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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun granskat kommunens 
stödverksamhet. Granskningens övergripande syfte har varit att granska huruvida kommun-
styrelsen säkerställer att stödprocesserna hanteras på ett effektiv och ändamålsenligt sätt.  

Efter genomförd granskning har vi följande kommentarer: 

Verksamheten är idag spridd på flera förvaltningar och avdelningar. De stora sektionerna, 
lokalvård och kost, är dock samlade i serviceenheten under samhällsbyggnadsförvaltningen. 
En samlokalisering av även annan stödverksamhet för enhetlig styrning, framtagande av 
gemensamma mål och rutinbeskrivningar bör övervägas i syfte att uppnå en jämnare ser-
vicenivå.  

Verksamhetsvaktmästarna styrs av respektive skola/rektorsområden och behovet av gemen-
samma processer och strukturer bedöms här vara stort. Det finns enligt vår bedömning bety-
dande risker för att servicenivåerna skiljer sig åt mellan olika skolor/rektorsområden.  

De överenskommelser, s.k. städkontrakt, som upprättas mellan serviceenheten och förvalt-
ningarna bedöms utgöra ett tillfredställande underlag för att fakturera respektive avdel-
ning/enhet utifrån objekt. Underlagen är dock inte framförhandlade mellan de berörda parter-
na utifrån den servicenivå som kunderna vill ha. Därför bedömer vi att städkontrakten inte 
medger den flexibilitet som bör eftersträvas.  

Vidare bedömer vi att städkontrakten bör skrivas under av dem som de berör, inte minst för 
att det säkerställer en dialog med ansvarig på förvaltningen. Vi bedömer att förfarandet ökar 
tydligheten och leder till ökad dialog om tjänsternas innehåll och servicegrad. 

Det finns ingen systematisk jämförelse med annan verksamhet av hur kostnaderna utvecklar 
sig inom respektive område. Vi kan dock notera att företrädare för verksamheten gärna jäm-
för kommunens kostnader med andra om tillfälle ges.  

Ett sätt att följa upp och utvärdera stödverksamheten är att låta genomföra nöjdkundenkäter. 
Framförallt om kommunen ställer krav på en ökad effektivitet är det viktigt att också utvär-
dera kundnöjdheten, så att inte en ökad effektivitet går ut över servicegraden och kundnöjd-
heten.  

 

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Se över organisationen i syfte att samorganisera stödverksamheten ytterligare. 

 Utred eventuell effektiviseringspotential. 

 Tillse att kontrakt och överenskommelser skrivs under av berörda. 

 Följ upp verksamhetens utveckling med nyckeltal, jämför om möjligt med andra lik-
nande verksamheter. 

 Genomför nöjdkundenkäter eller motsvarande i syfte att kunna bedöma hur tjänsterna 
upplevs.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I syfte att frigöra resurser för den kommunala kärnverksamheten väljer många kommuner att 
arbeta med att effektivisera service- eller stödverksamheten, såsom städverksamhet, vakt-
mästerifunktion, reception/växel, IT-support och kostverksamhet. I vissa kommuner har man 
sålt verksamheten till en extern part, i andra kommuner drivs den i ett kommunalt bolag eller i 
en särskild förvaltning. På många håll ingår serviceverksamheten fortfarande i den förvalt-
ning som den servar. Det finns då en risk för att serviceverksamheten inte ägnas den upp-
märksamhet som krävs för att driva verksamheten effektivt. Risk finns för att kommunen inte 
fullt ut har identifierat alla servicetjänster och därför inte har kännedom om kostnaden. Det 
finns också en risk att verksamhetens inte följs upp med avseende på kostnad per enhet i 
förhållande till kvaliteten i arbetet. Utan denna kunskap försvåras effektiviseringsåtgärder. 
Därutöver kan organiseringen av verksamheten minska effektiviteten om styrningen sker 
utan samordning och tydliga mål. 

