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Presenter
Presentation Notes
Under 2018 anlitades PwC för att kartlägga nuvarande Basservicepaket och dess funktion. De viktigaste slutsatserna innebär att 1) Ett behov att renodla, förenkla och standardisera tjänsterna, 2) Processerna behövde styras upp med avseende på vad, när och vem samt 3) Excelverktyget var i stort sett funktionellt men svårarbetat.



Årlig process för Servicepaket
Tidpunkt Aktivitet Beskrivning Utförare/ansvarig

Kvartal 1 (2019) Ta fram budgetunderlag Uppdatering av fördelningsnycklar och 
kostnadskalkyler (personal, avtal, drift 
etc.) => Budgetunderlag för 2020

Ekonomistöd + FM

Kvartal 2 (2019) Rapporter och uppföljning Uppföljning av utfall föregående år 
(2018).

Ekonomistöd

Kvartal 2 (2019) Överenskommelse om 
servicepaket (2020)

Husråd träffar överenskommelse med 
SSM Service om servicepaketets 
fördelningsnycklar och budgeterade
kostnader för kommande år (2020)

SSM Service + 
Husråd

Kvartal 3/4 (2019) Budget Verksamheterna lägger budget enligt 
överenskommelse från kvartal 2

Verksamheterna
/Mottagarna

Kvartal 1 (2020) Debitering enligt överens-
kommelse

Ekonomistöd debiterar kostnader enligt 
årets (2019) överenskommelse (taget 
kvartal 2 året innan)

Ekonomistöd

Kvartal 1 (2020) Ta fram budgetunderlag Uppdatering av fördelningsnycklar och 
kostnadskalkyler (personal, avtal, drift 
etc.) => Budgetunderlag för 2021

Ekonomistöd + FM

Presenter
Presentation Notes
Den nya processen innebär att det redan under kvartal 1 år 1 tas fram budgetunderlag för år 2, dvs kostnaderna för själva servicetjänsterna görs kända i god tid inför budget år 2. Drift- och servicekostnader baseras på ett snitt av rullande 3-årsperiod. Vi parerar för allmän kostnadsutveckling genom att lägga in en viss årlig ökning för löner respektive drift- och underhåll. Förbrukning och rörliga kostnader budgeteras såsom tidigare av verksamheterna själva och ligger inte med i servicepaketet.



Tjänstekategorier 2020

Tjänstebeteckning 1:a kontakt Tjänstebeteckning 1:a kontakt Tjänstebeteckning 1:a kontakt Tjänstebeteckning 1:a kontakt
Bevakning SSM Egenkontroller SSM Centraldisk SSM Annan service vid behov SSM
Brandskydd SSM Farligt avfall inkl riskavfall SSM Frukttjänst Ext avtal Biltvätt/däckbyte SSM
Catering SSM Godshantering o interntransport SSM Gashantering SSM Extra lokalvård SSM
Datorer och elskrot SSM Kaffetjänst SSM Gödselhantering SSM Extra möblering och återställning SSM
Flaggning SSM Kökstjänst SSM Kadaverhantering vardagar SSM Hyresgästanpassningar SSM
Hyresadministration FA Lokalvård SSM+Entr Ridhushantering SSM Mekanisk verkstad SSM
Informationssäkerhet SSM Närservice SSM Riskavlopp SSM Repro och tryckeri SSM
Kemikaliehantering SSM Passerkortshantering SSM Tidningar Ext avtal Specialförsändelser SSM
Krishantering SSM Servicesamordning SSM Tvättjänst SSM Transporter utanför campus SSM
Lokalbokning SSM Sophantering (källsorterat) SSM+Entr Undervisningsförråd SSM Tvättjänst, special och grovtvätt SSM
Lokalplanering FA Vattenstationer i lunchrum Entr Vattenstationer Ext avtal Utökade SLU-obl. tjänster SSM
Miljöledning SSM Väktartjänster Ext avtal
Personsäkerhet SSM Växter Ext avtal
Posthantering SSM
Riskhantering SSM
Skalskydd SSM
Strålskyddssäkerhet SSM
Tentamensservice SSM
Undervisningsservice SSM
Utemiljöer FA
Vård och förvaltning av konst SSM
Växel SSM

Standardtjänst: Tilläggstjänst: Extratjänst:
Servicesamordnaren håller ihop och tjänsterna 
är obligatoriska för alla inom serviceområdet 
och man delar på kostnaden enligt fastställda 
nycklar.

Servicesamordnaren håller ihop men 
tjänsterna nyttjas bara av vissa inom SO och 
tjänstekostnaden delas då solidariskt av dessa 
(enligt överenskommen nyckling)

Även när en standard- eller tilläggstjänst på 
abonnemang inte kan utföras med egna 
tillgängliga resurser eller utan påverkan på 
den ordinarie verksamheten, betraktas och 
debiteras tjänsten som en extratjänst.

             SLU-obligatoriska
           tjänster

Centralt finansierade
om tjänsten är aktuell på orten.

Standardtjänster 
(abonnemang) 

Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad 
resursinsats med obligatorisk anslutning vid 

behov av tjänst.

Tilläggstjänster 
(abonnemang) 

Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad 
resursinsats med valfri anslutning vid behov 

av tjänst.

Extratjänster 
 (vid behov)

Avgiftsfinanserade tillfälliga tjänster baserat 
på kostnad per timme eller faktura med valfri 

användning.

Även när en standard- eller tilläggstjänst på 
abonnemang inte kan utföras med egna 
tillgängliga resurser eller utan påverkan på den 
ordinarie verksamheten, betrak tas och debiteras 
tjänsten som en extratjänst.

