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Kommunens ekonomi
Varifrån kommer pengarna?
Kommunen omsätter ca 5,0 miljarder kronor varje år.
Av dessa är 3,9 miljarder skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Generella statsbidrag 6%
Taxor, avgifter och
försäljning 8%
Hyror 3%

Skatteintäkter
72%

Övirga intäkter
11%

Vad används pengarna till?
Vård och omsorg
38%

Samhällsbyggnad
12%
Fritid och kultur
6%
Arbete och tillväxt
4%
Politisk verksamhet
1%

Av de 5,0 miljarderna går drygt 1,9 miljard till skola
och förskola, och nästan lika mycket till äldreomsorg
och socialt stöd. Till samhällsbyggnad, bl a vägar och
kollektivtrafik, går ca 0,6 miljarder kronor, och till fritid och kultur ca 0,3 miljarder kronor.Till insatser för
Arbete och tillväxt, till exempel arbetsmarknadsåtgärder, går ca 0,2 miljarder kronor, och till politisk
verksamhet, bland annat partistöd och arvoden, går
ca 0,05 miljarder kronor.
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Ekonomiskt resultat
Kommunen har de senaste fyra åren visat
överskott även om årets resultat blev lägre
än tidigare år. Det är viktigt att kommunens
ekonomi är i balans, t ex för att ha en större
handlingsfrihet vid oförutsedda händelser.
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Kommunstyrelsens ordförande

Utveckling i fokus under 2007
Det första året på den nya mandatperioden har gått.
Det var det första året för den nya majoriteten bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister – och det var det första året för mig som kommunalråd. När jag ser tillbaka på det gångna året kan
jag konstatera att det varit ett år då utvecklingsfrågor
stått i fokus.
Under 2007 har vi byggt ut förskolan kraftigt och
därmed också lyckats minska barngruppernas storlek.
Birsta fortsatte växa explosivt samtidigt som vi politiker tillsammans med näringsliv, skolklasser och intresserade sundsvallsbor arbetade fram en Stadsvision för
centrala stadens utveckling. Vi fattade beslut om att
bygga ett äventyrsbad, och gick vidare med ärendena
för en idrotts- och musikarena samt en ny teater. Dessutom invigdes slutligen Korstaverket.
Förra året var också det år då klimatfrågan
fick sitt stora genombrott. Och vi kan
konstatera att Sundsvalls kommun ligger i framkant på några områden, jag
tänker till exempel på den kommunala
upphandlingen, medan vi ligger efter i
andra delar av verksamheten. Vi står
tillsammans inför en gigantisk utmaning, men
det är en utmaning som
kan övervinnas om viljan att
genomföra konkreta
åtgärder på lokal, regional, nationell och global
nivå finns.
En annan stor utmaning som
synliggjordes under 2007, och
som vi kommer att arbeta med
många år framöver, var frågan
om hur kvaliteten i grundskolan
ska stärkas. Trots att Sundsvalls
kommun lägger relativt mycket
resurser på grundskolan ligger
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resultaten under medel i riket. Ett viktigt steg på vägen var den diskussion som inleddes under 2007 om att
minska skolans lokalytor.
En viktig förutsättning för att Sundsvalls kommun ska
kunna arbeta med klimatet, skolan och andra viktiga
frågor är att den goda utvecklingen håller i sig lokalt,
trots oroande signaler om att konjunkturen är på väg
neråt nationellt och globalt. Vår egen förmåga att satsa
i kommunen och arbeta för flera etableringar och ett
starkt näringslivsklimat är viktig. Men vi är också beroende av regeringens förmåga att satsa på infrastruktur,
så att E4-Sundsvall samt en nedsänkning av järnvägen
genom centrum möjliggörs.
Tyvärr visar bokslutet för 2007 bara ett svagt plus för
kommunens ekonomi i sin helhet. Tack vare att en marginal avsatts undviker vi ett underskott, men vi har skäl
att vara missnöjda så länge resultaten inte når upp till
den nivå vi budgeterat för. Sundsvalls framtidsutsikter
är goda, men budgetdisciplinen måste stärkas om vi ska
kunna ta tillvara de möjligheter vi får och klara de utmaningar vi möter.
Samtidigt ska vi bli bättre på att se möjligheter till effektivisering och utveckling i verksamheten. Vi ska alltid
ställa oss frågan om vi kan lösa saker smartare om vi
prövar nya arbetssätt och rutiner – så ska kvaliteten i
verksamheten stärkas. Av samma skäl har vi tagit fram
ett nytt arbetsgivarpolitiskt program, där vi ännu tydligare trycker på vikten av ökad samverkan mellan personal och arbetsledning. Det ger individen mer inflytande
över sin arbetssituation, och det stärker verksamhetens
kvalitet och utveckling.
I det nya arbetsgivarpolitiska programmet slår vi fast
ännu tydligare än tidigare att alla kommunanställda ska
arbeta mot gemensamma mål för en gemensam arbetsgivare. De kommande åren ska vi tillsammans utveckla
och förbättra kvaliteten i verksamheten och servicen
gentemot brukare och medborgare.

