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RIKARE* – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021
Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi till år 2021, det år Sundsvall
fyller 400 år. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan
ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Strategins målbild har fastställts i bred
politisk enighet och anger några gemensamma prioriteringar för Sundsvalls långsiktiga
utveckling.
Livsmiljöanalysen är en uppföljning som beskriver situationen i Sundsvall på
samhällsnivå utifrån prioriteringarna i strategin för hållbar tillväxt RIKARE, för att se om vi
är på väg i rätt riktning mot målbilden.

Sammanfattning – Når vi målen till 2021?
1. Sundsvall har fler
än 100 000 invånare. Som
tillväxtmotor i regionen har
konkurrenskraften stärkts genom
framgångsrikt samarbete
mellan kommunerna.

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

2. Fler jobb i nya
växande företag och
organisationer bidrar
till en hållbar
utveckling.

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

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

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

Överblick; 2016 års bedömning av måluppfyllelse. Gröna mål kommer sannolikt att nås till 2021,
det röda inte. För de gula målen är det oklart om målen kan nås till 2021.

För hälften av målen är det idag svårt att göra en samlad bedömning av om målen kommer nås till
2021. Det beror på att det inom målområdena finns både positiva och negativa trender vilket gör att det
inte går att se en klar och entydig bild av utvecklingen. Arbetslösheten fortsätter sjunka, vilket är positivt, men arbetslösheten är stor inom grupperna utrikes födda och de som saknar gymnasieutbildning.
Att som ung vara utan gymnasieutbildning ökar riskerna för att stå utanför arbetsmarknaden, oavsett
om man är inrikes eller utrikes född. Sundsvall är en bra plats att bo på men det finns utmaningar,
bland annat i att tillgodose behovet av hyreslägenheter och att minska utsläpp av växthusgaser till en
hållbar nivå.
För två av målen; de rörande befolkningsutveckling och gröna logistiklösningar, gör vi bedömningen att målen kommer att kunna nås till 2021. För att det ska ske krävs dock att planerade infrastrukturinvesteringar görs inom utsatt tid och att vi lyckas integrera och behålla nya invånare. För
målet om ett utbildningssystem av högsta kvalité görs bedömningen att det inte är möjligt att nå målsättningen till 2021 utifrån de trender som kan ses idag. Resultaten i den kommunala skolan uppvisar
inga tydliga tecken på en uppåtgående trend. Den årliga förbättringen måste bli påtagligt större för att
målet ska nås till 2021.

*

RIKARE är den hållbara tillväxtstrategin och utgår från sex olika strategiområden;
Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv kommun.
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Analys och uppföljning av de sex målen
i den hållbara tillväxtstrategin
Mål 1 Sundsvalls kommun har fler än 100 000 invånare. Som tillväxtmotor
i regionen har konkurrenskraften stärkts genom framgångsrikt samarbete
mellan kommunerna.



Målet kommer sannolikt att nås.

Sundsvalls kommun kommer med stor sannolikhet att ha passerat 100 000 invånare år
2021. Befolkningsprognosen från 2016 visar på en ökad inflyttning, varav ett betydande
tillskott utgörs av invandrade personer som sannolikt kommer få upphållstillstånd under
de kommande åren och då registreras som inflyttare i folkbokföringen. Prognosen
kan dock förändras snabbt beroende på omvärldshändelser och politiska beslut såväl
nationellt som internationellt. Likt många andra kommuner har Sundsvall en åldrande
befolkning och därmed en ökad försörjningskvot 1. Det innebär utmaningar som
arbetskraftsbrist och ökat tryck på välfärdstjänster. Möjligheten att integrera och därmed
behålla våra nya invånare är därför viktigare än någonsin.
Det strategiska samarbetet mellan kommunerna har till viss del präglas av förslaget
att bilda en ny region, Norrlands län. Sundsvallsregionen som består av Timrå, Sundsvall,
Ånge, Härnösand, Nordanstig och Hudiksvall har under 2015 och 2016 avsatt mer
resurser än tidigare för gemensamma aktiviteter och uppdrag.
Befolkning och demografi

Målet om fler än 100 000 invånare kommer enligt befolkningsprognosen från 2016 nås någon gång
under 2019. Sundsvalls kommuns befolkningsökning, i genomsnitt cirka 350 personer per år, har
stärkts på grund av asylvågen 2015. Den uppdaterade prognosen visar på en möjlig befolkningsökning
på cirka 650 personer per år fram till 2018. Därefter kommer befolkningsökningen plana ut då antalet
utrikes inflyttade antas minska. Utan utrikes inflyttning skulle befolkningen minska med cirka
450-650 personer per år.
Inflyttningen till kommunen är den faktor som är mest osäker att prognostisera inom befolkningsutvecklingen då den i hög grad påverkas av yttre omständigheter som politiska beslut och konflikter
i omvärlden. Kommunens effektivitet och flexibilitet kommer att sättas på prov, inte minst kring
mottagandet av ensamkommande barn.
Studier genomförda av SCB pekar på att utrikesföddas flyttmönster har en likande trend som för
personer födda i Sverige. Inflyttning sker till storstadsregioner och unga är mer benägna att flytta.
Förmåga till snabb etablering, tillgång till bostäder och en välkomnande attityd påverkar hur många
som stannar och utvecklas i Sundsvall.

1
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Den demografiska försörjningskvoten definieras som: totalbefolkning/personer i arbetsför ålder (20–64 år). Försörjningskvoten
visar således hur många av den totala befolkningen som försörjs av de som är mellan 20-64 år.
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Figur 1. Befolkningsprognos 2016-2035, 2006-2015 faktisk utveckling. Källa SCB
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Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt demografisk utmaning då kommunen antas få en obalans i
åldersstrukturen. Personer under 18 år och över 65 år antas utgöra 72 procent av befolkningsökningen
till år 2021 medan personer i åldrarna 19-64 år står för 28 procent av ökningen. Det innebär utmaningar
som arbetskraftsbrist och ökat tryck på välfärdstjänster. Tack vare att fler personer i arbetsför ålder
har kommit till Sundsvall visar 2016 års befolkningsprognos en bättre balans mellan åldergrupperna
jämfört med de två tidigare årens prognoser. Att integrera och därmed behålla nya invånare är därför en
nyckelfaktor för att möta framtidens behov.
Även Sundsvallsregionen har en positiv befolkningsökning med en ökning på cirka 940 personer de
tre första kvartalen 2016. 197 587 invånare finns nu i Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Nordanstig
och Hudiksvall (september 2016). Målet i RIKARE är 200 000 invånare i Sundsvallsregionen år 2021.
Måluppfyllelsen bedöms som osäker då den beror på antalet mottagna asylsökande som beviljas uppehållstillstånd. Det krävs en årlig ökning på cirka 550 personer fram till år 2021. För 2016 ser det ut att
uppnås med god marginal.
Befolkningsökningen fördelas ojämnt
En befolkningsökning med 3816 personer till år 2021 varav:
1 630 personer i åldern 0-18
1 175 i åldern 19-64 år
1 111 i åldern 65- uppåt
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År 2021

28 %

43 %
53 %

Figur 2. Procentuell
fördelning av befolkningsökningen i ålderskategorier
för Sundsvalls kommun till
år 2021 och 2035 med 2015
som basår. Notera att det är
fördelningen av befolkningsökningen som figuren avser
och inte fördelningen av den
totala befolkningen i
kommunen.
Källa: SCB
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Samarbete i regionen

Regeringen har uppdragit till indelningskomittén att minska antalet regioner från 21 till 6 regioner i
Sverige. Det strategiska samarbetet mellan kommunerna har därför delvis präglats av dialog angående
förslaget om bildandet av Norrlands län, bestående av Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och
Jämtland. I november 2016 står det klart att det inte blir någon regionbildning 2019, förhandlingarna
fortsätter.
Sundsvallsregionen, bestående av Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Nordanstig och Hudiksvalls
kommuner avsätter resurser gemensamt och fortsätter sitt samarbete inom översiktsplanering, infrastruktursatsningar och samarbete mellan näringslivbolagen. Andra strategiska regionala samarbetsprojekt är Åkrokens regionalisering av inkubator, e-samverkan och Smart Green Region Mid
Scandinavia, med flera.
Arbetspendlingen mellan kommunerna i Sundsvallregionen fortsätter att öka, om än i långsam takt.
Genomförda infrastruktursatsningar som ny E4 och utvecklad kollektivtrafik förväntas öka pendlingsrörelser inom arbetsmarknadsregionen. Effekter av dessa satsningar kan avläsas om några år.
Bostäder