Presenter
Presentation Notes
Tjänsterna görs enhetliga över alla orter men kan självfallet nyttjas mer eller mindre och i olika kombinationer utifrån serviceområdets lokala behov. Vad som avses med de olika tjänstekategorierna har förtydligats.


Innehållsförteckning





Tjänsteuppdelning

		             SLU-obligatoriska
           tjänster

Centralt finansierade
om tjänsten är aktuell på orten.						Standardtjänster 
(abonnemang) 
Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad resursinsats med obligatorisk anslutning vid behov av tjänst.						Tilläggstjänster 
(abonnemang) 
Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad resursinsats med valfri anslutning vid behov av tjänst.						Extratjänster 
 (vid behov)
Avgiftsfinanserade tillfälliga tjänster baserat på kostnad per timme eller faktura med valfri användning.

		Tjänstebeteckning		1:a kontakt				Tjänstebeteckning		1:a kontakt				Tjänstebeteckning		1:a kontakt				Tjänstebeteckning		1:a kontakt

		Bevakning		SSM				Egenkontroller		SSM				Centraldisk		SSM				Annan service vid behov		SSM

		Brandskydd		SSM				Farligt avfall inkl riskavfall		SSM				Frukttjänst		Ext avtal				Biltvätt/däckbyte		SSM

		Catering		SSM				Godshantering o interntransport		SSM				Gashantering		SSM				Extra lokalvård		SSM

		Datorer och elskrot		SSM				Kaffetjänst		SSM				Gödselhantering		SSM				Extra möblering och återställning		SSM

		Flaggning		SSM				Kökstjänst		SSM				Kadaverhantering vardagar		SSM				Hyresgästanpassningar		SSM

		Hyresadministration		FA				Lokalvård		SSM+Entr				Ridhushantering		SSM				Mekanisk verkstad		SSM

		Informationssäkerhet		SSM				Närservice		SSM				Riskavlopp		SSM				Repro och tryckeri		SSM

		Kemikaliehantering		SSM				Passerkortshantering		SSM				Tidningar		Ext avtal				Specialförsändelser		SSM

		Krishantering		SSM				Servicesamordning		SSM				Tvättjänst		SSM				Transporter utanför campus		SSM

		Lokalbokning		SSM				Sophantering (källsorterat)		SSM+Entr				Undervisningsförråd		SSM				Tvättjänst, special och grovtvätt		SSM

		Lokalplanering		FA				Vattenstationer i lunchrum		Entr				Vattenstationer		Ext avtal				Utökade SLU-obl. tjänster 		SSM

		Miljöledning		SSM										Väktartjänster		Ext avtal

		Personsäkerhet		SSM										Växter		Ext avtal

		Posthantering		SSM

		Riskhantering		SSM

		Skalskydd		SSM

		Strålskyddssäkerhet		SSM																Även när en standard- eller tilläggstjänst på abonnemang inte kan utföras med egna tillgängliga resurser eller utan påverkan på den ordinarie verksamheten, betraktas och debiteras tjänsten som en extratjänst.

		Tentamensservice		SSM

		Undervisningsservice		SSM

		Utemiljöer		FA

		Vård och förvaltning av konst		SSM

		Växel		SSM



								Standardtjänst:						Tilläggstjänst:						Extratjänst:

								Servicesamordnaren håller ihop och tjänsterna är obligatoriska för alla inom serviceområdet och man delar på kostnaden enligt fastställda nycklar.						Servicesamordnaren håller ihop men tjänsterna nyttjas bara av vissa inom SO och tjänstekostnaden delas då solidariskt av dessa (enligt överenskommen nyckling)						Även när en standard- eller tilläggstjänst på abonnemang inte kan utföras med egna tillgängliga resurser eller utan påverkan på den ordinarie verksamheten, betraktas och debiteras tjänsten som en extratjänst.






Tjänstekatalog - indata



						SSM Tjänstekatalog 2020

						Underlag för budget 2020														DATA SOM SKA UPPDATERAS PÅ ÅRSBASIS



																				Datakälla		Referens/snitt		Serviceområde Ull		Serviceområde VHC		Serviceområde Alnarp		Serviceområde Umeå		Serviceområde Skara		Nytt serviceområde

																		Yta m2		Hyresadministrationen		22,000		22,000		22,107

																		ÅA		Primula (LINS-utsökning)		500		500		476

																		Servicesamordning (årslönekostnad FM inkl LKP)		Lönedbudget SSM		743,333		730,000 kr		800,000 kr		700,000 kr

																		Resurskostnad (genomsnittlig årslönekostnad närservicetekniker inkl LKP)		Lönedbudget SSM		505,000		505,000 kr

																		Lokalkost per kvm (genomsnitt per område, lokalhyra och lokalvård)		Hyresadministrationen		3,938		5,100 kr		5,200 kr				3,000 kr		2,450 kr

																		Lokalkost		Hyresadministrationen		1,567,335		812,607 kr		4,807,159 kr		298,747 kr		350,828 kr

																		Avskrivningar		Agresso (avskrivningsprognos)		2,170,000		4,325,000 kr		15,000 kr

																		OH-kost

																		Övriga:

																		Timkostnad Lokalvård		Prislista/Lokalvårdssamordnare		266		266 kr		266 kr		310 kr		266 kr		266 kr		266 kr

																		Prisuppräkning		Index		2%		2%

						<- Bokföringsuppgifter (döljs)												Data uppdaterad (av vem och när): 

																				Lägg in formel: OM HÅA så hämta värde för HÅA

		Fritt fält		Fritt fält (text)		Tjänstebenämning		Tjänsteinnehåll		Tjänstekategori		Kommentar		Finansiering		Fördelningsnyckel (LOA/HÅA)		Utförare (intern/extern)		Tidsåtgång (HÅA) - Referensvärde		Resursbehov (HÅA) - Referensvärde		Serviceområde Ull		Serviceområde VHC		Serviceområde Alnarp		Serviceområde Umeå		Serviceområde Skara		Nytt serviceområde

