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Hållbart Sundsvall 2014 
– Livsmiljöanalys

RIKARE - En hållbar tillväxtstrategi till 2021
Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi som sträcker sig fram till 2021, det år Sundsvall fyller 
400 år. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveck-
ling. Den hållbara tillväxtstrategin beskriver prioriterade vägval för hur vi inom Sundsvalls kommunkoncern ska 
arbeta och tänka för att nå målbilden ”Sundsvall Norrlands huvudstad 2021”. Målbilden har fastställts i bred po-
litisk enighet och anger några gemensamma viktiga prioriteringar för Sundsvalls långsiktiga utveckling. Strategin 
syftar till att få samsyn och samverkan mellan kommunens nämnder och bolag så att vi blir framgångsrika i att 
nå uppställda mål. Dokumentet du har framför dig är den uppföljning som hjälper oss att se om vi är på väg i rätt 
riktning mot målbilden i Sundsvalls kommuns strategi för hållbar tillväxt till 2021. 

RIKARE är den hållbara tillväxtstrategin och utgår 
ifrån	sex	olika	strategiområden.

Relationer
Infrastruktur
Kompetens
Attraktivitet
Region
Effektiv kommun

Målbild - Norrlands huvudstad till 2021

Sundsvall är 
Norrlands Huvudstad med fler 

än 100 000 invånare.  Som tillväxt-
motor i regionen har  konkurrens-

kraften stärkts genom framgångsrikt 
samarbete mellan

 kommunerna

Sundsvall erbjuder 
trygghet och livsmiljö i 
toppklass där alla ges 
möjlighet att växa i ett 
klimatsmart samhälle

Vi är föregångare i att 
utveckla logistiklösningar 

med gröna resor och
 transporter i alla

 väderstreck

I Sundsvall finns en 
mångfald av människor 
och idéer. Vi gillar det 

som är nytt och 
utmanande

Hela utbildningssystemet 
från förskola tilluniversitet 

är attraktivt och av högsta kvalitet. 
Samverkan med näringsliv ger 

en positiv syn på livslångt 
lärande

Fler jobb i nya 
växande företag och 
organisationer bidrar 

till en hållbar
 utveckling
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Läshänvisning
 
Livsmiljöanalysen är en uppföljning av den hållbara tillväxtstrategin och delas in i två delar. Del ett är en ana-
lys och uppföljning för vart och ett av de sex målen i den hållbara tillväxtstrategins målbild. Del två består av 
tre olika kapitel, ett för varje dimension av hållbarhetsbegreppet; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
I dessa kapitel redogör vi för de markörer och målnivåer som analyserna av måluppfyllelsen grundar sig på. 
Markörerna och målnivåerna är framtagna för att följa upp strategin och beslutades av kommunfullmäktige i 
februari 2013. Markörer och målnivåer återfinns även i bilagan. 

Livsmiljöanalysen ska utgöra ett underlag i arbetet med kommunens prioriteringar. Livsmiljöanalysen beskri-
ver situationen i Sundsvall på samhällsnivå, vilket gör det möjligt för arbetsgrupper och politiker att analysera 
frågeställningar vidare för att identifiera problem och hitta möjliga lösningar och prioriteringar som för oss 
närmre målbilden i den hållbara tillväxtstrategin. 

Livsmiljöanalysen redovisar markörerna med senast tillgängliga data enligt beslutade källor och jämförelser. 
Detta innebär att det i vissa fall kan finnas senare data än de som redovisas i nyckeltalen men då inte från den 
källa som ska användas. Statistiken är så långt det är möjligt könsfördelad, i vissa fall levererar beslutade statis-
tikkällor inte könsfördelad statistik. I dessa fall kommenteras kända skillnader mellan könen i beskrivande text.

Trender
För varje mål redovisas en bedömning inklusive en trendpil. Trendpilarnas innebörd förklaras nedan.

 Målet kommer sannolikt att nås. Bedömningen innebär att utifrån den lägesbild vi har idag kommer  
 målet att nås till 2021.

 Det är oklart om målet kan nås. Bedömningen innebär två saker: att vi i dagsläget inte har  
 tillräckligt med underlag för att göra en bedömning om huruvida målet kan nås till 2021 och att vi    
 i viss mån ser positiva trender, men inte kan göra bedömningen om det är tillräckligt för att nå målet  
 till 2021

 Målet kommer sannolikt inte att nås. Bedömningen innebär att utifrån den lägesbild vi har idag  
 kommer målet inte att nås till 2021.

 
Definitioner 
I diagrammen i dokumentet görs jämförelser mellan Sundsvall och andra städer och ett antal medelvärden av 
olika slag, nedan följer en förklaring: 

Större städer: avser medeltal för kommuner med 50 000-200 000 invånare och med en tätortsgrad överstigande 70%. 

Bästa stad: avser staden med bäst värde inom kategorin större städer.

Bästa kommun: avser den kommun som har bäst värde i hela riket. 

Sekom: Förkortningen står för Sveriges ekokommuner, en förening med för närvarande 94 kommuner. 
Kommunerna som är medlemmar rapporterar årligen in ett antal nyckeltal på frivillig basis. 

Riket: avser medeltal för hela riket. 

➡

➡

➡
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Hållbart Sundsvall 2014 - Analys och uppföljning

Lägesbild:
- Sundsvall har en positiv befolkningsutveckling de senaste fem åren och ökar med i genomsnitt 360 personer per år. 
Dock måste befolkningen öka med ca 380 per år för att nå målet. Befolkningsprognosen ger en positiv bild med en 
ökning på 468 personer per år fram till 2021.
- Befolkningsutvecklingen grundar sig på en positiv nettoinflyttning från utlandet samt ett positivt födelseöverskott.  
- Sundsvall har en obalans i åldersstrukturen. I jämförelse med riket har Sundsvall färre invånare i åldern 20-39 år.
- Befolkningen i Sundsvallsregionen måste öka med ca 550 personer per år för att nå 200 000 invånare och den har 
ökat med ca 100 per år under de senaste åren. 
- Pendlingen inom Sundsvallsregionen ökade under perioden 2002-2012. 
- Åldersstrukturen i Sundsvall har och kommer att fortsätta förändras till att omfatta en allt högre andel äldre, vilket 
bland annat beror på att medellivslängden ökat och att stora årskullar födda i mitten av 40-talet uppnått pensionsål-
der. Tillsammans med utflyttningen kan det få konsekvenser för befolkningssammansättningen.
-Den sammanfattande bedömningen av läget på bostadsmarknaden är att brist på bostäder finns i kommunen som 
helhet och i centralorten. I övriga kommundelar råder i stort sett balans. För att nå kommunens mål om 100 000 
invånare år 2021 behöver bostadsbyggandet öka med minst 250 bostäder per år. 

Analys och uppföljning av de sex målen 
i den hållbara tillväxtstrategin

Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än 100 000 invånare. 
Som tillväxtmotor i regionen har konkurrenskraften stärkts ge-
nom framgångsrikt samarbete mellan kommunerna.

DEL 1.

Det är idag svårt att göra en bedömning om majoriteten av målen i den hållbara tillväxtstrategin 
kommer att nås till 2021. Målet om gröna transporter i alla vädersträck bör uppnås om planerade 
investeringar görs inom utsatt tid. För de övriga målen kommer flera målnivåer också att vara 
uppfyllda.  Vi gör stora insatser vad gäller utbildning och infrastruktur. Det har stor påverkan på 
alla målområden men hinner troligen inte få tillräckligt med genomslag för att alla mål ska vara 
uppfyllda 2021.

➡ Det är oklart om målet kan nås.
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Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bidrar till en 
hållbar utveckling

Det är oklart om målet kan nås.➡

Lägesbild:
- Sysselsättningsutvecklingen inom vissa branscher har under flertalet år varit positiv. Men utvecklingen har varit svag 
i förhållande till riket. 
- Sundsvall har en bra utveckling inom området företagstjänster men ligger under rikets utveckling. Vad gäller företags-
tjänster visar det sig att branschen är beroende av den lokala marknaden. 
- En regions tillväxt är starkt relaterad till arbetsmarknadens storlek. Med dagens transportinfrastruktur och de kända 
satsningarna för de närmaste tio åren så kommer inte förutsättningarna för att öka arbetsmarknadens storlek i Sunds-
vallsregionen att påverkas nämnvärt. Den prognos som Tillväxtanalys gjort pekar heller inte på någon nämnvärd regi-
onförstoring fram till år 2030.
- Andelen kvinnor av samtliga företagare i kommunen ökar, men långsamt, 2,2 % fram till 2013. Man kan även se en 
ökning i hela riket under samma period. 
- Andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen ökade från 2011 till 2013. Samma utveckling har skett 
inom riket.
- Sundsvall får goda resultat i undersökningar som mäter kommunens service till företagen. 
- Åkrokens Inkubator (ÅBI) är en av Sveriges 24 utpekade inkubatorer som uppvisar starka resultat och har erhållit 
nationell finansiering och utvecklingsstöd. Av ÅBIs drygt 30 bolag drivs hälften av kvinnor.
- Åkroken Science Park AB ansökte och fick ett mobiliseringsbidrag från Vinnovas Vinnvästprogram 2013 för att ut-
veckla bioekonomin i regionen. 
- Åkroken Science Park AB är under översyn och utveckling med målet att öppna upp science park och inkubator för 
hela regionen. 

 Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor 
och transporter i alla väderstreck.

 Målet kommer sannolikt att nås. 

Lägesbild: 
-  Logistikparken planeras att tas i drift 2019-2020. 
- Sundsvall har nu tre publika snabbladdningsstationer för elbil och 11 publika smartladdningsstolpar. Ytterli-
gare två snabbladdningsstationer kommer att installeras före årsskiftet och därefter cirka ca 40 smartladdnings-
stolpar vilket resulterar i totalt ca 100 publika laddpunkter. 
- Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn minskar något  i Sundsvall.
- Bussarna i Sundsvalls stadstrafik är från och med juni 2014 elhybrider som drivs med biodiesel. Det är en stor 
förbättring med avseende på utsläpp av växthusgaser jämfört med tidigare dieseldrivna bussar.
- Sundsvall har endast en tankstation för fordonsgas. Men ytterligare en kommer att tas i drift sommaren 2015 
vilket underlättar omställningen till fossilfri fordonsflotta både för kommunkoncernen och för övriga bilförare.  
- Bottniska korridoren har Trans European Network-status vilket ger större möjligheter till medfinansiering. 
- Järnvägsnätet har idag brister som motverkar effektiva logistiklösningar för industrin. Men i den nationella 
och regionala transportplanen för 2014-2025 finns triangelspår i Bergsåker och Maland med inklusive elektri-
fieringen av Tunadalsbanan ut till hamnen. Planerad byggstart är 2017 respektive 2018. Detta kommer att leda 
till en omfattande övergång från lastbilstransporter till  järnvägstransporter. 
- De första stegen mot dubbelspår på Nya Ostkustbanan har tagits i den nationella planen och regeringen har 
utsett förhandlingspersoner som ska studera möjligheterna att påskynda utbyggnaden och även utröna möjlig-
heterna till regional och lokal medfinansiering.

➡
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Lägesbild:
- I Sundsvalls funktionella arbetsmarknadsregion arbetar 9,1 % i branscher som kan räknas till kreativa nä-
ringar. Totalt arbetar således 6 355 personer inom dessa näringar.
- Sysselsättningsandelen inom de kreativa näringarna är endast något lägre i Sundsvalls funktionella arbets-
marknadsregion än i riket som helhet. Sundsvall har relativt sett mindre aktivitet inom media/digitalisering och 
konst/design och relativt sett fler sysselsatta inom turism/rekreation/sport samt kulturarv/informations-
hantering.
- Cirka 60-70% av inflyttare från utlandet har flyttat från kommunen efter 4 år. 
- I RFSL:s kommunundersökning år 2014 placerade Sundsvall sig på plats 15. 
- Under år 2013 upplevde 17 % av Sundsvalls kommuninvånare att man utsatts för någon form av kränkande 
behandling, siffran har i princip inte förändrats sedan 2008. I riket är andelen som utsatts för kränkande behand-
lindg 20%.

I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det 
som är nytt och utmanande. 

Lägesbild:
 - Andel gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år har minskat mellan 2008 -2011 men 
under 2012 och 2013 har utvecklingen varit svagt positiv och andelen är nu högre än 2008 års värde.
- Andel gymnasieelever som börjar på universitet/högskola inom tre år efter avslutad utbildning har en positiv 
trend sedan 2008. Utvecklingen är bättre än i riket och håller jämn nivå med andra jämförbara större städer.
- Utvecklingen av ungt företagande i länet är positiv och andelen unga företagare är högre jämfört med riket.  
- Sundsvall rankades år 2013 som 121 av 290 i skolrankingen som görs av Dagens samhälle ”Skola för peng-
arna”. Rankingen jämför vilka resurser som läggs på skolan i förhållande till uppnått resultat. 2012 låg Sunds-
vall på plats 99.
- Utbildning och arbetsmarknad måste matchas mot varandra för att tillgodose arbetsmarknadens behov men 
också för att kunna erbjuda arbetstillfällen till våra ungdomar så att de kan bli självförsörjande. En bättre 
överensstämmelse mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivarens behov är den viktigaste insatsen för att 
minska ungdomsarbetslösheten och i förlängningen behovet av såväl vuxenutbildning som ekonomiskt bistånd.
- Det är en stor skillnad i utbildningsnivå mellan män och kvinnor i Sundsvall. Kvinnorna har generellt sett 
en högre utbildningsnivå än männen. Det är även stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika områden i 
Sundsvall.
- I en undersökning gjord 2012 svarade majoriteten av ungdomarna att de var hoppfulla inför framtiden.

Hela utbildningssystemet från förskola till universitet är attraktivt 
och av högsta kvalitet. Samverkan med näringsliv ger en positiv syn 
på livslångt lärande.
 

Det är oklart om målet kan nås. ➡

Det är oklart om målet kan nås. ➡

- I den nationella planen finns även statlig medfinansiering till resecentrum i Sundsvall samt medel för att för-
bättra plattformar och skapa planskild plattformsangöring.
- På Sundsvall Timrå Airport är en stor del av inflygningarna gröna. De arbetar även med att minska miljöpå-
verkan från flygplatsen i övrigt, exempelvis de markbundna transporterna. 
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Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges 
möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle.

