalen är förvaltningens viktigaste resurs och omfattar många olika yrkeskategorier 
beroende på den breda verksamheten. 
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Central ledning och stab 

Under ledning och stab samlas gemensamma kostnader och aktiviteter som avser hela 
förvaltningen. Här finns bland annat förvaltningens övergripande frågor inom ekonomi, it-
samordning, fastighetsadministration, nämnd, diarium och verksamhetsutveckling. I staben ingår 
även kommunens kustmiljöprojekt som arbetar för god vattenstatus i Kalmarsund och 
kommunens vattendrag.  

Staben samordnar och prioriterar uppgifter från centralt styrda funktioner, till exempel 
jämställdhet, digitalisering, kvalitet, miljö, klimatanpassning och tillgänglighet. 

Förvaltningen har ansvaret för att säkerställa att kommunens olika försäkringsobjekt är 
upphandlade och aktuella.  

Centralförråd 

Centralförrådet är kommunens leverantör av förbrukningsmaterial. Samma tjänst tillhandahålls 
även för Mörbylånga kommun. Verksamheten ska vara det självklara valet vid inköp av varor. I 
lager finns 4 000 kvalitets- och miljösäkrade artiklar. Det sker ett kontinuerligt arbete för att 
erbjuda ett ändamålsenligt sortiment. Centralförrådet hanterar även inköp utöver lagerförda 
artiklar för att säkerställa avtalstrohet mot de upphandlade leverantörerna.  

Fastighet 

Fastighetsverksamheten ska med givna medel lösa verksamheternas behov av lokaler. I ansvaret 
ingår löpande drift, skötsel samt avhjälpande och planerat underhåll av fastigheterna. Lokaler ska 
vara funktionella och tillgängliga med anpassat inneklimat som bidrar till god och trygg 
arbetsmiljö. Fokusområde är att utveckla en god energihushållning.  

Kommunens egna fastighetsbestånd består av cirka 360 000 kvm lokal- och bostadsyta. Utöver 
förvaltning av egenägda lokalytor hanterar verksamheten även inhyrning av externa lokaler på 
cirka 150 000 kvm. 

Under 2020 räknar verksamheten med att utöka beståndet med bland annat Rinkabyholms 
sporthall, tillbyggnad av Rocknebyskolan och en ny förskola på ”Karlssons äng”. 

Kost 

Kostverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att laga mat till Kalmar kommuns vård- och 
omsorgsboenden, dagliga verksamheter, personer som beviljats matdistribution, förskolor, skolor 
och fritidshem. Verksamheten driver också restauranger och erbjuder intern catering. Köken är allt 
ifrån större producerande enheter till mindre enheter som enbart tar emot och serverar mat.    

Kostverksamheten arbetar ständigt med att öka andelen ekologiska varor och varor med ursprung 
Sverige. Maten ska vara god, näringsriktig, säker och väcka lust att äta. 

Lokalvård 

För att säkerställa fastigheternas inre skötsel arbetar lokalvården långsiktigt med regelbunden 
städning och underhåll. Behovsanpassat städ för samtliga förvaltningar tas i drift 2020 vilket 
kräver förändrade och effektivare arbetssätt. Metoden innebär att städning sker utifrån dagligt 
behov och inte enligt ett fastslaget schema.  

Produktion  

Produktion står för drift och underhåll av bland annat kommunens grönytor, tätortsnära skogar, 
parker, vandringsleder, gator samt gång- och cykelvägar. Verksamheten arbetar med renhållning 
på kommunens allmänna platser året runt. Även säsongsbetonade arbeten utförs, bland annat 
vinterväghållning, gatusopning, ogräsbekämpning och skötsel av bad- och båtplatser.  
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Produktion utför även nybyggnation, exploaterings- och reinvesteringarbeten, administrerar 
grävtillstånd och odlingslotter samt handlägger bidrag för enskilda vägar.  