Revisionen har under 2013 genomfört en granskning av styrning och uppföljning av sam-
hällsbyggnadsverksamheten. I granskningen framkommer det att samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamheter som är interna stödfunktioner i kommunens förvaltningsorganisation som 
exempelvis IT-avdelningen saknar politisk styrning och krav på resultat. Vidare framkommer 
att barn- och utbildningsnämnden hanterar IT-frågor på egen hand utan samordning med 
kommunens IT-avdelning.   

Revisorerna har därför beslutat att genomföra en fördjupad granskning av hanteringen av 
kommunens andra stödprocesser. 

2.2. Syfte och avgränsning 
Granskningens övergripande syfte är att granska huruvida kommunstyrelsen säkerställer att 
stödprocesserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  

De stödprocesser som granskas är kost och lokalvård (serviceenhet), vaktmästeri och re-
ception/växel. 

2.3. Revisionsfrågor 
 Är verksamheten organiserad på ett ändamålsenligt sätt? 

 Har all serviceverksamhet i kommunen identifierats?  

 Finns tydliga mål för verksamheten? 

o Finns det gemensamma processer för hur man arbetar inom respektive 
område och mellan områden? 

 Finns avtal eller överenskommelser upprättade mellan servicefunktionerna och kärn-
verksamheten? 

o Finns en dialog mellan stödverksamhet och kärnverksamhet? 

 Följs verksamheten upp utifrån vedertagna nyckeltal inom de olika områdena? 

 Hur finansierar serviceverksamheten sina tjänster? 
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2.4. Revisionskriterier 
 Kommunallagen, kap 6, kommunstyrelsens uppsikt 
 Kommunala mål och riktlinjer för stödverksamheten 
 Avtal eller andra överenskommelser 
 Best practice utifrån beprövad erfarenhet och jämförelser med tillgängliga nyckeltal 

2.5. Metod 
Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. Dokument avseende kommunens 
organisation och målbeskrivningar samt avtal och överenskommelser granskas. Intervjuer 
har skett med kanslichef, servicechef och representanter för avnämarna i form av förvalt-
ningschefer och enhetschefer inom Kultur och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  
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3. Organisation, resurser och mål 
Ystad kommuns stödverksamhet är organiserad i olika avdelningar och förvaltningar bero-
ende på främst historiska skäl. Det finns en serviceenhet som sedan 2007 är placerad under 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Under serviceenheten är kommunens anställda lokalvårds-
personal samt kostavdelningen organiserad, avdelningarna har varit organiserade tillsam-
mans sedan 1999. 

Det fanns vid tidpunkten för intervjun drygt 70 anställda medarbetare inom lokalvårdssekt-
ionen. Motsvarande siffra inom kostsektionen var ca 65. Alla grundskolor och förskolor ser-
vas med lokalvård och kost. Kommunens kontorsutrymmen servas av lokalvårdssektionen. 
Äldreboenden servas med kost, städning sköter i normalfallet de anställda på äldreboendet. 
Elva skolor, tre förskolor och fem äldreboenden har tillagningskök. Inom förskolan finns 
också fem mottagningskök.  

Kommunens vaktmästare är uppdelade avseende fastighetsvaktmästare och verksamhets-
vaktmästare. Det finns anställda verksamhetsvaktmästare på flertalet skolor eller förskolor. I 
flera fall har vaktmästarna dock ett större område än enbart en skola att serva. Dessa vakt-
mästare är anställda av Kultur och utbildningsförvaltningen. Dessutom finns fastighetsvakt-
mästare som är anställda inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsavdelningen. 
Sammantaget finns nio fastighetsskötare på Samhällsbyggnadsförvaltningen och tio verk-
samhetsvaktmästare på Kultur och utbildningsförvaltningen. Vidare finns sammantaget sju 
anläggningsskötare på Badhuset, Österporthallen och Idrottsplatsen samt två verksamhets-
vaktmästare på Österportskolan, som är anställda av Sydskånska gymnasieförbundet.  

