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Inledning 

Serviceförvaltningens arbete är en del i att skapa ett attraktivt Kalmar för både besökare och 
invånare. Som leverantör av interna tjänster så skapar vi förutsättningar för kommunens 
förvaltningar att fokusera på sina kärnverksamheter. 

Förvaltningens varor och tjänster ska vara kostnadseffektiva och användbara, vilket uppnås 
genom att vi hela tiden arbetar med utveckling och med att höja kvaliteten på det vi 
erbjuder. Det här gynnar oss, övriga förvaltningar och framförallt våra invånare. 

Den kommunala verksamheten står inför nya utmaningar som kommer att kräva kreativitet 
och arbete med ständiga förbättringar i kombination med en bra ekonomi. Digitalisering är 
ett sätt att klara av utmaningarna, andra sätt kan vara nya och ändrade arbetsmetoder, 
verktyg och hjälpmedel. 

Tillsammans skapar förvaltningen ett förbättringsarbete genom uppföljningar med chefer 
inom produktions-, fastighets- och supportverksamheterna. Under 2021 genomförs 
frukostträffar för förvaltningens ledare och chefer för att förbättra den interna 
kommunikationen. 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. 

Det är även viktigt med kommunikation över gränserna mellan våra verksamheter, andra 
förvaltningar och bolag för att tillsammans skapa förbättringar. Tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett arbete på det 
kommunövergripande temat ”Från kontroll till tillit”. Våra förvaltningar  ska aktivt 
arbeta  mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt: 

Vi  arbetar fram gemensamma målbilder  – hur ser det ut på jobbet när vi har ett 
tillitsbaserat arbetssätt? 

Vi  hjälper varandra att bryta ner  vad tillit innebär i vår vardag. 

Genom att minska kontrollen kan vi  frigöra tid som vi istället kan lägga på saker som direkt 
ger värde till våra invånare, kunder och till alla som arbetar längst fram i vår organisation. 

Serviceförvaltningen arbetar aktivt med hållbarhet inom många olika områden. Till exempel 
så har arbetet för att nå en god vattenstatus i Kalmarsund och våra vattendrag ett viktigt 
fokus även 2021 vilket även gäller för  EU-projektet Life SURE som utvecklar teknik för 
muddring. Även arbetet för att förebygga nedskräpning fortsätter under 2021 under namnet 
”Håll Kalmar rent”. 

Utmaningar under 2021 blir att jobba för att kostenheten ska ha en fortsatt bra arbetsmiljö 
och att matens kvalitet hålls inom befintlig budget. Kalmar kommuns kostnader för maten 
ligger idag lågt i jämförelse med andra kommuner och våra jämförelsekommuner. 
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Även de omfattande nybyggnationerna av infrastruktur och fastigheter ställer stora krav på 
förvaltningen. Samtidigt som äldre byggnader med riskkonstruktion behöver avvecklas, 
renoveras eller ersättas efter hand. 

Att arbeta för en trygg arbetsplats är ett viktigt fokus som kommer att kräva resurser, 
exempelvis när ett arbete utförs vid trafikerad väg. 

Serviceförvaltningens arbete med enskilda vägar är också en utmaning då behovet av 
underhåll är stort. 

Serviceförvaltningens organisation 

Serviceförvaltningen består av fyra verksamheter: fastighet, produktion, inköp och support 
som i sin tur förgrenar sig ut i olika enheter och områden. Förvaltningschef och stab ska vara 
en stabil grund som stöttar hela organisationen till att utföra arbetet på bästa sätt. 

Serviceförvaltningen ansvarar för att det finns lämpliga  lokaler, varor, fordon, 
fastighetsservice, inköps-, transport- och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster 
till kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar även för underhåll av gator, parker 
och grönområden. 

Förvaltningen har cirka 500 tillsvidareanställda, varav 61 procent är kvinnor och 39 procent 
är män. Personalen är förvaltningens viktigaste resurs och består av många olika 
yrkeskategorier på grund av den breda verksamheten. 