						Obligatoriska tjänster		Centralt finansierade

		-		-		Bevaknings och väktartjänster		Om tjänsten är aktuell på orten.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Brandskydd		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd
Utbildningar		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Catering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk		Centrala avtal.		Förbrukning faktureras.		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Datorer och elskrot		Hämtning, mellanlagring, avregistrering, informations-borttagning samt destruktion enligt gällande miljökrav.  Hämtning och bortforsling av elskrot enligt gällande miljökrav		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Flaggning		Tillseende att flaggning sker vid allmänna flaggdagar/helger. Övriga flaggningar efter beställning och mot avgift.		Obligatorisk				Tilldelning
Extra flaggning faktureras		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Hyresadministration		Hyresadministration av de lokaler som hyrs in för SLU:s verksamheter. Dessa upplåts i en internhyresmodell där alla lokaler ska debiteras någon nyttjare, internt eller externt		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Informationssäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Kemikaliehantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Krishantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Lokalbokning		Bokningsadministration, bokningssystem för lokaler inom SLU t.ex. undervisningslokaler, möteslokaler, videokonferenser samt lokaler för kurser. 		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Lokalplanering		Försörja verksamheten med ändamålsenliga och väl fungerande lokaler ur ett SLU-perspektiv. Såväl strategisk som operativ förvaltning av SLU:s lokaler. 		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Miljöledning		SLU ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Avtalshantering, samråd och kompetensstöd.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Personsäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Posthantering		Hantering av post och paket för hela SLU. Hämtning och lämning på terminal. Sortering av post. Utdelning av extern och intern post till SLU:s campus. Utskrift av paket och rek i PostNords Pacsoft-system åt institutionerna.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Riskhantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd
Utbildningar		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Skalskydd		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd
Larmsystem		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Strålskyddssäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Tentamensservice		Gemensamt central tentamensfunktion, administration och system.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Undervisningsservice		Grundläggande tillsyn av aula, mötesrum och undervisnings-salar avs block, pennor, möblering etc. Ej AV-relaterade tjänster. Åtgärdsbehov hanteras genom felanmälan.		Obligatorisk		Åtgärder hanteras som felanmälan och debiteras enligt avgift.		Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Utemiljöer		Utveckling och skötsel av Kunskapsparken vid campus Ultuna.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

		-		-		Vård och förvaltning av konst		Vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats av Statens konstråd, som SLU har köpt med statliga medel samt som SLU mottagit i gåva. 		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

						Växel		Telefoni- och växelfunktion.		Obligatorisk				Tilldelning		-								0		0		0		0		0		0

						Standardtjänst		Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad resursinsats med obligatorisk anslutning vid behov av tjänst.						Debiteras						1.5		0.00105		14.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		NYTT		NYTT		Servicesamordning		Beställningar på ramavtal, avtalshantering inom serviceområdet, drift- och service-avrop, intern kostnadsfördelning på gemensamma tjänster. Efterlevnad av SLU-standarder (skyltar, inredning och basinredning o likn.)		Standardtjänst		Basinredning: Beställa komletteringar och nyanskaffningar enligt möbelpolicy.		Nyckas enligt Budget		HÅA		Intern		1		0.00200		1.0

		NYTT		NYTT		Egenkontroller		Egenkontroll av brand- och personskydd (brandsläckare, ögonskölj, 1:a hjälpenstationer, hjärtstartare etc.)		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA		Intern		0.5		0.00100		0.5

		93124106		BAS Tjänst Sophantering o riskavfall		Farligt avfall inkl riskavfall		Enligt överenskommelse.		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA		Intern+extern		0.5		0.00100

		93124104		BAS Tjänst Godshantering o interntransport		Godshantering o interntransport		Mottagning och intern distribution av försändelser		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA		Intern+extern		0.1		0.00020		0.1

		93124110		BAS Tjänst Kaffetjänst		Kaffetjänst		Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.		Standardtjänst		Förbrukning tillkommer
Extra kaffetjänst faktureras		Nyckas enligt Budget		HÅA		Intern+extern		0.1		0.00020		0.1

		93124108		BAS Tjänst Kökstjänster		Kökstjänst		Enligt tjänstebeskrivning (SP) som anger standard för tjänsten.		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA		Extern		1.5		0.00300		1.5

						Lokalvård		Enligt tjänstebeskrivning (SP) som anger standard för tjänsten.		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		LOA				10		0.00045		10.0

		93124101		BAS Tjänst Närservice		Närservice		Traditionellt vaktmästeri, byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		LOA				1		0.00005		1.0		1.00

		93124105		BAS Tjänst Passerkortshantering		Passerkortshantering		Utlämning av nycklar och passerkortshantering inkl behörigheter.		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA				0.1		0.00020		0.1

		93124106		BAS Ttjänst Sophantering o riskavfall		Sophantering (källsorterat)		Tömning och bortforsling till soprum av miljöstationer och sopkärl. Rengöring i närmiljö.		Standardtjänst				Nyckas enligt Budget		HÅA				0.2		0.00040		0.2

		93124112		BAS Tjänst Vattentjänst		Vattenstationer i lunchrum		Hantering av leverantör, avtal och frågor rörande vattena-utomaterna i husens lunchrum.
		Standardtjänst		Skötsel, tillsyn och hantering utförs av extern leverantör		Nyckas enligt Budget		HÅA				0.1		0.00020		0.1

						Tilläggstjänst abonnemang		Avgiftsfinanserade baserat på budgeterad resursinsats med valfri anslutning vid behov av tjänst.						Debiteras