Medarbetarna i receptionen, som svarar för kommunens centrala telefonväxel är organiserad 
under förvaltningen Ledning och utveckling. Personalen ligger under kanslichefen men för 
själva växelsystemet och telefonin ansvarar IT-avdelningen under Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Kostnaden för systemen belastar Ledning och utveckling. Historiskt sett har alltid två 
personer bemannat receptionen/växeln, som då har haft två heltidstjänster för detta uppdrag, 
därutöver har man bemannat upp verksamheten med tre timanställda vid behov. Idag försö-
ker man hitta andra arbetsuppgifter som också ska ingå i tjänsterna. Syftet är att inrätta mer 
flexibla tjänster där reception/växel är delar av tjänsten. Därför avser kommunen inom kort 
anställa en vikarie på måndagar för att frigöra tid för övrig personal. 

Personalkategori Förvaltning, avdel-
ning 

Antal anställda, 
heltidstjänst 

Lokalvårdssektion SBF, service 72 
Kostsektion SBF, service 60-70 
Reception/växel LoU, kansli 2 
Fastighetsvaktmästare SBF, fastighet 9 
Verksamhetsvaktmästare KUF, rektorsomr. 10 
Anläggningsskötare SBF, fastighet 7 
 
Finansieringen av städ och vaktmästeriverksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
sker genom årliga beräkningar/uppräkningar av antalet kvadratmeter. Priset per kvadratme-
ter sätts till en årlig schablon om 250 kronor per kvadratmeter och år för lokalvård samt 92 
kronor per kvadratmeter och år för fastighetsskötsel inklusive markskötsel. Kostnaden läggs 
därefter in i hyran som belastar respektive förvaltning, oftast Kultur och utbildningsförvalt-
ningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen eller Ledning och utveckling. 
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Finansieringen av kostsektionen styrs av en prislista för vad olika måltider vid olika inrätt-
ningar får kosta. Det är också enligt denna prislista som ekonomiavdelningen debiterar för-
valtningarna. Prislistan bygger inte på faktiska kostnader utan uppräknas årligen i förhållande 
till föregående år. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen är det oklart hur priserna beräknats 
från början.  

Utöver vaktmästartjänster på kommunen inom fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmäs-
tare på skolan använder sig framförallt Socialförvaltningen och Utveckling och ledning av 
Jobb & fix, under arbetsmarknadsenheten, Forum Ystad. Jobb & Fix används t.ex. för att 
sätta upp bokhyllor eller flytta arbetsplatser m.m. Det framgår också av intervjun att medar-
betare på förvaltningen själva utför vissa vaktmästarsysslor i brist på tillgång till vaktmästar-
tjänster inom förvaltningen.  

Det finns mål för verksamheten. Målen skiljer sig dock till sin karaktär, då delar av stödverk-
samheten åtnjuter ett tydligt politiskt intresse, varpå uppföljning av målen sker på politisk 
nivå. Detta gäller framförallt kostverksamheten där det finns nationella mål om ekologiska 
måltider, sedan 2010 gäller här att ekologiska produkter ska utgöra 25 procent av kostnaden 
för livsmedel. Därutöver har kommunen egna mål om antal klimatsmarta måltider. Det finns 
även andra mål miljömål där serviceförvaltningens kostsektion bidrar till måluppfyllandet. Det 
finns också en tjänstegaranti för måltider inom för- och grundskola. 

Det finns framtagna mål även för annan verksamhet. Lokalvårdssektionen har s.k. städkon-
trakt med de förvaltningar som anlitar servicen. I städkontraken anges vilken servicenivå som 
lokalvården kommer att utföra. Lokalvårdssektionens målbeskrivning kan sägas definieras av 
städkontrakten. Därtill finns gemensamma arbetsrutiner för hur olika moment ska utföras. I 
samband med att städverksamheten konkurrensutsattes 2009 lades ett besparingskrav om 2 
miljoner kronor på lokalvården. Efter det att detta mål uppnåddes, har inga ytterligare effekti-
vitetsmål implementerats. 

Verksamhetsvaktmästarna är anställda vid respektive rektorsområde och har skyldighet att 
serva vissa skolor eller motsvarande. Fastighetsvaktmästarna ansvarar främst för fastighet-
ernas skick. Den exakta gränsdragningen upplevs vara oklar.  