 

Central ledning och stab 

Under ledning och stab samlas gemensamma kostnader och aktiviteter som gäller 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 samt sedan 2020 en enhet med kommunalt anställda gode män och 
förvaltare. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och 
ekonomiska rättigheter. 

Staben samordnar och prioriterar uppgifter från kommunledningen, inom områden som 
exempelvis jämställdhet, digitalisering, kvalitet, miljö, klimatanpassning och tillgänglighet. 

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

Fastighetsverksamheten löser verksamheternas behov av lokaler med de medel som ges. I 
ansvaret ingår löpande drift, skötsel samt reparationer och planerat underhåll av 
fastigheterna. Lokaler ska vara funktionella och tillgängliga och bidra till en god och trygg 
arbetsmiljö. Ett av fokusområdena är att utveckla klimatsmarta lokaler med god 
energihushållning. 

Kommunens fastigheter består av cirka 370 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta. Utöver 
de egenägda lokalytorna hanterar verksamheten även inhyrningen av externa lokaler på 
cirka 160 000 kvadratmeter. 

Under 2021 räknar verksamheten med att utöka antalet fastigheter med bland annat en ny 
sporthall på Gröndalsområdet, en ny ishall och en ny förskola i Lindsdal. 

Inköp 

Från och med 2021 övergår upphandlingsenheten till servicenämnden och tillsammans med 
centralförrådet bildas en ny inköpsverksamhet. Verksamheten ska vara kommunens 
leverantör av förbrukningsmaterial och säkerställa att alla inköp följer lagen om offentlig 
upphandling (LOU) samt kommunens upphandlingspolicy. 

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. 
Totalt finns det drygt 80 kök i varierande storlek från större producerande kök 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. Verksamheten arbetar med ”behovsanpassat städ” mot 
alla förvaltningar. Metoden innebär att städning genomförs utifrån det dagliga behovet och 
inte enligt ett fastslaget schema. 

Produktion 

Produktion står för drift och underhåll av bland annat kommunens grönytor, tätortsnära 
skogar, parker, vandringsleder, skyltar, gator samt gång- och cykelvägar. Verksamheten 
arbetar med renhållning på kommunens allmänna platser året runt. Även säsongsarbeten 
utförs, bland annat vinterväghållning, gatusopning, ogräsbekämpning och skötsel av bad- 
och båtplatser. 

Produktion utför även nybyggnation, exploaterings- och reinvesteringsarbeten. De 
administrerar också grävtillstånd och odlingslotter samt handlägger bidrag för enskilda 
vägar. 

Transport 

Transport består av ett åkeri, en leasingverksamhet och en verkstad. Åkeridelen erbjuder 
transporter och utför arbeten med lastbilar, hjullastare och sopsugbil.  

Leasingdelen tillhandahåller person- och transportbilar, tunga fordon, traktorer och 
gräsklippare till kommunens verksamheter.  
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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. 

Verksamhetsmål 

Servicenämnden tar varje år beslut om mål för förvaltningens verksamheter. Målen utgår 
från kommunfullmäktiges verksamhetsplan för kommande år och områden som bestämts 
som viktiga för serviceförvaltningen. 

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

Servicenämndens mål och uppdrag för 2021 återfinns i bilaga 1. 

Utmaningar och risker 

Central ledning och stab 

Arbetet med kustmiljö kräver att bidrag söks och kommer in från externa finansiärer. Utan 
bidrag är det inte möjligt att utföra ett effektivt arbete för att uppnå god vattenstatus och de 
nationella miljömålen. Att åtgärder ofta kräver extern markägares tillstånd är också en 
utmaning. 

Projektet LifeSURE i Malmfjärden fortgår under 2021. Projektet syftar till att visa en hållbar 
metod för att återställa övergödda vatten utan att orsaka skada på botten. Det här ska göras 
med ny obeprövad teknik. 

Arbetet med att forma verksamheten för ställföreträdande gode män och förvaltare fortsätter 
2021. Att personer som är anställda av kommunen ersätter frivilliga insatser, som uppdragen 
tidigare krävt, är en metod som tidigare inte testats. 