		93124102		BAS Tjänst Centraldisk		Centraldisk		Rondering, hämtar, diskar, autoklaverar och levererar olika labbutrustningar och media. Service och kontakt med leverantörerna när det gäller utrustningen.		Tilläggstjänst		Omklass 20190326.		Avgifsfinansieras enligt Budget		LOA		Extern		0.5		0.00002		0.5

		93124116		BAS Tjänst Fruktjänst		Frukttjänst		Hantering av leverantör, avtal och frågor rörande fruktleveranser.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

		93124103		BAS Tjänst Gashantering		Gashantering		Hantering och förmedling av gas till användare, ansvar för gasnät. 		Tilläggstjänst		Förbrukning tillkommer. Omklass 20190326.		Avgiftsfinansieras enligt Budget		LOA				0.5		0.00002		0.5

		93124303		TILLÄGG Tjänst Gödselhantering		Gödselhantering		Daglig rondering, service, städning och hantering av stopp, fel och service. Samordnare av leverantörer kring detta.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

		93124301		TILLÄGG Tjänst Kadaverhantering		Kadaverhantering vardagar		Omhändertagande och bortforsling av djurkadaver.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

		93124304		TILLÄGG Tjänst Ridhushantering		Ridhushantering		Skötsel av ridhus, "sladda" ridhus.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

						Riskavlopp		Enligt tjänstebeskrivning (SP).		Tilläggstjänst		Omklass 20190326.		Avgiftsfinansieras enligt Budget		HÅA				0.5		0.00100		0.5

		93124111		BAS Tjänst Tidningstjänst		Tidningar		Prenumeration och distribution av tidningar för lunchrummen i huset.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

		93124107		BAS Tjänst Tvätthantering		Tvättjänst		Hämta, märka, väga, lämna, sortera, fakturahantering, leverantörskontakt		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

						Undervisningsförråd		Materialförråd för praktisk undervisning. Inventering och materialhantering.		Tilläggstjänst		F n endast i Umeå. Förbrukningsmaterial tillkommer.		Nyckas enligt Budget

						Vattenstationer		Hantering av leverantör, avtal och frågor rörande extra vatten-automater i husen. 
Skötsel, tillsyn och hantering utförs av extern leverantör		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

		93124115		BAS Tjänst Växttjänst		Växter		Hantering av leverantör och avtal. Leverantörskostnaden belastar mottagaren genom direktfaktura.		Tilläggstjänst				Nyckas enligt Budget

						Extratjänst		Avgiftsfinanserade tillfälliga tjänster baserat på kostnad per timme eller faktura med valfri användning.						Faktureras

		INGET		INGET		Annan service vid behov		Enligt överenskommelse.		Extratjänst				Avgift enl prislista

		NA		NA		Biltvätt/däckbyte		Tjänsten omfattar biltvätt samt däckskifte inklusive vinterförvaring av däck. Tjänsten finns endast i Uppsala. 		Extratjänst		Endast i Uppsala. Upphör 2019-12-31		Avgift enl prislista

		LOKALVÅRDEN		LOKALVÅRDEN		Extra lokalvård		Enligt överenskommelse.		Extratjänst				Avgift enl prislista - DEBITERAS SEPARAT FRÅN LV

		INGET		INGET		Extra möblering och återställning		Enligt överenskommelse.		Extratjänst				Avgift enl prislista

		INGET		INGET		Hyresgästanpassningar		Projektledning vid mindre byggprojekt < 300 kkr		Extratjänst				Avgift enl prislista

		INGET		INGET		Mekanisk verkstad		Utför alla typer av verkstadsjobb, mekaniska arbeten och specialkonstruktioner. I huvudsak till projekt och löpande verksamhet inom forskning och utveckling. 		Extratjänst		F n endast i Alnarp.		Avgift enl prislista

		93124113		BAS Tjänst Repro		Repro och tryckeri		Kompetens och utförande av layout, tryckning och efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag.  		Extratjänst				Avgift enl prislista

		93124109		BAS Tjänst Specialförsändelser		Specialförsändelser		Paket och försändelser som kräver specialhantering.		Extratjänst				Avgift enl prislista

		NV NÄRSERVICE		NV NÄRSERVICE		Transporter utanför campus		Inkl lätta transporter internt såväl som externt. Transporttjänst med lätt lastbil. Beställning eller avtal.  Utför transporter och omflyttningar. Vid stora omflyttningar eller tunga föremål kan extern flyttfirma anlitas. 		Extratjänst				Avgift enl prislista

		LOKALVÅRDEN		LOKALVÅRDEN		Tvättjänst, special och grovtvätt		Enligt överenskommelse.		Extratjänst				Avgift enl prislista - DEBITERAS SEPARAT FRÅN LV

						Utökade SLU-obl. tjänster 		Enligt överenskommelse.		Extratjänst				Avgift enl prislista















Tjänstekatalog - indata (2)



										SSM Tjänstekatalog 2020

										Underlag för budget 2020												DATA SOM SKA UPPDATERAS PÅ ÅRSBASIS



																						Datakälla		Referens/snitt		Serviceområde Ull		Serviceområde VHC		Serviceområde Alnarp		Serviceområde Umeå		Serviceområde Skara		Nytt serviceområde

																				Yta m2		Hyresadministrationen		22,000		22,000		22,107

																				ÅA		Primula (LINS-utsökning)		500		500		476

																				Servicesamordning (årslönekostnad FM inkl LKP)		Lönedbudget SSM		743,333		730,000 kr		800,000 kr		700,000 kr

																				Resurskostnad (genomsnittlig årslönekostnad närservicetekniker inkl LKP)		Lönedbudget SSM		505,000		505,000 kr

																				Lokalkost per kvm (genomsnitt per område, lokalhyra och lokalvård)		Hyresadministrationen		3,938		5,100 kr		5,200 kr				3,000 kr		2,450 kr