Foto: Torbjörn Bergqvist

Det råder bostadsbrist. Antalet hushåll har sedan 2003 stigit i snabbare takt än antalet nya bostäder
och det är först under det senaste året som bostadsbyggandet har börjat ta fart. Under 2016 har kommunens bostadspolitiska program uppdaterats. Målet att bygga minst 250 bostäder per år (som gällde
fram till juni 2016) ser ut att uppfyllas med viss marginal från och med 2016. Men nybyggnadsmålen
har nu höjts ytterligare i handlingsplanen för bostadsförsörjning och detta på grund av ökad inflyttning. Det blir en utmaning att tillgodose behovet av hyreslägenheter för nyanlända, ungdomar och
äldre med låga inkomster. Det finns också en bristande planberedskap gällande enbostadshus i tätorten. Målen angående anpassning av befintligt bostadsbestånd (för bland annat den åldrande befolkningen) uppfylls inte heller som det ser ut nu. Åtgärder och ansvar kan behöva göras tydligare inom
detta område och samverkan med fastighetsägare behöver utökas.
En utmaning är att befolkningssituationen och bostadsbehovet hastigt förändras genom flyktingströmmarna. Positivt är att marknaden generellt just nu är villig att bygga hyresrätter och kommunen
har fattat flera viktiga politiska beslut för att hantera situationen. Sundsvalls byggmarknad är nu
attraktiv tack vare låga räntor, förhållandevis låga markpriser, stigande bostadspriser och ökad efterfrågan. Sundsvalls småhuspriser har de senaste månaderna ökat mest procentuellt i hela landet. För
tolvmånadersperioden fram till september 2016 har priserna ökat med närmare 10 procent.
En ökad omsättning av småhus centralt till följd av byggande av flerbostadshus i centrum är en
viktig orsak, tillsammans med en ökad efterfrågan.
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Mål 2 Fler jobb i växande företag och organisationer bidrar till
en hållbar utveckling.



Det är oklart om målet kan nås.

Prognos utifrån långtidsutredningen2 visar på en ökad sysselsättning i arbetsmarknadsregionen Sundsvall med 2 745 personer fram till år 2021 och ytterligare 4 735 personer
fram till år 2035. Även om sysselsättningen förutsätts öka så kan vi historiskt se att
sysselsättningen inte ökat i samma takt som i jämförbara regioner.
Sysselsättningsnivån har historiskt sett varit högre i FA3 Sundsvall än i jämförbara
regioner, vilket har gett ett bra utgångsläge. Det råder arbetskraftsbrist inom flera
kompetensområden, vilket är ett bekymmer då företagen uppger att ett av de största
hindren för att växa och utvecklas är tillgång till rätt kompetens.
Sysselsättning och branscher

Sysselsättningsnivån i Sundsvall utvecklas inte i samma takt som riket och liknande regioner, vilket är
bekymmersamt, inte minst eftersom det råder arbetskraftsbrist inom flera kompetensområden. Företagen uppger att största hindret för att växa och utvecklas är tillgång på rätt kompetens och attityder till
företagande. Om FA Sundsvall hade haft samma utveckling av sysselsättningen som FA-regionerna
Östersund, Luleå, Falun-Borlänge och Växjö så skulle cirka 3 000 fler personer ha ett arbete i regionen
än idag. Arbetslösheten är stor inom grupperna utrikes födda och de som saknar gymnasieutbildning.
Att som ung vara utan gymnasieutbildning ökar riskerna för att stå utanför arbetsmarknaden, oavsett
om man är inrikes eller utrikes född. Andelen arbetslösa i dessa grupper är alarmerande hög vilket
kräver åtgärder för att undvika höga individ- och samhällskostnader.
Vi behöver fler och växande företag i regionen. Den starkaste tillväxten sker sannolikt i tjänsterelaterade branscher, inom såväl privat som offentlig sektor.
Andel förvärvsarbetande i Sundsvall i åldern 20-64 år är 79,5 procent vilket är högre än jämförbara kommuner och riket år 2014. Funktionella arbetsmarknadsregionens sysselsättning varierar från
75,4 procent för Härnösand till 79,5 procent för Sundsvall.
FA Sundsvall följer i många avseenden rikets trender. Vård och omsorg är den största branschen
med sina cirka 12 100 sysselsatta, utbildningsväsendet cirka 7 500, handeln cirka 7 400, tillverkningsindustrin cirka 6 500, myndigheter/försvar cirka 6 100, och företagstjänster, cirka 6 000 sysselsatta.
Den största sysselsättningsökningen har sedan år 2000 skett inom hotell/restaurang, följt av
fastighetsbolag, myndigheter/försvar, personliga/kulturella tjänster, kreditinstitut/försäkringsbolag
samt inom byggindustrin.
Baserat på långtidsutredningen och analys gjord av Sweco 2016 i ”Sundsvalls hållbara tillväxt – en
halvtidsutvärdering” kommer den starkaste tillväxten i FA Sundsvall ske i tjänsterelaterade branscher
inom såväl privat som offentlig sektor. Branschen personliga och kulturella tjänster är den starkast
växande branschen och ökar i prognosen med strax över 40 procent i sysselsättning fram till 2035.
Kreditinstitut, försäkringsbolag och företagstjänster är andra tjänsteproducerande branscher som
bedöms få en stark sysselsättningstillväxt på över 20 procent mellan 2014-2035. Samtliga offentliga
tjänsteproducenter som civila myndigheter och försvaret, enheter för vård- och omsorg samt
utbildningsväsendet, antas öka antalet sysselsatta med omkring 12 procent under samma period.
Sysselsättningsutvecklingen inom offentlig sektor i FA- regionen Sundsvall är enligt scenariot lika
stark som sysselsättningsutvecklingen i branscherna handel, transportföretag respektive hotell- och
restaurang. Bland de varuproducerande branscherna är sysselsättningstillväxten i byggindustrin på
närmare 25 procent den varuproducerande bransch som utvecklas starkast.
2

3

Långtidsutredningen har gjorts sedan 1948. Den presenterar en bild av den makroekonomiska utvecklingen fram till 2060 och
den analyserar scenarier med fokus på den långsiktiga strukturomvandlingen i svensk ekonomi. Den första delen har utarbetats
av Finansdepartementets ekonomiska avdelning. Den andra delen har skrivits av Konjunkturinstitutets prognosavdelning.
Funktionell arbetsmarknadsregion (FA) är Tillväxtsanalys indelning av kommuner och baseras på en prognos för
pendlingsmönster vid år 2025. FA-Sundsvall utgörs av fyra kommuner, Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge.
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Antal sysselsatta per bransch i FA-region Sundsvall
14 000

2014

2021

2035

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Personliga och kulturella tjänster m.m

Enheter för vård och omsorg

Utbildningsväsendet

Civila myndigheter och försvaret

Företagstjänster

Fastighetsbolag

Kreditinstitut och försäkringsbolag

Information- och kommunikation

Hotell och restaurang

Transportföretag

Handel

Byggindustri

Företag inom energi och miljö

Tillverknings- och utvinningsindustri

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Figur 3. Antalet sysselsatta per bransch i FA Sundsvall för åren 2014, 2021 och 2035, baserat på data från
långtidsprognos. Källa: SCB, bearbetning Sweco

Bland de branscher som minskar i sysselsättning fram till 2035 är minskningen starkast i tillverknings- och utvinningsindustrin. Den bedöms minska med närmare 1 600 sysselsatta, vilket är nästan
lika mycket som det totala antalet sysselsatta i branscherna fastighetsbolag samt företag inom energi
och miljö tillsammans.
Antalet branscher i arbetsmarknadsregionen Sundsvall är ungefär vad som kan förväntas mot
bakgrund av folkmängden. År 2007 uppgick antalet branscher till 477 stycken och år 2014 till
533 stycken. Branschbredden i Sundsvall har utvecklats i ungefär samma takt som jämförbara
regioner, förutom Umeå som ökat med hela tio procentenheter. Branschdiversifiering är ett mått på
antal branscher utifrån totalt antal möjliga branscher i arbetsmarknadsregionen (Max 832 stycken).
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Branschbredd
I figur 10 nedan visas hur folkmängden i arbetsmarknadsregionerna samvarierar med
antalet branscher. En folkrik region har bättre förutsättningar för ett mer diversifierat och
specialiserat näringsliv. Olika varor och tjänster fordrar olika stora marknadsområden.
Varor och tjänster som behöver större marknadsområden erbjuds oftast bara på större
orter medan de som kräver ett mindre marknadsområde kan erbjudas på flera orter. Den
totala branschbredden blir således större i stora städer och i kommuner och regioner med
flera större tätorter.