Anita Bdioui (s), kommunalråd

Vägen till det hållbara Sundsvall

”Sundsvall ska präglas av optimism och
framtidstro, där alla känner delaktighet
och har möjlighet att utvecklas utifrån
sina förutsättningar.”
Så inleds den lokala regeringsförklaringens vision. För att uppnå detta behöver kommunen ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv i sin planering och verksamhet som kombineras med en stark vilja till förnyelse. Kommunen ska också
erbjuda tjänster och service av hög kvalitet utifrån medborgarnas behov och villkor, och förbättra näringslivets och
regionens förutsättningar att växa och förnyas.
Utifrån visionen lyfter regeringsförklaringen fram tre
kännetecken för kommunen:
• Trygghet
• God livsmiljö
• Hållbar utveckling.

Trygghet
Trygga människor kan utvecklas och forma de liv de
önskar – otrygghet gör människor osäkra och begränsade. Sundsvallsborna ska känna sig trygga när de vistas
på gator och torg, men även känna trygghet i att kommunen tillsammans med andra ger den hjälp och det
stöd som kan behövas när man blir äldre eller hamnar i
utsatta situationer.
Miljön vi vistas i ska både vara och upplevas som
trygg oavsett var man befinner sig. Under året har kommunen antagit en ny belysningsstrategi. I denna är
trygghet en central faktor liksom effektivitet, driftsäkerhet och minskad energiförbrukning.
Trygghetsvandringar har genomförts i Sundsvall
under året. Trygghetsvandring är en metod för att undersöka hur människor upplever, trivs i och använder
sin närmiljö. Syftet är att kunna göra den säkrare och
tryggare samt att engagera fler att vara med och påverka
arbetet för en tryggare utemiljö. I den första trygghetsvandringen besöktes områden runt Kulturmagasinet,
Selångersån, Navet och delar av stenstaden. Den andra
vandringen genomfördes i Skönsberg inom ramen för
det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelen.

Säkrare skolvägar är ett projekt som syftar till att
barnen ska kunna gå eller cykla säkert till sina skolor
och att föräldrarna ska känna trygghet i detta. I projektet ingår att bygga bort trafikfarliga miljöer men även
att påverka invanda beteenden hos barn och föräldrar.
Om barnen i högre grad går till skolan istället för att bli
skjutsade med bil, ökar trafiksäkerheten runt skolorna
samtidigt som barnen blir friskare och med ökad fysisk
aktivitet minskar också risken för övervikt. Projektet
genomförs i samarbete med Vägverket.

God livsmiljö
En frisk natur och en bra närmiljö, goda möjligheter
till nya intryck och fysisk aktivitet samt möjligheter att
mötas är viktiga delar i vår livsmiljö. Alla Sundsvallsbor
ska ha goda förutsättningar att i gemenskap med andra
utvecklas, fysiskt som mentalt.
Sundsvall har en fantastisk natur som på många sätt
kan bidra till god livsmiljö och folkhälsa. Kommunen
har under året, med stöd av statliga medel, genomfört
flera naturvårdsprojekt. Naturguiden syftar till att underlätta för Sundsvallsborna att bege sig ut i naturen.
Konferensen Naturens betydelse för hälsan fick stor
uppmärksamhet. Naturen erbjuder oss inspiration,
upplevelser och möjlighet till återhämtning.
Folkhälsorådet har under 2007 fortsatt att forma sitt
arbete och har bland annat valt ut fyra beprövade metoder som man rekommenderar skolan att arbeta utifrån
i sitt drogförebyggande arbete. Rådet har även påbörjat