Lägesbild:
- Sundsvall följer trenden för större städer och riket vad gäller andelen som börjar på universitet/högskolan 
inom tre år. Utbildning medför bättre hälsa, minskar utanförskap och bidrar till att individen blir attraktiv på 
arbetsmarknaden.Utbildning på högre nivå lockar arbetsgivare att etablera sig i Sundsvall, vilket i sin tur leder 
till en större arbetsmarknad och ökad livskvalité eftersom platsen erbjuder olika karriärmöjligheter. 
- Enligt befolkningsprognosen för Sundsvall kommer andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år att minska. 
Detta kan innebära att det blir svårt att få tag i arbetskraft. Detta kan i sin tur påverka näringslivet och sysselsätt-
ningen negativt.
- Lönesummans utveckling är lägre i Sundsvall jämfört med riket. Lönesummans utveckling har en koppling 
till befolkningsutveckling och inflyttning.
- Trygghetsmätningar visar att Sundsvall uppfattas som en trygg kommun i nationell jämförelse.
- Sundsvall är en av landets bästa kommuner i rankingen för friluftsliv. 
- Andelen med bra självskattat hälsotillstånd är inte förändrat sedan 2008 Sundvall ligger på samma nivå som 
riksgenomsnittet.  
- Antal ohälsodagar i Sundsvall har minskat på senare år. Kvinnor har många fler ohälsodagar än män. Flest 
ohälsodagar har åldersgruppen 55-64 år. 
- Kollektivtrafikresandet har ökat kraftigt mellan 2009-2012 och ligger 2013 kvar på en fortsatt hög nivå. 
Cyklandet i Sundsvall ökar. 
- Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar har överskridits vid Köpmangatan de senaste åren. Kom-
munen har tagit fram ett åtgärdsprogram för friskare luft. Bedömningen är att de föreslagna åtgärderna leder 
till att miljökvalitetsnormerna klaras till 2016. 
- Utsläpp av växthusgaser i kommunen minskar något, störst är utsläppen från industriprocesser, transporter 
och energiförsörjning.
- Andelen inköp av ekologisk mat har stagnerat de senaste tre åren.
- Lokala effekter av klimatpåverkan identifierades 2010 och många olika aktiviteter för klimatsäkring pågår nu. 
- Sundsvall har under en tid producerat en mängd hushållsavfall per invånare som är ungefär i samma storleks-
ordning som medelvärdet för riket. Sundsvalls kommun har antagit en ny avfallsplan med fokus på information 
och återbruk som gäller från första januari 2015.
- Användningen av fossil energi i fjärrvärmenätet har ersatts med med förnyelsebar energi från Östrands 
massafabrik och Ortvikens pappersbruk. 
- Sundsvall hamnar på tjugoförsta plats i 2014 års miljöranking som görs av Miljöaktuellt,  det är en försäm-
ning jämfört med sjätteplatsen 2013.

Det är oklart om målet kan nås. ➡
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Ekonomisk hållbarhet

DEL 2.

Sammanfattande analys
För att nå målet med 100 000 invånare år 2021 måste Sundsvall öka med cirka 380 personer per år. Eftersom 
Sundsvall ökat med i genomsnitt 360 personer per år de senaste fem åren kommer målet inte att nås med 
nuvarande trend vad gäller befolkningsökning. Enligt SCBs befolkningsprognos kommer dock Sudsvalls 
befolkning att öka med 468 personer per år fram till 2021. Om prognosen stämmmer kommer målet att nås. 

Befolkningsökningen beskriven som inflyttningsnetto förklaras till största del av personer av utländsk 
härkomst och inte inrikes nettoflyttning. Om man ser till Sundsvalls befolkningsstruktur visar det sig att 
Sundsvall har en lägre andel i kategorin 20-39 år jämfört med riket. Detta kan i framtiden påverka både 
barnafödandet och möjligheten för företag och organisationer att rekrytera arbetskraft. 

Den sammanfattande bedömningen av läget på bostadsmarknaden är att brist på bostäder finns både i 
kommunen som helhet och i centralorten. I övriga kommundelar råder i stort sett balans. För att nå kom-
munens mål om 100 000 invånare år 2021 behöver bostadsbyggandet öka till minst 250 bostäder per år. 

Delar av näringslivet i Sundsvallsregionen verkar på en global marknad men trots detta är stora delar av 
näringslivet beroende av den lokala och regionala marknaden. Befolkningsutvecklingen och lönesummor-
nas utveckling är då nyckelfaktorer. För att på längre sikt kunna öka tillväxttakten krävs det att Sundsvalls 
näringsliv kan erbjuda varor och tjänster som kan konkurrera på en större geografisk marknad. 

En regions tillväxt är starkt relaterad till arbetsmarknadens storlek. Med dagens transportinfrastruktur 
och de kända satsningarna för de närmaste tio åren kommer inte förutsättningarna för att öka arbetsmark-
nadens storlek i Sundsvallsregionen nämnvärt att påverkas. Prognosen för tillväxt till år 2030 pekar inte på 
någon nämnvärd regionförstoring. 

Med ekonomisk hållbarhet menas att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt, att den eko-
nomiska tillväxten ska vara hållbar och inte utmana sociala och miljömässiga ramar. Exempel på vad som kan 
ingå i ekonomisk hållbarhet är: 
• Hushållning med resurser; naturresurser, mänskliga och ekonomiska resurser. 
• Möjligheter till arbete och försörjning.
• Finansiell stabilitet. 
• Företagande, innovation och entreprenörskap. 
• Långsiktigt hållbara investeringar.
• Utvecklad hållbar bostads- och infrastruktur. 
• Lokal och global hållbar tillväxt.

Markörer och beskrivningar som tas upp i detta kapitel har koppling till målen:
➤  Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än 100 000 invånare.
➤  Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling.
➤  Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och 
➤  klimatsäkert samhälle.

Uppföljning av beslutade markörer 
och målnivåer

Denna del av livsmiljöanalysen består av tre olika kapitel, ett för varje dimension av hållbarhetsbegrep-
pet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dessa kapitel redogör vi för de markörer och målni-
våer som är framtagna för att följa upp strategin för hållbar tillväxt. 



11

Hållbart Sundsvall 2014 - Ekonomisk hållbarhet

Befolkning år 2013 Sundsvalls kommun jämfört med 
Riket

1)			Kommunens	svar	formuleras	i	samverkan	med	bl.a.	socialtjänst,	FAVI,	stads-
byggnadskontor,	Mitthem	AB	och	Fastighetsägarna	Mittnord.	Underlag	hämtas	
från	bl.a.	ungdomsrådgivningen,	HSB,	Migrationsverket	och	Arbetsförmedlingen.

Sundsvalls kommun har haft en positiv befolkningsutveckling 
de senaste åren. Befolkningen uppgick 2013 till 96 978 personer 
och har ökat med i genomsnitt ca 360 personer per år under pe-
rioden 2009-2013. Folkökningen beror både på födelseöverskott 
och på en positiv nettoflyttning, varav invandringen står för den 
största delen av befolkningsökningen. Under 2009-2013 bosatte 
sig i genomsnitt årligen ca 520 personer av utländsk härkomst i 
Sundsvall. Invandring är vanligast i åldern 20-34 år. 
    Vid en jämförelse av befolkningsutvecklingen bland männ-
iskor i arbetsför ålder, 20–64 år, visar det sig att utvecklingen är 
svagare i Sundsvall under de fyra senaste åren än i andra större 
städer. (Större städer ökar 2,5 % och Sundsvall 0,2 %).
Antalet kvinnor och män i Sundsvall skiljer sig inte så mycket 
åt. Det fanns 366 fler kvinnor än män år 2013 (2013-12-31). 
Födelsenettot har varit positivt de senaste åren. Men inrikes net-
toflyttningen har den varit negativ de senaste åren. De som flyt-
tar från Sundsvall är i åldern 20-39 år. Sundsvallsborna flyttar 
främst till storstäderna. 

Nationella undersökningar visar att tillgång till/byte av bo-
stad är den vanligaste flyttorsaken när man flyttar en kortare 
sträcka, medan arbete och utbildning är de viktigaste motiven 
för att flytta långt. Bland de långväga flyttningarna sker nästan 
50 % av flyttandet i 18-25 årsåldern på grund av studier, och 
20 % på grund av arbete. Bland åldersgruppen 26-37 år flyttar 
ungefär hälften för arbete, och bara 10 % för studier.  Andra 
faktorer som värderas i samband med en flytt är närheten till 
släkt, utbudet av affärer, tillgång till fritidsaktiviteter, tillgång 
till önskad typ av bostad, utbud av kultur, nöje och restauranger 
och närheten till kust, bad och parker.

Bostadsbyggandet har inte följt med befolkningsökningen på 
senare år. Det låga bostadsbyggandet sedan mitten av 1990-talet 
har skapat en bostadsbrist i Sundsvall. Det behövs minst 250 nya 
bostäder per år med tanke på befolkningsökning, kommunens 
tillväxtmål, det uppdämda bostadsbehovet, behovet av vårdbo-
städer och en viss lägenhetsreserv för omflyttning. (Sundsvalls 
bostadspolitiska program 2014).

Varje år besvarar kommunen Boverkets enkät om den lokala 
bostadsmarknaden1).  För år 2014 konstaterades det att det fort-
sättningsvis råder en bostadsbrist i kommunen, framförallt i och 
kring Sundsvalls tätort gällande både flerbostadshus (hyresrätt 
och bostadsrätt) och småbostadshus. Bland annat har följande 
målgrupper särskilt svårt att få bostad;

Befolkning
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2) Boverket
3) Befolkningsprognos gjord av SCB
4) SCB
5) Tillväxtanalys

• Ungdomar
• Stora barnfamiljer 
• Flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska bosätta 

sig permanent i kommunen
• Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet i bosta-

den och utemiljön
• Hushåll som har höga krav på attraktivt läge
• Särskilda boenden för äldre (bostäder för Socialtjäns-

tens verksamhet)
Brist råder på hyresrätter och bostadsrätter i alla storle-
kar (1- 5 rum och kök). För att tillgodose efterfrågan på 
bostäder behövs en nyproduktion av både hyresrätter, bo-
stadsrätter men även småbostadshus (villor) om minst 250 
stycken per år det närmaste åren.  En tröghet och osäker-
het på marknaden i kommunen har medfört att bostadsbyg-
gandet inte kommit igång. Byggstart av flerbostadshus med 
inriktning mot bostäder för äldre (trygghetsboende) samt 
särskilda boenden för äldre är dock planerade och delvis 
igång under år 2014.  

Bostadsbeståndet i Sundsvall skiljer sig på en punkt 
väsentligt från riksgenomsnittet. Andelen bostadsrätter i 
flerbostadshus är i Sundsvall ca 53 % medan den i riket 
är ca 37 %. Som jämförelse kan nämnas att andelen är 
29 % i Umeå2). Den relativt höga andelen bostadsrätter 
tillsammans med den låga andelen nybyggda hus bidrar till 
att priserna på bostadsrätter är relativt låga i Sundsvall, ca 
1/3 av riksgenomsnittet”.

Befolkningsprognos 2014-2035
Enligt den senaste befolkningsprognosen, som avser åren 
2014-2035,3) kommer Sundsvalls kommun öka sin befolk-
ning fram till 2025 då ökningen planat ut. Enligt prognosen 
kommer befolkningen att öka med 457 personer per år fram 
till år 2021. Därefter beräknas befolkningen öka med 246 
personer per år till år 2035. Flyttningsnettot förutsätts även 
i fortsättningen vara positivt. 

I befolkningsprognosen beräknas födelseöverskottet nå 
en topp 2018 vartefter det minskar sakta och planar ut efter 
år 2030. Gruppen 75-84 år kommer enligt prognosen att öka 
mest. Den befolkningsökning som Sundsvall står inför inne-
bär en utmaning utifrån hur ökningen fördelar sig på ålders-
klasser. Enligt prognosen kommer Sundsvalls befolkning öka 
med 4135 personer under åren 2014-2022. Av den ökningen 
utgörs endast 5% av personer i arbetsför ålder.  

Pendling 
Arbetspendling har uppmärksammats i tillväxtpolitiken ef-
tersom den anses kunna stärka arbetsmarknadens förmåga 
att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft. På så sätt 
utgör pendlingen också ett viktigt inslag i regionens möjlig-

het till kompetensförsörjning. Inom Sundsvallsregionen 
ökade pendlingen under perioden 2002-2012. Nettopend-
lingen till Sundsvall har legat på ungefär samma nivå under 
perioden på drygt 3000 personer. I Sundsvall såväl som i 
riket är det fler kvinnor än män som pendlar. Pendlingen 
från Sundsvall inom Sundsvallsregionen år 2012 har ökat 
med 13 % från år 2004, där den procentuella ökningen är 
större för kvinnorna. Däremot är det fortfarande fler män än 
kvinnor som pendlar. År 2012 var pendlingen från Sundsvall 
inom Sundsvallsregionen fördelad på 60 % män och 40 % 
kvinnor4).

Sundsvalls funktionella arbetsmarknadsre-
gion (FA-region) 

En av målnivåerna som ska mätas under målet ”Sunds-
vall har 100 000 invånare” är att ”Platsens globala konkur-
renskraft stärks genom ett gott strategiskt samarbete mellan 
kommunerna” samt att Sundsvallsregionen ska bli 200 000 
invånare”. Befolkningen i Sundsvallsregionen måste öka 
med ca 550 personer per år för att nå 200 000 invånare och 
den har ökat med 100 per år under de senaste fem åren.  

Befolkningsutvecklingen i FA-regionen Sundsvall har 
en sämre utveckling än jämförbara regioner och den fram-
tida prognosen visar på en fortsatt negativ befolkningsut-
veckling. Antalet arbetsmarknadsregioner har minskat med 
15 sedan år 2000. Idag finns 75 FA-regioner i Sverige. Uti-
från detta kan konstateras att regionförstoringen fortsätter 
i riket. Trenden är att befolkningen och tillväxten i riket 
blir allt mer koncentrerad till de större städerna Stockholm, 
Malmö och Göteborg5). 

Att bo och arbeta i samma kommun är inte längre nå-
gon självklarhet. Bättre infrastruktur, kommunikationer, IT 
och privatekonomi samt ett alltmer flexibelt arbetsliv, bl a 
med möjlighet att jobba hemifrån, genererar en allt större 
rörlighet på arbetsmarknaden. Att arbetskraften också läg-
ger mer och mer tid på att pendla är en företeelse som inte 
bara hänger samman med arbetsplatsernas belägenhet. Det 
är också en konsekvens av människors val där boendet ten-
derar att värderas allt högre med värden som god livsmiljö, 
god service, trygghet samt rimliga boendekostnader.

En regions tillväxt är starkt relaterad till arbetsmarkna-
dens storlek. Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad 
flexibilitet och dynamik som gynnar såväl företagare som 
enskild medborgare. En större lokal arbetsmarknad rym-
mer fler branscher och bidrar till att reducera sårbarheten 
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6)Attraktionsindex mäts utifrån tre aspekter: Omvärldens kännedom visar 
om	respondenten	anser	sig	känna	till	platsen.	Omvärldens	helhetsbild	
visar	om	respondenter	har	positiva	attityder	gentemot	platsen.	Upplevd	
potential visar om respondenten tror att platsen kommer att utvecklas 
positivt.

Näringsliv 
Följande faktorer är av betydelse för det lokala närings-
livsklimatet:

- Kvaliteten på offentlig service och myndighetsutövning
- Tillgången till infrastruktur
- Inställningen till entreprenörskap och möjligheterna att 
- utveckla affärsidéer
- Utbildning och humankapital
- Näringslivets sammansättning och förekomsten av 
- kunskapsspridning

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB är ansvarigt för kommu-
nens näringslivsservice. Syftet är att på lång sikt stärka före-
tagsklimatet genom att öka företagens konkurrenskraft och 
förnyelsen i näringslivet. I näringslivsservicen ingår service 
till befintliga företag och service till verksamheter som vill 
etablera sig i Sundsvall. Under första verksamhetsåret har 
bolaget bidragit till 12 nya etableringar i Sundvall. Bolaget 
genomförde en NKI-undersökning hösten 2012 som visade 
att företagare i Sundsvall har gett Näringslivsbolaget topp-
betyg vad gäller service och verksamhet. Bland annat anser 
nio av tio företagare att personalens värdskap och bemö-
tande håller högsta klass. Åtta av tio anser att Näringslivs-
bolaget med sin personal och verksamhet absolut bidrar till 
ett bättre näringslivsklimat i Sundsvall.
I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet år 2012 
klev Sundsvall upp 76 placeringar till plats 118. 2013 tappade 
Sundsvall 9 placeringar och 2014 ytterligare 26 placeringar 
och ligger nu på plats 153 av 290 kommuner. Två viktiga om-
råden som 2014 uppvisar ett positivt trendbrott jämfört med 
tidigare år är, tillgång till kompetens (+53) och konkurrens 
med företag (+52). Däremot tappar attityd till företagande 
från politiker, skola, allmänhet och tjänstemän i snitt 46 pla-
ceringar per område i den senaste rankingen. 