Transport 

Transport består av ett åkeri, en leasingverksamhet samt en verkstad. Åkeridelen tillhandahåller 
transporter och utför arbeten med lastbilar, hjullastare och sopsugbil. Leasingdelen tillhandahåller 
person- och transportbilar, tunga fordon, traktorer och gräsklippare till kommunal verksamhet. 
Verkstaden servar och reparerar till största delen de fordon som ingår i leasing- och åkeridelen, 
men även viss del av de kommunala bolagens fordon och utrustningar. 

I transportverksamheten ingår fordonspoolen på stadshusgården inklusive dELbilspoolen. 

Vindkraft 

Kalmar kommun äger 20 procent av vindkraftsparken i Rockneby som består av fem 
vindkraftverk. Kommunens engagemang i detta administreras av serviceförvaltningen.   
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Verksamhetsmål 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för kommande år samt områden som 
definierats som viktiga för serviceförvaltningen fattar servicenämnden årligen beslut om 
nämndens mål.  

Förvaltningens övergripande mål är att alla våra verksamheter ska bidra till att tillsammans göra 
ett Kalmar för alla ännu bättre. 

Servicenämndens mål och uppdrag för 2020 återfinns i bilaga 1. 
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Utmaningar och risker 

En av de största utmaningarna för 2020 blir att klara verksamheten kost skola inom befintlig 
budget då livsmedelskostnader har ökat. En annan utmaning är projektet LifeSURE, muddring av 
Malmfjärden. 

Central ledning och stab 

Projektet LifeSURE, muddring av Malmfjärden, fortgår till 2021. Projektet syftar till att visa en 
hållbar metod för att restaurera övergödda vatten utan att orsaka skada på botten. Detta ska göras 
med ny obeprövad teknik.  

Kustmiljöarbetet kräver att bidrag söks och inkommer från externa finansiärer. Om dessa bidrag 
uteblir är verksamhetens budget inte tillräcklig för ett effektivt arbete för att uppnå god 
vattenstatus och de nationella miljömålen. 

Centralförråd 

Behovet är stort av ett inköpsstöd för kommunens verksamheter för att bland annat säkerställa 
lagen om offentlig upphandling samt kommunens upphandlingspolicy.  

Det lagersystem som används idag togs i bruk för 20 år sedan och uppfyller inte de grundläggande 
behov som finns i verksamheten då mycket fortfarande behöver hanteras manuellt. Många 
områden skulle kunna effektiviseras med ett modernare system, till exempel webbshop, 
fakturering och varumottagning. En digitalisering av verksamheten skulle innebära stora 
tidsvinster samt säkerställa kvaliteten.  

Fastighet 

Fastighets mandat behöver stärkas upp för att bättre möta verksamheternas behov genom 
tydligare samordning av utbud och efterfrågan. Samordningsvinster kan uppnås inom koncernen 
genom att förvalta kommunens alla verksamhetslokaler via fastighets organisation. 

Utmaningen ligger i att kombinera demografisk tillväxt med ett sämre ekonomiskt läge. Arbete 
pågår för att standardisera utformning av kök, skol- och förskolelokaler, vilket kan ge ökad 
nyttjandegrad, minskad ledtid under projektering samt minskad investeringskostnad. 

Teknikområdet växer med till exempel larm, kameraövervakning, laddstolpar, energiuppföljning 
samt egen energiproduktion så som solceller. Fastighet har en ambition att ligga i framkant inom 
miljöområdet vilket innebär högre uppstartskostnader initialt. 

Äldre byggnader med riskkonstruktion behöver successivt avvecklas och ersättas då de kräver 
stort underhållsarbete. Främst gäller denna insats förskolor byggda på 70- och 80-talen samt 
bostäder för sociala behov.  

Större pågående projekt under 2020 är uppstart av ny förskola i Lindsdal, ny ishall, färdigställande 
av förskola på ”Karlssons äng”, föreningslokaler i Folkets park och tillbyggnad av 
Rocknebyskolan. Större underhållsprojekt är fasadrenovering av Kalmar teater, renovering av 
Sjöängsskolan, Pårydsbadet samt inre renovering av Lars Kagg- och Jenny Nyströmskolan. 