Det har vidare funnits delade meningar om gränsdragningen mellan olika stödverksamheter 
inom kommunen och kommundirektören har gett ekonomichefen i uppgift att föreslå lösning-
ar. Ekonomichefen lämnade på kommunstyrelsens möte den 22 januari 2014 ett antal re-
kommendationer för att hantera uppkomna frågeställningar. En sådan gränsdragning avser 
lekplatser där rekommendationen från ekonomichef är att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska ansvara för drift och underhåll för samtliga kommunala lekplatser. Vidare rekommende-
ras att överenskommensler upprättas mellan kostenheten och köpande enheter i syfte att 
öka tydligheten kring köpevillkor och priser. 

Slutligen redovisar ekonomichefen också den diskussion som förts mellan BUN:s pedago-
giska verksamhet och IT-avdelningen. Rekommendationen är större öppenhet kring innehål-
let i de tjänster som ingår i debiteringen och en direkt avstämning mot BUN:s behov. Det 
förekommer vidare en uppfattning om duplicerad kompetens i organisationen, en frågeställ-
ning som också lyftes vid de intervjuer som genomfördes inom ramen för denna granskning. 
Detta förhållande bygger, enligt uppgift, på att BUN:s pedagogiska verksamhet har IT-system 
som har utvecklats separat från den IT-miljö som kommunens IT-avdelning ansvarar för. 
Kommunstyrelsen fattade beslut i enlighet med ekonomichefens förslag.  
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3.1. Bedömning 
Verksamheten är idag spridd på flera förvaltningar och avdelningar. De stora sektionerna, 
lokalvård och kost, är dock samlade i serviceenheten under samhällsbyggnadsförvaltningen. 
En samlokalisering av även annan stödverksamhet för framtagande av gemensamma mål 
och rutinbeskrivningar skulle kunna övervägas i syfte att uppnå en jämnare servicenivå. Det 
saknas idag effektivitetsmål, dvs t.ex. kostnad per städad kvadratmeter eller motsvarande 
och en eventuell effektiviseringspotential bör utredas. 

Verksamheten har idag skilda mål. Kostverksamheten har förhållandevis stort intresse från 
politiskt håll vilket gör att mål och uppföljning prioriteras. Lokalvårdsverksamhetens målfor-
mulering sker genom s.k. städkontrakt, dessa är emellertid inte resultatet av en beställning 
från förvaltningens sida utan en uppdatering av antalet kvadratmeter och andra fastighets-
specifika förutsättningar, uppgifterna (servicenivån) är givna.  

Verksamhetsvaktmästarnas arbetsuppgifter kan komma att variera i hög utsträckning bero-
ende på chefens intresse och kunskap avseende vaktmästarrollen. Skillnader i engagemang 
och styrning resulterar sannolikt också i skillnader i utförd service och effektivitet. Framförallt 
för denna kategori bedömer vi att en samlokalisering med annan stödverksamhet skulle 
kunna bidra till en enhetlig styrning, bättre möjligheter till kompetensutveckling och likartat 
tjänsteutbud m.m. 

I övrigt bedömer vi att det är tillfredsställande att kommunen arbetar för att lösa gränsdrag-
ningsproblematiken i de interna processerna. 
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4. Genomförande 
Det finns upprättade avtal mellan lokalvårdssektionen och respektive förvaltning med objek-
tet som ska städas angivet. Kontrakten anger städfrekvens, metod och yta enligt nedanstå-
ende beskrivning. Städkontrakten uppdateras en gång per år, men är inte resultatet av en 
diskussion och en överenskommelse. Istället skickas städkontraktet till kunden eller brukaren 
för kännedom, samt till ekonomiavdelningen för beräkning av hyran. Möjlighet för båda parter 
att underteckna överenskommelsen finns, men utnyttjas enligt uppgift inte. 