Nöjd kund index, (NKI) företagsklimat totalt 
En bedömning av företagsklimatet grundar sig på den un-
dersökning som Sveriges kommuner och landsting gjorde 
2013 som kallas Insikt – en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning. Där undersöktes fem myndighetsom-
råden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd samt serveringstillstånd. För dessa fem områ-
den ställs frågor kring sex kvalitetsfaktorer såsom informa-
tion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet. Den sammanfattande bedömningen för 
Sundsvall var ett NKI på 71 och medel för undersökningen 
var 67. Sundsvall har sedan föregående undersökning 2011 
förbättrat sitt NKI med 4 enheter. Bäst NKI får bygglov och 
brandtillsyn.  Resultatet från undersökningen visar att före-
tagen är mer nöjda än tidigare med bemötande, tillgänglig-

vid t ex strukturomvandling. Ju större den lokala arbets-
marknaden är desto bättre möjligheter för företagare att 
hitta rätt kompetens och desto större arbetsutbud för den 
enskilde medborgaren. Stora sammanhållna regioner kän-
netecknas generellt av en hög nivå avseende ekonomisk 
tillväxt, sysselsättning, etableringsgrad, lönenivå och be-
folkningstillväxt.

Kapacitetsproblemen på järnvägssträckan mellan Gävle 
och Härnösand är stora. Restiderna har ökat konstant se-
dan 1996 då en resa mellan Sundsvall och Stockholm tog 
tre timmar, samma resa tar idag 3 timmar och 40 minu-
ter enligt tidtabellen. Ett nytt dubbelspår mellan Sunds-
vall och Gävle skulle för resenärerna innebära att restiden 
Sundsvall-Stockholm skulle bli två timmar och att E4 skul-
le kunna avlastas med flera tusen lastbilar. En ny rakare 
dragning av spåret mellan Sundsvall och Härnösand skulle 
kunna korta ner restiden från dagens 55 till 20 minuter vil-
ket skulle göra att i stort sett hela Västernorrland knyts ihop 
till en gemensam arbets- och utbildningsmarknad och att 
restiden mellan Sundsvall och Umeå skulle bli ca 2 tim-
mar. De första stegen mot dubbelspår på Nya Ostkustbanan 
har tagits i den nationella planen och regeringen har utsett 
förhandlingspersoner som ska studera möjligheterna att 
påskynda utbyggnaden och även utröna möjligheterna till 
regional och lokal medfinansiering.

Sundsvall – Norrlands huvudstad 
Sundsvalls kommun har antagit Norrlands Huvud-

stad 2021 som sitt varumärke. Det innebär att år 2021 ska 
Sundsvallsborna se på sig själva och sin region med stolt-
het och att omvärlden ser Sundsvall som en attraktiv och 
spännande plats. Detta ska mätas genom olika aspekter 
av attraktionskraft. Förslaget utgår från Geobrands attrak-
tionsindex som väger samman kännedomsindex, helhets-
bild och potential till ett nationellt attraktionsindex6). En 
mätning av detta gjordes 2010. Resultat från varumärkes-
undersökningen visade att Sundsvalls attraktionsindex var 54. 
Bäst resultat hade Helsingborg med index 63. Utifrån de tre 
aspekterna fick Sundsvall index 61 för Helhetsbild, index 57 
för Potential och index 45 för Kännedom.  
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het och effektivitet. Företagen är mindre nöjda med informatio-
nen kring olika ärenden. Sundsvalls kommuns index inom fem 
kvalitetsfaktorer har ökat sedan förra undersökningen. Endast 
kvalitetsfaktorn kompetens är kvar på samma nivå som tidigare 
undersökning år 2011. Enligt SKL bör större kommuner i första 
hand jämföra sina resultat med andra större kommuner eftersom 
företagarna där möter fler handläggare och det handlar då i mindre 
grad om effektiviteten hos enskilda handläggare, utan om förvalt-
ningens kultur och effektivitet samt om ledarskapet i organisatio-
nen. I den jämförelsen hamnar Sundsvall på en stark fjärde plats 
av totalt 56 kommuner. En ny NKI kommer att göras 2015.

Åkroken Science Park och Åkroken Business In-
kubator 
Enligt tillväxtstrategin bör Sundsvallsregionen ha en nationellt 
prioriterad och finansierad Science Park. Det innebär bland an-
nat en regionalt breddad inkubator och en öppen Science Park 
med starkare relationer till Mittuniversitetet. Det finns enligt 
SISP (Swedish Incubators and Science Parks) 46 inkubatorer i 
Sverige och 24 av dessa är utpekade som nationellt prioriterade 
och erhåller finansiering och utvecklingsstöd. Åkrokens Inku-
bator (ÅBI) är en av dessa utpekade inkubatorer. ÅBI har idag 
över 30 bolag i sin verksamhet och hälften drivs av kvinnor. ÅBI 
får mycket bra resultat vad gäller kvalitet i inkubatorsprocessen, 
överlevnadsgrad för företagen och jämn fördelning mellan kön. 
Åkroken Science Park AB ansökte och fick ett mobiliseringsbi-
drag från Vinnovas Vinnväxtprogram 2013 för att utveckla Bio-
ekonomin i regionen. Initiativet heter BioBusiness Arena (BBA) 
och har sin kärna i förädling av skoglig råvara till produkter för 
en internationell marknad. Kring denna kärna finns en mängd re-
laterade produkt- och tjänsteproducerande företag, FoU-miljöer 
och innovationsstödjande aktörer. Om BBA är framgångsrikt 
finns möjlighet till fortsatt medlemskap och långsiktig finansie-
ring i Vinnovas Vinnväxtprogram efter 2015.  

Vinnova konstaterar att ansökan kring BioBusiness Arena 
tar upp ett strategiskt viktigt område för regionen och Sverige. 
Omställning av skogsindustrin är nödvändig och innovation och 
förnyelse är kritiska framgångsfaktorer. Med nod i Åkroken Sci-
ence Park och Mittuniversitetet ska BioBusiness Arena etableras 
för skogsindustriell förnyelse.

Under 2014 har Åkroken Science Park AB inlett ett arbete 
för att tillgängliggöra den innovationsstödjande infrastrukturen 
till hela regionen och för alla branscher. En regionalisering och 
breddning innebär ett utökat antal finansiärer och medlemmar 
samt behov att se över hela Åkrokens verksamhet och organise-
ring. Föreningen har beslutat att se över ägardirektiv och övriga 
styrdokument. Sundsvalls kommun stödjer bolaget med en eko-
nomisk åtgärdsplan.  

 

Sunds-
valls 
kommun
2011

Sundsvalls
kommun
2013

Samtliga
kommuner
2013

NKI totalt 67 71 67

Brandtillsyn 53 72 75

Bygglov 72 73 60

Markupplåtelse 64 68 65

Miljö- och 
hälsoskydd

67 71 67

Serveringstill-
stånd

70 71 70

Index

Information 64 67 66

Tillgänglighet 70 72 69

Bemötande 70 74 73

Kompetens 70 70 68

Rättssäkerhet 64 69 67

Effektivitet 70 72 69

Källla: SKL:s undersökning Insikt - en servicemätning av 
myndigheters företagskontakter

Foto: Roger Andersson
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Förvärvsarbetande 20-64 år 
Sysselsättningen minskade från år 2008 till år 2009 för att där-
efter öka igen. Sundsvall följer samma utveckling som i riket. 
Anledningen är att den ekonomiska krisen, som började 2008, 
får genomslag i antalet förvärvsarbetande. År 2012 var andelen 
förvärvsarbetande invånare 79% i riket och 78% i Sundsvall. 
Motsvarande siffra för större städer är 76%. De branscher som 
har flest förvärvsarbetande är vård och omsorg, handel och till-
verkning och utvinning. 

Om man ser till utvecklingen av antalet förvärvsarbetande 
per bransch så ökade branscherna jordbruk, skogsbruk och fis-
ke, transport, hotell och restauranger, kreditinstitut och försäk-
ringsbolag, företagstjänster och utbildning. Inom branscherna 
tillverkning och utvinning, handel, vård och omsorg, minskade 
antalet. Kvinnor är främst anställda inom vård och omsorg, ut-
bildning och handel. Män arbetar främst inom tillverkning och 
utvinning, handel, byggverksamhet samt företagstjänster. De 
branscher där antalet kvinnor ökar är inom utbildning, före-
tagstjänster, kreditinstitut och försäkringsbolag samt hotell och 
restaurang. Antalet förvärvsarbetande män ökar inom jordbruk, 
skogsbruk och fiske, transport, utbildning och företagstjänster7). 

Sysselsättningsutveckling 
Under perioden 1998 – 2008 har antalet sysselsatta inom Sunds-
valls funktionella arbetsmarknadsregion (FA-region) ökat med 9 %.   
Det är dock 3 procentenhetr sämre än utvecklingen i hela Sverige 
under samma period. Mellan 2008 och 2012 är andelen sysselsatta i   
FA -regionen i princip oförändrad. 
   Landet har varit inne i en svag konjuktur i flera år. Länets och 
Sundsvalls arbetsmarknad är fortfarande svag i relation till riket. 
Många av dem som blivit arbetslösa har i grunden en stark ställ-
ning på arbetsmarknaden och kan snabbt komma ut i arbete vid 
en konjunkturförbättring.  Nya på arbetsmarknaden, det vill säga 
ungdomar och nyanlända personer är de som möter den kärvaste 
arbetsmarknaden. Andra arbetslösa som har mindre goda förut-
sättningar och som behöver stöd för att etablera sig är personer 
med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionsned-
sättning, personer fördda utanför europa och personer i åldrarna 
55-64 år 8). 

Jämställt företagande 
I många avseenden är Sverige ett av världens mest jämställda länder. 
World Economic Forum gör årligen en undersökning av jämställd-
heten i olika länder. Undersökningen fokuserar på inkomstskillna-
der, utbildningsnivå och antal kvinnor i regeringen och parlament. 
Sverige har legat på topp fem sedan undersökningen startade 2006. 
När det gäller kvinnors företagande är Sveriges placering inte lika 
imponerande. I en jämförelse av andelen kvinnor bland företagarna 
i EU:s 27 medlemsländer hamnar Sverige på plats 20. Organisa-

7) SCB
8) FAVI (Förvaltningen för arbetsmarknad  vuxenutbildning och integration)

Variabel Sundsvall Riket

Andel kvinnor av 
samtliga företagare i 
kommunen - visar på hur 
jämställd företagspopula-
tionen	är.

2011:	26,1%
2012: 27 %
2013:	28,3%

2011: 29%
2012:	29,4	%
2013:	30,3	%
Bäst:	Danderyd	42,5%

Andel företagare av 
kvinnor i arbetsför ålder 
i kommunen – visar på 
den kvinnliga befolkning-
ens	företagsamhet.

2011: 3%
2012:	3,2%
2013: 4%

2011:4%
2012:4,2%
2013:	4,8%
Bäst:	Båstad:	11,3%

Andel unga kvinnor i 
kommunen	(under	35	år)	
– visar på framtidsmöjlig-
heter	för	företagande.

2011:	13,5%
2012:	14,3%
2013:	13,2%

2011:14,9%
2012:	15%
2013:	13,2%
Bäst:	Botkyrka	22,7%

Andel kvinnor som driver 
företag i en mansdomi-
nerad bransch (tillverk-
ning och utvinning) i 
kommunen – visar på ett 
företagarklimat där man 
vågar	bryta	normer.

2012:	13,5%
2013:	finns	
inga siffror

2012:	18,3%

Datakälla: Företagarna

Foto: Stock xchng
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9) Kolada
10)	Sundsvallsregionens	framtida	näringsliv,	Sweco	Eurofutures	AB,	2011

Hållbar affärsutveckling 
I det hållbara tillväxtstrategin är målet att företag och organisa-
tioner arbetar systematiskt med hållbar utveckling. Därför vore 
det intressant att granska utvecklingen genom att mäta antalet 
sysselsatta i miljöcertifierade företag i Sundsvall. För 2013 sak-
nas ett statistikunderlag för att kunna mäta detta korrekt.

Andel gymnasieelever som börjat på 
universitet/högskola
Andelen gymnasieelever i Sundsvall som påbörjat en utbildning 
på universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymna-
sieutbildning har ökat från 39 % år 2008 till 42,3 % år 2013. 
Sundsvall har en positiv utveckling från år 2008, med viss av-
vikelse för 2011 för att sedan öka igen till 45,3 % år 2012. År 
2013 är andelen nere på samma nivå som under 2011. Sundsvall 
följer trenden för större städer vad gäller andelen som börjar en 
utbildning på universitet/högskola inom tre år. Sedan 2012 lig-
ger Sundsvall nästan exakt på samma nivå som större städer. 
Det är 46 % av alla kvinnor i Sundsvall som går vidare till högre 
studier inom tre år, medan andelen män är 38 %.  

Företag 
Andelen nyregistrerade företag första halvåret mätt som antal 
per 1000 invånare ökade mellan 2010 och 2011 för att sedan 
minska 2012. Under 2013 var antalet nyregistrerade företag i 
stort sett oförändrat. Motsvarande utveckling noteras inom an-
dra större städer 9). 

Andelen företagare i relation till det totala antalet förvärvsar-
betande uppgick 2010 till 7,2 % för att sedan år 2011 öka till 8,5 
%. Riket har en liknande ökning från 7,6 % år 2010 till 10,4 % 
år 2011. Siffrorna i detta avsnitt är tagna från en utredning som 
inte återupprepats sedan 201110).

tionen Företagarna mäter sedan flera år tillbaka hur jämställdheten 
inom företagandet utvecklas i kommunerna. Detta kallas Jämställt 
företagsindex och är uppbyggt utifrån fyra variabler:

Tabellen visar att andelen kvinnor av samtliga företagare i kom-
munen ökar långsamt, med 2,2 % de senaste tre åren. Även i riket 
ökar andel kvinnor av samtliga företagare. 

Andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen öka-
de från 2011 till 2012 för att därefter minska 2013. Samma utveckling 
har skett inom riket. I 2012-års undersökning har man mätt andelen 
kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch. Även här 
visar det sig att Sundsvall ligger lägre än siffrorna för riket. Företa-
garna har inte gjort något jämställt företagarindex för 2014. 

Riket
Större städer
Sundsvall

Andel gymnasieelever som börjat på universitet/
högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning
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Utveckling av lönesumma 
Sundsvall har 2,6 % i utveckling av total lönesumma i kom-
munen som årsgenomsnitt för perioden 2008-2013 medan riket 
ligger på 3,3 % och i större regioncentra är motsvarande siffra 
2,1 %. Som jämförelse kan nämnas att Umeå ligger på 3,8 %. 
Vid en jämförelse med tidigare år (perioden 2006-2011) har 
lönesumman minskat i Sundsvall från 3,7 % och i riket från 
3,9 %12). 

Omsättningsutveckling 
Omsättningsutvecklingen, d v s utvecklingen av företag och 
andra momspliktiga verksamheter, har ökat i Sundsvall med 
6 % under perioden 2008-2013. Omsättningsutveckling bland 
Sundsvalls företag har tidigare varit negativ med -1,8 % för 
2006-2011 och – 3,2 för perioden 2005-2010. Även riket hade 
då en negativ omsättningsutveckling, men ligger på 9 % nu 
denna period (2008-2013)13). 