Kost 

På grund av ökade livsmedelspriser är den största utmaningen för verksamheten att hålla budget 
med bibehållen kvalitet och arbetsmiljö. Menyer måste anpassas efter rådande omständigheter då 
det är fortsatt osäkerhet kring tillgång och pris på råvaror. 

Befolkningsökningen i kommunen ställer allt högre krav på kostverksamheten. Färre utbildar sig 
inom kockyrket vilket i kombination med stora pensionsavgångar och en växande verksamhet kan 
leda till framtida resursbrist.  
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Verksamheten kommer under 2020 att ta fram en plan för ett grönt Kalmar innehållande åtgärder 
för minskat matsvinn och riktlinjer för produktval i syfte att nå målen för ekologiskt och ursprung 
Sverige. 

Lokalvård 

Verksamheten inför behovsanpassad städning för sina kunder 2020 vilket kommer innebära 
förändrade arbetssätt och översyn av resurser. Resursbehovet ökar då kommunen växer samtidigt 
som verksamheten står inför många pensionsavgångar de kommande åren.  

Produktion 

Förbättringsarbete kommer att krävas för att hitta effektiviseringsmöjligheter för att klara av både 
drift och investeringar i verksamheten.  

Kalmar växer och stadskärnan utökas, dessutom höjs ambitionsnivån om ett attraktivt Kalmar. 
Större krav ställs på källsortering och produktion arbetar tillsammans med övriga förvaltningar för 
att lösa denna fråga på bästa sätt. Tillsammans med kommunledningskontoret tas skötselplaner 
samt standardprodukter fram för att förenkla arbetet. 

Arbetsmiljön är en utmaning hos verksamheten eftersom det råder platsbrist för både personal och 
maskiner. Tillfälliga lösningar har gjorts för att tillgodose bland annat kontorsutrymmen och 
omklädningsrum.  

Transport 

Transport hanterar en allt större och modernare vagnpark och fortsätter med implementeringen av 
fossilfritt drivmedel och nya tekniker för att leva upp till satta miljömål. Utbudet av 
ändamålsenliga arbetsfordon med biogas som drivmedel är begränsat och leder till svårigheter att 
fasa ut dieselfordon i detta segment.  

En utmaning är hanteringen av bristfälliga lokaler för att i första hand upprätthålla en godtagbar 
och säker arbetsmiljö för personalen.  
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Ekonomiska förutsättningar 

Serviceförvaltningens ramfinansierade verksamheter får kompensation för utökade ytor samt för 
lönerevisioner. Dock får förvaltningen inte kompensation för ökade driftskostnader och ambitions-
höjningar. Förändring av antal barn och elever ger ändrade budgetmedel till kostverksamheten. 
Produktionsverksamheten får kompensation för kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar i 
infrastruktur. 

Ramförändringar 

Serviceförvaltningen har för 2020 en budgetram på 247 370 tkr. I nedanstående tabell redovisas 
budgetramförändringarna mellan 2019-2020. 

Förändringar 2020 jämfört med 2019   

tkr tkr 

Budgetram 2019 191 066 

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar 461 

Löneöversyn 2019 979 

Kostverksamheten, demografisk förändring antal barn och elever 125 

Gesällen offentlig toalett 40 

Kostverksamheten, utökning hyra 567 

Ökade priser och volym, kost skola 2 000 

Komponentavskrivning 4 696 

Summa förändringar, KF budget 2020 8 868 

    

Budgetram mot kommunledningskontoret 2 870 

Budgetram mot samhällsbyggnadsnämnden 694 

Budgetram mot kultur- och fritidsnämnden 6 483 

Budgetram mot utbildningsnämnden 25 730 

Budgetram mot omsorgsnämnden 8 946 

Budgetram mot socialnämnden 2 745 

Budgetram mot Södermöre kommundelsnämnd kommunstyrelsen 5 896 

Budgetram mot finansförvaltning -5 928 

Summa förändringar mellan förvaltningar 47 436 

    

Summa förändringar mellan 2019 och 2020 56 304 

Budgetram 2020 247 370 

Följande ramjusteringar har gjorts inför budget 2020: 

 Serviceförvaltningen får en utökad ram med 461 tkr för att täcka löneökningar vid köpta 
entreprenadtjänster. 