Näringslivsstruktur – branschbredden är god(känd)
Figur 10 Branschbredd och folkmängd i FA-regionerna 2014

Källa: SCB

Figur 4. Branschbredd. Källa: SCB, bearbetning Sweco

Omsättningsutveckling

Sundsvall och arbetsmarknadsregionens utveckling av momspliktiga verksamheters ekonomiska
omsättning i procent under 2010-2015 är lägre än jämförbara regioner. Det betyder att företagen inte
utvecklas i samma takt som i jämförbara regioner.
Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning
19 (97)

SW ECO, SLUTRAPPORT 2016-04-29:

7,3

Sundsvall



Timrå

27,6

12,2

Härnösand

13,2

Större regioncentra

15,2

Riket
0

7,5

15

22,5

30

procent

Sundsvall (tillhör Större sysselsättning)
Timrå (tillhör Större regioncentra)
Härnösand (tillhör Större regioncentra)
Figur 5. Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning
i procent 2012-2015. Källa: SCB
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Lönesumma, företagare och företag

Den totala lönesumman i kommunen mellan 2010-2015 har utvecklats sämre än jämförbara regioner
och riket. Lönesumman har under tidsperioden i genomsnitt ökat med 3,2 procent per år för Sundsvalls kommun, att jämföra med större städer 3,8 procent och riket 3,9 procent. Över hälften av nationens tillväxt sker i storstäderna, vilket gör det viktigt att bibehålla och utveckla en attraktiv arbetsmarknad och en god kompetensförsörjning.
Andelen företagare är 8,3 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sundsvall. Detta är lägre
än hos jämförbara kommuner (13,3 procent) eller rikets medelvärde (14 procent). Övriga kommuner i
arbetsmarknadsregionen har högre andel företagare med Timrå 12 procent, Härnösand 10,4 procent
och Ånge 17,2 procent. Det är inom tjänstesektorn som tillväxten förväntas öka inom såväl privat och
offentlig sektor.
Det startas något fler företag i Sundsvall (9,1 nya företag per 1000 invånare 2013-2015) än i
jämförbara regioner (7,9) och riket i genomsnitt (8,8). I Timrå och Härnösand är nya företag
7,3 vardera samt Ånge 7,2. Antalet företag som blir livskraftiga behöver bli ännu
fler för att öka andelen företagare totalt och vitalisera befintlig näringslivsstruktur.
Regional innovation

Det regionala innovationsstödsystemet har utvecklats och etableras enligt plan. Åkroken Business
Incubator har regionaliserats och har idag lokala noder och aktiviteter i alla kommuner i Västernorrland under namnet Bizmaker. Innovationscentrum Grönborg står klart i direkt anslutning till Mittuniversitetet. Idag finns Åkroken Science Park, Bizmaker, BioBusiness Arena, Tvätteriet, Miun Innovation, Bron Innovation samt ett flertal andra aktörer och företag i Grönborgs miljö. Bizmaker och
BioBusiness Arena tappade nationell finansiering under 2015. Nystart i Grönborg och ökad regionalisering, bredare aktiviteter och fler aktörer ökar sannolikt framtida möjligheter som nationell nod för
innovation.
Nöjd kund index och företagsklimat

Foto: Staffan Eliasson

Företagen är nöjda med kommunens myndighetsutövning inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd och serveringstillstånd. Kundnöjdhetsindex för organisationen
Sundsvalls kommun är 72 år 2015, det preliminära värdet 2016 är 75. Ett NKI på 68 är godkänt enligt
SKL, vilket gör att Sundsvall ligger bra till.
Varje år får företagare möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från
företagarna i Sundsvall sammanställs med näringslivsstatistik. Sundsvall har rankningsplats 159
(2016) av Sveriges kommuner och har tappat 41 placeringar från 2012. Sämst betyg får tillgång till
kompetens samt tjänstemäns, allmänhetens och medias attityd till företagande. Bäst betyg får tele och
IT-nät samt service till företagen.
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Mål 3 Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor
och transporter i alla väderstreck.



Målet kommer sannolikt att nås.

När det gäller arbetet med att utveckla logistiklösningar med gröna resor och
transporter ligger Sundsvall i framkant, vilket exemplifieras främst genom en rad
planerade järnvägssatsningar i Sundsvallsregionen. Ett annat positivt exempel är att
Sundsvall behåller sin framskjutna position vad gäller laddinfrastruktur.
Kommunen arbetar även med att de hållbara transportalternativen ska vara så
attraktiva som möjligt men ännu ses ingen större förändring i andelen hållbart resande
det vill säga resande med kollektivtrafik, cykel eller gång.
Investeringar

Sundsvall har idag tydliga brister inom infrastrukturområdet. Bland annat har infarten och utfarten
från Sundsvall på järnvägen utmed Ostkustbanan/Ådalsbanan stora kapacitetsproblem, nuvarande
kombiterminal vid Sundsvalls bangård är överbelastad och biltrafiken i centrala delar av staden är
fortsatt hög. Sundsvalls kommun arbetar strategiskt och målmedvetet utifrån nuvarande lägesbild för
att möjliggöra nödvändiga infrastrukturinvesteringar i syfte att kunna utveckla nya logistiklösningar
och öka andelen hållbara transporter. I dagsläget finns sammanlagt knappt 3 miljarder i statliga infrastrukturinvesteringar i Sundsvall för perioden 2014-2025.
Under 2016 har arbetet inför en ny nationell infrastrukturplan, gällande åren 2018-2029, inletts.
Målet för Sundsvall är att nuvarande objekt i planen behålls samt att ytterligare etapper längs
Nya Ostkustbanan inryms. Påverkansarbetet för Nya Ostkustbanan leds av bolaget Ostkustbanan
2015, där Sundsvalls kommun är en av ägarna4.
Sundsvalls kommun föreslår år 2016 att det kommunala bolaget SKIFU AB ska få förvärva
fastigheter från Jernhusen AB, bland annat resecentrumområdet. Detta för att kunna bygga ett
samlat resecentrum med en ny bussterminal för trafik till och från kommundelar och regionen vid
järnvägsstationen men även för att utveckla Västra station. I den nationella planen finns 56 miljoner år
2020 som statlig medfinansiering för Resecentrum Sundsvall.
Inom Projekt Mittstråket genomförs kapacitets- och funktionshöjande åtgärder längs Mittbanan
och E14. Projektet inrymmer bland annat upprustning av Västra station samt en utredning om ny
linjedragning sträckan Sundsvall-Stöde.
Järnväg

Persontågstrafiken till och från Sundsvall ökar, både vad gäller den regionala tågtrafiken och snabbtågstrafiken. I dagsläget trafikeras Sundsvall av SJ, Norrtåg och X-trafik. Begränsningar för en fortsatt ökning finns i kapacitetsbrister längst Ostkustbanan, Ådalsbanan och Mittbanan. En rad åtgärder
i mindre skala längs Mittbanan ska genomföras inom projekt Mittstråket med syfte att öka kapacitet
och minska restider.
Projektering pågår i dagsläget för Bergsåkerstriangeln, Malandstriangeln och Ostkustbanan
Sundsvall-Njurundabommen. Åtgärderna kommer förbättra kapaciteten i och förbi Sundsvall.
Trafikverket arbetar även med upprustning och ombyggnad av bangården vid Sundsvall Central.
Väg

Projektering av E14 etapp Timmervägen/Bergsgatan till Blåberget pågår. En central fråga i sammanhanget gäller var och hur en framtida trafikplats vid Timmervägen/Bergsgatan ska utformas.
Trafikverket har föreslagit reducerade hastigheter utmed ett antal sträckningar på kommunens
huvudvägnät av trafiksäkerhetsskäl. Timmervägen ligger närmast i tid för omställning. Detta kan
komma att försämra framkomligheten.

4

Övriga ägare är Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland och kommunerna
Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.
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Utvecklingen av Green Highway fortsätter under 2015-2018, Green Highway arbetar för att skapa
en korridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim där både människor och gods transporteras
på väg, till sjöss eller med tåg utan fossila bränslen. Sundsvall ligger fortsatt i toppskiktet av
Sveriges kommuner vad gäller flest laddpunkter för elbilar. Andelen miljöbilar ökar i den geografiska
kommunen, men omställningen till en bilpark där fordonen drivs av mer hållbara drivmedel går sakta.
Det finns gott om parkeringar i Sundsvall och genom aktiv styrning av parkeringsupplägg finns det
potential att förbättra såväl parkerings- som trafiksituationen i centrala Sundsvall.
Biogasproduktion:

Bolaget Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) bildades i februari 2016. BiMAB arbetar med att
kvalitetssäkra och uppdatera de resultat som projektet Biogas i Mellannorrland (BioMEL) tog fram
under 2010-2013. BioMEL gjorde förprojektering av en gemensam anläggning för behandling av
matavfall genom rötning till biogas och uppgradering till fordonsgas. En viktig del i BiMAB:s arbete
är att säkra inkommande volymer substrat till en anläggning. Bolaget kommer att avrapportera sitt
arbete till sina ägare; Sundsvalls kommun, Hudiksvalls kommun och Östersunds kommun i februari
2017. Ägarna ska därefter avgöra om detta underlag kan utgöra grund för ett positivt investeringsbeslut om en gemensamt ägd biogasanläggning.
Logistikpark och sjöfart

Den planerade logistikparken i Sudsvall är en satsning på tillväxt och hållbara godstransporter.
Genom att lyfta över gods från lastbil till mer miljövänliga transportslag, som järnväg och sjöfart,
så minskar utsläppen och belastningen på miljön. Planeringen inför bygget pågår och byggstart är
planerat till hösten 2017 med målet att parken är i drift 2021.
Inom ramen för logistikparken pågår även planering för att möjliggöra övergång från diesel till
eldrift för fartyg som ligger vid kaj.