Andel kreativ klass 
I Sundsvalls funktionella arbetsmarknadsregion arbetar 9,1 
procent eller 6 355 personer i branscher som kan räknas till 
kreativa näringar (2008)14). Sysselsättningen inom de kreativa 
näringarna är enbart något lägre i Sundsvalls funktionella ar-
betsmarknadsregion än i riket som helhet. Sundsvall har rela-
tivt sett mindre aktivitet inom media/digital och konst/design 
och relativt sett fler sysselsatta inom turism/rekreation/sport 
samt kulturarv/informationshantering15).  

Småhuspriser 
I Västernorrlands län har priserna för småhus under de senaste 
12 månaderna ökat med 1 %. Siffran för Sundsvalls kommun av-
viker från länsgenomsnittet med en ökning om 17 % i jämförelse 
med föregående år. För riket har priserna ökat med 4 %.  

Priserna på bostadsrätter i Sundsvall har ökat med 12 % un-
der de senaste tolv månaderna och för länet har priserna ökat 
med 11 %. För riket har priserna ökat med 7 %. Trots redovisad 
ökning, ökar både småhuspriserna och priset för bostadsrätter 
för långsamt.  Att småhuspriserna ökar så långsamt i Västernorr-
land är särskilt alarmerande med tanke på att genomsnittspri-
set är lägst i landet. Även i Sundsvall ligger priserna bland de 
lägsta jämfört med andra städer trots ökningen på 17 %. Detta 
ger dåliga konkurrensförutsättningar när det gäller att dra till sig 
investeringskapital för nybyggnation11).

11) SCB småhusbarometern 
12)	Arena	för	tillväxt.	Tillväxtguiden
13)	Arena	för	tillväxt.	Tillväxtguiden	
14)	Kreativa	branscher	definieras	som	Turism/rekreation/sport,	Media/
digital,	Konst/design,	Kulturarv/information.	
15)	Rapport	Sundsvallsregionens	framtida	näringsliv,	Sweco	Eurofutures	
AB,	2011.
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Datakälla: Arena för tillväxt, Tillväxtguiden

Foto: Stadsbyggnadskontoret
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Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla människor får sina rättigheter respekterade. Alla ska erbjudas en livs-
miljö där de kan utvecklas och ha en god hälsa och tillgodogöra sig kunskap. Ett socialt hållbart samhälle ska  också 
ha förmåga att hantera problem som människor hamnar i.

Markörer och beskrivningar som tas upp i detta kapitel har koppling till målen:

➤ I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det som är nytt och utmanande.   

➤ Hela utbildningsystemet från förskola till universitet är attraktivt och av högsta kvalitet. Samverkan med nä- 
     ringsliv ger en positiv syn på livslångt lärande.

➤ Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och  
     klimatsäkert samhälle.

Foto: Staffan Eliasson
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16)	Förvaltningen	för	arbetsmarknad,	vuxenutbildning	och	integration,	2014.
17)	Sundsvalls	bosstadspolitiska	program,	2014.

Sammanfattande analys 
God utbildning och bra skolresultat är en av de viktigaste förutsättningarna för en god hälsa och en skyddsfaktor 

för barns långsiktiga hälsoutveckling. Det finns ett starkt samband mellan social bakgrund och hur elever lyckas 
i skolan. Ohälsa av olika slag, både fysisk och psykisk, är vanligare bland personer med kort utbildning än bland 
personer med längre utbildning. För att utvecklas behöver Sundsvall höja utbildningsnivån och skapa en ännu bättre 
arbetsmarknad. Alla kan dock inte universitetsutbilda sig och Sundsvall behöver även arbetskraft utan akademisk 
utbildning. Med god kunskap om vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden blir det möjligt för våra 
ungdomar att göra bra val för framtiden. Kompetensfrågorna kommer att bli ännu mer avgörande i framtiden. Den 
strukturella förändring som pågår på arbetsmarknaden fortsätter. När de som går i pension ska ersättas kommer 
arbetsgivarna att efterfråga högre utbildning hos den nya arbetskraften än hos dem som lämnat arbetsmarknaden. 
Jobben blir färre inom yrken där utbildningskraven inte är så höga, medan det blir fler jobb för eftergymnasialt ut-
bildade, särskilt inom de yrkesinriktade utbildningarna. Om unga på väg in i arbetslivet och vuxna som har behov 
av att omskola sig kan göra goda och väl övervägda karriärval ger det fördelar både för individen och för samhället. 
Den enskilde ökar sin möjlighet till egen försörjning, det blir färre omval och avhopp från exempelvis gymnasie-
skolan och kompetensförsörjningen tryggas. Siffror för 2013 visar att andelen Sundsvallselever som inom fyra år 
fullföljer sin gymnasieutbildning har ökat totalt sett. Det är pojkarna står för ökningen.

Sundsvall arbetar målmedvetet med att höja skolresultaten och driver under åren 2014-2016 projektet Sveriges 
bästa skola med målet att Sundsvall år 2021 ska ha Sveriges bästa skola.

Framtida befolkningsökning är beroende av ökad invandring och att unga stannar kvar eller flyttar in för att 
bilda familj i regionen. En snabb etablering inom arbetslivet eller studier är en förutsättning. Försörjning är av cen-
tral betydelse, men även att snabbt finna sig tillrätta i sociala nätverk. En bra skola, boende och en bra livsmiljö är 
också grundläggande förutsättningar.

Genom att följa utrikes födda inflyttade mellan 2008 till 2012 kan man se att 60-70 % av inflyttare från utlandet 
har lämnat kommunen efter fyra år. Inflyttning från utlandet påverkas av omvärldsfaktorer som till exempel krig 
och kriser i andra länder, samt av tillgång på bostäder och sysselsättning i kommunen och landet. Det går inte ur 
tillgänglig statistik att utläsa om en ökad andel kvarboende beror på att kommunen blivit mer attraktiv. För detta 
behöver statistiken kompletteras med till exmpel flyttstudier/enkäter /intervjuer. 

Det behövs många fler bostäder för mottagande av nyanlända i kommunerna. Detta gäller inte minst i Sundsvall. 
För Sundsvalls del krävs en större kommunal samordning av hela integrationsfrågan16). I september 2014 beslu-
tade fullmäktige att tillsätta en integrationsberedning med syfte att förbättra integrationsarbetet. För att Sundsvall 
ska upplevas som attraktivt att flytta till bör det finnas ett brett utbud av jobb och bostadsmöjligheter. I Sundsvall 
är det idag bostadsbrist, vi behöver minst 250 nya bostäder per år med tanke på befolkningsökning, kommunens 
tillväxtmål, det uppdämda bostadsbehovet, behovet av vårdbostäder och en viss lägenhetsreserv för omflyttning17).
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Utbildning
Utbildningsnivå
Utbildning har blivit allt viktigare i dagens samhälle för att kun-
na konkurrera på arbetsmarknaden och inte hamna utanför. Ut-
bildning främjar förutsättningarna för en jämlik hälsa. Sundsvall 
vill nå en ökad utbildningsnivå i alla åldrar. Det är stor skillnad 
i utbildningsnivå mellan män och kvinnor i Sundsvall. Störst 
skillnad ses i åldersgruppen 45-64 år där större andel kvinnor 
än män har en hög utbildningsnivå, högskoleutbildning tre år 
eller längre.  Det är också stora skillnader i utbildningsnivå mel-
lan olika områden i Sundsvall. Störst andel med hög utbildning 
återfinns i Granloholm och i centrum. Generellt kan sägas  att ju 
längre ut från centrum man kommer desto färre har hög utbild-
ning och fler har enbart gymnasieutbildning18). 
    Under 2013 fullföljde 72 % av alla gymnasieelever i Sundsvall 
sin gymnasieutbildning inom fyra år, andelen flickor och pojkar 
är nästan lika stor. Det innebär en tydlig förbättring av pojkarnas 
resultat från 2012 som då låg på knappt 65 %. Däremot var det 
fler flickor som fullföljde sin utbildning inom fyra år under 2012 
jämfört med år 2013. Bästa stad under 2013 var Lund med 83 %.19)

Att inte fullfölja gymnasiet med godkända betyg får konse-
kvenser för ungdomarnas möjligheter i livet, till exempel kan de 
få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sundsvalls mål är att ha Sveriges bästa skola där elever har 
goda resultat och lust att lära mer. Sundsvall rankades år 2013 
som 121 av 290 i skolrankingen som görs av Dagens samhäl-
le ”Skola för pengarna”. Det är en försämring sedan 2012 då 
Sundsvall hamnade på plats 99. Rankingen jämför vilka resurser 
som läggs på skolan i förhållande till uppnått resultat.         
Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat 
dramatiskt och enligt Skolverket har sannolikt det fria skolva-
let bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka 
läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste om-
rådena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan 
enligt Skolverket20).  

Ungdomars syn på framtiden
Sundsvall strävar efter att unga ska ha en positiv syn på framti-
den. Ungdomars framtidstro är en viktig faktor som kommer att 
påverka deras framtida agerande i olika sammanhang. Det som 
påverkar ungas syn på framtiden är bland annat arbete, studier, 
kompisar och fritidsaktiviteter.

I den senaste LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ung-
domspolitiken), från år 2012 svarade majoriteten av eleverna i 
årskurs åtta i Sundsvall att de var hoppfulla inför framtiden. Mer 
än hälften av flickorna i årskurs åtta svarade att de planerar att 

18)	Hälsa	på	lika	villkor,	nationell	befolkningsenkät	2010
19) Kolada
20) Skolverkets lägesbedömning 2013

     Sundsvall        Bästa stad       Större städer (ovägt medel)
   Datakälla: Kolada
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Trygghet och tillit
Våldsbrott
Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Den be-
ror bland annat på rädslan eller oron för att utsättas för brott och 
ordningsstörningar. Rädslan eller oron bygger på en känsla av 
bristande kontroll, tillit till samhället och till andra människor i 
relation till tron på sin egen förmåga att förhindra och hantera 
konsekvenser av brott.  

Under år 2013 hade Sundsvall 13 anmälda våldsbrott per 
1000 invånare. Örnsköldsvik är den stad, i gruppen större stä-
der i Sverige, som har lägst antal anmälda våldsbrott med sex 
stycken per 1000 invånare under år 201322).

För att främja och öka tryggheten hos kommuninnevånarna i 
Sundsvall finns en trygghetssamordnare, ett trygghetsråd med stra-
tegisk funktion och 14 lokala trygghetsgrupper. De samverkar för 
att göra Sundsvall till tryggare plats att leva och bo i. Under 2013 har 
många av trygghetsgrupperna fortsatt att gå trygghetsvandringar i 
sina områden. Det vill säga att man tillsammans med de som bor i om-
rådet kartlägger trygga och otrygga platser och åtgärdar otryggheten. 
  Utvecklingen av trygghetsarbetet både på en strategisk och på 
en lokal nivå fortsätter. Samarbetsavtal med polisen är en vik-
tig del i det arbetet och polisen har representanter i alla lokala 
trygghetsgrupper.  Trygghetsmätningar som polisen i Väster-
norrland genomfört visar att Sundsvall uppfattas som en trygg 
kommun i nationell jämförelse23) I den senaste mätningen år 
2013 noteras det bästa generella trygghetsvärde som redovisats 
under 2000-talet. Sundsvalls kommun närmar sig Västernorr-
lands medelvärde, vilket är mycket ovanligt i de flesta regioner 
där större orter och städer oftast per automatik har sämre värden 
än mindre orter24).

21)	Ung	företagsamhet	Västernorrland.	För	läsåret	2012-2013	fanns	
siffror	på	kommunnivå,	för	2013-2014	finns	endast	siffror	på	länsnivå.	
22) Kolada
23)Sammanställning	från	Trygghet	och	Management	AB,	på	uppdrag	av	
Polismyndigheten	i	Västernorrland.
24)”Rapport	trygghetsmätning	år	2013	i	Västernorrlands	län”,	Kjell	Elefalk,	
Trygghet	och	Management	AB,	på	uppdrag	av	Polismyndigheten	i	Väs-
ternorrland.

flytta från kommunen för att prova något nytt. Motsvarande siff-
ra bland pojkarna var 27 %. 

LUPP-undersökningen görs vart tredje år, med nästa under-
sökning år 2015.

Ung företagsamhet
Unga är en resurs för utveckling och förnyelse. Föreningen Ung 
Företagsamhet Västernorrland, UF, jobbar genom ett utbild-
ningskoncept inom skolan för att länet ska få fler företagsamma 
unga människor. Läsåret 2013-2014 bedrev 24 % av länets hög-
stadie- och gymnasieungdomar UF-företag, i Sverige som hel-
het är motsvarande siffra 21 %.

Studier visar att före detta UF-elever startar företag i högre 
utsträckning än de som inte drivit UF-företag. Dessa elever visar 
också en större förmåga till samarbete och problemlösning och 
har bättre självförtroende21).

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
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Foto: Helene Ivares
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25)	Folkhäsomyndigheten,	folkhälsodata	
26) Kolada

Tillit
Tillit har samband med till exempel självskattad hälsa, tillfreds-
ställelse med livet, funktionell hälsa, dödlighet. I områden med 
stora inkomstskillnader är människor mindre benägna att lita på 
varandra. Där är det mer vanligt med våld och de sociala re-
lationerna är svagare. Att känna trygghet i sitt närområde och 
bostadsområde har stor betydelse för både trivseln och hälsan.  
Upplevd trygghet ger förutsättningar för att själv kunna välja 
var man vill vistas, till exempel promenera, utan att känna rädsla 
för brott. 

75 % av Sundsvalls invånare känner tillit till andra, och det 
är ingen skillnad mellan kvinnor och män. Bästa kommun år 
2013 var Kungsbacka där i genomsnitt 85 % av invånarna kän-
ner tillit till andra25). 

Nöjd kundindex - hemtjänst
Brukarna har i nationella undersökningar fått ange hur nöjd man 
är med hemtjänsten. Under 2013 hade Sundsvalls kommun ett 
nöjd kundindex som låg på 91 %, en förbättring från 2012 med  
4 %. Bästa kommun under 2013 var Lekeberg med 100 % nöjd-
het. Riket som helhet låg på 91 % under 201326).  

Foto: Linga Sjöqvist
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Hälsa
Självskattad hälsa
Självskattad hälsa är en viktig markör för att följa hälsoutveck-
ling och är en av de mest använda indikatorerna för att beskriva 
en befolknings hälsa. Hälsoutvecklingen har stor betydelse för 
målet om en livsmiljö i toppklass i Sundsvall.

Sambandet mellan socioekonomiska förhållanden och själv-
skattad hälsa är starkt. Arbete, god ekonomi, upplevelsen av gott 
bemötande och fysisk aktivitet är friskfaktorer som ger god hälsa 
och bidrar till samhällets utveckling. Motsatsen är riskfaktorer för 
dålig hälsa som med stor sannolikhet kan leda till negativa konse-
kvenser för samhället27). 

I Sundsvall skattar unga människor sin hälsa bättre än äldre, ju 
yngre man är desto bättre skattar man den. I Sundsvall svarar 71% 
att de har en bra hälsa år 2013. Det är ingen nämnvärd skillnad 
mellan män och kvinnor i hur de skattar sin hälsa. Bästa kommun 
år 2013 är Täby med 83 % 28). 