ÅRSREDOVISNING 2007

5

en inventering av kommunens olika verksamheter med
bäring på kost och fysisk aktivitet. Detta kan ses som
ett led i kommunens arbete för att minska övervikt och
fetma. I folkhälsorådet ingår representanter från kommunen, Landstinget Västernorrland, Mittuniversitetet,
Polismyndigheten och näringslivet.
Den mat vi äter har tillsammans med energiförbrukning och transporter stor inverkan på miljön och klimatet. För att öka medvetenheten om matens inverkan på
miljön har ett projekt påbörjats under 2007. Genom att
äta rätt för miljö och klimat uppnås också stora fördelar
för hälsan. I den livsmedelsupphandling som pågår för
kommunens kök är ambitionen att bidra till det nationella målet på 25 procent ekologisk mat i offentlig
sektor.
Det årliga Livsmiljöbokslutet kommer att inriktas på analyser av utvecklingen inom miljö, klimat
och folkhälsa i kommunen. En miljö- och folkhälsodatabas har gjorts tillgänglig för sundsvallsborna på
www.livsmiljobarometern.sundsvall.se.

Hållbar utveckling
Vår strävan är ett långsiktigt hållbart Sundsvall ur ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Sundsvallsbor och näringsliv ska ges goda förutsättningar att
växa och utvecklas samtidigt som krav på ekologiskt
hållbara miljöer uppfylls.
En viktig grund för hållbar utveckling är en flexibel
skola med hög kvalitet. De flesta barn och elever är nöjda med sin skolsituation, och större delen av eleverna i
grundskolan når de uppsatta kunskapsmålen. Samtliga
skolor prioriterar arbetet med att stödja elevernas tidiga
språkutveckling. Inom gymnasieskolan utvecklas arbetet
med att tidigt ge elever individuella stödinsatser i kombination med mer aktiv studie- och yrkesvägledning.
Klimatförändringarna blev en av årets stora frågor.
Den ställer krav på omprövning och förnyelse av stora
delar av kommunens arbete, allt från samhällsplanering
och energieffektivisering till ekonomiska ställningstaganden. En klimatkonferens som genomfördes under
hösten belyste frågan om vad ett varmare klimat kommer att ha för betydelse för oss i Sundsvall och vad vi
kan göra för att minska de negativa effekterna.
De planer för samhällsplanering som kommunen arbetar med har under året fått ökat fokus på hållbarhet
med särskilt beaktande av miljö- och folkhälsofrågor. För
att med större tydlighet föra in hållbarhetsaspekterna i
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beslutsunderlag och miljöekonomiska avvägningar i
upphandlingsfrågor har beslut tagits om att anställa en
ekoekonom. Dessutom har en transportrådgivare för
hållbara transporter anställts, ett projekt som genomförs i samarbete med Vägverket.
Under hösten avslutades projektet Miljölänet Västernorrland som kommer att fortsätta i ett Mål 2-projekt,
Arena för miljödriven regional utveckling. Bland resultaten kan nämnas länsgemensamma miljönyckeltal och
ett affärsnätverk för miljödriven tillväxt i Sundsvall.
Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt,
SAMT, syftar till ett starkt lokalt näringsliv för en global hållbar marknad som har en aktiv och tydlig del i
de regionala miljömålen. Vägen dit går via nätverk som
stärker kontakterna inom och mellan näringsliv och offentlig sektor. Via nätverket ska näringslivet få kunskap
och hjälp att satsa rätt och se möjligheterna med affärsdrivet miljöarbete. Projektet genomförs i samarbete
med Åkroken Science Park.
Arkitekt Anders Nyqvist AB fick miljönämndens
miljöäpple som delades ut på Sundsvall Business Award.
Miljöäpplet tilldelas företag som gjort en särskilt god
insats för bättre miljö i Sundsvall. Priset ska ses som en
uppmuntran till de företag som på eget initiativ satsar
på miljöfrågor och delas ut för att uppmärksamma de
goda insatserna.