Fastighet 

Under 2021 läggs fokus på att tillsammans med verksamheterna hitta kostnadseffektiva 
samordningsvinster när lokalbehov uppstår. Om fastighets organisation får mandatet att 
förvalta alla verksamheters lokaler inom koncernen så skulle vinster skapas. 

Standardiserade planlösningar och rumsbeskrivningar av kök, skol- och förskolelokaler görs 
under projekteringen, vilket ger en lägre investeringskostnad. 

Det är en utmaning att möta upp kraven på en allmän utformning, klimatpåverkan i 
nybyggnation, giftfria materialval, energieffektivitet, solenergi, laddinfrastruktur samt 
trygghet och säkerhet. Till en början innebär denna utmaning högre kostnader. 

Äldre byggnader med riskkonstruktion behöver efter hand avvecklas och ersättas då de 
kräver omfattande underhåll. Främst gäller det här arbetet förskolor som är byggda på 70- 
och 80-talen och bostäder för sociala behov. 
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Inköp 

Från och med 2021 samlas upphandling och centralförrådet under en verksamhet, inköp. 
Detta för att skapa ett mer effektivt flöde av inköpen i Kalmar kommun. Det finns ett stort 
behov av stöd vid inköp hos kommunens verksamheter. 

Centralförrådets lagersystem uppfyller inte de grundläggande behoven 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 och 
säkerställa en bra kvalitet. 

Kost 

Den största utmaningen för verksamheten är att möta prisökningarna på i synnerhet 
livsmedel och samtidigt öka inköpen av ekologiskt och ursprung Sverige. Det här kräver 
kloka förändringar i menyer och i val av råvaror för att behålla en god kvalitet mot kund och 
en god arbetsmiljö för personalen. 

Verksamheten kommer under 2021 att arbeta vidare med planen för ett grönt Kalmar med 
åtgärder för minskat matsvinn och riktlinjer för produktval, för att nå målen för ekologiskt 
och ursprung Sverige. 

Behovet av digitalisering för att säkra hanteringen av personuppgifter ökar och är en stor 
utmaning i kostverksamheten. 

Lokalvård 

Under 2021 är lokalvårdens största utmaning att få systemet för behovsanpassat städ (BAS) i 
full drift hos verksamhetens kunder. Den fortsatta tillväxten i kombination med kommande 
pensionsavgångar de närmaste åren medför ett ökat behov av utbildningsinsatser. 

Produktion 

Förbättringsarbete kommer att krävas för att hitta effektiviseringsmöjligheter för att klara av 
både drift och investeringar i verksamheten. Tillsammans med kommunledningskontoret tas 
skötselplaner och standardprodukter fram för att förenkla arbetet. 

Kalmar växer och stadskärnan utökas samtidigt höjs ambitionsnivån kring ett attraktivt 
Kalmar. Större krav ställs på källsortering och produktion arbetar tillsammans med övriga 
förvaltningar för att lösa denna fråga på bästa sätt. 

Arbetsmiljön är en utmaning hos verksamheten då stora delar av arbetet är i vägmiljöer. För 
att personalen ska ha en trygg arbetsplats behöver en satsning på trafikanordningar och 
påkörningsskydd göras. 

Transport 

Transport hanterar en allt större och modernare vagnpark och fortsätter med införandet av 
fossilfritt drivmedel och nya tekniker för att leva upp till miljömålen. Utbudet av 
arbetsfordon med biogas som drivmedel är begränsat och därför är det svårt här att fasa ut 
dieselfordon. 

En utmaning är hanteringen av bristfälliga lokaler för att i första hand ha en bra och säker 
arbetsmiljö för personalen. 

Transport arbetar med att bygga upp ett kommungemensamt mellanlager för återvinning 
och mellanlagring av massor som uppkommer i kommunala bygg- och anläggningsprojekt. 
Ett tillstånd för anläggningen väntas under 2021, vilket senare kommer leda till vinster i 
både ekonomi och miljö. 
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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 ambitionshöjningar. Förändring av antal barn och elever ger ändrade 
budgetmedel till kostverksamheten. Produktionsverksamheten får kompensation för 
kapitaltjänstkostnader vid gjorda investeringar i infrastruktur. 