Entré                                                           

Hur ofta Åtgärder med golv Möbler Inredning 
 
5g /v 

Torrmoppa - / av-
fläcka fuktmopp 

 Tömma papperskorg 
Avfläcka kring dörrhandtag, strömbry-
tare 

 
1g / v 

 Avtorkning fria 
vågrätta ytor 

Avtorkning lister, hörn 
Putsa glasdörrar 

 
 
4 g / år 

   Avtorka element 
Avtorka lampor, lister 
Avtorka ventilationsdon 
 + Allt ovanstående ingår i detta moment 

1- 2 g/ år 
  

Skuras samt ytskydd 
Grund- toppolish  
High speed 

 Avtorkning av väggar 
 

 

Städkontrakten upplevs som tydliga för vad serviceenheten erbjuder förvaltningarna, och för 
vad förvaltningarna kan förvänta sig för service. Kunderna/förvaltningarna har möjlighet att 
köpa in extra tjänster via ett dokument som kallas Beställningsunderlag för utökning av tjäns-
ter/service. Tilläggsbeställningarna innebär i normalfallet att serviceenheten fakturerar sär-
skilt för denna tjänst. Kostnaden som tilläggsbeställningarna medför belastar förvaltningens 
budget direkt. Förvaltningarna kan dock inte välja bort lokalvård eller på ett avgörande sätt 
flytta lokalvård mellan säsonger eller motsvarande. 

Tidigare fanns också ett dialogforum i form av s.k. kundträffar mellan serviceenheten och 
rektorer eller motsvarande. Dessa kundträffar togs enligt uppgift bort på Kultur och utbild-
ningsförvaltningens initiativ, men kommer enligt vad vi kan erfara vid intervjun att återinföras 
inom kort, i viss modifierad form.  

Kostsektionen har en överenskommelse eller motsvarande med Social omsorg som enligt 
uppgift ej är heltäckande eller undertecknad. I övrigt saknas överenskommelser om vilken 
service eller kvalitet som deras tjänster till förvaltningarna omfattar. Däremot finns en 
tjänstegaranti för måltider inom för- och grundskola. Kostenheten garanterar inflytande, mat-
salsmiljön, måltidernas innehåll och specialkost. Tjänstegarantin riktar sig mot kommunens 
medborgare och brukare och får uppfattas som ett tillkännagivande om ett förväntat innehåll 
och service. Enligt de rekommendationer som ekonomichefen föreslår ska också överens-
kommelser motsvarande städkontraktet upprättas mellan kostsektionen och respektive för-
skola, grundskola och äldreboende. 

För framförallt lokalvård och kostverksamhet finns gemensamma rutinbeskrivningar för vik-
tiga moment eller processer i tjänsterna. T.ex. golvmoppning eller användandet av rengö-
ringsmedel är sådana processer eller metoder där det finns upprättade rutiner för hur pro-
cesserna ska gå till. Var femte eller sjätte vecka har man inom serviceenheten interna 
gruppmöten där kvalitetsfrågor och gemensamma rutiner diskuteras. Flera medarbetare ar-
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betar dessutom ibland på andra arbetsplatser än den ”vanliga”, t.ex. vid sjukdom m.m. Nya 
intryck och metoder kan då också spridas mellan lokalvårdslagen.  

Det interna priset för tjänster som lokalvård och fastighetsvaktmästare och kost sätts utifrån 
schabloner och utgår i fallen med lokalvård och fastighetsvaktmästare från kvadratmeterytan. 
Det är alltså inte servicenivån som anger priset utan ytan. Därmed faller möjligheten för kun-
den/förvaltningen, att pressa priset eller omfördela inköpen från t.ex. sommar till vinter (vad 
gäller t.ex. lokalvård). Vald prismodell uppges vara tydlig och enkel dock utan direkt möjlighet 
att påverka. Flexibiliteten hos medarbetarna som utför tjänsten medger vissa möjligheter till 
styrning utifrån behov. Denna flexibilitet uppges dock vara beroende av personalens goda 
vilja. Enligt uppgift vid sakgranskningen framförs att det finns en stor flexibilitet utifrån sä-
song. Det angivna uppdraget enligt det s.k. städkontraktet ska dock uppfyllas. 