																				Lokalkost		Hyresadministrationen		1,567,335		812,607 kr		4,807,159 kr		298,747 kr		350,828 kr

																				Avskrivningar		Agresso (avskrivningsprognos)		2,170,000		4,325,000 kr		15,000 kr

																				OH-kost

																				Övriga:

																				Timkostnad Lokalvård		Prislista/Lokalvårdssamordnare		266		266 kr		266 kr		310 kr		266 kr		266 kr		266 kr

																				Prisuppräkning		Index		2%		2%

										<- Bokföringsuppgifter (döljs)										Data uppdaterad (av vem och när): 

																						Lägg in formel: OM HÅA så hämta värde för HÅA

		Fritt fält omf		Fritt fält omf (text)		Fritt fält		Fritt fält (text)		Tjänstebenämning		Tjänsteinnehåll		Tjänstekategori		Fördelningsnyckel (LOA/HÅA)		Finansiering		Utförare (intern/extern)		Tidsåtgång (HÅA) - Referensvärde		Resursbehov (HÅA) - Referensvärde		Serviceområde Ull		Serviceområde VHC		Serviceområde Alnarp		Serviceområde Umeå		Serviceområde Skara		Nytt serviceområde

										Obligatoriska tjänster

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Bevaknings och väktartjänster		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Brandskydd		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Datorer och elskrot		Hämtning, mellanlagring, avregistrering, informations-borttagning samt destruktion enligt gällande miljökrav.  Hämtning och bortforsling av elskrot enligt gällande miljökrav		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Flaggning		Tillseende att flaggning sker vid allmänna flaggdagar/helger. Övriga flaggningar efter beställning och mot avgift.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Hyresadministration		Hyresadministration av de lokaler som hyrs in för SLU:s verksamheter. Dessa upplåts i en internhyresmodell där alla lokaler ska debiteras någon nyttjare, internt eller externt		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Informationssäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Kemikaliehantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Krishantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Lokalbokning		Bokningsadministration, bokningssystem för lokaler inom SLU t.ex. undervisningslokaler, möteslokaler, videokonferenser samt lokaler för kurser. 		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Lokalplanering		Försörja verksamheten med ändamålsenliga och väl fungerande lokaler ur ett SLU-perspektiv. Såväl strategisk som operativ förvaltning av SLU:s lokaler. 		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Miljöledning		SLU ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Avtalshantering, samråd och kompetensstöd.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Personsäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Posthantering		Hantering av post och paket för hela SLU. Hämtning och lämning på terminal. Sortering av post. Utdelning av extern och intern post till SLU:s campus. Utskrift av paket och rek i PostNords Pacsoft-system åt institutionerna.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Riskhantering		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Skalskydd		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Strålskyddsäkerhet		Avtalshantering, samråd och kompetensstöd		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Tentamensservice		Gemensamt central tentamensfunktion, administration och system.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Undervisningsservice		Service av aula, mötesrum och undervisningssalar avs block, pennor, möblering etc. Ej AV-relaterade tjänster.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Utemiljöer		Utveckling och skötsel av Kunskapsparken vid campus Ultuna.		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Vård och förvaltning av konst		Vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats av Statens konstråd, som SLU har köpt med statliga medel samt som SLU mottagit i gåva. 		Obligatorisk				Tilldelning

						-		Obl. SLU-service, tilldelningsfinansierad		Växel		Telefoni- och växelfunktion.		Obligatorisk				Tilldelning

										Standardtjänst												16.6		0.00975		16.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						93124102		BAS Tjänst Centraldisk		Centraldisk		Rondering, hämtar, diskar, autoklaverar och levererar olika labbutrustningar och media. Service och kontakt med leverantörerna när det gäller utrustningen.		Standardtjänst		LOA				Extern		0.5		0.00002		0.50

										Egenkontroller		Egenkontroll av brand- och personskydd (brandsläckare, ögonskölj, 1:a hjälpenstationer, hjärtstartare etc.)		Standardtjänst		HÅA				Intern		0.5		0.00100		0.50

						93124106		BAS Tjänst Sophantering o riskavfall		Farligt avfall inkl riskavfall		Enligt överenskommelse.		Standardtjänst		HÅA						0.5		0.00100

						93124103		BAS Tjänst Gashantering		Gashantering				Standardtjänst		LOA						0.5		0.00002		0.50

						93124104		BAS Tjänst Godshantering o interntransport		Godshantering o interntransport		Mottagning och intern distribution av försändelser		Standardtjänst		HÅA						0.1		0.00020		0.10

						93124110		BAS Tjänst Kaffetjänst		Kaffetjänst				Standardtjänst		HÅA						0.1		0.00020		0.10

						93124108		BAS Tjänst Kökstjänster		Kökstjänst				Standardtjänst		HÅA				Extern		1.5		0.00300		1.50

										Lokalvård		Enligt tjänstebeskrivning (SP)		Standardtjänst		LOA						10		0.00045		10.00

						93124101		BAS Tjänst Närservice		Närservice		Traditionellt vaktmästeri, byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten		Standardtjänst		LOA						1		0.00005		1.00

						93124105		BAS Tjänst Passerkortshantering		Passerkortshantering		Utlämning av nycklar och passerkortshantering inkl behörigheter.		Standardtjänst		HÅA						0.1		0.00020		0.10

										Riskavlopp				Standardtjänst		HÅA						0.5		0.00100		0.50

										Servicesamordning		Beställningar på ramavtal, avtalshantering inom serviceområdet, drift- och service-avrop, intern kostnadsfördelning på gemensamma tjänster. Efterlevnad av SLU-standarder (skyltar, inredning o likn.)		Standardtjänst		HÅA						1		0.00200		1.00

										Sophantering (källsorterat)		Tömning och bortforsling till soprum av miljöstationer och sopkärl. Rengöring i närmiljö.		Standardtjänst		HÅA						0.2		0.00040		0.20

						93124112		BAS Tjänst Vattentjänst		Vattenstationer i lunchrum				Standardtjänst		HÅA						0.1		0.00020		0.10

										OH (?)