Närmare i Sundsvallsregionen
Samarbetet i Sundsvallsregionen omfattar kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och
Hudiksvall. Under året har en mängd olika initiativ och
aktiviteter genomförts för att ytterligare stärka regionens
och kommunens möjligheter till tillväxt och utveckling.
Arbetet inriktas på att skapa förbättrade möjligheter till
i första hand arbets- och studiependling mellan regionens kommuner. En viktig del i detta är att påverka den
statliga infrastrukturplaneringen så att Sundsvallsregionens infrastrukturbehov tillgodoses. Särskilt fokus riktas på Ostkust/Ådalsbanan, Mittbanan, E4 Sundsvall,
strategisk hamn och kombiterminal samt Midlanda
flygplats. Samtal har också inletts om ett bredare samarbete inom olika kommunala verksamheter.
SÖT-kommunerna, det vill säga Sundsvall, Östersund och Trondheim, har antagit en gemensam strategi
som fokuserar på tre områden för det fortsatta samarbetet: infrastruktur och hållbara kommunikationer, kulturoch upplevelsenäringar samt kunskap och kompetens.

Vägen till det hållbara Sundsvall

Högre kvalitet och effektivitet i
kommunens verksamheter
För att förbättra kommunens verksamheter sker koncerngemensamma insatser samtidigt som varje verksamhet genomför mer specifika insatser. Exempel på
koncerngemensamma insatser som pågår eller utvecklats under året är Synpunkt Sundsvall, Tjänstedeklarationer och den koncernövergripande ledningsmodellen.
Exempel inom verksamheterna återfinns i respektive
verksamhetsavsnitt.
Under 2007 fick kommunen 1 151 synpunkter genom Synpunkt Sundsvall. Av dessa ledde 511 till förbättringar, och 68 procent av synpunkterna besvarades
inom tio dagar. De flesta synpunkterna handlade om
vägunderhåll, sandning och snöröjning av specifika gator. Dessa synpunkter har i stor utsträckning åtgärdats.
Exempel på andra synpunkter som lett till åtgärder är:
• nytt trygghetslarm på Almedalens äldreboende
• fler parkbänkar
• förbättrat underlag på ”Ryggisspåret”
• förbättrad gatubelysning
• korrigering av trafiksignaler
• e-postadresser till personal på äldreboenden
En tjänstedeklaration ska tydligt visa vad kommunen
lovar med sin service, där kvalitetskrav preciserats av
brukare och medborgare, som sedan vägs samman med
politiska ambitioner och tillgängliga resurser. I november 2007 antogs kommunens gemensamma rutin för
tjänstedeklarationer, vilket gör att arbetet kan fortsätta
med större kraft under 2008. Under 2007 antogs också
tjänstedeklarationer för bland annat bygglov och upphandling, och arbete pågår bland annat med att ta fram
en tjänstedeklaration angående elevers rätt till stöd i att
lära sig läsa, skriva och räkna.
Sedan något år pågår ett arbete med att utveckla
kommunkoncernens övergripande ledningsmodell.
Syftet är att skapa ökad tydlighet, effektivitet och medborgarnytta, samt genomslag av den politiska majoritetens vilja. Hittills har arbetet främst bidragit till att
utveckla formerna för en processorienterad planering
och uppföljning av koncernens verksamheter. För närvarande inriktas arbetet på att förbättra analys och planeringsunderlag samt metoder och mått för att kunna
följa hur verksamheternas ändamålsenlighet och resurseffektivitet utvecklas.

Foto: www.ffagency.com
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Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning
Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av kommunallagen och
den kommunala redovisningslagen. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Dessutom anges i det så kallade balanskravet att kommunens
intäkter varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet får ses som en nedre gräns för den ekonomiska utvecklingen,
medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre krav.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en uppföljning där fokus ska vara att visa om kommunen utfört sin verksamhet väl och om man har kunnat betala
för den verksamhet man haft, så att inte betalningsansvaret skjuts på framtiden.
Sundsvalls kommun har under många år strävat i riktning mot en sund finansiell ställning och god ekonomisk
hushållning, vilket avser förmågan att åstadkomma rätt
resultat. Det vill säga hur väl verksamheten utvecklas i
den riktning målen anger, med så liten resursförbrukning som möjligt.
Arbetet med att utveckla formerna för hur kommunkoncernen leds har medfört flera förändringar inför
2007. De förändringar som haft störst betydelse är att
verksamheten ska utgå från de tre kännetecknen trygghet, god livsmiljö och hållbar utveckling, samt att mål
och riktlinjer för verksamheten utgår från kommunens
fem identifierade huvuduppdrag (processtrukturen)
istället för nämndsorganisationen.
Nedan presenteras en sammanfattande bedömning
över kommunens måluppfyllelse och resultat avseende
ekonomi, verksamhet och personal. En mer detaljerad
redovisning görs längre fram i förvaltningsberättelsen
under respektive avsnitt.