 Budgeten för lönekostnader utökas med 979 tkr till följd av löneöversynen för de 
verksamheter inom serviceförvaltningen som har rambudget. 

 Kostverksamheten får kompensation för det antal barn och elever som finns i budget 2019, 
vilket innebär en utökning med 125 tkr. 

 Produktion får utökning med 40 tkr för övertaget av offentlig toalett. 

 Kostverksamheten kompenseras för utökade hyresobjekt med 567 tkr. 

 Kostverksamheten inom skola och förskola kompenseras med totalt 2 000 tkr för 
prisökning och ökad volym. Hälften av beloppet avser prisökning och andra halvan 
volym. 
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 Förvaltningens budget justeras med 4 696 tkr på grund av komponentavskrivning. 

 Justeringar mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar görs på totalt 47 436 tkr. 
Förvaltningen tillförs 54 072 tkr på grund av övertag av lokalvårdskostnader samt 115 tkr 
för finansiering av lön. Minskning av budget görs på grund av sänkt internränta med -
5 928 tkr, ökade IT-kostnader med -475 tkr, dataskyddsombud med -40 tkr till samt -308 
tkr för kommunikatör. 

Central ledning och stab 

Kustmiljöprojektet söker bidrag för att fortsätta att arbeta för god vattenstatus i Kalmarsund och 
våra vattendrag.   

Verksamheten kommer under 2020 att sälja resurser till LifeSURE projektet samt till 
socialförvaltningen avseende hyresadministration.  

Centralförråd 

Centralförrådets ekonomiska utmaning är att skapa utrymme inom befintlig budget för ett nytt 
lagersystem för att hantera tjänsterna.  

Fastighet 

Verksamhetens intäkter justeras via indexreglering av hyresavtalen, för 2020 innebär det en 
justering med två procent. Samtidigt sänks den rekommenderade internräntan från 1,75 till 1,25 
procent. Full kompensation för kostnadsökningar regleras inte i hyresavtalen vilket leder till 
minskat utrymme för underhållsåtgärder. Övergången till komponentredovisning har skapat viss 
stabilitet i underhållsplaneringen. 

Kost  

Livsmedelspriserna har fortsatt att öka och är inför 2020 fortsatt höga. Den höga prisnivån på 
livsmedel i kombination med fullmäktigemål kring andel varor som är ekologiska eller har 
ursprung Sverige är en utmaning för kostverksamheten.  

Inköp av lös utrustning vid nyöppning av kök ska finansieras inom befintlig budget. Under 2020 
öppnas tre kök: förskolan Kapten Karlsson, Barkestorpsskolan och Tallhagsskolan. Att utrusta 
dessa kök kommer innebära stora kostnader för verksamheten.  

Budget för kost skola är beräknad utifrån 3 508 barn i förskolan, 3 320 barn i fritidshem samt 7 220 

elever i skolan, totalt 14 048 barn och elever.  

 

Råvarukostnad per portion inom skolan är budgeterad till mellan 7,64 kr och 7,94 kr beroende på 
årskurs. För fritidshemmen beräknas råvarukostnaden ligga på 6,04 kr och inom förskolan på 13,04 
kr per barn och dag Kalmar kommuns kostnad för måltider i kommunal grundskola per elev ligger 
lågt, både mot jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) och 
mot riket. 

Inför 2020 höjs kostpriset till kund enligt avtal med tre procent inom omsorgsverksamheten. 

Livsmedelskostnad per heldygn inom omsorgsverksamheten är budgeterad till 54,92 kr.  

