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Nämndens ansvarsområde 
Max 1 sida. Utgå från nämndens reglemente. Även lagstadgat ansvar som ligger inom nämndens an-

svarsområde kan lyftas in. Eventuella förslag till förändringar av uppdraget läggs i eget stycke (se ne-

dan). Svarar på frågorna: Varför finns verksamheten? Vad ska vi göra/för vem? 

 

 

 

  

Förändring av uppdrag/ansvar 

De nämnder som inte har några förslag på förändringar av uppdraget skriver ”Utan kommentar” 

 

 

  

Nämnden för support och lokaler ska samordna, förvalta och utveckla effektiva 

stödfunktioner för övriga nämnder och bolag där Skellefteå kommun har ett 

betydande inflytande, så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina 

huvuduppdrag. Med stödfunktioner menas de funktioner som finns till för att 

ge stöd till kommunens kärnverksamheter, exempelvis lokalförsörjning, upp-

handling och måltidsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan kommentar i detta läge. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Max 1- 2 sidor. Här kopplar vi ihop uppföljningsarbetet med planeringsprocessen. Beskriv sammanfat-

tat nämndens nuläge och utgå från fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar. Svarar 

på frågorna: Vad går bra och mindre bra inom vårt uppdrag, och varför? Vilka är behoven och 

upplevelserna hos de som vi finns till för? Vad ser vi framåt, vilken anpassning behövs? 

 
Exempel på input om kunskap och fakta:  Exempel på frågor att ställa sig: 

Nyckeltal och kvalitetsuppföljning  Vad ligger bakom siffran eller resultatet? Orsaker? 

Enkäter och dialoger (brukare, invånare, medarbetare)  Hur ligger vi till jämfört med andra? Är vi nöjda? 

Ekonomiskt resultat och analyser  Vad behöver vi förbättra? Vad behöver vi upprätthålla? 

Invånardialoger  Förändring över tid? Behöver vi agera på något? Osä-

kerheter? 
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 Nämndens verksamhet har i stort en tydlig roll och bra dialoger med övriga förvaltningar.  

Styrningen av verksamheterna försvåras dock av många olika styrsignaler. I nämndens reglemente ligger inte ett tydligt 

beskrivet ansvar för de olika avdelningarna utan här formas uppdragen av kommunstyrelsen med dess processägare 

och till viss del övriga nämnder. Till exempel kommunstyrelsen/ekonomichef/ekonomichefsgrupp eller personalnämn-

den/personalchef/personalchefsgrupp. Anpassningar som kan göras framöver är t ex att senarelägga avdelningarnas 

uppdragsplaner och basera dem på den sammantagna styrningen från olika myndigheter, eller att ta fram tydliga indi-

katorer även för t ex HR, kommunikation och ekonomi som också visar på en förflyttning och vilka värden de skapar, 

inte bara som idag hur det blir så effektivt som möjligt.  

Förvaltningen ser en ökad efterfrågan på tjänster från andra förvaltningar, bolagen och andra kommuner. Flera goda 

samarbeten har inletts. Det blir än mer viktigt att möta behoven på bred front (inte bara över avdelningsgränserna på 

förvaltningen utan även tillsammans med andra). Det handlar i mångt och mycket att göra lika i så stor utsträckning 

som det går för att också kunna göra medvetna skräddarsydda val där behov finns.  En grundförutsättning för att möta 

utmaningarna som vi står inför är att säkerställa grunden i IT-infrastrukturen samt säkerställa att kunna möta olika 

arbetsgivaravtal och bygga en plattform för alternativa lösningar som stödjer de olika bolagens mer flexibla behov. 

Detta kan innebära strukturella investeringar för att bygga en grundinfrastruktur som möjliggör flexiblare hantering. 

 

En utmaning är att få förståelse för den interna debiteringen av nämndens verksamhetsområden i kommunkoncernen. 

Det gäller för de flesta områden generellt men för IT-området specifikt. Nuvarande modell tenderar att endast visa på 

kortsiktig nytta vilket försvårar uppdraget med långsiktig utveckling. Förvaltningen ser ett behov av en interndebite-

ringsmodell som är transparent och skapar värde och nytta på kommuntotalen – förslagsvis mer riskpengar och en 

central ram för utveckling av IT-infrastruktur för att kunna ge bästa förutsättningar för övriga förvaltningars digitala 

förflyttning. 

Olika verksamheter har likt invånarna förändrade behov. De förväntar sig hög tillgänglighet och snabbare insatser (nu). 