4.1. Bedömning 
De överenskommelser, s.k. städkontrakt som upprättas mellan serviceenheten och förvalt-
ningarna bedöms utgöra ett tillfredställande underlag för att fakturera respektive avdel-
ning/enhet utifrån objekt. Underlagen är dock inte framförhandlade mellan de berörda parter-
na utifrån den servicenivå som kunderna vill ha. Därför bedömer vi att städkontrakten inte 
medger den flexibilitet som bör eftersträvas. Den flexibilitet som ändå finns är främst person-
ligt betingad.  

Vidare bedömer vi att städkontrakten bör skrivas under av dem som de berör, inte minst för 
att det säkerställer en dialog med ansvarig på förvaltningen. Förfarandet bedömer vi ökar 
tydligheten och leder till ökad dialog om tjänsternas innehåll och servicenivå. 

Vi bedömer att kommunens rutiner och processer för gemensamma metoder avseende stöd-
verksamheten kan utvecklas. Detta gäller framförallt inom verksamhetsvaktmästeriet, där 
enskilda skolor/rektorsområden ansvarar för verksamheten och behovet av gemensamma 
processer och strukturer bedöms vara störst. Det finns enligt vår bedömning betydande ris-
ker för att servicenivåerna skiljer sig åt mellan olika skolor/rektorsområden. Inom serviceen-
heten finns rutinbeskrivningar som kvalitetssäkrar processer och tjänster. 
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5. Uppföljning och utvärdering 
En ekonomisk uppföljning av verksamheten för de olika stödprocesserna sker månadsvis. 
Annan uppföljning av verksamheten ser olika ut beroende på stödfunktion. 

Stödverksamheten inom kommunen följs upp delvis via årsredovisningen. Det är framförallt 
kostsektionens verksamhet som är föremål för uppföljning i detta sammanhang. 

Av årsredovisningen för 2012 framgår att serviceavdelning levererade 496 000 portioner 
inom skolans område och 140 000 portioner inom området äldreomsorg, vilket var 29 000 
fler portioner än vad som budgeterats. Vidare framgår att ekologiska måltider har minskat 
något då efterfrågan är högre än vad som kan levereras. Förvaltningen har som mål att ser-
vera 30 klimatsmarta måltider per år, vilket uppnåddes 2012. Tillsammans med Kultur och 
utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att öka serveringen av klimatsmarta måltider. 
Pris per portion beror på olika omständigheter och redovisas i bilaga 2. 

Inom lokalvården beräknas kostnaden till 250 kronor per kvadratmeter och år enligt uppgifter 
från ekonomiavdelningen.  Enligt uppgift vid intervjun ska en översiktlig jämförelse med en 
grannkommun ha gjorts vilket gav vid handen att effektiviteten bedömdes vara förhållandevis 
hög i Ystad.  

Fastighetsskötseln beräknas kosta 92 kronor per kvadratmeter och år. Denna siffra har 
kommunen haft möjlighet att jämföra med ett privat bolag som redovisat sina kalkyler för 
kommunen. Denna jämförelse visade att kommunens kostnader låg i paritet med de kalkyler 
som redovisades vid tillfället. 

Någon oberoende nöjdkund-mätning är inte genomförd, och något NKI eller motsvarande 
finns inte. I samband med kundträffarna, som nu ska återupptas, har serviceenheten till-
sammans med förvaltningarna/kunderna gått igenom de olika objekten och eventuella kla-
gomål har i detta sammanhang kunnat framföras. 

Uppföljning avseende reception/växel och verksamhetsvaktmästare genomförs inte systema-
tiskt. Vissa utvärderingar har vi dock tagit del av. 

5.1. Bedömning 
Det finns ingen systematisk jämförelse med annan verksamhet av hur kostnaden utvecklat 
sig inom respektive område. Vi kan dock notera att företrädare för verksamheten gärna jäm-
för kommunens kostnader med andra om tillfälle ges. Utifrån de uppgifter som framkommit 
vid granskningen bedömer vi det vara svårt att utvärdera effektiviteten i verksamheten.  