Lokalvård 

I samband med övergång till behovsanpassat städ övergår verksamheten till ramfinansiering. 
Utgångspunkten är att lokalvårdskostnad för 2020 inte ska överstiga 2019 års nivå för 
förvaltningarna. 

Produktion  

Verksamheten har i dagsläget ingen marginal för att elpriser höjs, eller olika väderomslag såsom 
stora mängder snö, stormar eller varma somrar som kan leda till oförutsedda kostnader. 
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Transport 

Inför 2020 har en justering av timpriser för åkeriet gjorts för att möta högre omkostnader för löner 
och drivmedel.  
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Prioriteringar 

Central ledning och stab 

Under 2020 kommer central ledning och stab att arbeta med verksamhetsuppföljningar för 
samtliga enheter med fokus på ekonomi, bemanning, utmaningar och mål. 

En annan prioritering under året kommer vara att driva förvaltningens arbete inom digitalisering 
samt arbeta vidare med process- och kvalitetsutveckling. 

Centralförråd 

Digitalisering av verksamheten samt förbättrad webbshop skulle innebära stora tidsvinster och 
besparingar.  

Fastighet 

     Fokusområde för fastighetsverksamheten är att utveckla en god energihushållning. 

Kost  

Färre utbildar sig inom kockyrket vilket i kombination med stora pensionsavgångar och en 
växande verksamhet kan leda till framtida resursbrist. Prioritering kommer därför fortsatt att ligga 
på att säkerställa att det finns kvalificerad kökspersonal att tillgå på kort och lång sikt. Detta sker 
genom de aktiviteter som utarbetats i det genomförda personalförsörjningsprojektet, exempelvis 
internutbildning samt marknadsföring av verksamheten och yrket. 

Lokalvård 

 Införandet av behovsanpassat städ kommer att vara ett prioriterat område under 2020. 

Produktion  

 Verksamheten prioriterar digitalisering av båtplatsbokningen och skötselplaner. 

Digitalisering 

Förvaltningen prioriterar ett aktivt arbete med digitalisering. Under 2020 fortgår arbetet med att 
inventera förvaltningens digitala behov. I samband med arbetet görs nyttokalkyler för att 
säkerställa den faktiska nyttan. Det handlar både om nytta för förvaltningen, kund och att 
säkerställa att lösningarna är kostnadseffektiva.  

Digitaliseringsarbetet innebär att både hitta stora helhetslösningar och små effektiviseringsvinster i 
alla verksamheter.  

Under 2020 inleds också ett samarbete med Linnéuniversitet där förvaltningen under två år ska 
arbeta tillsammans med universitet och dess studenter för att hitta nya innovativa digitala 
lösningar. Samarbetet innebär också möjligheten att visa upp Kalmar kommun som en attraktiv 
arbetsgivare för framtida rekryteringsbehov. Universitetet kan också hjälpa förvaltningen att öka 
den digitala kompetensen vilket är av stor vikt för att kunna möta framtida utmaningar.  
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Kvalitet i verksamheten 

Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 
Sedan lång tid tillbaka finns ett samarbete med jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, 
Växjö och Halmstad (KKVH). Även branschspecifika nyckeltal används då stor del av 
serviceförvaltningens verksamhet består av intern service. När liknande tjänster tillhandahålls av 
externa leverantörer görs bland annat prisjämförelser för att inte riskera snedvriden konkurrens. 
Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt inom delar av förvaltningens 
verksamheter.  

Centralförråd 

Centralförrådet följer upp omsättningen och mäter den i förhållande till personalkostnad. 
Försäljning per förvaltning tas fram årligen och jämförs med tidigare år. Centralförrådet planerar 
att mäta kundernas nöjdhet under kommande år. 

Fastighet 

Statistiska centralbyråns (SCB) nyckeltal ”kostnader för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev” 
tas fram årligen och innefattar såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier. 
Även driftskostnader för värme, underhåll, städning med mera ingår. I Koladas jämförelsestatistik 
utmärker sig Kalmar med lägst lokalkostnader i jämförelse med våra nätverkskommuner. 