Ohälsodagar
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbets-
skadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjuker-
sättning från socialförsäkringen i befolkningsgruppen 16-64 år. År 
2013 hade befolkningen i Sundsvall i genomsnitt 29 ohälsodagar 
per invånare, kvinnor hade 35 dagar och männen 23 dagar. Sunds-
vall har därmed ett något lägre ohälsotal än riket som har 30 ohälso-
dagar per invånare och år i genomsnitt. Bästa kommun under 2013 
var Danderyd med 12 ohälsodagar per person och år29). 

Utbildningsbakgrund har en stor betydelse för antalet ohälso-
dagar. Ju högre utbildning desto färre antal ohälsodagar. Totalt sett 
så har antal ohälsodagar för män och kvinnor i Sundsvalls kom-
mun minskat sedan 2008. Villkoren i socialförsäkringen ändrades 
2007 och de skärpta reglerna kan ha medfört att antalet ohälsoda-
gar minskat.

Fysisk aktivitet
Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för hälsa. De 
nuvarande nationella rekommendationerna är 30 minuters dag-
lig fysisk aktivitet för vuxna och 60 minuter för barn och unga. 
I Sundsvall uppgav 65 % av männen år 2013 att de är fysisk 
aktiva minst 30 minuter per dag. Motsvarande siffror för kvin-
nor är 62 % 30). 

Sundsvall ligger bra till vid en jämförelse med riket i övrigt. 
Bästa kommun år 2013 var Lund där 73 % svarade att man var 
fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag.

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-
kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, 
psykisk ohälsa och cancer. 

27) Folkhälsomyndigheten 
28) Kolada
29) Kolada
30) Folkhälsomyndigheten

Datakälla: Folkhälsomyndigheten

Andel invånare 18-80 år med bra självskattat hälsotill-
stånd
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Delaktighet 

31) Naturvårdsverket
32) Folkhälsomyndigheten
33) Hushåll som har en disponibel inkomst per person som är lägre 
än	60	procent	av	medianvärdet.
34)	Folkhälsomyndigheten,	Barn		och	unga	2013

Ekonomiskt utsatta hushåll
Ekonomiska resurser är en av de viktigaste påverkansfaktorerna 
för hälsa. Ju högre inkomst desto bättre hälsa. Med "ekonomiskt 
utsatta" menas hushåll med låg inkomst och/eller med socialbi-
drag. Med försörjningsstöd menas att sådant erhållits minst en 
gång under året. Från år 2008 till år 2012 har antalet barn i Sunds-
vall som lever i ekonomiskt utsatta hushåll varierat mellan 11-12 %.  
Siffran för riket har under samma period varierat mellan 12-13 %. 
Bästa kommun var Lomma och Härryda med 4 % 32).

Andelen vuxna med barn under 18 år som har haft svårigheter 
att klara av de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med 
mera har minskat mellan åren 2004 till 2011. Sett till rikssiffror 
har andelen som lever i relativ fattigdom33)ökat under 2000-ta-
let. Skillnaderna mellan olika grupper har också ökat. Särskilt 
ekonomiskt utsatta är ensamstående med barn. År 2010 var det 
ungefär tre gånger så vanligt att ensamstående med barn levde 
i relativ fattigdom, jämfört med sammanboende med barn. Det 
är också vanligare att ensamstående med barn saknar kontantmar-
ginal och har svårigheter att klara av de löpande utgifterna, jämfört 
med sammanboende med barn34). 

Sundsvalls kommun har under åren 2012-2013 gjort en sär-
skild satsning på sommarjobb för att stärka barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll. 

Friluftsliv
Sveriges Friluftskommun
Sveriges Friluftskommun är en utmärkelse som delas ut av Na-
turvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett 
antal föreningar. 

År 2014 delar tre kommuner på förstaplatsen (Leksand, Sö-
derhamn och Örebro) med 31,5 poäng. Därefter kommer Hud-
dinge, Sundsvall och Örnsköldsvik med 31 poäng vardera. De 
senaste fyra åren har Sundsvall legat bland de tre bästa i landet31).  

En av Sundsvalls framgångsfaktorer är det långsiktiga och 
breda samarbetet med flera kommunala förvaltningar och oli-
ka föreningar när det gäller friluftsfrågor, bland annat genom 
Sundsvalls natur- och friluftsråd. Det område som Sundsvall be-
höver jobba mer med för att åter placera sig högst upp, är kom-
munens arbete med friluftsliv på politisk/strategisk nivå. Kom-
munen har därför påbörjat arbetet med att ta fram en Natur- och 
friluftsplan, som beräknas vara klar i början av 2016. 

Max poäng 2014:   32,0 
Vinnarkommunerna (Leksand, Söderhamn och Örebro:  31,5
Sundsvall:                                                                        31,0
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I mars 2014 hade 304 personer fått anställning genom Ko-
miJobb35). Detta har berört 153 barn, genom att de har fått en 
självförsörjande förälder med daglig sysselsättning i form av 
anställning/studier36). 

Socialt deltagande
Studier har visat att personer med starka band till familj eller 
omgivning lever längre och har bättre hälsa samt en ökad kapa-
citet att återhämta sig från sjukdom till skillnad från socialt iso-
lerade individer. Socialt deltagande37). har en indirekt påverkan 
på hälsan genom dess betydelse för olika levnadsvanor. För att 
känna samhörighet med samhället måste människor kunna påverka 
sina egna livsvillkor och utvecklingen av det samhälle de lever i38). 

Formerna för socialt deltagande varierar mellan olika ålders-
grupper, utbildningsnivåer och mellan socioekonomiska grup-
per. I Sundsvall har 19 % av kvinnorna och 24 % av männen ett 
lågt socialt deltagande. På riksnivå har 19 % av kvinnorna och 
22 % av männen ett lågt socialt deltagande39). 

Valdeltagande
 Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått för att 
synliggöra demokratisk delaktighet. Det finns ett samband mellan 
demokratisk delaktighet, och självskattad hälsa, där grupper med 
ett lågt valdeltagande också redovisar en låg självskattad hälsa.  

Under år 2010 röstade 82 % av Sundsvalls invånare i kom-
munvalet och 2014 hade valdeltagandet ökat till 84 %. Detta kan 
jämföras med att i riket röstade 83 % i kommunvalen 2014. Värt 
att notera är att inom Sundsvalls kommun skiljer valdeltagandet 
markant mellan olika valdistrikt med en spännvidd från  68 – 91 %.

Unga i arbete
Under år 2012 hade 59 % av de unga i Sundsvall i åldern 20-

24 år ett arbete vilket är en förbättring med 2 % jämfört med året 
innan. I jämförelse med riket ligger Sundsvall något lägre. Bästa 
kommun år 2012 var Kiruna där hela 84 % av befolkningen i 
ålderns 20-24 år hade ett arbete.
    Att minska ungdomsarbetslösheten handlar i första hand om 
unga människors möjligheter till ett självständigt liv. Europapar-
lamentet har beviljat ett särskilt krisstöd till de regioner i EU där 
ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent. Förutom Sverige 
kvalificerar sig även Portugal, Irland, Grekland och Spanien. Väs-
ternorrlands län har tillsammans med Värmland, Dalarna, Gävle-
borg, Jämtland, Skåne, Blekinge och Västmanland beviljats kris-
stöd om 780 miljoner kronor. Samtidigt ska regionerna och staten 
bidra med ytterligare en tredjedel av den summan, totalt blir det 
en dryg miljard att dela på. För kommunerna är en hög sysselsätt-
ning av stor betydelse, både för att säkerställa nödvändiga skatte-
intäkter och för att begränsa kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 
Kommunala insatser har en avgörande roll för ungas möjligheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden40).

35)	KomiJobb,	ett	samverkansprojekt	mellan	FAVI	och	socialtjänsten	
med individanpassade insatser i syfte att öka deltagarnas anställ-
ningsbarhet och i förlängningen stadigvarande självförsörjning
36) Socialförvaltningen 2014
37) Socialt deltagande mäts genom att deltagarna i en nationell be-
folkningsenkät anger hur många och vilka slags aktiviteter de deltar i
38) Folkhälsomyndigheten
39) Folkhälsomyndigheten
40)  Sveriges kommuner och landsting 2013
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Mångfald
Integration
Sundsvall hade 2013 en befolkning på 96 978 invånare, varav 48 
306 män och 48 672 kvinnor. Av samtliga invånare var 9 %, 9050 
personer, utrikes födda. Av dessa är 4434 män och 4616 kvinnor. 
Nästan hälften, 49 %, av de som är utrikes födda har bott i Sunds-
vall 10 år eller mer. 27 % har bott i Sundsvall i 25 år eller mer. 

Genom att följa utrikes födda inflyttade mellan åren 2008 till 
2012 och för varje år räkna bort såväl nytillkomna inflyttare som 
utflyttare under dessa år kan man utläsa att tre av tio inflyttade 
år 2008 fortfarande bodde i kommunen 2012 och för inflyttade 
år 2009 bodde fyra av tio kvar år 2013. Det innebär att 60-70 % 
av inflyttare från utlandet har lämnat kommunen inom fyra år 41). 

Ett stort problem som Sundsvall står inför idag är att det är svårt 
att hitta bostad till de personer som får uppehållstillstånd eftersom 
det är brist på hyresrätter. Ett annat problem är att det tar orimligt 
lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Bland utrikes födda är 
arbetslösheten 29,5% i Sundvsvall jämfört med 20,1 % i riket 42). 

Länet har nu de högsta siffrorna för mottagande av flykting-
ar på flera år. Det är nu i nivå med det mottagande länet hade 
under början av 1990-talet till följd av krigen på Balkan. Den 
ökade invandringen medför att det finns behov av att öka antalet 
kommunplatser.  I sommar har också Migrationsverket skrivit 
upp sin prognos för nyanlända, vilket kommer att skapa ett ökat 
tryck på kommunernas mottagande. Många personer bor kvar 
på Migrationsverkets boenden trots att de fått uppehållstillstånd.  
på grund av bristen på bostäder. 

RFSLs kommunundersökning
Sundsvall placerades på plats 15 i RFSL:s kommunundersök-
ning 2014. I undersökningen granskas faktorer som är relevanta 
för att mäta skillnader i förutsättningar för de invånare som är 
hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra 
personer med queera uttryck och identiteter). Enkäten till lan-
dets kommuner har gjorts i samarbete mellan RFSL och Sveriges 
Kommuner och Landsting. Undersökningen baseras på bedöm-
ningsfaktorer som omfattar sex olika områden;  kommunens verk-
samhet, skolan, utbildningsinsatser, hbtq-samhällets infrastruktur, 
utsatthet för hatbrott och attityden till hbtq-personer.

Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former 
av kränkningar och innebär att någon eller några kränker princi-
pen om människors lika värde. Under år 2013 upplevde 17 % av 
Sundsvalls kommuninnevånare att man utsatts för någon form 
av kränkande behandling, 20 % av kvinnorna och 14 % bland 
männen. I riket var det 20 % som svarade att man någon gång 
hade utsatts för kränkande behandling. Bästa kommun år 2013 
var Vansbro med 12 %43).

41) Det går inte att följa utvecklingen längre än 4 år med tillgänglig statistik 
eftersom	statistiken	därefter	inte	finns	årsvis	uppdelad.
42) FAVI
43)	Folkhälsomyndigheten,	folkhälsodata 
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Ekologisk hållbarhet
Livskraftiga ekosystem och fungerande ekosystemtjänster 44) är grunden för mänsklig välfärd och för en god 
livsmiljö. Det innebär att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas, samt att den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en långsiktigt god ekologisk hus-
hållning tryggas. Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
ska gynnas så att ett kretslopp uppnås. Samhället ska vara miljösmart och klimatsäkert.

Markörer och beskrivningar som tas upp i detta kapitel har koppling till målen:

➤ Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla väderstreck

➤  Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och   
      klimatsäkert samhälle.

Sammanfattande analys
Luftkvalitén har förbättrats påtagligt under de senaste åren. Halterna av svaveldioxid och luftburen PAH (Polyaromatiska 
kolvärden) har minskat kraftigt. I innerstaden finns dock trafikrelaterade föroreningar med partiklar och kvävedioxid. Påver-
kan från biltrafiken innebär hälsomässiga risker. Att omställningen av bilparken går från bensin till diesel istället för fossilfria 
alternativ är en del av förklaringen till högre halter av kvävedioxid. Visserligen ökar andelen miljöbilar i Sundsvall, men 
ökningen är för liten. Under första halvan av 2014 har luftkvalitén förbättrats. Om det beror på de åtgärder som gjorts för att 
förbättra luftkvalitén eller den milda vintern är för tidigt att säga.

Den viktigaste förutsättningen för mer hållbara transporter är så klart infrastrukturen med lättillgänglig kollektivtrafik, väl 
utbyggt gång- och cykelvägnät, tankstationer för fossilfritt drivmedel och laddstationer för elbilar. Sundsvall pågår nu arbete 
inom alla dessa områden, det är av största vikt att arbetet fortskider. Det är även viktigt att arbeta med beteendeförändring för 
att få större utväxling på de infrastruktursatsningar som görs. Grundorsaken till att vi fortfarande använder oss av hållbara 
transporter i så liten utsträckning är troligtvis att det fortfarande är för lätt och för billigt att använda sig av fossila drivmedel. 

Det finns sedan länge kända problem och åtgärdsbehov på det nationella järnvägsnätet inom Sundsvalls kommun. För-
studier har tidigare upprättats för tänkta åtgärder och åtgärderna finns nu med i  den nationella transportplanen för 2014-2025 
med planerad byggstart 2017 och 2018. 
Om Sundsvall ska bli en föregångare vad gäller att utveckla kommunikationer och logistiklösningar med gröna resor och 
transporter i alla väderstreck krävs en helhetssyn på kommunikationer och relativt snabba förändringar som leder till ökad 
andel kollektivtrafik och cykeltrafik och minskad andel biltrafik. Den biltrafik som finns behöver till större andel drivas av 
fossilfria bränslen. Vi behöver förändringar som gör att en större del av godstransporterna kan gå via järnväg och de godstran-
sporter som ändå går på väg behöver till större andel drivas av förnyelsebara drivmedel. 

Den positiva utvecklingen av andelen ekologisk mat i kommunkoncernen har avstannat, vilket både ökar kommunens 
miljöpåverkan och hälsopåverkan hos de individer som äter vår mat. Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall minskar något 
men det krävs ändå stora förändringar inom främst transporter, industriprocesser och energiförsörjning för att vi ska nå håll-
bara nivåer eftersom dessa sektorer står för den största delen av våra utsläpp av växthusgaser.
  Fler och fler potentiellt förorenade områden upptäcks. I en kommun som Sundsvall spelar förorenade områden en stor roll 
för markutnyttjande och fortsatt samhällsutveckling. Att omvandla gammal förorenad industrimark till nya och mer attraktiva 
områden kan leda till betydande positiva samhällseffekter.  Gamla miljösynder innebär också att Sundsvall har många vat-
tenförekomster där åtgärder krävs.

Andelen miljöcertifierade skolor har ökat med 5 % mellan 2012 och 2013. Sundsvall har globalt sett goda förutsättningar 
för att vara en klimatsäker kommun. Lokala effekter av klimatpåverkan identifierades 2011 och många olika aktiviter för 
klimatsäkring pågår nu. Dagvattenproblematiken vid större nederbördsmängder är Sundsvalls största utmaning relaterat till 
klimatpåverkan. Mycket finns fortfarande att göra för att klimatsäkra kommunen och det är viktigt att arbetet fortskrider. 

Det är otroligt viktigt att arbeta med både förnyelsebara energikällor och energieffektivisering för att nå en hållbar en-
ergianvändning. Fjärrvärmens ordinarie drift i Sundsvall sker sedan slutet av 2013 utan olja, vilket måste ses som en stor 
framgång. 

44) Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande	bland	annat	luft-	och	vattenrening,	jordbildning	och	naturupplevelser.
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45)	Naturvårdsverkets	rapport	6537	-	Underlag	till	en	färdplan	för	ett	
Sverige	utan	klimatutsläpp	2050
46) Sundsvall Energj AB
47) Sundsvall Energi AB

Energi och klimat
Växthusgaser 
Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall 2012 motsvarar ca 7,69 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare, något mer jämfört med medel-
värdet för större städer: 6,26 ton koldioxidekvivalenter per invå-
nare samma år. Det bör jämföras med att växthusgasutsläppen 
bör minskas till högst två ton koldioxidekvivalenter per person 
och år till år 2050 för att klara målet att begränsa ökningen av 
den globala medeltemperaturen till högst 2 grader45). Bästa stad 
2012 är Lund med 2,67 ton koldioxidekvivalenter per invånare. 
Enligt de beräkningar som Naturvårdsverket gjort blir dock ut-
släppen 25-35 % högre om man räknar med hela konsumtionen 
(både import och export av koldioxid) och inte bara de utsläpp 
som sker i Sverige.

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall 2012 är den lägsta 
nivån sedan lågkonjunkturåret 2009.Växthusgaserna i Sundsvall 
kommer främst från industriprocesser, transporter, och energi-
försörjning. 
För att kunna erbjuda ett klimatsmart samhälle strävar Sundsvall 
efter att fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen. Genom ett 
samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA har användningen 
av fossil energi i Sundsvalls fjärrvärmenät minskat kraftigt och 
ersatts med förnyelsebar energi från Östrands massafabrik och 
Ortvikens pappersbruk. Oljeminskningen kommer att få full ge-
nomslagskraft först eldningssäsongen 2014/2015. I fjärrvärme-
nätet medför detta en minskning med ca 15 000 ton olja och en 
minskning med koldioxidutsläpp på ca 45 000 ton/år. Hos SCA 
minskar koldioxidutsläppen med ca 25 000 ton per år. Från eld-
ningssäsong 2014/2015 kommer i princip den fossila delen bestå 
av avfallbränslets plastandel. Olja kommer dock vara kvar som 
reservkapacitet. För 2013 var andelen fossil energi i fjärrvärme-
nätet 34 % och andelen återvunnen energi 66 %46).

Ytterligare en faktor som bidrar till minskade utsläpp av 
växthusgaser på energisidan är att fler ansluter sig till fjärrvär-
menätet och därmed byter ut sin tidigare energikälla mot en med 
lägre utsläppsnivåer. Vissa år har stora satsningar gjorts för att 
ansluta många fastigheter till fjärrvärmenätet. En ökad anslutnings-
grad visar resultat under 2011 då nyanslutna fastigheter bidrar till 
en minskning med 1380 ton koldioxid/år. År 2012 ledde nyanslut-
ningar till en minskning med 228 ton/år och 2013 med 273 ton/år47 )
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48) SCB
49) Miljömålsportalen

Energianvändning 
Den totala energianvändningen i Sundsvall har ökat med drygt 
1 miljon MWh mellan 2009 och 2010, vilket skulle kunna för-
klaras både av att vintern 2010 var kallare än normalt och att det 
rådde lågkonjunktur under 2009. Det är inte möjligt att få fram 
senare värden på den totala energianvändningen i Sundsvall än 
från 2010. Redovisning av den kommunala och regionala en-
ergistatistiken från 2009 och framåt skiljer sig från tidigare år 
och äldre data är därför svår att jämföra med48). Energianvänd-
ningen i Västernorrlands län är per capita landets näst högsta, 
vilket beror på länets industristruktur. En stor del av industrins 
energianvändning i länet utgörs dock av förnybar energi49). Att 
arbeta långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering 
är en viktig fråga för att minska energianvändningen och re-
ducera koldioxidutsläpp. Sundsvalls kommun arbetar enligt en 
energi- och klimatstrategi för att minska kommunkoncernens 
energiförbrukning avseende byggnader, transporter och energi-
produktion. Sundsvalls kommuns arbete med energieffektivise-
ring i fastigheter är internationellt intressant eftersom Sundsvall 
jobbar med innovativa lösningar både för finansiering av ener-
gieffektiviseringsprojekt och för arbetssättet som används inom 
projekten. Även omställningen till elbilar och utbyggnaden av 
laddinfrastruktur har fått mycket uppmärksamhet på den natio-
nella arenan. Energieffektiviseringsstrategin kommer att utökas 
under 2015 till att även omfatta längre tjänsteresor, arbetsresor, 
intern klimatkompensation, Va-verksamhet, utebelysning samt 
upphandling av transporttjänster och entreprenader.

Klimatsäkring 
Sundsvall strävar efter att vara en av världens mest klimatsäkra 
platser. Lokala effekter av klimatförändringar har analyserats i 
projektet Klimatanpassa Sundsvall som slutfördes 2011. Hänsyn 
tas till klimatsäkring vid nyetableringar av olika verksamheter. 
En av klimatförändringarnas tydliga konsekvenser är ökad inten-
sitet vid kraftiga regn. Detta innebär att det finns många mil med 
dagvattenledningar som är eller riskerar att bli underdimensio-
nerade. Att möta dessa utmaningar är ett av Sundsvalls svåraste 
och viktigaste anpassningsområden. I kommunens översiktsplan 
finns riktlinjer för dimensionering av dagvatten, hantering av 
höga flöden, stigande havsnivåer med mera. 

    Det finns behov att bland annat värdera ny klimatforsk-
ning för att anpassa förebyggande åtgärder. Klimatforskningen 
utvecklas och förfinas ständigt, samtidigt som vi också kan 
mäta fler och fler förändringar i dagens klimat. Särskilt viktigt 
är att värdera risken att föroreningar frigörs i ett förändrat kli-
mat. Spridning av föroreningar kan ske genom ökande ras- och 
skredrisker, genom markerosion vid skyfall, men även genom 
stigande grundvattennivåer. 

Foto: Linga Sjöqvist



30    

Hållbart Sundsvall 2014 -  Ekologisk hållbarhet

Klimatförändringarna ökar risken för mer intensiv neder-
börd. Därför är det viktigt att gå vidare med de ytavrinnings-
studier vid extrema skyfall som gjorts över Sundsvall, för att 
förebygga allvarliga konsekvenser. Beredskapen att agera ska-
deförebyggande vid kraftiga skyfall kan också förstärkas. 

Ett annat exempel är att våren kommer allt tidigare, vilket 
ger naturen längre tid att torka upp innan högsommaren. Det i 
sin tur gör att torra somrar kan bli ännu torrare i framtiden. Det 
ökar risken för skogsbrand. Hur en skogsbrand utvecklas beror 
även på hur skogen ser ut och dess förvaltning. Sundsvalls kom-
mun förvaltar ungefär 3000 ha tätortsnära produktiv skogsmark, 
med fokus på att gå från uteslutande granskog till betydligt mer 
blandskog genom inblandning av lövträd. 

Nedan redovisas exempel på klimatanpassningsåtgärder som på-
går eller har genomförts; 
• Övervakningssystem infört i Selångersån. 
• Laserscanning av landskapet för att kunna göra flödesanaly-

ser (vart tar vattnet vägen när det regnar), delvis genomfört 
– analyser pågår 2013-14.

• Analyser av bäckars flödeskapacitet – d v s vilka nivåer 
klarar bäckarna och var finns hindren som resulterar i över-
svämning. Påbörjat för några bäckar.

• Ökad dimensionering av trummor m m i bygget av ny E4 
för att hantera ökade vattenmängder på grund av klimatpå-
verkan. 

• Översvämningsskydd vid Sporthallsbadet för att klara höga 
nivåer i Selångersån. Projektering pågår.

• Utredning om ansvar och strategi för dagvatten.
• I skötselplanen för naturreservatet Norra Stadsberget har 

hänsyn tagits till ökad brandrisk i skog och mark på grund 
av förändrat klimat. 

• En kommuntäckande VA-plan har arbetats fram och anta-
gits av kommunfullmäktige. Den innehåller information 
om områden där särskild hänsyn bör tas till dagvatten och 
ökade regnmängder. Arbetet har samordnats med översikts-
planen ÖP 2021. 

• Sundsvalls Elnäts kraftledningar som sitter på trästolpar 
byts ut mot jordkablar i marken för att eldistributionen ska 
bli betydligt mindre känslig för extremt väder. Ledningsnä-
tet byggs så att man kan koppla om i nätet så att matningen 
kan ske från ett annat håll när störningar sker.

Foto: Stock xchng
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50)Klimatanpassa	Sundsvall	2010
51)	Wifsta	vattentänkt	-	Effekter	av	ett	likalt	förändrat	klimat,	
examensarbete vid Mittuniversitetet Linn Glan 2010
52)	Trafikanalys	-	Lokal	och	regional	kollektivtrafik	2013	Statistik	2014:22

Dricksvatten
Dricksvattnets kvalitet vid Wifsta vattentäkt har redan påver-
kats av klimatförändringar. Medeltemperaturen i Indalsälven 
och grundvattnet har ökat med nästan en grad mellan 1995 och 
2010, visar en undersökning50) gjord 2010. Den högre tempera-
turen påverkar delvis vattnets kemi och biologi negativt. Det gör 
att pH-värdet och kalciumhalten med flera parametrar har sjun-
kit i grundvattnet och att mängden organiskt kol i älvsvattnet 
har ökat. Denna effekt kan förstärkas om temperaturerna fortsät-
ter att stiga. I övriga vattentäkter inom Sundsvalls kommun är 
klimatförändringarnas påverkan ännu inte undersökt på samma 
sätt som i Wifsta. 

De största vattentäkterna, Wifsta, Grönsta och Nolby, står 
för drygt 90 % av vattenproduktionen och eftersom de ligger 
nära älvarna kan råvattenkvaliteten i dessa vattentäkter föränd-
ras om älvvattnets kvalitet förändras. Allt råvatten från vatten-
täkterna i Sundsvall behandlas idag med UV-ljus för att motstå 
mikrobiologisk påverkan.

Vattentäkterna i Sundsvall har gott om vatten med god kva-
litet, men klimatförändringar kan i framtiden leda till att en eller 
flera av vattentäkternas råvatten behöver behandlas51).

Transport och infrastruktur
Persontrafik 
Mellan 2012 och 2013 är resandet med kollektivtrafiken i Sunds-
vall oförändrat med 72 resor per invånare. Kollektivtrafikresan-
det ligger därmed kvar på en hög nivå efter den kraftiga ökning-
en mellan 2009 och 2012, som främst beror på införandet av 
tio-minuters trafik och en omfattande linjeomläggning. 
Under år 2013 gjordes i riket 148 kollektivtrafikresor per invåna-
re vilket innebär en ökning från 145 resor/invånare år 2012. Det 
är dock svårt att jämföra rikssnittet mot antal resor i Sundsvall 
eftersom rikets siffra är ett medelvärde av resande inom såväl 
stora som små län med helt olika kollektivtrafikutbud. I Väster-
norrland 2013 motsvarade kollektivtrafikresandet 42 resor per 
invånare, en minskning jämfört med 2012 då resandet i länet 
uppgick till 44 resor per invånare52)   

För att förenkla det kollektiva resandet arbetar Sundsvall för 
att skapa ett samlat resecentrum vid Sundsvalls centralstation. 
Att bygga resecentrum handlar om att skapa bussdockning för 
fjärr-, förorts-, och ersättningsbussar och knyta ihop resecentrum 
med centrum om kringliggande stadsdelar både norr och söder 
om bangården. I den nationella transportplanen planen finns stat-
lig medfinansiering till resecentrum i Sundsvall samt medel för 
att förbättra plattformar och skapa planskild plattformsangöring.

Foto: Stock xchng
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Sedan några år genomförs nu en satsning på gång- och cykelin-
frastruktur för att öka cyklandet i Sundsvall., satsingen innehål-
ler även kampanjer för att få fler att cykla.  Cykeltrafiken mäts 
på två fasta punkter i Sundsvall sedan 2011 och 2012. Vid båda 
mätpunkterna har antalet cyklister per vardagsmedeldygn  ökat. 
Antalet cyklister sjunker markant under vinterhalvåret. Högst 
är cyklandet i augusti, då antalet cyklister per vardagsdygn är 
205 vid Kulturmagasinet och 485 längs Universitetsallén. Lägst är 
cyklandet i januari, då antalet cyklister per vardagsdygn är 30 vid 
Kulturmagasinet och 82 längs Universitetsallén.

Trenden visar att andelen miljöbilar ökar i Sundsvall men att 
vi ligger 3 procentenheter under medelvärdet för större städer 
och till den bästa kommunen Solna har vi långt kvar53). En ny 
miljöbilsdefinition som kopplar utsläppen till fordonets tjänste-
vikt började gälla från 2013 och den tillåter större fordon att 
släppa ut mer än lättare fordon. Detta innebär att bilar registrera-
de före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 
och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla 
kriterierna för MB2013.

Totala bilantalet i Sundsvall har ökat med drygt 500 bilar 
årligen mellan 2011 och 2013, dessutom har andelen dieselbi-
lar ökat under samma period, från 17 % till 24 %. De senaste 
årens ökning av andelen dieselfordon får också genomslag på 
luftkvalitén i innerstan eftersom dieselbilar ger högre utsläpp av 
kvävedioxid än bensinbilar54).  

Luftföroreningar
Diagrammet till vänster visar att Köpmangatan under 2013 hade 
56 överskridanden av partikelhalten 50 g/m3 mätt som dygns-
medelvärde vilket är över miljökvalitetsnormen. Miljökvali-
tetsnormen tillåter 35 överskridanden. Den största orsaken till 
höga partikelhalter är slitage från vägbanan, främst orsakat av 
de dubbade vinterdäcken. Under 2014 har miljökvalitetsnormen 
överskridits 9 gånger under perioden januari till maj. 

Överskridandet av miljökvalitetsnormen för partiklar mätt 
som PM10 har rapporterats till Naturvårdsverket, som har begärt 
att ett åtgärdsprogram upprättas i Sundsvall. Kommunen har upp-
rättat ett åtgärdsprogram tillsammans med Trafikverket och Läns-
styrelsen i Västernorrlands län. Åtgärdsprogrammet antogs av 
kommunfullmäktige i september 2014. 

Partiklar i luft är starkt förknippade med en rad hälsoeffekter. 
Ökad sjuklighet, ökat antal sjukhusvistelser på grund av luftvägs-
sjukdomar, ökad medicinering för astmatiker och en ökad dödlig-
het i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar är några effekter som kon-
staterats efter korttidsexponering av för höga nivåer av partiklar.

53)	Kolada
54)	Trafikanalys
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Även miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har överskridits 
vid Köpmangatan de senaste åren. De höga halterna hör främst 
ihop med att dieselbilarna blir vanligare. Utsläppen av kväve-
dioxid utgör ett hälsoproblem. Korttidsexponering för kvävedi-
oxid kan ge försämring av lungfunktionen, en ökning av astma-
tiska reaktioner och påverkan på immunsystemet. Längre tids 
exponering kan ge en ökning av luftvägssjukdomar. Kvävediox-
id medverkar också i bildningen av ozon och vissa polycykliska 
kolväten samt bidrar till försurningen av mark och vatten.

Det är dock viktigt att påpeka att luftkvalitén i Sundsvall 
överlag har förbättrats, dock kvarstår problematiken med de tra-
fikrelaterade luftföroreningarna. Prognosen för 2014 är dock att 
samtliga miljökvalitetsnormer för luft klaras.