										Lokaler

										Avskrivningar



										Tilläggstjänst abonnemang

						93124116		BAS Tjänst Fruktjänst		Frukttjänst				Tilläggstjänst abonnemang

										Gödselhantering				Tilläggstjänst abonnemang

										Kadaverhantering vardagar				Tilläggstjänst abonnemang

										Ridhushantering				Tilläggstjänst abonnemang

						93124111		BAS Tjänst Tidningstjänst		Tidningar				Tilläggstjänst abonnemang

						93124107		BAS Tjänst Tvätthantering		Tvättjänst				Tilläggstjänst abonnemang

										Undervisningsförråd				Tilläggstjänst abonnemang

										Vattenstationer				Tilläggstjänst abonnemang

						93124115		BAS Tjänst Växttjänst		Växter				Tilläggstjänst abonnemang

										Extratjänst

										Annan service vid behov				Extratjänst

										Extra lokalvård				Extratjänst

										Extra möblering och återställning				Extratjänst

										Hyresgästanpassningar		Projektledning vid mindre byggprojekt < 300 kkr		Extratjänst

										Mekanisk verkstad i Alnarp				Extratjänst

						93124113		BAS Tjänst Repro		Repro och tryckeri		Kompetens och utförande av layout, tryckning och efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag.  		Extratjänst

						93124109		BAS Tjänst Specialförsändelser		Specialförsändelser

										Transporter utanför campus				Extratjänst

										Utökade SLU-obl. tjänster 				Extratjänst

						93124100		BAS Tjänst Gemensamt		Gemensamt				Standardtjänst

										Närservice		Traditionellt vaktmästeri, byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten		Standardtjänst

										Centraldisk		Rondering, hämtar, diskar, autoklaverar och levererar olika labbutrustningar och media. Service och kontakt med leverantörerna när det gäller utrustningen.		Standardtjänst

										Gashantering				Standardtjänst

														Standardtjänst

										Passerkortshantering		Utlämning av nycklar och passerkortshantering inkl behörigheter.		Standardtjänst

										Sophantering (källsorterat)		Tömning och bortforsling till soprum av miljöstationer och sopkärl. Rengöring i närmiljö.

										Farligt avfall och riskavfall		Enligt överenskommelse.		Standardtjänst

										Tvätthantering				Standardtjänst

										Kökstjänster				Standardtjänst

										Specialförsändelser				Standardtjänst

										Kaffetjänst				Standardtjänst

										Tidningstjänst				Standardtjänst

										Vattentjänst				Standardtjänst

										Repro				Standardtjänst

						93124114		BAS Tjänst Mötesservice		Mötesservice		Generell koll av mötes- och konferensrum. Kompletteras med felanmälanshantering. Ska diskuteras vid Servicemöte 22/3.		Standardtjänst

										Växttjänst				Standardtjänst

										Fruktjänst				Standardtjänst

						93124117		BAS Tjänst AV-stöd		AV-stöd				Standardtjänst

						93124118		Oförutsedda driftkostnader (ANVÄNDS EJ)		Oförutsedda driftkostnader (ANVÄNDS EJ)				Standardtjänst/Tillägg

						93124119		Vidarefakt möbler och inredning		Vidarefakt möbler och inredning				Faktisk förbrukning



						93124200		BAS Vidarefakt Gemensamt (används ej)		BAS Vidarefakt Gemensamt (används ej)				Faktisk förbrukning

						93124201		BAS Vidarefakt Närservice		BAS Vidarefakt Närservice				Faktisk förbrukning

						93124202		BAS Vidarefakt Centraldisk		BAS Vidarefakt Centraldisk				Faktisk förbrukning

						93124203		BAS Vidarefakt Gashantering		BAS Vidarefakt Gashantering				Faktisk förbrukning

						93124204		BAS Vidarefakt Godshantering o interntransport		BAS Vidarefakt Godshantering o interntransport				Faktisk förbrukning