Ett sätt att följa upp och utvärdera stödverksamheten är att låta genomföra nöjdkundenkäter. 
Framförallt om kommunen ställer krav på en ökad effektivitet är det viktigt att också utvär-
dera kundnöjdheten, så att inte en ökad effektivitet går ut över servicegraden och kundnöjd-
heten enligt bilden nedan.  

 
Servicegrad/pris 

effektivitet kundnöjdhet 
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6. Bedömning 

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  
Fråga 1 Är verksamheten organiserad på ett ändamålsenligt sätt? 
Kommunens stödverksamhet är organiserad inom flera olika förvaltningar och avdelningar. 
Flertalet tjänster är dock placerade i serviceenheten genom lokalvård och kostsektion. Vår 
bedömning är att ändamålsenligheten skulle öka om fler stödfunktioner organiserades under 
en och samma ledning. Framförallt verksamhetsvaktmästarfunktionen bedömer vi kunna 
utvecklas genom en gemensam styrning.  

Fråga 2 Har all serviceverksamhet i kommunen identifierats?  

Det förekommer att en del serviceverksamhet genomförs av medarbetare med andra arbets-
uppgifter än lokalvård och vaktmästeri. Vi bedömer det som tveksamt om detta är effektivt. 
Serviceenheten skulle enligt vår bedömning kunna inbegripa fler stödfunktioner. Till exempel 
reception/växel och verksamhetsvaktmästare. 

Fråga 3 Finns tydliga mål för verksamheten? Finns det gemensamma processer för 
hur man arbetar inom respektive område och mellan områden? 

Det finns mål för kostsektionen samt styrande dokument för lokalvården. Reception/växel har 
en tydlig arbetsuppgift. Verksamhetsvaktmästarnas uppgifter kan variera en del beroende på 
respektive rektors styrning m.m. Inom kost och lokalvård (serviceenheten) finns gemen-
samma rutinbeskrivningar i syfte att minska risk för att tjänsten är olika utformad på olika 
ställen. Gemensamma arbetsprocesser och rutiner mellan olika serviceområden finns ej vad 
vi kan erfara. 

Fråga 4 Finns avtal eller överenskommelser upprättade mellan servicefunktionerna 
och kärnverksamheten? Finns en dialog mellan stödverksamhet och kärnverksamhet? 

Det finns s.k. städkontrakt mellan serviceenheten och förvaltningarna. Kontrakten är inte ut-
formade i dialog och inte heller undertecknade, utan enbart kommunicerade som en uppda-
tering på föregående års tjänster, plus eventuella förändringar i antalet kvadratmeter. Dialo-
gen vid utformningen av tjänstens innehåll bör kunna utvecklas. Kontrakt kommer att tas 
fram för kostsektionen i syfte att öka tydligheten för prissättning och villkor. Dialogen i form 
av kundträffar ska, enligt uppgift vid intervjun, återupptas inom kort. 

Fråga 5 Följs verksamheten upp utifrån vedertagna nyckeltal inom de olika områdena? 

Stödverksamheten följs inte upp systematiskt och användningen av nyckeltal för att bedöma 
verksamhetens effektivitet eller utveckling används inte i tillräcklig omfattning. Vissa nyckeltal 
finns dock och utgör grunden för kostnadsberäkningen som ekonomiavdelningen årligen ge-
nomför. 

Fråga 6 Hur finansierar serviceverksamheten sina tjänster? 

Serviceenhetens lokalvård och kost finansieras via pålägg på hyran eller avräkning mot bud-
get i 12-delar. Som grund för lokalvården ligger schabloner för kostnaden av lokalvård. 
Schablonerna bygger dock på beräkningar utifrån faktiska kostnader, men är inte uppdelade 
på förskolor, grundskolor och kontor. Även fastighetsskötsel finansieras enligt samma prin-
cip. Verksamhetsvaktmästare och reception/växel är anslagsfinansierade.  
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6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer  
 

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Se över organisationen i syfte att samorganisera stödverksamheten ytterligare. 