Central ledning och stab 

Verksamheten kommer under 2021 att sälja resurser till LifeSURE-projektet samt avseende 
hyresadministration. Kustmiljögruppen söker bidrag för att fortsätta att arbeta för god 
vattenstatus i Kalmarsund och våra vattendrag. Ställföreträdarenheten baserar del av budget 
på de arvoden som utgår från 40 uppdrag. 

Fastighet 

Verksamhetens intäkter justeras via indexreglering av hyresavtalen. För 2021 innebär det 
dock ingen justering på hyrorna. Internräntan beräknas till 1,25 procent. Full kompensation 
för kostnadsökningar regleras inte i hyresavtalen vilket leder till minskat utrymme för 
underhållsåtgärder. Den pågående pandemin gör det svårt för flera av de externa 
hyresgästerna att betala hyran, vilket påverkar hyresintäkterna negativt. 

Inköp 

Serviceförvaltningen har fått 3 444 000 kronor i och med övertag av 
upphandlingsverksamheten. Centralförrådet beräknas ha oförändrade påslag 2021. 

Kost 

Kommunens måltidkostnader per elev i kommunal grundskola ligger lågt i jämförelse med 
jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) och andra 
kommuner. En ramjustering görs från kost omsorg till kost skola med 1 miljon kronor för att 
verksamheten tillsammans ska kunna nå fullmäktigemålet med varor som är ekologiska eller 
har ursprung Sverige. Under 2021 kommer flertalet livsmedelsavtal att förnyas vilket på kort 
sikt kan ge lägre priser förutsatt att inte kraven ökar i samband med upphandlingarna. 

Budget för kost skola är beräknad utifrån 3 395 barn i förskolan, 3 194 barn i fritidshem och 7 
424 elever i skolan. Totalt är det 14 013 barn och elever. Det här är en minskning med 35 barn 
och elever jämfört med 2020. En stor minskning sker inom förskola och fritidshem medan 
skolan ökar något. 

Råvarukostnad per portion inom skolan är budgeterad till mellan 7,64 kronor och 7,94 
kronor beroende på årskurs. För fritidshemmen beräknas råvarukostnaden ligga på 6,04 
kronor och inom förskolan på 13,04 kronor per barn och dag. 

Inom omsorgsverksamheten höjs kostpriset till kund med en procent. Livsmedelskostnad 
per heldygn inom omsorgsverksamheten är budgeterad till 55,47 kronor. 

139 000 kronor har förts över till lokalvårdsverksamheten för lokalvård i Djurängsskolans 
matsal. 

Lokalvård 

Budgeten är beräknad på en total städyta av 233 000 kvadratmeter. Budgeten har ökats med 
139 000 kronor från kostverksamheten för lokalvård i Djurängsskolans matsal samt med 534 
000 kronor för leasingmattor. 
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Produktion 

Verksamheten har ingen marginal för att elpriser höjs eller olika väderomslag såsom stora 
mängder snö, stormar eller varma somrar som kan leda till oförutsedda kostnader. Dyrare 
material gör att prioriteringar måste göras inom verksamheten. Från och med 2021 övergår 
skyltverkstaden till verksamheten med en budget på 3 257 000 kronor. 

Transport 

Inför 2021 har en justering av timpriser för verkstaden gjorts för att möta högre 
omkostnader. 

Prioriteringar 

Central ledning och stab 

Under 2021 kommer central ledning och stab att arbeta för att tydliggöra de ramar som 
förvaltningens verksamhet har att förhålla sig till. Det  rör sig framförallt om våra egna 
rutiner och policys. En annan prioritering under året kommer vara att driva förvaltningens 
digitaliseringsarbete framåt. 

Tillgänglighets-, jämställdhets-, miljö- och kvalitetsarbetet samt övriga centrala uppdrag är 
även fortsatt i fokus. 