Kost 

Under 2020 kommer verksamheten fortsätta sträva efter en hög kvalitet genom kontinuerligt arbete 
med medarbetarskap, kompetensutveckling och uppföljning nära kunden. Målet är att ha en nöjd 
och motiverad personal samt hög kvalitet på mat och bemötande.  

Kosten inom omsorgsverksamheten genomför årligen egna kundenkäter. Kundnöjdhet hos kost 
inom skolverksamheten mäts genom utbildningsförvaltningens enkät till elever. SCB:s mätning 
”kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev” följs upp årligen. 

Lokalvård 

Lokalvården ska säkerställa att fastigheternas inre skötsel är i linje med planen för underhåll för att 
hålla nere kostnaderna långsiktigt. Övergången till behovsanpassad städning förväntas leda till en 
mer optimerad städning av verksamheternas lokaler.  

Produktion 

Tillgången till samt underhåll och skötsel av produktions områden mäts årligen av SCB. Även 
kostnad för gator och vägar per invånare följs upp på samma sätt. Under 2020 kommer 
verksamheten utveckla metod för löpande uppföljning.  

Transport 

Nyttjandegraden av lastbilar följs upp årligen för att säkerställa att antalet chaufförer är det mest 
optimala. Budgeten är beräknad utifrån en nyttjandegrad på 76 procent av årets helgfria dagar. 
Verkstaden budgeterar med 82 procent fakturerade timmar av totala närvarotimmar. Dessa tal 
kommer att följas upp kontinuerligt.   
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Personal 

 Serviceförvaltningen budgeterar att ha totalt 481,22 årsarbetare.  

Personal Budget 2020 Budget 2019 

Verksamhet Årsarbetare Årsarbetare 

Central ledning och stab 12,15 13,07 

Centralförråd 10,09 9,10 

Fastighet 37,00 36,00 

Kost 169,91 167,10 

Lokalvård 147,95 145,00 

Produktion 78,08 77,25 

Transport 26,04 24,25 

Summa 481,22 471,77 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Serviceförvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro till och med september 2019 är 4,3 procent vilket 
är en procentenhet lägre än samma tid föregående år. Förvaltningen kommer att fortsätta fokusera 
på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå samt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att 
uppnå god hälsa på arbetsplatsen kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att fortsätta. 
Samtliga chefer har eller kommer att gå den kommungemensamma utbildningen i systematiskt 
arbetsmiljöarbete som kommunens HR-enhet leder. 

Kompetensutveckling 

Arbetet med generell samt verksamhetsspecifik kompetensutveckling kommer att fortgå för att 
serviceförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare.  Förvaltningen kommer under en 
treårsperiod att arbeta med ett strategiskt program för ledarutveckling, detta görs delvis 
tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Som en del i det strategiska programmet har 
ledningsgruppen genomgått utbildning i indirekt ledarskap och kommer under nästkommande år 
arbeta vidare med ledarutveckling för samtliga chefer och ledare i förvaltningen.  

Pensionsavgångar  

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 9 medarbetare, 8 kvinnor och 1 man att gå i 
pension under 2020. Till och med 2024 förväntas 66 medarbetare gå i pension, 47 kvinnor och 19 
män. 

Rekrytering 

Det är en utmaning att rekrytera nya medarbetare med vissa specifika kompetenser till exempel 
tekniker inom fastighetsservice, ingenjörer och stensättare. Detta beror bland annat på den rådande 
arbetskraftsbristen inom dessa yrken.  

Jämlikhet 

Kommunen har en hög ambition där strategier för bland annat jämställdhet, integration, HBTQ 
och tillgänglighet har arbetats fram med en hög målsättning om genomförande. För att möta denna 
utmaning kommer serviceförvaltningen under 2020 fortsätta arbeta i de nätverk och andra forum 
som finns upprättade. Förvaltningen kommer att samla de olika strategierna under ett aktivt 
jämlikhetsarbete.  