 Tillse att kontrakt och överenskommelser skrivs under av berörda. 

 Följ upp verksamhetens utveckling med nyckeltal, jämför om möjligt med andra lik-
nande verksamheter. 

 Genomför nöjdkundenkäter eller motsvarande i syfte att kunna bedöma hur tjänsterna 
upplevs.  

 

 

 

Ystad den 6 mars 2014 

 

Jakob Smith     
EY     
 

 

 

 

 

Bilaga 1 
Intervjuade medarbetare: 

 Kristina Rosberg, kanslichef 

 Dan Kjellsson, socialchef 

 Lotta Wallin, servicechef 

 Petra Larsson, rektor Norreportskolan 

 Roger Nordström, avdelningschef hälso- sjukvård (telefonintervju) 
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Bilaga 2 
Höjning 1,0% 

 
1,01 

 
1,015 

  
2014 2013 2012 

    Pris Pris Pris 

Förskola Frukost 8,26 8,18 8,06 

Fsk-klass och fritids Frukost 8,26 8,18 8,06 

Pedagoger fsk-klass 
och fritids Frukost 11,18 11,07 10,91 

Förskola Lunch 26,40 26,14 25,75 

Fsk-klass och fritids Lunch 17,80 17,62 17,36 

Pedagoger förskola Lunch 40,74 40,34 39,74 

Pedagoger fsk-klass 
och fritids Lunch 17,80 17,62 17,36 

Pedagoger grundskola Lunch 17,80 17,62 17,36 

Pedager särskola Lunch 17,80 17,62 17,36 

Assistenter grundskola Lunch 17,80 17,62 17,36 

Förskola Mellanmål 8,26 8,18 8,06 

Fsk-klass och fritids Mellanmål 8,26 8,18 8,06 

Pedagoger fsk-klass 
och fritids Mellanmål 11,18 11,07 10,91 

Förskola eget kök Frukost 5,16 5,11 5,03 

Förskola eget kök Lunch 8,51 8,42 8,30 

Förskola eget kök Mellanmål 7,39 7,32 7,21 

Förskola eget kök 
Lunch 
pedagoger 11,47 11,36 11,19 

     
     Råvarukostnad 

    Skolelev Lunch 9,00 8,91 8,78 
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Interna debiteringar         
Höjning 1.0%   1,01 1,015   
          
Bellevue 2014 2013 2012   
Frukost 18,2 18,00 18,00   
Lunch 37,9 37,50 37,00   
Kvällsmål 26,8 26,50 26,00   
  82,8 82,00 81,00   
Ped. Lunch 36,87 36,50 36,00   
          
Lunch 47,16 46,7 46,0   
(Gläntan, Bella Backen, Utsikten)         
Varm mat SOC (matdistribution) 33,32 33,0 32,5   
Lunch i restaurang Social och omsorg 44,64 44,64 44,64   
          
          
Göken 2014 2013 2012   
Lunch (Lyktan, Solbacken, Ljuskällan) 38,99 38,60 38,0   
Lunch skickat 44,64 44,64 44,64   
Kvällsmål skickat 35,71 35,71 35,71   
Lunch i restaurang Social och omsorg 44,64 44,64 44,64   
          
          
          
Löderupsgården 2014 2013 2012   
Frukost 18,2 18,00 18,00   
Lunch 37,9 37,50 37,00   
Kvällsmål 26,8 26,50 26,00   
Ped. Lunch 36,87 36,50 36,00   
          
Varm mat SOC (matdistribution) 33,32 33,0 32,5   
          
          
Räfsan 2014 2013 2012   
Förskola/Fritids         
Frukost barn 11,25 11,13 10,97   
Lunch barn 26,79 26,52 26,13   
Lunch ped. 41,34 40,93 40,33   
Lunch specialkost 26,79 26,52 26,13   
Mellanmål barn 11,25 11,13 10,97   
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