						93124205		BAS Vidarefakt Passerkortstillverkning		BAS Vidarefakt Passerkortstillverkning				Faktisk förbrukning

						93124206		BAS Vidarefakt Sophantering o riskavfall		BAS Vidarefakt Sophantering o riskavfall				Faktisk förbrukning

						93124207		BAS Vidarefakt Tvätthantering		BAS Vidarefakt Tvätthantering				Faktisk förbrukning

						93124208		BAS Vidarefakt Kökstjänster		BAS Vidarefakt Kökstjänster				Faktisk förbrukning

						93124209		BAS Vidarefakt Specialförsändelser		BAS Vidarefakt Specialförsändelser				Faktisk förbrukning

						93124210		BAS Vidarefakt Kaffetjänst		BAS Vidarefakt Kaffetjänst				Faktisk förbrukning

						93124217		BAS Vidarefakt AV-stöd		BAS Vidarefakt AV-stöd				Faktisk förbrukning

						93124218		BAS Vidarefakt Oförutsedda driftskostnader		BAS Vidarefakt Oförutsedda driftskostnader				Faktisk förbrukning

						93124219		BAS Vidarefakt Möbler och inredning		BAS Vidarefakt Möbler och inredning				Faktisk förbrukning



						93124301		TILLÄGG Tjänst Kadaverhantering		Kadaverhantering				Enligt avtal

						93124303		TILLÄGG Tjänst Gödselhantering		Gödselhantering				Enligt avtal

						93124305		TILLÄGG Tjänst Reception		Reception				Enligt avtal

						93124306		TILLÄGG Tjänst Cateringservice		Cateringservice				Enligt avtal

						93124307		TILLÄGG Tjänst Frukt och fika		Frukt och fika				Enligt avtal

						93124308		TILLÄGG Tjänst Endast fika		Endast fika				Enligt avtal

						93124410		TILLÄGG Konst		Konst				Enligt avtal

						93124411		TILLÄGG Undervisningsförråd		Undervisningsförråd				Enligt avtal

						93124412		TILLÄGG Fastighetstekniker		Fastighetstekniker				Enligt avtal

						93124413		TILLÄGG Verkstadslokal		Verkstadslokal				Enligt avtal



						93124400		TILLÄGG Vidarefakt Gemensamt (används ej)		Vidarefakt Gemensamt (används ej)				Faktisk förbrukning

						93124401		TILLÄGG Vidarefakt Kadaverhantering		Vidarefakt Kadaverhantering				Faktisk förbrukning

						93124402		TILLÄGG Vidarefakt Labbhantering		Vidarefakt Labbhantering				Faktisk förbrukning

						93124403		TILLÄGG Vidarefakt Gödselhantering		Vidarefakt Gödselhantering				Faktisk förbrukning

						93124404		TILLÄGG Vidarefakt Ridhushantering		Vidarefakt Ridhushantering				Faktisk förbrukning

						93124405		TILLÄGG Vidarefakt Reception		Vidarefakt Reception				Faktisk förbrukning

						93124406		TILLÄGG Vidarefakt Cateringsservice		Vidarefakt Cateringsservice				Faktisk förbrukning

						93124409		TILLÄGG Vidarefakt Papper		Vidarefakt Papper				Faktisk förbrukning





















Ull -kostkalkyl

								Serviceområde:

								Ulls Hus



								<- Bokföringsuppgifter (döljs)

								LÄNKAT		LÄNKAT		BERÄKNING		DATA ENL SEPARAT KÄLLA		BERÄKNING				DATA ENL SEPARAT KÄLLA		DATA ENL SEPARAT KÄLLA		DATA ENL SEPARAT KÄLLA		DATA ENL SEPARAT KÄLLA		BERÄKNING				BERÄKNING

				Fritt fält		Fritt fält (text)		Tjänstebenämning		Resursbehov		Lönekostnad		Övriga OH-kost SSM		Total SSM				Serviceavtal		Driftkostnad		Lokalkostnad		Avskrivningar		Kostnad direkt till verksamhet				Total kostand servicepaket

				-		-		Bevaknings och väktartjänster		0		0		0		0												0				0

				-		-		Brandskydd		0		0		0		0												0				0

				-		-		Catering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Datorer och elskrot		0		0		0		0												0				0

				-		-		Flaggning		0		0		0		0												0				0

				-		-		Hyresadministration		0		0		0		0												0				0

				-		-		Informationssäkerhet		0		0		0		0												0				0

				-		-		Kemikaliehantering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Krishantering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Lokalbokning		0		0		0		0												0				0

				-		-		Lokalplanering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Miljöledning		0		0		0		0												0				0

				-		-		Personsäkerhet		0		0		0		0												0				0

				-		-		Posthantering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Riskhantering		0		0		0		0												0				0

				-		-		Skalskydd		0		0		0		0												0				0

				-		-		Strålskyddssäkerhet		0		0		0		0												0				0

				-		-		Tentamensservice		0		0		0		0												0				0

				-		-		Undervisningsservice		0		0		0		0												0				0

				-		-		Utemiljöer		0		0		0		0												0				0

				-		-		Vård och förvaltning av konst		0		0		0		0												0				0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.5		252,500		1,000		253,501				250,000		200,000		150,000		100,000		700,000				953,501

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Servicesamordning		ERROR:#REF!		730,000		1,000		ERROR:#REF!				210,000		3,682,187						3,892,187				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		0		1,000		1,000												0				1,000

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.5		252,500		1,000		253,501												0				253,501

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.1		50,500		1,000		51,500												0				51,500

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.1		50,500		1,000		51,500												0				51,500

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1.5		757,500		1,000		758,502												0				758,502

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		10		5,050,000		1,000		5,051,010												0				5,051,010

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		505,000		1,000		506,001												0				506,001

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.1		50,500		1,000		51,500												0				51,500

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.5		252,500		1,000		253,501												0				253,501

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		505,000		1,000		506,001												0				506,001

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.2		101,000		1,000		102,000												0				102,000

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.1		50,500		1,000		51,500												0				51,500

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				INGET		INGET		Annan service vid behov		0		0		1,000		1,000												0				1,000

				LOKALVÅRDEN		LOKALVÅRDEN		Tvättjänst, special och grovtvätt		0		0		1,000		1,000												0				1,000

				0		0		Utökade SLU-obl. tjänster 		0		0		1,000		1,000												0				1,000

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#REF!												0				ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		88,000		ERROR:#REF!				460,000		3,882,187		150,000		100,000		4,592,187				ERROR:#REF!