Fossilfri infrastruktur
Sundsvall eftersträvar en infrastruktur i nordsydlig- och östväst-
lig riktning som erbjuder fossilfria bränslealternativ till samtliga 
transportslag.

Väg
Möjligheten att tanka förnyelsebara drivmedel är en förutsätt-
ning för gröna transporter på väg. Sundsvalls kommun jobbar 
med den frågan på olika sätt, bland annat genom projekt Green 
Highway vars syfte är att göra E14, Sundsvall-Östersund-Trond-
heim, till en fossilbränslefri korridor. I Sundsvall finns ett tank-
station för fordonsgas som tillhandahåller naturgas med en viss 
inblandning av biogas. Ytteligare en tankstation för fordonsgas 
kommer att vara färdigställd sommaren 2015. Elbilar kan för 
närvarande laddas vid tre publika snabbladdstationer och tio 
smartladdstationer. Ytterligare två snabbladdstationer kom-
mer att installeras före årskiftet 2014/2015 och därefter cirka 
40 smartladdningsstolpar vilket reuslterar i cirka 100 publika 
laddpunkter. Ungefär lika många byggs mellan Bräcke och Stor-
lien. Detta är en följd av det projekt som Sundsvall Elnät AB 
driver tillsammans med Jämtkraft AB och Mittuniversitetet: 
”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del 
av framtidens smarta elnät och hållbara transporter” med finan-
siering från Energimyndigheten. Projektet omfattar en studiedel 
och implementering av infrastruktur  Denna typ av satsning är 
mycket viktig för att stimulera till en omställning av fordonspar-
ken. Det pågår även ett utredningsarbete för biogasproduktion. 
Bio Business Arena (BBA) arbetar med en utveckling av vätgas 
som fordonsbränsle. Andelen gas-, etanol-, el- och hybridbilar 
ökar i Sundsvalls kommun, om än blygsamt. 

    Bussarna i Sundsvalls stadstrafik är från och med juni 2014 
elhybrider som drivs med biodiesel, vilket är en stor förbättring 
med avseende på utsläpp av växthusgaser jämfört med den ti-
digare dieseldrivna busstrafiken. Även utsläpp av partiklar och 
kvävedioxid från busstrafik beräknas minska. Ytterligare en stor 
förbättring är att bussarna i den nybyggda bussdepån värms upp 
med fjärrvärme istället för med tomgångskörning innan körning.

Foto: Svante Harström
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Flyg 
Flygtrafik är ett transportslag med stor klimatpåverkan, ändå 
finns möjligheter att minska utsläppen. På Sundsvall Timrå Air-
port är en stor del av inflygningarna gröna. En grön inflygning 
kan jämföras med när bilar rullar nedför eller ECO-driving vil-
ket innebär minskat utsläpp och buller från flygplanen. Sunds-
vall Timrå Airport arbetar för att minska miljöpåverkan från 
flygplatsen, bland annat har man köpt in två eldrivna fordon och 
satt upp en publik snabbladdstation för elbilar. De har även arbe-
tat med energieffektiviserng i lokalerna och arbetar för att byta 
ut de fossila bränslen som används på brandövningsplatsen mot 
ett alkoholbaserat övningsbränsle55). 

Det pågår en utveckling av alternativa bränslen för kommer-
siell flygtrafik. Av de bränslen som har högst potential räknar 
branschen med betydande andel inblandning i fossila bränslen 
till 202056).  

Sjöfart och järnväg 
Då staten för några år sedan pekade ut vilka hamnar i Sverige 
som var av störst strategisk betydelse ingick Sundsvalls hamn i 
denna lista57). Sjöfarten, som i hamnen kopplar till övriga trans-
portslag, är mycket viktig för Sundsvall eftersom den absoluta 
merparten av godstransporterna från Sundsvall går härifrån. 
Hamnen är även mycket viktig för intransporten av råvaror. 
Sundsvalls hamn saknar i dagsläget elektrifierad direktanslut-
ning till Ådalsbanan vilket medför tidsödande växlingsrörelser 
och lokbyten för varje enskilt godståg till och från hamnen. Sjö-
farten släpper ut mycket växthusgaser och förorenar luften med 
svavel- och kväveoxider, men är väldigt energieffektiv sett till 
transporterat ton per kilometer.   

Omställningen av timmertransporter från bil till tåg genom 
det högt miljöbelastade Sundsvallsområdet är helt beroende av 
triangelspåren i Maland och Bergsåker samt en upprustning av 
Tunadalsspåret. Exempelvis kommer SCA att minska antalet 
lastbilstransporter på vägarna i östra och centrala Sundsvall med 
minst 40 000 lastbilar/år när triangelspåren finns på plats.   

I Sundsvall ska Logistikparken vara en del av ett innovations-
system för utveckling av framtida logistiklösningar. Sundsvalls 
kommun ska tillsammans med SCA och Trafikverket utveckla 
området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav där tåg, far-
tyg och lastbil knyts ihop. I den nationella transportplanen för 
2014-2025, som fastställdes av regeringen i april 2014, finns de 
nödvändiga järnvägssatsningarna i Bergsåker och Maland med, 
inklusive upprustningen och elektrifieringen av Tunadalsspåret 
ut till hamnen, och är tidigarelagda. Kommunen och Trafikver-
ket har kommit överens om byggstart 2017 respektive 2018. 
Tidplanen för idrifttagande av logistikparken är 2019-2020.

55)	Sundsvall	Timrå	Airport
56)	Swedavia
57)	Hamnstrategutredningen,	SOU	2008_58

Foto: Stock xchng
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Stöd av infrastrukturprojekt i europeiska program
Bottniska korridoren har fått status som Trans European Network 
- Transport vilket ger ökade möjligheter till medfinansiering. Ost-
kustbanan och Ådalsbanan kan som del av Bottniska korridoren i 
Trans European Network (TEN-T) Core Network få del av EU-stöd 
med upp till 50 % för studier (järnvägsplaner) samt upp till max 
20 % för investeringar, mer realistiskt är kanske 10 % på grund 
av budgetbegränsningar hos EU. Dessa medel kommer från CEF 
(Conecting Europe Facility) vilket är TEN-T´s finansieringsverktyg 
från 2014 fram t o m 2021. 

Logistikparken har fått TEN-T stöd via Motorways of the Sea 
för studier av flytande naturgas för fartygsbunkring. 

Resursanvändning
Förorenade områden
I kommunen har vi mer än 700 misstänkt förorenade områden och 
fler områden upptäcks varje år. En förklaring till detta är bland an-
nat de senaste årens byggande och exploatering, men även en ökad 
medvetenhet om markföroreningar hos olika aktörer.

De senaste åren har mellan 10-20 förorenade områden åtgärdats 
varje år. Arbetet bedrivs på många plan och syftar till att antalet 
förorenade områden ska minska och med det att vi får en mer giftfri 
miljö. Viktigt att poängtera är dock att att efter en sanering /åtgärd 
av ett område ligger objektet kvar i databasen för potentiellt förore-
nade områden, men med lägre eller bottagen riskklass. Därför kom-
mer antal potentiellt förorenade områden aldrig att bli färre.En posi-
tiv trend i detta avseende innebär en minsning av glappet mellan de 
två staplarna i diagrammet. Under många år har har glappet mellan 
staplarna desvärre ökat , det vill säga att fler misstänkta förorenade 
områden upptäcks än vad som åtgärdas. 

För 2013 är dock antalet åtgärdade områden fler än de som 
tillkommit, vilket är glädjande. 

I en kommun som Sundsvall spelar förorenade områden en 
stor roll för markutnyttjande och för fortsatt samhällsutveckling. 
Att omvandla gammal förorenad industrimark till nya och mer 
attraktiva områden kan leda till positiva samhällsekonomiska ef-
fekter för en kommun. Samtidigt sparar man orörd natur. Genom 
att frigöra centralt belägna områden kan det lokala näringslivet 
utvecklas och nya bostadsområden skapas58). 

Foto: Stock xchng
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58)	En	översiktlig	samhällsekonomisk	analys	av	arbetet	med	förorenade	om-
råden	i	Sundsvalls	kommun.	Enveco	Miljöekonomi	AB	och	Helena	Fürst,	mil-
jökonsult AB
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59)	Kemikalieinspektionen	Foto: Stock xchng

Avfall
Sundsvallsborna producerar ungefär samma mängd hushållsav-
fall per invånare som medeltal för riket. Under 2013 slängdes 
467 kg hushållsavfall per invånare i Sundsvall. Sundsvalls kom-
mun har under senare år satsat mer på återbruk, men det är inget 
som ger genomslag i statistiken. En ny avfallsplan med fokus 
på avfallsminimering, information och återbruk har tagits fram 
av Sundsvalls kommun. Planen antogs av Kommunfullmäktige 
september 2013 och börjar gälla 1 januari 2015.

Mätningar visar att den insamlade mängden farligt avfall 
i Sundsvall varierat något under senare år men plockanalyser 
har visat att farligt avfall i princip inte förekommer i hushållso-
porna. Mängder av produkter i ett vanligt hushåll innehåller ke-
mikalier som är skadliga för människa och miljö utan att räknas 
till kategorin farligt avfall. Även relativt ofarliga ämnen kan i 
kombination med andra bli skadliga på grund av den så kall-
lade cocktaileffekten. När ett kemiskt ämne finns i en vara, kan 
ämnet under vissa omständigheter läcka från varan. Läckage 
kan ske vid tillverkningen av varan, när den används eller när 
den blir till avfall59). Att minska vårt avfall och gå mot ett mer 
resurseffektivt samhälle är en av vår tids största utmaningar. Vi 
behöver styra om vår livsstil och konsumtion mot upplevelser 
och hållbara produkter. 

I Sundsvall har mängden insamlat matavfall ökat från 523 ton 
2010 till 2611 ton 2013. Idag komposteras det insamlade matav-
fallet och blir jord, men målsättningen är att röta matavfallet till 
biogas som kan användas till fordonsbränsle.
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Miljöranking
Miljöaktuellt rankar varje år Sveriges 290 kommuner. Ranking-
en baseras på Miljöaktuellts egen enkät samt åtta andra källor: 
Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Grön flagg från 
Håll Sverige Rent, Avfall Sveriges miljöindex, Ekomatcentrum, 
Kolada, SKL-insikt och Energimyndighetens statistik över in-
stallerad vindkraftseffekt. 

Sundsvall rankades 2014 till 21:a plats. Det är en nedgång 
från 2013 då Sundsvall placerades på sjätte plats. Sundsvalls 
kommuns bästa placering hittills är tredje plats år 2009. Från 
2009 har placeringarna varit 3, 7, 29, 18, 6 och 21. Frågorna 
och maxpoängen har ändrats genom åren vilket gör det svårt att 
jämföra resultaten från år till år. Nivån höjs för varje år så att 
vissa frågor som tidigare gav höga poäng numer anses mer eller 
mindre grundläggande och ger lägre poäng. De tre första kom-
munerna, bäst rankade 2014, är Malmö, Eskilstuna och Örebro 
med totalpoäng från 46,50 ner till 46,31 så det är jämt i toppen. 
Skillnaden mellan ettan Malmö och Sundsvall är 6,32 poäng. 

Miljöaktuellt grupperar kommuner för att underlätta jämfö-
relsen med andra liknande kommuner och Sundsvall tillhör grup-
pen ”Större städer”. Den består av 31 kommuner med 50 000–200 
000 invånare och en tätortsgrad över 70 procent. Sundsvall kom-
mer inom den gruppen på 12:e plats.

Miljöskolor 
Andelen miljöcertifierade skolor i Sundsvall ökade från 18 % till 
23 % mellan 2012 och 2013, dessa certifieringar är uteslutande 
Håll Sverige Rents certifiering Grön flagg. Ökningen beror på 
att det finns ett stort intresse för frågorna bland förskolorna och 
ett ökande intresse inom grundskolan. En bidragande orsak till 
ökningen kan vara att Barn- och utbilningsnämnden vid ett par 
tillfällen uppmärksammat certifierade verksamheter genom att 
tilldela dem den interna utmärkelsen Kunskapsäpplet. Andelen 
miljöcertifierade skolor i Sundsvall är ändå förhållandevis låg 
jämfört med de kommuner som ligger i toppskiktet. Den kom-
mun som har högst andel miljöcertifierade skolor i jämförelsen 
med Sveriges ekokommuner är Hedemora. Ett gott exempel 
bland kommuner i samma storleksordning som Sundsvall är 
Umeå kommun där 95 % av alla för- och grundskolor fått ut-
märkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. I Umeå 
har man tagit ett centralt beslut om att alla enheter ska vara cer-
tifierade med Skola för hållbar utveckling.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt upp-
drag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som 
skollag, läroplaner och kursplaner60). Miljöcertifierade skolor 
bör ha ett tydligt fokus på att sprida denna kunskap. Självklart 
kan skolor ha ett sådant fokus även om miljöcertifiering saknas.

Andel miljöcertifierade skolor
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Biologisk mångfald 
Andelen ekologiskt odlad åker är i stort sett oförändrad mel-
lan 2009-2012 i Sundsvalls kommun. En ökning har skett till år 
2013 med ungefär 230 ha ekologiskt odlad åker vilket i procent 
blir en ökning från 5 % år 2012 till 7,5 % år 2013. En jämförelse 
mellan förändringen i total areal åkermark och areal ekologiskt 
odlad åkermark visar att ökningen av andelen ekologiskt odlad 
åker beror på en reell utökning av arealen ekologiskt odlad åker 
och inte en minskning av totala arealen åkermark. Det ligger 
under medelvärdet för större städer (17 %) och långt ifrån Gävle 
som är den kommun med högst andel (36 %) inom kommun-
gruppen. 

Målet med ekologisk produktion är att nyttja naturresurser 
som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Inom 
ekologisk produktion används varken konstgödsel eller kemiska 
bekämpningsmedel vilket innebär mindre påverkan på mark och 
vatten. De varierande växtföljderna med större inslag av vall bi-
drar även till biologisk mångfald. Hur stora effekterna blir beror 
på hur det omgivande landskapet ser ut 61).

Den positiva utvecklingen för andelen inköp av ekologiska 
livsmedel inom Sundsvalls kommun har avtagit. Under 2013 
var andelen 13 %, d v s samma procentsats som 2012. Kommu-
nens målsättning är att köpa in 35 % ekologisk mat. 

Regeringen har satt ett nationellt mål på 25 % ekologisk 
mat i offentlig sektor vid utgången av 2013. Målet nåddes 2013 
av cirka 58 kommuner och landsting62). Matproduktionen har 
stor inverkan på biologisk mångfald, gifter i miljö samt yt- och 
grundvatten.
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62) Ekomatcentrum 
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Natur, sjöar och vattendrag
De senaste fyra åren är andelen skyddad natur för Sundsvall oför-
ändrad, cirka 2 procent. Skyddet utgörs av naturreservatsbildning 
och biotopskydd. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att 
göra Norra Stadsberget till naturreservat från och med 2015.

Kommunen har sedan början på 1980-talet övervakat och 
kalkat ett hundratal sjöar och vattendrag. Genom kalkningen 
får försurade vattendrag en möjlighet att återskapa sina tidigare 
vattenkemiska kvaliteter för fisk, flodpärlmussla och andra vat-
tenlevande organismer. Sedan år 2000 är trenden mycket positiv 
och andelen återställda vattendrag har stadigt ökat. Antalet vat-
tendrag som behöver kalkas minskar därför varje år.