Finansiella mål
Kommunens finansiella mål är uppdelade efter de fyra
aspekterna: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Kommunen uppnår de flesta av de finansiella målen, investeringarna har kunnat självfinansierats, nettolåneskulden
8
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har inte växt, betalningsberedskapen är god och budgetföljsamheten och prognossäkerheten är tillfredställande. Årets resultat är dock något lägre än budgeterat.
Kommunen kan därmed sägas ha en hygglig finansiell
kapacitet. Kommunen klarar av att ha sämre resultat
något år, men för att bibehålla och helst förbättra den
finansiella kapaciteten krävs att resultaten de närmaste
åren blir starkare.

Verksamhetsmål
I mål och resursplanen 2007-2010 anges fem inriktningsmål som är anpassade till kommunens huvuduppdrag. Utifrån dessa har kommunfullmäktige fastställt
mer detaljerade verksamhetsmål utifrån förslag från
verksamheterna. De flesta verksamhetsmål som beslutades i mål- och resursplanen 2007-2010 har uppfyllts.
Nedan görs, med stöd av verksamhetsmålen, en bedömning av hur väl verksamheterna utvecklats i enlighet med inriktningmålen. Utvecklingen är dock svår att
bedöma på bara ett års sikt, men i ett större perspektiv
är den riktning verksamheten utvecklas i minst lika intressant som den absoluta nivån.
➧ Barn och unga ska vara trygga och friska, samt nå
ökad kunskap och känna framgång i skolan
De allra flesta barn och elever är nöjda med sin skolsituation och uppnår kunskapsmålen. Samtidigt finns
det allt för många elever som befinner sig i en utsatt
position, har bristande fysisk förmåga eller inte utvecklar sina kunskaper i tillräcklig grad. En mängd åtgärder
genomförs eller planeras för att ytterligare förbättra förutsättningar för en positiv utveckling.

God ekonomisk hushållning

Foto: Sara Strandqvist

➧ Sundsvalls medborgare ska vara trygga i att de får god
vård och omsorg när behoven uppstår
Flertalet av brukarna är nöjda med de tjänster som erhålls, enligt de undersökningar som genomförts inom
till exempel hemtjänsten. Däremot förefaller den generella bilden bland medborgarna vara betydligt mer
negativ. Även om detta inte direkt kan tolkas som
otrygghet i vad kommunen erbjuder, visar skillnaden
på att detta behöver uppmärksammas. Det genomförs
flera åtgärder, till exempel att öka och förtydliga kommunikationen bland annat till anhöriga och en fortsatt
utveckling av tjänstedeklarationer inom flera områden.
➧ Sundvall ska vara tryggt och tillgängligt för alla, med
närhet till grönytor och natur
Det finns ett fortsatt stort behov av insatser för ökad
trygghet, tillgänglighet och närhet. Samtidigt kan det
ofta gå lång tid från det att en åtgärd planeras och genomförs till dess att avsedd effekt uppnås eller resultaten uppmärksammas. Som exempel kan nämnas att
förväntningarna är stora på att flera stora infrastrukturfrågor går från planering till genomförande under de
kommande åren.
➧ Alla Sundsvallsbor ska ha samma goda förutsättningar
att i gemenskap med andra leva utvecklande liv, fysiskt
såväl som psykiskt
Erfarenheter från undersökningar tidigare år visar att
man i Sundsvall är mer nöjd jämfört med genomsnittskommunen. En del i detta är att Sundsvall har ett starkt

och brett föreningsliv inom många områden. Utvecklingen ger hela tiden nya möjligheter, samtidigt som
nya och förändrade behov och förväntningar uppstår.
Därför är det av största vikt att kommunen har goda
kunskaper om detta för att uppnå mesta möjliga medborgarnytta för satsade resurser.
➧ Skapa en långsiktigt hållbar utveckling i en anda av
livslångt lärande för att nå målet om full sysselsättning
Samtidigt som befolkning, sysselsättning och företagens
betyg på kommunal service ökar, får företagsklimatet
ett lägre betyg än tidigare. En förklaring till detta förhållande kan vara att utvecklingen i Sundsvall inte når
upp till samma nivå som i riket. En av de viktigaste
faktorerna för att förbättra förutsättningar och konkurrensfördelar i Sundsvallsregionen är tillgång till kunskap
och kompetens. Dessutom finns möjligheter att uppnå
större genomslag och effekt genom att utveckla en mer
proaktiv och samordnad kommunikation mellan kommunen och andra aktörer.