Inför att beslut fattas i förvaltningen och nämnd ska aspekter som jämställdhet och tillgänglighet 
alltid beaktas. Förvaltningen ska arbeta aktivt i det tillgänglighetsarbete som pågår och utefter 
resurser och budget göra det som är möjligt.  
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Driftbudget 

Sammanställning driftsbudget 

Driftsbudget 2020 2019   

tkr Budget     Budget     Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Central ledning och stab -14 740 20 181 5 441 -14 120 20 044 5 924 -483 

Centralförråd -7 998 12 418 4 420 -5 210 9 717 4 507 -87 

Fastighet -310 420 278 207 -32 213 -299 277 265 647 -33 630 1 417 

Kost -45 858 159 227 113 369 -43 963 155 377 111 414 1 955 

Lokalvård -15 722 71 411 55 689 -72 225 70 978 -1 247 56 936 

Produktion -63 324 165 120 101 796 -64 883 169 696 104 813 -3 017 

Transport -89 001 87 869 -1 132 -80 865 80 150 -715 -417 

Vindkraft -1 851 1 851 0 -3 543 3 543 0 0 

Summa -548 914 796 284 247 370 -584 086 775 152 191 066 56 304 
 

Resultaträkning 

Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Central ledning och stab       

Intäkter -14 740 -14 120 -620 

Personalkostnader 9 744 10 274 -530 

Lokalkostnader 223 390 -167 

Övriga kostnader 10 214 9 380 834 

Summa 5 441 5 924 -483 

En ökning av sålda tjänster samt ökade projektintäkter beräknas ge 0,6 mnkr mer i intäkter. 
Personalkostnaderna beräknas minska med 0,5 mnkr. Ökningen på övriga kostnader gäller främst 
kustmiljöprojekten. 

Lokalvårdskostnader redovisas från och med 2020 under verksamheten lokalvård. Budgeten 

minskas med 154 tkr till följd av detta.  

Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Centralförråd       

Intäkter -7 998 -5 210 -2 788 

Personalkostnader 5 051 4 582 469 

Lokalkostnader 600 600 0 

Övriga kostnader 6 767 4 535 2 232 

Summa 4 420 4 507 -87 

Inom verksamheten centralförråd beräknas en högre försäljningsvolym vilket ger ökade intäkter 
samt högre kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. 

Lokalvårdskostnader redovisas från och med 2020 under verksamheten lokalvård. Budgeten 
minskas med 109 tkr till följd av detta. 
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Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Fastighet       

Intäkter -310 420 -299 277 -11 143 

Personalkostnader 22 746 21 862 884 

Lokalkostnader 6 397 6 294 103 

Övriga kostnader 249 064 237 491 11 573 

Summa -32 213 -33 630 1 417 

Hyresintäkterna har höjts med 2,0 procent i de delar som enligt avtal är indexreglerade. Den 
interna räntan har sänkts till 1,25 procent. Totalt beräknas intäkterna öka med 11,1 mnkr. 
Personalkostnaderna för fastighet beräknas öka med 0,9 mnkr. Fastighets övriga kostnader 
beräknas öka med 11,6 mnkr främst beroende på övergången till komponentredovisning, men 
även ökade på grund av driftskostnader.  

Lokalvårdskostnader redovisas från och med 2020 under verksamheten lokalvård. Budgeten 

minskas med 506 tkr till följd av detta. 

Resultaträkning 2020 2019   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Kost       

Intäkter -45 858 -43 963 -1 895 

Personalkostnader 83 062 80 528 2 534 

Lokalkostnader 15 981 15 485 496 

Övriga kostnader 60 184 59 364 820 

Summa 113 369 111 414 1 955 

Kostverksamheten budgeterar med 1,9 mnkr högre intäkter. Ökningen ligger främst inom den 
interna försäljningen. För att kunna hantera ökningen av barn och elever beräknas 
personalkostnaderna att öka med 2,5 mnkr. Övriga kostnader beräknas bli högre än föregående år. 
Bland dessa kan nämnas att livsmedelskostnaderna ökas med 1,4 mnkr och kostnaden för måltider 
med 0,5 mnkr.  