På grund Sundsvalls industriella historia har många vatten-
förekomster blivit förorenade av miljögifter, övergödning och 
försurning. I Sundsvalls kommun fanns 2013,185 vattenföre-
komster som har anmärkningar på ekologisk- och/eller kemisk 
status enligt vattenmyndighetens bedömning vilket innebär att 
åtgärder krävs. Orsakerna till anmärkningarna varierar mellan 
exempelvis övergödning, försurning och miljögifter som kad-
mium och polyaromatiska kolväten63).

Foto: Stock xchng

63) Vattenmyndigheten 
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Bilaga 1
Sundsvall är Norrlands Huvudstad med fler än 100 000 invånare. Som tillväxtmotor i regionen har 
konkurrenskraften stärkts genom framgångsrikt strategiskt samarbete mellan kommunerna.

     MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

A. Sundsvalls	kommun	har	fler	än	100	000	invånare 11
i. Kommunens befolkningsstatistik följs utifrån 

ålder, bakgrund och kön. Demografiutveckling 
samt in- och utflyttning i kommunen

B. Sundsvallsregionen	närmar	sig	200	000	invånare. 12
i.

ii. 

Består av kommunerna Sundsvall, Timrå, Här-
nösand, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall

Ökad tillväxt genom en ökad inomregional 
funktionalitet, det vill säga att rörelsen mel-
lan kommunerna ökar. Mäts genom analys av 
pendlingsmönster

C. Sundsvall är Norrlands Huvudstad 2021- Sundsvalls-
borna ser sig själva och sin region med stolthet och 
att omvärlden ser Sundsvall som en attraktiv och 
spännande	plats.

13 En uppföljning av attrak-
tionsindex har ej gjorts. 
Föreslås att detta ska 
genomföras vid kommande 
Livsmiljöanalysi. Vi mäter olika aspekter av attraktionskraft. 

Förslaget utgår från www.geobrands.se attrak-
tionsindex som väger samman kännedomsin-
dex, helhetsbild och potential till ett nationellt 
attraktionsindex. Mäts externt med ca tre års 
mellanrum. Målet är att nå i nivå med bäst i 
riket.
Källa Attraktionsindex Sundsvall 2009:
- Sundsvalls attraktionsindex = 54
- Nationellt genomsnittliga attraktionsindex (13 
st)= 50
- Norrlands genomsnittliga attraktionsindex (3 
st) = 48
- Bäst var Helsingborg med index = 63

D. Platsens globala konkurrenskraft stärks genom ett 
gott	strategiskt	samarbete	mellan	kommunerna.

- Uppföljning av antal kon-
flikter inom regionen har ej 
gjorts.i Målet är uppnått när kommunerna löser inom-

regionala utmaningar mellan sig i samverkan 
och agerar och uttalar sig med en gemensam 
kommunikationsstrategi till omvärlden. Antal 
öppna konflikter i media mellan kommunerna 
i Sundsvallsregionen inom regionala utveck-
lingsfrågor är noll år 2021. Extern uppföljning 
ca var tredje år.



Hållbart Sundsvall 2014 - Bilaga 1

41

Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bidrar till en hållbar 
utveckling.
    MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

A. Fler spetskompetenser: Målet är uppfyllt när 
klusterportföljen  består av en mångfald av strate-
giska	nätverk,	kluster	och	innovationssystem	med	
nationell	och	internationell	mognad	och	lyskraft.	
Mäts	genom	spets-	och	mognadsanalys.	Externt 
eller intern utförd uppföljning som sker med två till 
tre års mellanrum.

- En uppföljning är ej 
genomförd. 

B Fler varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll: 
Målet är uppnått när Sundsvallsregionen har en 
nationellt prioriterad Science Park och regionalt 
breddad	inkubator.	Hela	innovationsstödssystemet	
är	effektivt	och	innovativt.	
Externt eller intern utförd uppföljning som sker med 
två till tre års mellanrum.

14 Utredning pågår.

C. Jämställt	näringsliv:	Jämställt	företagarindex	mäter	
fyra	aspekter	av	jämställdhet	i	företagande	(www.
foretagarna.se).

15

D. Hållbar affärsutveckling: Målet är att företag och 
organisationer arbetar systematiskt med hållbar 
utveckling.	Mäts tills vidare genom att jämföra 
andelen miljöcertifierade företag via Livsmiljö i 
toppklass.

16 Data saknas för 2013

 1)	Klusterportfölj	är	en	fortlöpande	dokumentation	av	tillväxtorienterade	nätverk,	kluster	och	innovationssystem	med	en	
indelning	i	mognadsgrad	och	nationell/internationell	status.

Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i 
alla väderstreck.
      MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

A. Målet är uppnått när Sundsvall har en infrastruktur 
i nordsydlig- och östvästlig riktning som erbjuder 
fossilfria bränslealternativ till samtliga transport-
slag,	samt	

33-34

B. att Logistikparken är en del av ett innovationssys-
tem för utveckling av framtida logistiklösningar

34

C. Målet är att Sundsvall är ett prioriterat logistiknav 
i	Norden.	Målet	är	uppnått	när	det	finns	stöd	i	
Europeiska	program	för	finansiering	av	regionens	
prioriterade	infrastrukturprojekt.	Samtliga mål a-c 
följs upp årligen.

35
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I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det som är nytt och 
utmanande.
       MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

A. Bedöms	utifrån	en	analys	av	flera	faktorer.	Följs	
upp bland annat genom attraktionsindex (Mål 
1c)	och	Livsmiljö	i	toppklass	(Mål	6a),	samt

- En uppföljning av attrak-
tionsindex har ej gjorts. 
Föreslås att detta ska ge-
nomföras vid kommande 
Livsmiljöanalys

B. Attraktivt	för	inflyttare	med	utländsk	bakgrund:	
Genom FAVI pågår arbete med att ta fram 
statistik för att belysa hur stor del som stannar 
kvar	efter	ett	visst	antal	år.	Förhoppningsvis	
går den informationen att jämföra med liknande 
kommuner.

26 För detta måste statistik-
bearbetning köpas av 
SCB. Data finns ej
tillgängligt.

Hela utbildningssystemet från förskola till universitet är attraktivt och av högsta 
kvalitet. Samverkan med näringsliv ger en positiv syn på livslångt lärande.
       MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING  KOMMENTAR
A. Livslångt lärande – Samverkan i hela utbild-

ningssystemet inklusive vuxenutbildning och 
näringsliv: Målet är en ökad utbildningsnivå i 
alla	åldrar.	Mäts genom utbildningsnivå, fördelat 
på åldersklasser, kön och bakgrund. Ingår även 
i uppföljningen av en livsmiljö i toppklass.

20

B. Unga som resurs för utveckling och förnyelse 
av	Sundsvall.	
-	Uppföljning	av	ung	företagsamhet.

21

C. Sveriges bästa skola: Elever har goda resultat 
och har lust att lära mer: 
Uppföljning sker via Livsmiljö i toppklass.
- Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbild-
ning inom 4 år (Kolada/SCB) samt 
- Andel gymnasieelever som gått vidare till hög-
skola/universitet inom 3 år (Kolada/SCB).

16,	20

D. Unga är positiva till att arbeta och leva i Sunds-
vall: 
- Unga i högstadiet som har en positiv syn på 
framtiden Följs upp via Livsmiljö i toppklass, 
Källa: LUPP, Ungdomsstyrelsen.

20,21
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Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa 
i ett miljösmart och klimatsäkert samhälle.
        MÅLNIVÅ SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

A. Livsmiljö i toppklass mäts genom en rad 
sociala,	ekonomiska	och	ekologiska	nyckeltal	
som får representera markörer för målbilden 
i	RIKARE.	Önskat	tillstånd	2021	är	att	dessa	
markörer har ett värde som är bättre än 
jämförbara kommuner och närmar sig bäst i 
riket.	Markörernas sammanhang analyseras i 
livsmiljöanalysen. Trygghet och En livsmiljö i 
toppklass mäts också via attraktionsindex.

- En uppföljning av 
attraktionsindex har 
ej gjorts. Föreslås att 
detta ska genomföras 
vid kommande Livs-
miljöanalys.

B. En av världens mest klimatsäkra platser för 
investeringar med stabila och säkra samhälls-
funktioner
- Pågår arbete med att se hur ofta drabbas man 
av	problem	till	följd	av	extraordinära	händelser.

En sammanställning av 
klimatanpassningsåtgärder 
i Sundsvall återfinns på 
sida 30

Data för problem till 
följd av extraordinära 
händelser har inte an-
vänts. Extraordinära 
händelser kan bero 
på många fler orsaker 
än just klimatföränd-
ringar.

C. Alla ges möjlighet till att växa i ett klimatsmart 
och klimatsäkert samhälle 
- Målet är uppnått när fossila bränslen i upp-
värmningen	har	fasats	ut. Mäts även via en 
Livsmiljö i toppklass samt via mål 3 a-c.

28-29
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Beslutande markörer

Ekonomiska markörer Sunds-
vall

Riket/
större
städer

Källa Sid-
hän-
vis-
ning

Kommentar

Andel förvärvsarbetande 20-64 år 
(2012) 

78,3 78,6 Kolada (N00914)
SCB,	jmf	riket
könsfördelat

15

Andel gymnasieelever som börjat 
på	universitet/högskola	inom	3	år	
efter avslutad gymnasieutbildning 
(2013) 

42,3 37,6	 Kolada (N17422)
SCB/skolverket
Jmf	riket

16

Nyregistrerade	företag,	antal/1000	
invånare(2013) 

5,8 5,3 Kolada (N00941))större 
städer 

16

Nöjd	kund	index,	företagsklimat	
totalt (2013)

71 67 Kolada	(U07451)	2013,	SKL	
Större städer 

13,14 Ingen NKI gjord 
2014

Småhuspriser (tkr) 2013 1485 2235 Arena	för	tillväxt,	Tillväxt-
guiden större städer 

17

Andelen företagare i relation till det 
totala antalet förvärvsarbetande 
(2011)

7,2 7,6 Arena	för	tillväxt,	
Tillväxtguiden
 större städer

16

Branschdiversifiering:
Antal	branscher/totalt	möjliga	
branscher

SCB,	RAMS
(SNI-kod på fyrasiffernivå)

- Valt att inte köpa 
statistiken denna 
uppföljning.

Andel kvinnor av den totala 
företags-populationen (2013)

28,3 30,3 Företagarna
2009

15 Företagarna gör 
inget jämställt 
företagarindex för 
2014

Lönesumma utveckling 2,6 3,3	 Arena	för	tillväxt,	
Tillväxtguiden	(mv	2005-2010)	
riket

17

Omsättningsutveckling Utveckling 
av ftg och annan momsplik¬tig 
verksamhet 

6 9 Arena	för	tillväxt,	
Tillväxtguiden	(mv	2005-2010)	
riket

17

Andel kreativ klass Enligt	modell	Sweco 17 Material hämtat 
från	Swecos	rap-
port
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Sociala markörer Sunds-
vall

Riket/
större
städer

Källa Sid-
hän-
vis-
ning

Kommentar

Andel gymnasieelever som fullföl-
jer sin utbildning inom 4 år(2013) 

72
Fl 72
Po 71

77
Fl.	80
Po	75

Kolada (N17404)
Könsfördelat
Jmf	större	städer

20

Andel unga i högstadiet som har 
en positiv syn på framtiden (2012) 

76 80 LUPP (2009)
Ungdomsstyrelsen
(alla positiva) Riket

20

Andel invånare 18-80 år med bra 
självskattat hälsotillstånd (2012) 

71
Kv.	71
M 71

71
Kv.	69
M 73

Kolada	(U01405)
Könsfördelat
Riket

23

oohälsotal	(dgr/inv	16-64	år)	
(2013) 

29
Kv.	35	
M 23

30 
Kv.	37
M 24

Kolada (U00908)
Könsfördelat,	riket
Försäkringskassan

23

Anmälda	våldsbrottt,	antal/1000	
invånare (2013) 

11 10 Kolada (U07418)
Källa: BRÅ

21

Andel	inv.	16-84	år	fysiskt	aktiva	
minst	30	min/dag	Medevärde	
(2011) 

63
Kv.	62
M	65

65
Kv.	64
M 66 

Kolada (U01400)
(mv 2007-2010)
könsfördelat

23

Poäng Sveriges Friluftskommun 
(2014) 

31 32 
(bästa kom-

mun)

Naturvårdsverket
2010

24

Andel barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll (2012)

11 12 Folkhälsodata (SCB)
jmf riket

24

Andel som har tillit till andra  
(2011) 

75	
Kv.	75
M	75

73 
Kv.	73
M 73

Folkhälsodata,	(mv	
2007-2010) Könsfördelat

22

Andel som har lågt socialt delta-
gande (2011)

22
Kv.	19
M 24 

20 
Kv19
M 22

Folkhälsodata,	
(mv 2007-2010)
Könsfördelat

25

Andel som har utsatts för 
kränkande behandling  (2011)

17
Kv.	20
M 14 

20 
Kv.	23
M 16

Folkhälsodata,
(mv 2007-2010) 
Könsfördelat

26

Valdeltagande i kommunvalet 
(2014)

84 83 Kolada	(U05400)
År 2010

25

Nöjd kund index i hemtjänsten 
(2013)

91 91 Kolada (U21420)
Natl brukarundersökning

22 Frågan och svarsal-
ternativen är föränd-
rad mellan 2011 och 
2012.	Det	går	inte	att	
jämföra	resultaten.

Unga	i	arbete	20-24	år,	andel	(%)	
(alternativ Ung företagsamhet)
(2012)

59
Kv.	60
M	59	

62 
Kv.	61
M 63

Kolada (N00909)
Antal i åldern 20-24 år 
delat med antal invånare 
i åldern 20-24 år den 
31/12.

25
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Ekologiska markörer Sunds-
vall

Riket/
större
städer

Källa Sidhän-
visning

Kommentar

Utsläpp av växthusgaser: ton 
CO2-ekv/invånare	(2012)

7,69 6,26
 

Kolada (N00401) 
större städer 

28

Total	mängd	(kg)	hushållsavfall/
invånare (2013) 

467 461 Avfall Sverige 36

Kollektivtrafik	resor/invånare	
(2013) 

72 148 Kollektivtrafikmyndig-
heten (för Sundsvall)
Trafikanalys	(för	
Riket)

31

Andel miljöbilar av hela beståndet 
personbilar (2013) 

12,6 15,4	 Kolada (N07400) 
större städer 2013 

32 Miljöbilsdefinitionen	
ändrad	1/1	2013.

Temperatur grundvatten 31 Data	finns	inte	till-
gängligt

Antal överskridande av miljökva-
litetsnormen för partiklar (PM10) 
2013 

56 35	(MKN) Sundsvalls kommun 32

Andelen sysselsatta i miljöföretag 
(hållbar affärsutveckling) 

- Data	finns	inte	till-
gängligt

Andel ekologiskt odlad åker (%)
(2013) 

8 18 Jordbruksverket 38

Miljöaktuellts kommunranking 
(poäng) (2014) 

40,18	 46,50	
(Bästa 

kommun)

Miljöaktuellt 37

Andel	miljöcertifierade	skolor/för-
skolor (2013)

23 15	 Sveriges ekokom-
muner

37

Andel inköp av ekologiska livs-
medel till kommunens verksam-
heter

13 16 Kolada U07409 38

Energianvändning	kwh/inv 29 Data	finns	inte	till-
gängligt 

Hur många procent av den mat 
som förbrukas i Sundsvall produ-
ceras i regionen

- Data	finns	inte	till-
gängligt
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Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Telefon: 060-19 10 00

Fax: 060-12 81 91
www.sundsvall.se