Ull - kostspec + BFO

		Beräkning av servicekostnader per verksamhet/institution

		Detta dokument beräknar och beskriver kostnaden för basservicepaketet fördelat på respektive verksamhet.																																										Bokföringsunderlag





																														Kontroll

		Fördelningsnyckel: 		Total enl underlag - länkas																										Summa		Avvikelse

		LOA		22,000		5,000		4,000		3,000		2,000		1,000		500		400		300		200		100		4,000		1,500		22,000		0

		LOA %				23%		18%		14%		9%		5%		2%		2%		1%		1%		0%		18%		7%		100%		-1

		ÅA		500		50		40		30		20		10		100		100		10		20		30		40		50		500		0

		ÅA %				10%		8%		6%		4%		2%		20%		20%		2%		4%		6%		8%		10%		100%		-1

		Konteringsuppgifter:

		KST				10600		10601		10602		10603		10604		8950000		8950001		8950002		8950003		8950004		8950005		8950006																		Servicepaket VHC

		Proj				9200		9200		9200		9200		9200		9600																														Fyll i period här: 

		FF				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																		202001

		Ansvarig

		Tjänst		Fördelningsnyckel		UDS 1		UDS 2		UDS 3		UDS 4		UDS 6		VH 1		VH 2		VH 3		VH 4		VH 5		VH 6		VH 7		Total per tjänst		KONTROLL		Per månad		Andel av basservice				% inom UDS/VH								Konto		KST		Proj		FF		Dim5		MP		Belopp		Text 

		ERROR:#REF!		LOA		57,614		46,091		34,568		23,046		11,523		5,761		4,609		3,457		2,305		1,152		46,091		17,284		253,501		0		21,125		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511		10600		9200		1				52		ERROR:#REF!		202001 Servicepaket VHC

		Servicesamordning		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511										52				202001 Servicepaket VHC

		ERROR:#REF!		HÅA		100		80		60		40		20		200		200		20		40		60		80		100		1,000				83		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511										52				202001 Servicepaket VHC

		ERROR:#REF!		LOA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511										52				202001 Servicepaket VHC

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511										52				202001 Servicepaket VHC

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!								67511										52				202001 Servicepaket VHC

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC AFB		 AFB

		ERROR:#REF!		LOA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC BVF		 BVF

		ERROR:#REF!		LOA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC HUV		 HUV

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC HMH		 HMH

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC HGEN		 HGEN

		ERROR:#REF!		HÅA																										0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC KV		 KV

		Lokalhyra																												0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC SCAW		 SCAW

		Avskrivningar																												0				0		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!								67511										52				202001 Servicepaket VHC Utbild.service		 Utbild.service

		TOTALT				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!																				ERROR:#REF!



		Debiteringsunderlag

		Per månad																										Avvikelse:		ERROR:#REF!





																														Total per tjänst				Per månad		Andel av basservice

																												UDS		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												VH		0				0		ERROR:#REF!

																												SUMMA		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































































VHC - kostkalkyl





VHC - kostspec + BFO





Alnarp - kostkalkyl





Alnarp - kostspec + BFO
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Tjänstekatalog: Ett dokument för 
alla serviceområden

Kostnadsspecifikationer per kund
+ bokföringsunderlag

- Fördelningsnycklar (indata från bilaga)
- Konteringsuppgifter (indata från 

verksamhet)

Tjänstepaket per SO
+ beräknad kostnad för kommande 

budgetår
* Personal (beräknas)

* Serviceavtal (indata från bilaga)
* Övriga kostnader (indata från bilaga)

Hela tjänsteutbudet (de tjänster som 
SO inte nyttjar nollas i resursåtgång)

SO specifika förutsättningar (indata från 
specificerade datakällor, kvalitetssäkring 

av data)

Tjänstekatalog

Ull
kostnadskalkyl

Ull 
kostnadsspec 

per kund + BFO

VHC
kostnadskalkyl

VHC 
kostnadsspec 

per kund + BFO

Umeå
kostnadskalkyl

Umeå
kostnadsspec 

per kund + BFO

Nytt område 
kostnadskalkyl

Nytt område
kostnadsspec 

per kund + BFO

Överenskommet servicepaket per Serviceområde dokumenteras i form av ”låst och filtrerad 
version” som signeras av båda parter.

Presenter
Presentation Notes
Tjänstekatalogen som principskiss.



Bilagor kostnader
Personalkostnader 

SSM

•Budgetmall SSM

Serviceavtal

•Vilka serviceavtal 
som är tecknade för 
respektive 
serviceområde.

Driftkostnader

•Huvudboksutdrag 
rullande 3-årsperiod

Lokalhyra

•Tjänsterelaterade 
lokalytor (rumsspec)

•Lokalhyra per tjänst

Avskrivningar

•Avskrivningsprognos
från Agresso

•Avskrivningar per 
tjänst

Bilagor fördelningsnycklar: Datakällor

Fördelningsnyckel LOA

• Underlag från
Hyresadministrationen

Fördelningsnyckel HÅA

• Data från Primula
• Rapport från LINS

Presenter
Presentation Notes
Bilagorna utgör separata dokument och omfattar kvalitetssäkrad data för respektive kostnadstyp, innefattar alla serviceområden. Data blir transparent och kan gås igenom med berörda parter och i rimlig detaljeringsgrad. Justeringar för förväntade kostnadsökningar läggs in i dessa.



Datahantering
Indata Källa Uppdatering Ansvarig Kvalitetssäkring

Lönekost SSM SSM Service ledning + 
Ekonomistöd

Kvartal 1 SSM Service 
ledning 

Resp chef

Serviceavtal FM Kvartal 1 FM + 
Ekonomistöd

FM

Driftkostnader FM + redovisning Kvartal 1 FM + 
Ekonomistöd

FM

Hyreskostnader FM + Ekonomistöd Kvartal 1 FM + 
Ekonomistöd

Hyresadm

Avskrivningar FM + Ekonomistöd Kvartal 1 FM + 
Ekonomistöd

Ekonomi

Fördelningsnyckel
LOA

Hyresadministrationen Kvartal 1 Ekonomistöd Hyresadm

Fördelningsnyckel
HÅA

Primula via LINS Kvartal 1 Ekonomistöd HR

Konteringsupp-
gifter

Verksamheten Kvartal 2 Ekonomistöd Ekonomi

Presenter
Presentation Notes
De data som används ska vara kvalitetssäkrade och verifierade med tydligt ansvar.
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