Fastighet 

Fokusområde för fastighetsverksamheten är att utveckla klimatsmarta, yteffektiva och 
trygga lokaler. 

Inköp 

Fokus för verksamheten under året ligger på att skapa en effektiv inköpsverksamhet för 
Kalmar kommunkoncern. 

Kost 

Fokus på ledarskap och medarbetarskap kommer prägla arbetet för att utveckla såväl 
organisationen som maten på tallriken. Prioriterat är att skapa ett resursteam och att följa 
upp projektet inom kost omsorg där förstekockar får ett utökat ansvar. 

Lokalvård 

Ett prioriterat område under året kommer att vara genomförandet av behovsanpassat städ 
(BAS) fullt ut. 

Produktion 

Verksamheten prioriterar digitalisering av skötselplaner. 

Likvärdig resursfördelning 

Representanter från förvaltningen kommer att gå en utbildning i jämställd budgetering. 
Genom utbildningen kommer förvaltningen att få verktyg för att inkludera 
jämställdhetsperspektivet i budgetarbetet. Förvaltningen arbetar till stora delar med 
driftfrågor och på uppdrag av kund, därför är det viktigt att beställaren i sitt underlag till 
beställning ser till att jämställdhetsperspektivet finns med. 
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Kvalitet i verksamheten 

Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser i kommun- och regiondatabasen 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 säljs 
av externa leverantörer görs bland annat prisjämförelser för att inte riskera snedvriden 
konkurrens. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs med jämna mellanrum 
inom delar av förvaltningens verksamheter. 

Fastighet 

Statistiska centralbyråns (SCB) nyckeltal ”kostnader för lokaler i kommunal grundskola, 
kr/elev” tas fram varje år och gäller 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. 

Inköp 

Upphandlingen fokuserar under 2021 på att säkerställa att lagen om offentlig upphandling 
efterlevs i kommunala verksamheterna. Standardsortiment införs i allt större utsträckning 
för att effektivisera arbetet och erbjuda mer kostnadseffektiva produkter. 

Kost 

Under 2021 kommer verksamheten fortsätta sträva efter en hög kvalitet genom att arbeta 
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 varje år 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 varje år. 

Lokalvård 

Lokalvården ska se till att fastigheternas inre skötsel följer planen för underhåll för att 
långsiktigt hålla nere kostnaderna. Övergången till behovsanpassad städning förväntas leda 
till en bättre städning av verksamheternas lokaler. 

Produktion 

Tillgången till samt underhåll och skötsel mäts varje år av Statiska centralbyrån (SCB). Även 
kostnad för gator och vägar per invånare följs upp på samma sätt. Under 2021 ses de större 
verksamheterna över och metoder ska utvecklas för att på ett enklare sätt kunna följa upp. 

Transport 

Användandet av lastbilar följs upp varje år för att se till att antalet chaufförer i verksamheten 
stämmer överens med vad som behövs. Budgeten är beräknad utifrån att lastbilarna används 
på 76 procent av årets helgfria dagar. Verkstaden budgeterar med 82 procent fakturerade 
timmar av totala närvarotimmar. 
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Personal 

Serviceförvaltningen budgeterar med 502,63 årsarbetare 2021. 

 

Hälsofrämjande arbete 

Förvaltningen fortsätter att fokusera på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå och arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande. För en god hälsa på arbetsplatsen fortsätter det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen i SAM (systematiskt miljöarbete) som HR-
enheten håller i fortsätter under 2021 och kompletteras med en halvdagsutbildning i OSA - 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Kompetensutveckling 

Arbetet med kompetensutveckling fortsätter för att serviceförvaltningen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har fortsatt med satsningen att arbeta med ett 
strategiskt program för ledarutveckling. En uppdatering kring kränkande särbehandling och 
diskriminering ska göras under året. Även aktiviteter inom lagutveckling och 
medarbetarskap ska genomföras. 

Pensionsavgångar 

Om pensionsavgångar görs vid 65 års ålder kommer nio medarbetare, åtta kvinnor och en 
man, att gå i pension under 2021. Till och med 2025 förväntas 65 medarbetare gå i pension, 
43 kvinnor och 22 män. 