Flyg
12
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Sundsvall Timrå Airport är medlem i den ekonomiska föreningen Fly Green Fund som syftar till att
Norden ska bli en världsledande bioflygregion. Under året har Fly Green Fund påbörjat förhandlingar
med flygbolagen SAS och BRA om att kunder ska kunna köpa flygbiljett med biobränsletillägg.
Hållbart resande 5

Foto: Kristofer Lönnå

Enligt en resevaneundersökning genomförd 2009 sker endast en fjärdedel av resorna med gång, cykel
eller kollektivtrafik. Preliminära siffror från 2016 års resevaneundersökning visar inte på någon större
förändring. Däremot har andelen som cyklar ökat samtidigt som kollektivtrafikresandet minskat
något. Den andel av resorna som sker med bil är i princip oförändrad, drygt 70 procent. Störst möjligheter att öka det hållbara resandet är för de korta bilresorna under 5 km. Det preliminära resultatet ser
ut att stämma överens med andra indikatorer för hållbart resande. Mätningar från kommunens fasta
cykelmätare visar att antalet cykelrörelser ökar sett till en fyraårsperiod.
I juni 2014 påbörjades en ny avtalsperiod för kollektivtrafiken med ny operatör och antalet resor
per invånare minskade för första gången sedan 2007. Det berodde på att 10-minuterstrafiken över
dagen togs bort i stadstrafiken och att skolkorten bara blev giltiga för två resor per dag. Under 2015
minskade resandet ytterligare.
För att öka det hållbara resandet arbetar kommunen med strukturplanering och detaljplanering,
beteendepåverkan och för att åstadkomma en ökad kunskap. Kommunen arbetar även med att
de hållbara transportalternativen ska vara så attraktiva som möjligt genom drift och underhåll av
infrastruktur och genom att åstadkomma en mer attraktiv infrastruktur för kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken har i varierande grad kört på miljödiesel sedan 2014, stadsbussarna började
köra med miljödiesel i juni 2014. Även inom förorts- och landsbygdstrafiken användes miljödiesel,
skillnaderna var dock stora mellan olika trafikavtalsområden. Under 2016 har kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland i avtal med trafikoperatörerena helt och hållet övergått till miljödiesel, HVO-bränsle som görs av slaktavfall. Det innebär att kollektivtrafiken i
Västernorrland nu är fossilfri.

5

I första hand avses gång, cykel och kollektivtrafik, eller lösningar som gör att man inte
behöver resa alls. I andra hand avses en effektivare bilanvändning, till exempel bilpool
eller samåkning och i viss mån även resor med fossilfria och bränslesnåla fordon.
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Mål 4 I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det
som är nytt och utmanande.



Det är oklart om målet kan nås.

Kvinnor och män arbetar i stor utsträckning i olika branscher. Män tar ut fler föräldradagar
än tidigare men skillnaden mellan män och kvinnor är fortfarande stor. Arbetslösheten
för inrikes födda i Sundsvall är betydligt lägre än för gruppen utrikes födda. Bland
barnfamiljer är det större segregation mellan hushåll med utländsk bakgrund och andra
hushåll i Sundsvall, än i landet som helhet.
Mångfald 6 är ett mycket brett och komplext område. För att bedöma i vilken utsträckning platsen
Sundsvall har ett öppet och inkluderande klimat fokuserar denna analys på jämställdhet, integration
och tolerans.
Jämställdhet

Foto: Staffan Eliasson

Det kan konstateras att Sundsvall i likhet med resten av Sverige har en segregerad arbetsmarknad,
vilket innebär att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika branscher. Detta är en svaghet eftersom det är väl känt att jämställda arbetsplatser uppnår bättre resultat i termer av till exempel
lönsamhet och innovation. En mångfald av erfarenheter, kompetenser, discipliner och perspektiv i till
exempel en arbetsgrupp erbjuder långt fler lösningar än i en homogent sammansatt grupp.

6

14

I målbilden för den hållbara tillväxtstrategin (RIKARE) till år 2021 definieras begreppet mångfald enligt följande: Mångfald är ett
samlingsbegrepp som innefattar alla de olikheter som finns mellan människor. De primära olikheter man brukar prata om är: kön,
ålder, etnisk/kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och sexuell identitet. Mångfaldsbegreppet kan också omfatta olikheter
vad gäller civilstånd, utseende, utbildning, social tillhörighet och livsstil.
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Anställda 16-64 år fördelat på yrke och kön, Sundsvalls kommun år 2014

Kvinnor
Män

Undersköterskor
Undersköterskor
Barnskötare
m.fl.
Barnskötare och
och elevassistenter
elevassistenter m.fl.
Socialsekreterare
m.fl.
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Grundskollärare,
Grundskollärare,fritidspedagoger
fritidspedagoger och
och förskollärare
förskollärare
Städare
m.fl.
Städareoch
ochhemservicepersonal
hemservicepersonal m.fl.
Kontorsassistenter
Kontorsassistenter och sekreterare
sekreterare
Vårdbiträden
Vårdbiträden
Andra
Andrapedagoger
pedagogermed
medteoretisk
teoretisk specialistkompetens
specialistkompetens
Skötare,
m.fl.
Skötare,vårdare
vårdareoch
ochpersonliga
personliga assistenter m.fl.
Resesäljare,
m.fl.
Resesäljare,kundtjänstpersonal
kundtjänstpersonal och
och receptionister
receptionister m.fl.
Snabbmatspersonal,
m.fl.
Snabbmatspersonal,köksköks-och
ochrestaurangbiträden
restaurangbiträden m.fl.
Organisationsutvecklare,
m.fl.
Organisationsutvecklare,utredare
utredareoch
och HR-specialister
HR-specialister m.fl.
Skattem.fl.
Skatte-och
ochsocialförsäkringshandläggare
socialförsäkringshandläggare m.fl.
Banktjänstemän
m.fl.
Banktjänstemänoch
ochredovisningsekonomer
redovisningsekonomer m.fl.
Butikspersonal
Butikspersonal
Förmedlare m.fl.
m.fl.
Revisorer,
m.fl.
Revisorer,finansanalytiker
finansanalytiker och
och fondförvaltare
fondförvaltare m.fl.
Kockar
Kockar och
och kallskänkor
kallskänkor
Läkare
Läkare
Försäkringsrådgivare,
m.fl.
Försäkringsrådgivare,företagssäljare
företagssäljare och inköpare m.fl.
Okänt yrke
yrke
Okänt
Andra
Andrabevakningsbevaknings- och
och säkerhetsyrken
säkerhetsyrken
IT-chefer
IT-chefer
FörsäljningsFörsäljnings- och
och marknadschefer
marknadschefer
Tidningsdistributörer,
vaktmästare och vaktmästare
övriga servicearbetare
Tidningsdistributörer,
och övriga…
IT-arkitekter,
m.fl.
IT-arkitekter,systemutvecklare
systemutvecklare och
och testledare m.fl.
Civilingenjörsyrken
Civilingenjörsyrken
Drift-,
m.fl.
Drift-,supportsupport-och
och nätverkstekniker
nätverkstekniker m.fl.
Lagerpersonal
m.fl.
Lagerpersonal och
och transportledare
transportledare m.fl.
Ingenjörer
tekniker
Ingenjörer och tekniker
Processoperatörer,
Processoperatörer,träträ-och
och pappersindustri
pappersindustri
Drifttekniker
Drifttekniker och
och processövervakare
processövervakare
Städledare
m.fl.
Städledareoch
och fastighetsskötare
fastighetsskötare m.fl.
LastbilsLastbils- och bussförare
bussförare
Maskinförare
Maskinförare
Fordonsmekaniker
m.fl.
Fordonsmekaniker och
och reparatörer
reparatörer m.fl.
Snickare,
Snickare,murare
murareoch
ochanläggningsarbetare
anläggningsarbetare
Installationsm.fl.
Installations-och
ochindustrielektriker
industrielektriker m.fl.
Takmontörer,
m.fl.
Takmontörer,golvläggare
golvläggare och
och VVS-montörer
VVS-montörer m.fl.