Lokalvårdskostnader redovisas från och med 2020 under verksamheten lokalvård. Budgeten 

minskas med 870 tkr till följd av detta. 

Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Lokalvård       

Intäkter -15 722 -72 225 56 503 

Personalkostnader 65 319 64 347 972 

Lokalkostnader 618 750 -132 

Övriga kostnader 5 474 5 881 -407 

Summa 55 689 -1 247 56 936 

Från och med 2020 övergår lokalvård från att finansieras helt via intäkter till att vara 
ramfinansierad. Intäkterna beräknas därmed minska med 56,5 mnkr. Personalkostnaderna 
beräknas öka med 1,0 mnkr.  
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Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Produktion       

Intäkter -63 324 -64 883 1 559 

Personalkostnader 42 588 41 732 856 

Lokalkostnader 2 438 2 374 64 

Övriga kostnader 120 094 125 590 -5 496 

Summa 101 796 104 813 -3 017 

Intäkterna inom produktion budgeteras till 1,6 mnkr lägre än föregående års budget beroende på 
minskning av timrapporterande personal, vilket ger lägre intäkter genom färre debiterbara timmar. 
Totalt beräknas utförda arbeten inom externa projekt ge intäkter på 5,9 mnkr. 

Personalkostnaden ökar med 0,9 mnkr jämfört med budget 2019. Övriga kostnader beräknas 

minska bland annat beroende på att lokalvårdkostnaderna redovisas från och med 2020 under 

verksamheten lokalvård. Budgeten minskas med 1 004 tkr till följd av detta. 

Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Transport       

Intäkter -89 001 -80 865 -8 136 

Personalkostnader 14 935 13 551 1 384 

Lokalkostnader 1 654 1 590 64 

Övriga kostnader 71 280 65 009 6 271 

Summa -1 132 -715 -417 

Verksamheten för transport beräknas ge 8,1 mnkr mer i intäkter än föregående års budget. 
Personalkostnader har ökats med 1,4 mnkr. Av den budgeterade ökningen på de övriga 
kostnaderna kan nämnas ökade leasingkostnader, kostnader för drivmedel samt ökade 
försäkringskostnader. 

Lokalvårdskostnader redovisas från och med 2020 under verksamheten lokalvård. Budgeten 
minskas med 141 tkr till följd av detta.  

Resultaträkning 2020 2019   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Vindkraft       

Intäkter -1 851 -3 543 1 692 

Personalkostnader     0 

Lokalkostnader 60 70 -10 

Övriga kostnader 1 791 3 473 -1 682 

Summa 0 0 0 

Budgeten för vindkraftsverksamheten är lagt utifrån föregående års utfall. Intäkterna beräknas 

täcka kapitalkostnader och övriga fasta kostnader.    
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Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2020 2019   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Verksamhet       

Central ledning och stab 880 340 540 

Centralförråd   100 -100 

Fastighet 42 000 37 000 5 000 

Kost 220 660 -440 

Lokalvård   300 -300 

Produktion 7 000 7 000 0 

Transport 9 900 10 500 -600 

Summa 60 000 55 900 4 100 

 
Serviceförvaltningen har 60,0 mnkr i investeringsbudget 2020. 

Centralt finns ospecificerade budgetmedel på cirka 0,9 mnkr. Fastighet har 42,0 mnkr i 
budgeterade investeringsmedel för planerat underhåll. Det ökade utrymmet beror på att 2019 års 
budgetutrymme inte utnyttjades. 

Kostverksamheten har ett investeringsutrymme på cirka 0,2 mnkr för inköp av storköksutrustning 
samt servicelinjer. Produktion har 7,0 mnkr tkr i budgeterade investeringsmedel för planerat 
underhåll. Transport har en investeringsbudget på 9,9 mnkr för fordon och maskiner, varav 0,2 
mnkr för städmaskiner. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Servicenämndens mål och uppdrag 2020 

Bilaga 2. Servicenämnden – intern kontroll 2020 
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