Rekrytering 

Det är en fortsatt utmaning att rekrytera nya medarbetare med vissa specifika kompetenser 
till exempel tekniker, ingenjörer och stensättare. Det här beror bland annat på att det just nu 
är arbetskraftsbrist inom dessa yrken. 

Jämlikhet 

Kommunen har en hög ambition i arbetet med bland annat jämställdhet, integration, HBTQ 
och tillgänglighet. Att möta upp den höga målsättningen om att arbeta med frågorna i 
förvaltningen är en utmaning. Serviceförvaltningen fortsätter att arbeta i de nätverk och 
andra forum som finns idag. 

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 

Serviceförvaltningen har för 2021 en budgetram på 229 990 000 kronor. Nedan tabell visar 
fördelningen per kostnadsslag. 

 

Driftsbudget per verksamhet 

Tabellen nedan visar budgetramarna för förvaltningens verksamheter. 

 

Ramförändringar 

Följande ramjusteringar har gjorts inför budget 2021: 

 Serviceförvaltningen får en utökad ram med 475 000 kronor för att täcka 
löneökningar vid köpta entreprenadtjänster. 

 Kostverksamheten får lämna tillbaka budgetram eftersom antal barn och elever 
räknas bli lägre än vad som antogs i föregående års budget. Det innebär en 
minskning med - 508 000 kronor. 

 Nya ytor inom lokalvården ger 445 000 kronor i budgetmedel. 

 Nya ytor inom kost ger 10 000 kronor i budgetmedel. 

 Löneökning 2020 kompenseras med 1 334 000 kronor. 

 Förvaltningens budget justeras med 4 696 000 kronor på grund av 
komponentavskrivning. 

 Justeringar mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar görs på totalt 4 259 
000 kronor. Förvaltningen tillförs 151  000 kronor för finansiering av lön och 25  000 
kronor för minskade IT-kostnader. Förvaltningen får utökad ram för verksamheten 
för ställföreträdare 600 000 kronor, skyltverkstaden 3 257 000 kronor och 
upphandlingsverksamheten 3 443 000 kronor. Hanteringen av entrémattor ger 534 
000 kronor i utökad ram. Minskning av budget görs för administrativ ersättning på -1 
222  000 kronor, för e-portal med - 425 000 kronor, för kommande hyresintäkter och 
lokalvårdskostnader för Guldfågeln arena med -1 562  000 kronor och för ekonomi- 
och lönesystem med -542  000 kronor. 
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Verksamheternas driftsbudgetar 

Central ledning och stab 

Intäkterna beräknas minska med 1,2 miljoner kronor på grund av justering av overhead mot 
två av förvaltningens verksamheter. Personalkostnaderna beräknas öka på grund av den nya 
ställföreträdarverksamheten och flytt av administrativ resurs från produktion. Övriga 
kostnader beräknas minskas främst på grund av ovan nämnda ramjusteringar mellan 
förvaltningar för IT-kostnader, administrativ ersättning, e-portal samt ekonomi- och 
lönesystem. 

 

Inköp 

Inköpsverksamheten består av centralförrådet och upphandlingsverksamheten. 

Centralförrådet räknar med en högre försäljning mot tidigare år vilket ger ökade intäkter på 
1,2 miljoner kronor. En justering för overhead-kostnader har gjorts mot centrala konton, 
vilket innebär en lägre budgetram på 282 000 kronor och samtidigt lägre kostnader på 
samma summa. 