0,0%
0.0%

20,0%
20.0%

40,0%
40.0%

60,0%
60.0%

80,0%
80.0%

100,0%
100.0%

Figur 6. Andel anställda fördelade på kön och yrke 2014. Källa: SCB
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Förutom att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika branscher skiljer sig även arbetslösheten mellan könen. Arbetslösheten i Sundsvall uppgår till 7,4 procent för kvinnor och 9,8 procent
för männen. Mäns arbetslöshet är högre än kvinnors, men Sundsvall skiljer sig inte nämnvärt mot
länet och riket. Arbetslösheten för kvinnor uppgår till 8,1 procent i länet och 7,3 procent i riket och
arbetslösheten för män uppgår till 10,6 procent i länet och 8,5 procent i riket.
När det gäller fördelningen av uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB)
mellan kvinnor och män skiljer sig Sundsvall inte i någon större utsträckning från större städer eller
riket. Kvinnorna står för en större andel av uttagen än männen. Männen i Sundsvall står dock för en
något större andel av uttagen sett till medelvärden för männen i större städer och riket. Trenden
visar att det mellan år 2009 och 2015 har skett en viss förskjutning, där män tar ut både mer föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB) än tidigare. Skillnaden mellan män och kvinnor är dock
fortsatt stor.

Uttag av föräldrapenning, andel av antal dagar (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kvinnor

Större städer

77,7

76,9

76,5

75,7

75,3

74,7

73,7

Kvinnor

Sundsvall

77,7

75,8

75,2

75,1

73,9

74,2

72,9

Män

Större städer

22,3

23,1

23,5

24,3

24,7

25,3

26,3

Män

Sundsvall

22,3

24,2

24,8

24,9

26,1

25,8

27,1

Uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB), andel av antal dagar (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kvinnor

Större städer

64,1

64,4

64,2

63,7

62,8

62,5

61,9

Kvinnor

Sundsvall

65,3

64,5

64,7

64,5

64,2

63,9

62,4

Män

Större städer

35,9

35,6

35,8

36,3

37,2

37,5

38,1

Män

Sundsvall

34,7

35,5

35,3

35,5

35,8

36,1

37,6

Tabell 1: Uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, andel av antal dagar fördelat på kön.
Källa: Kolada

Integration

Utrikes födda är arbetslösa i betydligt större omfattning (29,5 procent) än inrikes födda (6,1 procent)
i Sundsvall. Motsvarande förhållande gäller även för utandsfödda i länet (35,6 procent) och riket
(21,7 procent). Viktigt att komma ihåg är dock att den höga arbetslösheten bland utrikes födda sannolikt påverkas av utbildningsnivån i gruppen. Generellt sett löper personer med svag utbildningsbakgrund (högst förgymnasial utbildning) störst risk för arbetslöshet. Den näst svagaste gruppen på
arbetsmarknaden är utrikes födda. Enskilda personer kan tillhöra flera grupper som är svaga på
arbetsmarknaden och löper då ännu större risk för arbetslöshet.
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Arbetslöshet i Sundsvall

Kommun

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Utbildning
Högst för- Gymgymnasial nasial

Eftergymnasial

Sundsvall

8,6

7,4

9,8

15,6

6,7

6,1

29,5

24,2

8,0

4,8

Västernorrland

9,4

8,1

10,6

17,6

6,9

6,5

35,6

26,0

82

5,7

Riket

7,9

7,3

8,5

12,9

6,3

4,9

21,7

21,4

7,0

5,1

Tabell 2: Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt
av kv 4 2015 och kv 1 2016, Y län. Källa: Arbetsförmedlingen

Sysselsättningen i Sundsvall (andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år med bostad i området)
uppgår till 54,9 procent för utrikes födda, jämfört med 79,5 procent för hela befolkningen. Mellan år
2012 och 2014 har den totala andelen sysselsatta ökat med 1,2 procent. Andelen sysselsatta i gruppen
utrikes födda har under samma period ökat något mer; 2,3 procent.
Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64
Utrikes födda

Hela befolkningen

2014

54,9

79,5

2013

53,9

78,9

2012

52,6

78,3

Tabell 3: Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64, Källa: SCB

I Sundsvall levde år 2014 tio procent av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll att jämföras med riksgenomsnittet på 12 procent. Samma år levde 36 procent av barnen i Sundsvall med utländsk bakgrund
i ekonomiskt utsatta hushåll, att jämföras med 28 procent i riket. Bland barnfamiljer är det därmed en
större segregation mellan hushåll med utländsk bakgrund och andra hushåll i Sundsvall, än i landet
som helhet.
Tolerans

Mellan år 2010-2014 har det skett en minskning av anmälningar av brott med hatbrottsmotiv i Sundsvall från 50-41 per 100 000 invånare. Under 2015 har antal anmälningar i Sundsvall ökat något, till 43,
men det är en förhållandevis liten ökning jämfört med andra städer i samma storleksordning. Antal
anmälningar med hatbrottsmotiv för hela riket uppgick 2015 till 71 per 100 000 invånare.
I RFSL:s kommunundersökning granskas faktorer som är relevanta för att möta skillnader i
förutsättningar för de invånare som är HBTQ-personer. Sundsvall har mellan år 2006 och 2015
klättrat från plats 50 till plats 17.
Andelen som blivit kränkande behandlad har minskat sedan 2008, men det är nästan dubbelt så stor
andel kvinnor (19 procent) som blivit kränkande behandlad, jämfört med män (11 procent).
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Mål 5 Hela utbildningssystemet från förskola till universitet är attraktivt
och av högsta kvalitet. Samverkan med näringsliv ger en positiv syn på
livslångt lärande.



Målet kommer sannolikt inte att nås.

Det samlade utbildningsutbudet är gott i Sundsvall, både vad gäller kommunala och
privata alternativ samt högre utbildning. Men andelen elever i nian som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen är i Sundsvalls kommunala skolor betydligt lägre än rikssnittet för kommunala skolor och resultatet har försämrats jämfört med föregående år.
Samtliga grundskolor i kommunen rankas i SKL:s ranking på plats 240 år 2016 att jämföra
med plats 235 år 2015.
Vid Sundsvalls gymnasieskolor tar en mindre andel av eleverna ut examen 2014/2015
jämfört med riket.
Om statistiken

I uppföljningen av Livsmiljöanalysen används statistik som inkluderar samtliga elever, det vill säga
även elever med okänd bakgrund, eftersom uppföljningen av RIKARE syftar till att bedöma situationen för platsen Sundsvall. Därför kan statistiken skilja sig från andra uppföljningar som presenteras
av kommunen. Om annat underlag än samtliga elever skulle användas för uppföljning av situationen
för platsen Sundsvall försvåras jämförelser mot tidigare år. Detta eftersom statistiksammanställningen
hos Skolverket har delats upp olika mellan läsåren.
Grundskola

Andelen elever i årskurs sex i Sundsvalls kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
har förbättrats jämfört med föregående år och uppgår 2015/16 till 77,3 procent. Detta resultat ligger
ungefär i linje med riket där motsvarande andel uppgick till 78,3 procent. Bland friskoleeleverna i
Sundsvall uppnår 88,5 procent kunskapskraven i alla ämnen i årskurs sex.
Andel (%) i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Riket kommunala grundskolor

78,6

79,7

78,3

Sundsvall kommunala grundskolor

76,7

73,4

77,3

Sundsvall friskolor, grundskola

87,6

86,9

88,5

Tabell 4: Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen.
Källa: Skolverket

I årskurs nio är andelen elever i Sundsvalls kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i samtliga
ämnen 63 procent vilket är betydligt lägre än rikssnittet för kommunala skolor (76,4 procent),
och resultatet har försämrats jämfört med föregående år. Av friskoleeleverna i Sundsvall uppnådde
90,5 procent kunskapskraven i alla ämnen.
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Andel (%) i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Riket kommunala grundskolor

75,9

75,3

76,4

Sundsvall kommunala grundskolor

61,1

65,3

63,0

Sundsvall friskolor, grundskola

96,1

85,1

90,5

Tabell 5: Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9 Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
Källa: skolverket

I Sundsvalls kommunala skolor var 2015/16 72,4 procent av eleverna i årskurs nio behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Denna andel har försämrats jämfört med de två föregående åren och är
betydligt lägre än motsvarande andel för riket, som uppgår till 86 procent. Bland friskoleelever
i Sundsvall uppnådde 95,5 procent behörighet till yrkesprogram.
Andel (%) i årskurs 9 Andel som är behörig till yrkesprogram
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Riket kommunala grundskolor

85,7

84,1

86,0

Sundsvall kommunala grundskolor

76,8

75,0

72,4

Sundsvall friskolor, grundskola

97,4

94,9

95,5

Tabell 6: Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9 Andel (%) behörig till yrkesprogram. Källa: Skolverket

Under 2015/2016 uppgick det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio till 195,9 poäng i Sundsvalls
kommunala skolor, en försämring jämfört med föregående år och betydligt lägre än rikssnittet för
kommunala skolor på 224,8 poäng. Elever vid Sundsvalls friskolor uppnådde ett genomsnittligt
meritvärde på 251,4 poäng.
Årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde (17 betyg)
2013/2014

2014/2015

2015/2016

211,0 (16 ämnen)