Digitalisering är en möjlighet och här finns många möjligheter att förfina förvaltningens processer, både internt och 

mot kund. I nämndens nulägesanalys konstateras att det, via digitala kontoret, har utvecklats många interna e-tjänster 

som visar på tidsvinster och förenkling för medarbetarna i kommunen. Detta anses också vara en viktig fortsatt sats-

ning under den kommande perioden. Utöver detta har många processer inom centralt administrativt stöd standardise-

rats och automatiserats med bra resultat. Utifrån den roll som förvaltningen har, med samlade resurser, syns särskilt 

möjligheten till resurshemtagning (ex lönecenter och ekonomicenter).  

Ökad efterfrågan från invånare på transparens och insyn ökar arbetsbelastningen för många inom t ex utlämnade av 

handlingar, tydliga system och Information. Digital transformation ställer nya krav på informationshantering. Bedöm-

ningen är att kunskapsnivån inom förvaltningen och inom kommunen i stort är för låg, både när det gäller offentlig-

hetsprincipen och särskilt att koppla detta till goda rutiner samt vikten av ökad förståelse för informationshantering 

och hur information ska bevaras och skyddas i en digital miljö. 

 

Inom fastighetsområdet följer förvaltningen nämndens uppdrag med hållbar Fastighetsutveckling. Bedömningen är att 

investeringsprocesser och samspelet inom kommunen bedrivs på ett bra sätt i enlighet med kommunens styrprinci-

per. Nämnden bedömer själva att kommunens lokaler är i bra skick och att planerat underhåll ligger på en bra nivå. 

Träbyggnadsstrategin efterföljs vid nybyggnation och även den långsiktiga planen på att minska kommunens energiför-

brukning. Kommunens lokalanskaffning är ett centralt område där kommunen gör skillnad inom hållbarhet. Utifrån 

nulägesanalysen bedöms detta som ett fortsatt högt prioriterat område. 

 

Inom måltidsområdet bidrar nämnden till hållbar matförsörjning. Verksamheten har gjort stora förflyttningar och 

skapat bra förutsättningar för att kunna hantera olika behov och förväntningar från matgäster och uppdragsgivare. I 

och med övergången mot tillagningskök skapas ännu bättre förutsättningar att möta olika individers behov och ökar 

möjligheten att köpa in lokalt livsmedel. I kommunens konstpolitiska program skapas gemensamma förutsättningar 

och vägledning för berörda verksamheter att kvalitetssäkra kommunens måltider. Kommunens måltidsanskaffning är 

ett centralt område där kommunen gör skillnad inom hållbarhet. Utifrån nulägesanalysen bedöms detta som en fort-

satt högt prioriterat område. 

Ett led i måltidsarbetet är att fortsätta skapa bästa förutsättningar att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen 

hållbara råvaror.  

 

Inom inköpsområdet syns en ökad efterfrågan av upphandlingsstöd, dels mängden, dels utifrån förändrat behov. Att 

följa kommunens upphandlade avtal är en viktig del inom hållbarhetsområdet. 

Kravställning både i upphandlingsskede och vid uppföljning av kommunens avtal blir viktigt både utifrån avtalsuppfölj-

ning och inom hållbarhet. 

Idag har vi flertalet exempel på nyckeltal som vi kan följa utifrån nämnden uppdrag. Det handlar om t ex antal anbud 

per upphandling, minskad energiförbrukning, andel regionalt inköpt livsmedel, antal e-tjänster, uppskattad insparad 

tid på totalen för kommunen då vi förenklar för kund med mera. Däremot finns det förbättringar att göra, främst uti-

från att hitta nyckeltal som medarbetaren tydligare kan vara med och påverka samt nyckeltal som visar på tydlig effekt 

gentemot styrningen. Kan även vara lämpligt att hitta gemensamma nyckeltal över avdelningsgränserna då många 

uppdrag genomförs tillsammans mot uppdragsgivare/kund. 
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Inriktning och/eller prioriterade områden för pe-

rioden 2022-2026, inkl indikatorer. 
Max 1- 2 sidor. Här fokuserar vi på vad vi vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget. Priorite-

ringarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och önskad utveckling för att bidra till KFs övergri-

pande mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i planeringsförutsättningarna. Svarar på frå-

gan: Vad vill vi uppnå? Och formuleras som inriktningar eller prioriterade områden. Det är 

lämpligt att ha max 3 inriktningar/prioriterade områden. 

 

Skriv en kort motivering till varför detta är ett prioriterat område och hur ni följer övergripande 

att ni är på rätt väg. 
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 Prioriterade områden:  

• Tidigt samordnade insatser 

• Invånare/kunder är aktiva medskapare 

• Begränsad klimatpåverkan 

 

1. Tidigt samordnade insatser 

Förebyggande arbete och samordning av resurser är lönsamt både mänskligt och ekonomiskt. 

Motivering 

Se Nuläge. Kort sammanfattat: 

• Styrningen: tydlighet i uppdrag och ansvarsfördelning.  

• Tillsammans med övriga förvaltningar – gå i takt.  