Upphandling ingår i förvaltningen från och med 2021. Intäkter från sålda tjänster beräknas 
till 3,3 miljoner kronor. Åtta tjänster ger 6,0 miljoner i personalkostnader och 0,2 miljon 
kronor i lokalkostnad. Övriga kostnader beräknas till 0,6 miljon kronor. 
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Fastighet 

Hyresintäkterna har inte räknats upp i de delar som enligt avtal är indexreglerade i och med 
att förändringen mellan 2020 och 2021 inte medgav uppräkning. Den interna räntan är 
beräknad till 1,25 procent. Totalt beräknas intäkterna öka med 18,7miljoner kronor främst 
beroende på att el ingår i de nya hyresavtalen för skol- och förskolelokaler. 
Personalkostnaderna beräknas öka med 2,5 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnaderna 
beräknas öka med 6,3 miljoner kronor. Övriga kostnader beräknas öka med 12,4 miljoner 
kronor främst beroende på övergången till komponentredovisning och övertag av 
elkostnader för skol- och förskolelokaler. 

 

Kost 

Kostverksamheten budgeterar med 1,5 miljoner kronor lägre intäkter än föregående års 
budget. Minskningen ligger främst inom den interna försäljningen och inom 
cateringverksamheten. Personalkostnaden beräknas minska med 0,3 miljon kronor. Övriga 
kostnader beräknas bli högre än föregående år. Livsmedelskostnaden budgeteras till 42,2 
miljoner kronor, vilket är 0,8 miljon kronor lägre än föregående års budget. 

 

Lokalvård 

Lokalvårdsverksamheten beräknas minska intäkterna med 0,3 miljon kronor. 
Personalkostnader beräkas öka med 0,8 miljon kronor. En justering för overhead-kostnader 
har gjorts mot centrala konton, vilket innebär en lägre budgetram på 809 000 kronor och 
samtidigt lägre kostnader i samma nivå. Ram för entrémattor har tillförts verksamheten med 
534 000 kronor. 
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Produktion 

Intäkterna inom produktion budgeteras till 0,4 miljon kronor 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 6,0 
miljoner kronor. 

Personalkostnaden ökar med 1,2 miljoner kronor jämfört med budget 2020. 
Lokalkostnaderna beräknas öka med 0,1 miljon kronor och kapitaltjänstkostnaderna med 0,9 
miljon kronor. Övriga kostnader beräknas öka med 2,3 miljoner kronor, till stor del beroende 
på övertaget av skyltverkstaden. 

Budgetramen för verksamheten har utökats med 3,3 miljoner kronor för skyltverkstaden. 

 

Transport 

Verksamheten för transport beräknas ge 12,2 miljoner kronor mer i intäkter än föregående 
års budget. Personalkostnader beräknas öka med 1,1 miljoner kronor. 
Kapitaltjänstkostnaderna beräknas öka med 0,8 miljon kronor. Övriga kostnader beräknas 
öka med 14,2 miljoner kronor främst på grund av ökade leasingkostnader och ökade 
kostnader för drivmedel. 

 

Vindkraft 

Budgeten för vindkraftsverksamheten är lagt utifrån föregående års utfall. Intäkterna 
beräknas täcka kapitalkostnader och övriga kostnader. 
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Investeringsbudget 

Serviceförvaltningen har 76,7 miljoner kronor i investeringsbudget 2021. Dessa indelas i fyra 
olika investeringsgrupper: 

 övrigt 

 planerat underhåll fastighet 

 planerat underhåll infrastruktur 

 fordon 

 

Under övrigt finns centrala ospecificerade budgetmedel på 0,9 miljon kronor. 
Kostverksamheten har ett investeringsutrymme på 0,2 miljon kronor för inköp av 
storköksutrustning och servicelinjer. Från och med 2021 kommer 1,0 miljon kronor av 
samlingsanslaget för investeringarna inom produktion att bokas under serviceförvaltningen. 
Dessa ska täcka inköp som används av verksamheten, bland annat maskiner och släpvagnar. 

Fastighet har 37,0 miljoner kronor i budgeterade investeringsmedel för planerat underhåll. 

Produktion har 7,0 miljoner kronor i budgeterade investeringsmedel för planerat underhåll. 

Transport har 30,6 miljoner kronor i budgeterade investeringsmedel för fordon och 
maskiner. 

Bilagor 

Bilaga 1, Servicenämndens mål och uppdrag för 2021 

Bilaga 2, Servicenämndens interna kontrollplan 2021 
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