220,3

224,8

Sundsvall kommunala grundskolor

185,0

200,4

195,9

Sundsvall friskolor, grundskola

231,5

213,1

251,4

Riket kommunala grundskolor

Tabell 7: Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde (17 betyg). Källa: Skolverket

Viktigt att notera är dock att skillnader i population naturligtvis påverkar vilket resultat man kan förvänta sig – det vill säga, skolornas resultat påverkas inte bara av skolans egna verksamhet utan också
av olika bakgrundsfaktorer såsom föräldrars utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor, andel nyinvandrade elever eller elever med okänd bakgrund. Störst betydelse för resultaten har föräldrars utbildningsnivå. För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat bör de faktiska betygsresultaten
därför ställas i relation till ett antal av dessa bakgrundsfaktorer. Detta gör Skolverket i den statistiska
modellen SALSA. En rimlig förväntan/målsättning är att respektive skola uppvisar resultat i jämvikt
med det modellberäknade värdet.
Av 15 skolor i Sundsvall (varav fem friskolor) uppnår endast två skolor (båda friskolor) meritvärden
som motsvarar eller överträffar det modellberäknade värdet.
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Den kommunala grundskolan placeras i SKL:s ranking på plats 280 jämfört med plats 267
föregående år. Samtliga grundskolor i kommunen rankas 240 år 2016 att jämföra med 235 år 2015.
Öppna jämförelser Grundskola

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Kommunala grundskolor

281

267

280

Samtliga grundskolor

241

235

240

Tabell 8: Skolranking öppna jämförelser. Källa: Sveriges kommuner och landsting

Gymnasium

När det gäller gymnasieskolan finns ännu inte statistik avseende 2015/16 att tillgå. Viktigt att notera
är också att det i den befintliga statistiken sannolikt finns anledning att vid behov titta närmare på
uppgifterna avseende friskolorna. Skillnaderna mellan åren är oväntat stor och kan möjligen behöva
analyseras djupare.
Vid Sundsvalls kommunala gymnasieskola tog 83,9 procent av eleverna ut examen 2014/15,
att jämföra med 89,7 procent för rikets kommunala gymnasieskolor. Vid fristående gymnasieskolor
i Sundsvall är motsvarande andel 81 procent.
Andel (%) avgångselever med examen vid Gymnasieskolans nationella program
2013/2014

2014/2015

Riket kommunala gymnasium

89,2

89,7

Sundsvall kommunala gymnasium

84,1

83,9

Sundsvall fristående gymnasium

88,3

81,0

Tabell 9: Gymnasieskolan - Avgångselever, nationella program andel (%) med examen. Källa: Skolverket

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier uppgår vid Sundsvalls
kommunala gymnasium till 67,9 procent 2014/2015, en förbättring jämfört med föregående år men
fortfarande sämre än rikets 70,8 procent. Vid fristående gymnasieskolor i Sundsvall är motsvarande
andel 69,6 procent.
Andel (%) avgångselever vid Gymnasieskolans nationella program med grundläggande
behörighet för högskolestudier 7
2013/2014

2014/2015

Riket kommunala gymnasium

69,7

70,8

Sundsvall kommunala gymnasium

65,4

67,9

Sundsvall fristående gymnasium

76,8

69,6

Tabell 10: Gymnasieskolan - Avgångselever, nationella program Andel (%) med grundläggande behörighet
för högskolestudier. Källa: Skolverket
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Grundläggande behörighet för högskolestudier är antingen examen från ett högskoleförberedande gymnasieprogram, eller
yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Det
senare förutsätter i många kommuner att eleven aktivt valt till dessa kurser.
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Sammantaget - Grundskola och gymnasium

Den kommunala skolans resultat uppvisar inte några tydliga tecken på en uppåtgående trend. Förbättringar finns jämfört med föregående år vad gäller andel elever i årskurs sex som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och vad gäller andel avgångselever (gymnasium) vid nationella program med
grundläggande behörighet för högskolestudier. Men övriga resultatindikatorer uppvisar sjunkande
eller oförändrade resultat. Följaktligen kan det inte bedömas sannolikt att till 2021 uppnå det högt
ställda målet att hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet. Många utvecklingsinsatser pågår och kan förväntas ge goda resultat, men den årliga förbättringen måste bli påtagligt
större sett till den återstående tiden för att nå målet.
Generellt sett presterar pojkar sämre än flickor, och barn med invandrarbakgrund sämre än
andra barn. Här avviker dock Sundsvalls kommunala grundskola från det sistnämnda genom att en
betydande andel (en tredjedel) som har svårigheter att prestera goda kunskapsresultat är svenskfödda
elever. Betydande krafttag behövs för att trygga bättre resultat för såväl svenska som nyanlända
elever.
Det är väl känt att risken för arbetslöshet ökar kraftigt för personer med som saknar avslutad
gymnasieutbildning. Detta förstärks av att arbetslivet idag kännetecknas av tydligt stigande
kompetenskrav. I avvaktan på att grund- och gymnasieskolans pågående utvecklingsarbete
hinner få genomslag blir god tillgång till alternativa delar av utbildningssystemet, framförallt
vuxenutbildningen, extra viktig för att göra det möjligt att avsluta eller komplettera en befintlig
utbildning eller helt byta utbildningsbana för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov.
Vid en jämförelse mellan den kommunala grund- och gymnasieskolan och fristående skolor uppvisar de senare generellt sett bättre resultat, men också i vissa delar stora variationer mellan enskilda
år. Vad gäller skillnaderna mellan kommunala skolor och friskolor finns sannolikt faktiska skillnader
i uppnådda resultat, men möjligen kan resultaten också påverkas av populationen (elevernas bakgrund
och förutsättningar) och konkurrenstryckets effekter på betygssättningen (betygsglidning). Direkta
jämförelser mellan kommunala skolor och friskolor är därför vanskliga att göra utan kompletterande,
djupare analys. De i vissa delar stora variationerna mellan åren har vi, som framgått ovan, inte analyserat. De kan till exempel tänkas bero på den relativt stora effekten av enskilda individer i små
populationer, eller på nedläggningar av skolor.
Ung företagsamhet

Deltagandet i Ung Företagsamhet utvecklas positivt; 2015/2016 drev 35 procent av de som gavs möjlighet i årskurs två och tre på gymnasiet UF-företag i Sundsvall (31,4 procent i länet), att jämföra
med 28 procent 2014/2015. Nationell genomslagskraft 2015/2016 är 27 procent. På Hedbergska skolan
drev hela 53 procent UF-företag. Statistik visar att det är 20 procent större sannolikhet att före detta
UF-elever startat eget företag inom 10 år från att de bedrev UF-företag.
Statistiken visar även att före detta UF-elever är arbetslösa i lägre utsträckning, har större
sannolikhet att bli chefer samt har högre inkomster både som företagare och som anställda.
Mittunversitetet

Antalet förstahandssökande till Mittuniversitetets program och kurser har minskat från cirka 4 900 till
cirka 4 700, men andelen förstahandssökande till program vid MIUN ligger i stort sett konstant sedan
2013 med liten årlig variation.
Antal sökande till MIUN, program

2013

2014

2015

2016

Totalt antal sökande

23 120

24 660

23 739

23 511

Förstahandssökande

4 840

4 798

4 890

4 697

20,9

19,5

20,6

20,0

Andel förstahandssökande

Tabell 11: Antal sökande till Mittuniversitetet. Källa: Universitets- och högskolerådet
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Mål 6 Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges
möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle.



Det är oklart om målet kan nås.

Sundsvall är en bra plats att bo på men det finns en utmaning i att tillgodose behovet
av hyreslägenheter för nyanlända, ungdomar och äldre med låga inkomster. Sundsvallsborna upplever att de blivit tryggare under senare år, men fortfarande finns stora
skillnader mellan män och kvinnor.
Det finns stor förbättringspotential för hälsosammare levnadsvanor hos sundsvallsborna. Arbetet utifrån stadsvisionen har bidragit till attraktivare stadsmiljöer. Än återstår
mycket arbete för att minska utsläpp av växthusgaser till en hållbar nivå och att säkra
kommunen för att klara klimatförändringar. Bland annat måste småhusbyggandet
planeras så att det inte motverkar arbetet för ökad andel hållbart resande och
resurshushållning.