• På förvaltningen med övriga stödfunktioner – tillsammans. 

• Koncernsamordning och samarbete med övriga kommuner 

Indikatorer 

• Resurser och kompetens  

• Effektiva stödprocesser 

Förvaltningen tar fram nyckeltal som tydliggör uppföljningen ytterligare.  

 

2. Invånare/kunder är aktiva medskapare 

Invånare/kunder ska i större utsträckning ges utrymme att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av 

kommunens olika verksamheter. Det ska vara enkelt att bidra med idéer som kan effektivisera och för-

bättra planering, genomförande och uppföljning. 

Motivering 

Se Nuläge. Kort sammanfattat:  

• Stora förväntningar på hög tillgänglighet, mer transparens och snabba insatser. 

• Framsteg av effektivisering och många sådana projekt inom förvaltningen. 

• Digital transformation ställer nya krav på informationshantering. 

• Interndebiteringsmodell.  

Indikatorer 

• Efterfrågan av tjänster och stöd från övriga förvaltningar och bolag. 

• Hur kunder/uppdragsgivare/invånare upplever oss och våra tjänster. 

Förvaltningen tar fram nyckeltal som tydliggör uppföljningen ytterligare.  

 

3. Begränsad klimatpåverkan 

All verksamhet behöver bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling 

 

Motivering 

Se Nuläge. Kort sammanfattat: 

I uppföljningar syns att nämnden fortsätter att bidra inom hållbart byggande, effektiv fastighetsdrift 

och hållbar livsmedelshantering. För nybyggnation efterföljs träbyggnadsstrategin och hållbart byg-

gande och det finns en långsiktig plan att minska kommunens energiförbrukning. Ett led i måltids-

arbetet är att fortsätta skapa bästa förutsättningar att hantera olikheter, minska svinn och öka an-

delen hållbara råvaror. Genom upphandlingsområdet finns fortsatt möjligheter att bidra inom kli-

matområdet. 

 

Indikatorer 

• Hållbart byggande  

• Minskad energiförbrukning 

• Hållbara måltider 

• Hållbar upphandling 

Här sker även uppföljningen i de strategier och program som finns inom området.   

Förvaltningen tar fram nyckeltal som tydliggör uppföljningen ytterligare.  
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Investeringsbudget och plan 2022-2026 
Nedan kommenteras nämndens förslag till Investeringsbudget och plan. För varje större investering (>20 

mnkr) ska mallen nedan alltid användas. Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, men som 

ännu inte är påbörjade. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 3: Specifikation 

Investeringsbudget och plan 2022-2026. 

Investeringar redovisas i särskilda bilagor till uppdragsplanen: 

Specifikation investeringsbudget och plan 2022-2026  

Investeringsbudget noter  

Investeringsärenden 2022-2026  

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr)  

Namn på investering  

Beskrivning  

Projektstart och datum för färdigställande  

Total investeringsutgift  

Syfte och driftskonsekvenser/lönsamhet  

Risker och andra alternativ  
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Driftbudget och plan 2022-2026 
Här anger nämnden nuvarande budgetram, samt beskriver vilka insatser som görs för att bidra till att klara 

de årliga effektiviserings- och rationaliseringskrav som årligen vilar på kommunen under hela den kom-

mande budget- och planperioden.  

• Nämnden erhåller 2021 ett kommunbidrag på ca 113 mnkr. De stora delarna av verksamheten 

inom support och lokaler är intäktsfinansierade. Nämnden klarar de årliga effektiviserings-och 

rationaliseringskraven genom att bland annat årligen hantera löneökningar och prisökningar 

utan att erhålla utökat kommunbidrag. Ett undantag finns här för prisökningar på livsmedel 

inom måltidsavdelningen. Enbart de årliga löneökningarna innebär ett besparingskrav på mer 

än 7 mnkr per år. 

• Nämnden hanterar sedan många år omstruktureringskostnader inom kommunen som inte in-

går i den hyresfinansierade verksamheteten. Från 2020 infördes i kommunens styrprinciper (KF 

2019-12-17 §412) att lokaler som kan behövas längre fram i takt med att Skellefteå växer inte 

alltid skall avyttras utan ingå i en lokalreserv (lokalbank).  

• Nämnden får 7 mnkr i kommunbidrag för omstruktureringar under 2021. Historiskt sett har 

dessa kostnader legat på ca 15 mnkr årligen och bedömningen är därför att 7 mnkr är ett för litet 

kommunbidrag.   Kostnaderna enbart för lokalbank beräknas uppgå till ca 7 mnkr år 2022.  

Nämnden äskar därför om en utökning av kommunbidraget till 15 mnkr så att nämnden inte 

får ett underskott, på grund av hantering av centrala omstruktureringskostnader. 
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