Vad medborgarna tycker om Sundsvall
Sundsvalls kommun
Samtliga kommuner

Nöjd-Region-Index (NRI)

NRI
Rekommendation
Arbetsmöjligheter
Utbildningsmöjligheter
Bostäder
Kommunikationer
Kommersiellt utbud
Fritidsmöjligheter
Trygget
0
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Betygsindex

Figur 7: Nöjd Region index 2016. Indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Sundsvalls kommun
och samtliga 136 kommuner som var delaktiga i undersökningen 2016.
Källa: SCB

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”.
Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.
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Resultaten från SCB:s senaste medborgarundersökning (2016) visar att det sammantagna värdet för
nöjd-region-index för Sundsvall ligger i nivå med övriga kommuner i årets undersökning, men något
lägre jämfört med kommuner i vår storleksklass. Om en livsmiljö i toppklass ska motsvaras av betyget
mycket nöjd (75 eller högre) behöver NRI öka med mer än 10 enheter. Positivt är dock att kommunen
har höga värden för tillgång till högre utbildning, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.
Sundsvall ligger högre än medelvärdet när det gäller att rekommendera kommunen som bostadsort
för andra, men något lägre än genomsnittet för kommuner i samma storleksklass. I Sundsvalls
kommun kan 48 procent av medborgarna starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till
kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan 16 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på
den 10-gradiga skalan). Sundsvall ligger lägre än medelvärdet när det gäller upplevd trygghet och har
också lågt värde för tillgång på bostäder. Jämfört med kommuner i samma storleksklass har Sundsvall
ett något lägre värde vad gäller kommunikationer. Enligt SCBs analys bör områdena bostäder, upplevd
trygghet och kommunikationer prioriteras för att få nöjdare medborgare. Vad gäller upplevd trygghet
så är det främst kvinnor som ger låga betyg. Det är bara på denna parameter det finns en tydlig
skillnad i svaren mellan kvinnor och män.
Hälsa

Utifrån undersökningar vet vi att majoriteten, 73 procent, av sundsvallsborna mår bra, vilket är
samma som för jämförbara större kommuner. I Sundsvall liksom i andra kommuner är det färre
kvinnor än män som skattar sin hälsa som bra, 70 procent jämfört med 77 procent. En sämre självskattad hälsa har samband med olika former av sjukdomar, nedsatt fysisk förmåga, förtidspensionering och förtida död, vilket skapar mänskligt lidande och ekonomiska avbräck, både för individen och
för samhället. Det är även en betydligt större andel kvinnor som visar sig ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med männen. Det är i gruppen kvinnor 16-29 år vi finner störst andel, i Västernorrlands län har 34 procent av kvinnorna i den ålderskategorin nedsatt psykisk hälsa. Samma utveckling
gäller för männen i Västernorrland, i gruppen 16-29 år har 19 procent en nedsatt psykisk hälsa.
Det finns potential för hälsosammare levnadsvanor bland sundsvallsborna, 60 procent av männen
och 44 procent av kvinnorna är överviktiga eller feta. Generellt kan vi säga att problemet/utmaningen
ökar med stigande ålder och samtidigt konstatera att sett till aktivitetsnivå så är yngre män och
kvinnor mer aktiva och rör på sig i större omfattning än de äldre åldergrupperna. Män rör på sig mer
än kvinnor. Övervikt och fetma är en betydande riskfaktor för dåligt allmänt hälsotillstånd, sjukdom
och dödlighet. Personer med fetma har oftare symtom som trötthet, värk och nedsatt rörelseförmåga
än normalviktiga. Övervikt och fetma ökar risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, stroke och
diabetes typ II.
Det finns en korrelation mellan god hälsa och utbildningsnivå. Att inte fullfölja gymnasiet med
godkända betyg får konsekvenser för individens möjligheter i livet. Man får sannolikt svårt att
etablera sig i arbetslivet, vilket i sig kan bidra till sämre hälsa. Därför är det betydelsefullt för de
enskilda och för kommunens utveckling att vi höjer utbildningsnivån i Sundsvall. Både att eleverna i
grund- och gymnasieskolan får godkända slutbetyg men också att man fortsätter att studera på högre
nivå.
Kreativitet, produktivitet och förmåga att lära, gynnas av god hälsa. En god hälsa ökar utbudet
av arbetskraft genom fler friska levnadsår och minskad sjukfrånvaro. En god folkhälsa, vilket är
resultatet av medborgarnas sammanlagda hälsa, ökar därmed förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.
Trygghet

Enligt Polisens trygghetsundersökning har sundsvallsborna blivit tryggare. Mellan åren 2004 och 2016
har index gått från 1,45 till 1,18 (ju lägre siffra desto tryggare). Sundsvall hamnar på fjärde plats bland
20 norrlandskommuner som har gjort samma undersökning. Luleå, Gävle, Härnösand, Timrå och
Ånge är exempel på kommuner som kommer efter Sundsvall i rankingen. Ur ett genusperspektiv kan
man se att män generellt är tryggare än kvinnor vilket även återspeglas i SCB:s medborgarundersökning.
Det finns en paradox när det gäller trygghet. Äldre har en stark känsla av otrygghet av att vistas
ute, speciellt kvällstid. Ändå är det ovanligt att äldre utsätts för brott i det offentliga rummet. Yngre
män däremot, som är de som oftare utsätts för brott i det offentliga rummet, upplever större trygghet.
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När det gäller ungdomars trygghet har både killar och tjejer blivit tryggare i sina bostadsområden
sedan 2013. Tryggheten har däremot försämrats i centrum, på buss eller tåg och på fritidsgården.
Dessutom har tryggheten på nätet försämrats för tjejer.
Boende och bebyggelsetillväxt

Översiktsplanen pekar ut var nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras för att den nya bebyggelsen ska bidra till en hållbar tillväxt. Vi ser tyvärr hittills ingen förändring i rätt riktning när det gäller
lokalisering av nybyggda småhus utifrån täthet samt närhet till service och kollektivtrafik. Det beror
på att inga detaljplaner för småhus har färdigställts i enlighet med översiktsplanens förslag de senaste
två åren. Bygglov beviljas därför istället huvudsakligen utanför detaljplanelagt område där tillgång på
kollektivtrafik och service är begränsad. Dessutom ofta på före detta jordbruksmark. Gällande flerbostadshus är planberedskapen i ”rätt” lägen bättre och därför byggs flerbostadshusen helt i linje med
översiktsplanen. Utbyggnaden av flerbostadshus har ökat kraftigt. Även verksamheters lokaliseringar
sker i huvudsak i enlighet med översiktsplanens förslag.
Översikt bygglov 1 november 2015 – 30 september 2016

Figur 8: Lokalisering av givna bygglov senaste året. Gröna trianglar är flerbostadshus, blå kvadrater är
småhus och rosa cirklar är fritidshus. Källa: Stadsbyggnadskontoret

Eftersom en stor del av tillväxten sker i stadens centrum är stadsvisionen ett viktigt stöd, som en ledstjärna för stadsutveckling. Sundsvalls stadsvision har uppdaterats. Många av visionens förslag har
genomförts eller är under genomförande.
För att uppnå en livsmiljö i toppklass är det viktigt att det finns bostäder som motsvarar befolkningens behov. Under 2016 har det bostadspolitiska programmet uppdaterats, med det nya namnet
”Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning 2016 -2021”. Nybyggnadsmålen har höjts på grund
av ökad inflyttning. Det är idag svårt att tillgodose behovet av hyreslägenheter för nyanlända, ungdomar och äldre med låga inkomster. Målen angående anpassning av befintligt bostadsbestånd
(för bland annat den åldrande befolkningen) uppfylls inte heller som det ser ut nu. Positivt är att
marknaden generellt just nu är villiga att bygga hyresrätter och kommunen har fattat flera viktiga
politiska beslut för att hantera situationen.
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Livsmiljö på landsbygden

För landsbygden finns många utmaningar eftersom de senaste årens urbanisering och strukturella
förändringar har gjort att service och arbetstillfällen minskat, men den ökade invandringen kan
påverka befolkningstrenden positivt. Sundsvalls kommun har under 2016 antagit ett nytt landsbygdsprogram. Det utgör kommunens övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden till år 2021
och har som övergripande mål att befolkningen och sysselsättningen på Sundsvalls landsbygd ska öka,
och att stärka serviceorterna 8. Bostadsbyggande i serviceorterna, en rimlig servicenivå och möjligheter att utveckla till exempel besöksnäringen är viktiga frågor. Ett prioriterat område är utbyggnaden
av snabbt bredband i glesa områden. Det kan möjliggöra för fler människor att flytta till landsbygden
(eller bo kvar), driva företag där eller distansarbeta. Det är dessutom en viktig förutsättning när allt
fler digitala lösningar inom välfärdssektorn utvecklas.
Klimatutsläpp och klimatanpassning

Utsläppen av växthusgaser inom Sundsvalls kommuns gränser motsvarade år 2014 cirka 7,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än medelvärdet för större städer. Siffrorna redovisar utsläpp
i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella
transporter ingår inte. Samtidigt som utsläppen i Sverige och Sundsvall har minskat på senare år
bidrar vår konsumtion till ökade utsläpp i andra länder. Siffran 7,1 ton kan även jämföras med att
utsläppen av växthusgaser bör minskas till mellan 1-2 ton koldioxidekvivalenter per person och år i
hela världen till år 2050 för att klara målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen
till högst 2 grader.
De koldioxidutsläpp som sker i Sundsvall kommer främst från industriprocesser, energiförsörjning
och transporter. Utsläpp från arbetsmaskiner ökar något under 2014, sannolikt på grund av bygget av
nya E4. Fossilt utsläpp från energiförsörjning minskar, medan utsläppen från transportsektorn är i
princip oförändrad sedan många år.
Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor

Industriprocesser
Energiförsörjning
Transporter
Arbetsmaskiner
Avfall & avlopp
Jordbruk
Produktanvändning
Figur 9: Utsläpp av koldioxidekvivalenter ton per sektor inom Sundsvalls kommuns geografiska område.
Källa: Nationella emissionsdatabasen

Från 2009 till och med 2015 har klimatpåverkan från Sundsvalls kommunkoncern minskat med
57 procent, en minskning med 69 860 ton fossil koldioxid, sett till förändringar med avseende på
energiproduktion, fastigheter och tjänsteresor i bil. Den största minskningen är kopplad till förändringarna i fjärrvärme där användningen av fossil energi i Sundsvalls fjärrvärmenät minskat kraftigt
och ersatts med förnyelsebar energi från Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. I fjärrvärmenätet medför detta en minskning med koldioxidutsläpp på cirka 45 000 ton per år.
8
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En undersökning som Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring genomfört under 2016 visar att
Sundsvall är bäst i Norrland på klimatanpassning 9, och hamnar på en trettonde plats nationellt, vilket
även är en förbättring från föregående år. Men än finns mycket kvar att göra för att bli en klimatsäker
plats, vilket också återspeglas i undersökningen. Det område där Sundsvall har störst förbättringspotential är kategorin som rör genomförande av klimatanpassningsåtgärder. I och med de prioriterade
åtgärdsområdena för klimatanpassning som kommunfullmäktige beslutade om under 2016 finns nu
stora möjligheter att på sikt klimatsäkra Sundsvall.

9
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Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte
kan förhindra i framtiden.
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Bilaga 1: Beslutade markörer
Ekonomiska markörer

Sundsvall

Riket/
större städer

Källa

Kommentar

Andel förvärvsarbetande
20-64 år (2014)

79.5

78.5

Kolada N00914
SCB, jmf riket

Andel gymnasieelever som
börjat på universitet/högskola
inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning (2014)

43.5

36.1

Kolada N17422
SCB/skolverket,
jmf riket

Nyregistrerade företag,
antal/1000 invånare
(2015)

6.3

5.6

Kolada U00901,
jmf större städer
(Bolagsverket/
Nyföretagarcentrum

Nöjd kund index,
företagsklimat totalt
(2014)

72

67

Kolada U07451
SKL, jmf större
städer

Småhuspriser (tkr)

1 838

Växjö 2 544
Umeå 2 874
Gävle 2 270

Arena för tillväxt,
Tillväxtguiden

Har tidigare
jämfört med
större städer
Har tidigare
jämfört med
större städer

Andelen företagare i relation
till det totala antalet
förvärvsarbetande (2014)

8.3

13.3

Arena för tillväxt,
Tillväxtguiden,
jmf större regioncentra

Branschdiversifiering:
Antal branscher/
totalt möjliga branscher

–

–

SCB, RAMS
(SNI-kod på fyrasiffernivå)

Valt att inte köpa
statistiken denna
uppföljning.

Andel kvinnor av den totala
företagspopulationen
(2013)

28,3

30,3

Företagarna 2013

Ingen senare data
finns tillgänglig

Lönesumma utveckling
(2010-2015, snittvärde per år)

3,2

3,9

SCB (AM0302K3),
jmf riket
Arena för tillväxt,
Tillväxtguiden
(mv 2010-2015),
jmf riket

Omsättningsutveckling,
utveckling av företagare och
annan momspliktig verksamhet

7,3

15,2

Andel kreativ klass

–

–

Ingen data
finns tillgänglig
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Sociala markörer

Andel gymnasieelever som
fullföljer sin utbildning
inom 4 år (2014)

Sundsvall

72
Fl 76
Po 67

Riket/
större städer
(Ss) 79
Kv 82
M 76
(Bss) 84
Kv 89
M 80

Källa

Kommentar

Kolada N17404

Skövde bäst av
större städer

93

–

LUPP

Mycket positiva
eller ganska positiva 50/50. Fr.o.m
2015
kan vi inte jmfr
med riket.

73
Kv 70
M 77

73(Ss)
Kv 71
M 75
(Bss) 81
Kv 80
M 83

Kolada U01405
Könsfördelat Riket

Lund bäst av
större städer

33
Kv 41
M 25

28 (Ss)
Kv 34
M 22
(Bss) 20
Kv 24
M 15

Kolada N00957
Könsfördelat, riket
Försäkringskassan

Lund bäst av
större städer

11

10 (Ss)
7 (Bss)

Kolada U07418
Källa: BRÅ

Varberg,
Karlskrona och
Örnsköldsvik bäst
av större städer

Andel inv 16-84 år fysiskt aktiva
minst 30 min/dag
(2015)

67
Kv 63
M 71

66(Ss)
Kv65
M 67
73 (Bss)
Kv 69
M 77

Kolada U01400)

Växjö bäst av
större städer

Poäng Sveriges Friluftskommun
(2016)

31

32 (Örnsköldsvik)

Naturvårdsverket

Andel barn i ekonomiskt
utsatta hushåll (2014)

10
Sv bakgr.
4
Utl. Bakgr.
36

12
Sv. Bakgrund 5
Utl. Bakgr 28

Folkhälsodata
(SCB) jmf riket

74
Kv 74
M 75

74 (Ss)
Kv 75
M 73
(Bss) 82
Kv 81
M 82

Andel unga i högstadiet
som har en positiv syn på
framtiden (2015)

Andel invånare 18-80 år
med bra självskattat
hälsotillstånd
(2015)

Ohälsotal
(dgr/inv 16-64 år)
(2015)

Anmälda våldsbrott,
antal/1000 invånare”
(2014)

Andel som har tillit till
andra Medevärde
(2014)
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Kolada U01413
Könsfördelat

Umeå bäst av
större städer

Sociala markörer

Andel som har lågt socialt
deltagande (mv 2012 - 2015)

Andel som har utsatts för
kränkande behandling
(mv 2012-2015)
Valdeltagande i kommunvalet
(2014)

Nöjd kund index i hemtjänsten
(2015)

Unga i arbete 20-24 år,
andel (procent)
(2014)
(alternativ Ung företagsamhet)

Sundsvall

Riket/
större städer

Källa

Riket 20
Kv 19
M 21

Folkhälsodata,
(mv 2007-2010)
Könsfördelat

19
Kv 23
M 15

Folkhälsodata,
(mv 2007-2010)
Könsfördelat

84

83

Kolada U05400
År 2010

93
Kv 92
M 93

90 (ss)
Kv 90
M 90
95 (Bss)
Kv 94
M 96

Kolada U21420
Natl brukarundersökning

Jönköping bäst av
större städer

63
Kv 64
M 63

57 (Ss)
Kv 57
M 57
71 (Bss)
Kv 71
M 72

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

Varberg bäst av
större städer

21
Kv 20
M 21
15
Kv 19
M 11

Kommentar
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Ekologiska markörer

Sundsvall

Riket/
större städer

Källa

Kommentar

Utsläpp av växthusgaser:
ton CO2e /invånare (2014)

7,11

5,95

Kolada N 00401
större städer

Total mängd (kg)
hushållsavfall/invånare (2015)

485

478

Reko Sundsvall,
Avfall Sverige
(riket)

Kollektivtrafik resor/invånare
(2015)

65

151

Kollektivitrafikmyndigheten i
Västernorrland,
Trafikanalys (riket)

Andel miljöbilar av hela
beståndet personbilar (2015)

17,8

20,8

Kolada N07400
större städer 2015

Temperatur grundvatten

–

–

Antal överskridande av
miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) 2015

12

35 (MKN)

Andelen sysselsatta i miljöföretag (hållbar affärsutveckling)

–

–

Andel ekologiskt odlad åker
(2015)

10

22

Kolada N00403
Större städer

Miljöaktuellts kommunranking
(poäng) (2016)

21,68

29,25

Miljöaktuellt

Andel miljöcertifierade skolor/
förskolor (2015)

24

20

Sveriges
ekokommuner

Andel inköp av ekologiska
livsmedel till kommunens
verksamheter (2015)

26

32

Kolada U07409,
Större städer

Energianvändning kwh/inv.

–

–

Data finns inte
tillgänglig

Hur många procent av den mat
som förbrukas i Sundsvall
produceras i regionen

–

–

Data finns inte
tillgänglig
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Data finns inte
tillgänglig
Sundsvalls
kommun,
Miljökontoret

Köpmangatan

Data finns inte
tillgänglig

För mer information se
www. sundsvall.se/rikare

besöksadress Norrmalmsgatan 4
postadress 851 85 Sundsvall
telefon 060- 19 10 00
www.sundsvall.se