Personalmål
Årets medarbetarundersökning visar genomgående högre resultat än tidigare, och visar att medarbetarna trivs
med sina arbeten. Möjligheten till kompetensutveckling
upplevs som bättre än tidigare, men behöver förbättras
ytterligare. Dessutom har sjukfrånvaron minskat jämfört med 2006.
ÅRSREDOVISNING 2007
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Verksamhet

Utbildning

Utbildning
Utbildning handlar om att tillgodose barns och ungdomars behov av lärande och utveckling från förskola till gymnasieskola. Skolans uppgift är att ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist
eller sociala och ekonomiska förhållanden. För att uppdraget ska kunna genomföras behövs en väl fungerande samverkan med andra viktiga parter som föräldrar, myndigheter, organisationer etc.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ Sundsvalls skolor värnar och utvecklar en miljö som
främjar den fysiska och psykiska hälsan
Den generella bilden är att de flesta barn och elever är
nöjda med sin skolsituation.
Den senaste undersökningen bland förskolans föräldrar visar att de totalt sett är ganska nöjda med verksamheten. Mest nöjda är de med barnens lekmöjligheter,
maten samt barnens trygghet och trivsel på förskolan.
I början av 2008 kommer en ny nöjdhetsundersökning
att göras bland förskoleföräldrarna.
Ungdomsenkäten LUPP, som genomfördes 2006
bland alla elever i år 8 i grundskolan och i år 2 på gymnasieskolan, visar att övervägande delen av båda åldersgrupperna tycker att skolmiljön är bra. Flertalet anser
också att stämningen är mycket eller ganska bra i skolan
där de går. Men ändå är det allt för många elever som
upplever att de blivit utsatta för trakasserier och mobbing trots att skolorna har ett mycket aktivt förebyggande arbete. En förklaring kan vara att medvetenheten
ökat bland personal, elever och föräldrar och att nolltolerans råder inom området. Ett viktigt instrument i det
förebyggande arbetet är den likabehandlingsplan som
varje skola ska upprätta tillsammans med elever och föräldrar. Våren 2008 kommer skolornas förebyggande arbete att följas upp. En tydlig slutsats i ungdomsenkäten
är att ungdomar i Sundsvall saknar en centralt belägen
mötesplats. Som en följd av detta planerar Kultur &
Fritid och barn- och utbildningsförvaltningen att skapa
en mötesplats för ungdomarna centralt i Sundsvall.
10
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Allt för många elever lider av övervikt och fetma.
Hälsosamtalen visar att andelen som sällan motionerar blir fler ju äldre de blir, samtidigt som fler hoppar över frukost och skollunch. Det finns ett missnöje
bland eleverna kring skolmaten och matsalsmiljön.
Det är också ett område där eleverna anser sig ha liten möjlighet att påverka men som de skulle vilja påverka. Läroplanens mål om 30 minuters daglig fysisk
aktivitet inom skoldagens ram uppfylls i hög grad för
elever upp till år 6. I grundskolans högre årskurser och
i gymnasieskolan är det däremot svårt att hitta former
för detta. Enligt skolhälsovården är det allt fler elever
som har problem med smärta i huvud, nacke, axlar och
rygg. Detta kan kopplas till för lite fysisk aktivitet och
mycket stillasittande vid datorer samt bristande ergonomiska kunskaper. Varje förskola eller skola behöver,
mot bakgrund av dessa resultat, finna hållbara arbetssätt för att stimulera kost- och motionsvanor hos barn
och ungdomar.
För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
erbjuder socialtjänsten, efter utredning, individuellt
riktade stödinsatser. Det kan till exempel handla om
personligt stöd, kontaktfamilj, familjehemsplaceringar.
Socialtjänsten erbjuder även generella stödinsatser. Ett
exempel är familjebehandlingsteamet som riktar sig till
familjer med barn i åldern 0-9 år. Målet är bland annat
att stärka föräldrarollen och relationen mellan barn och
föräldrar. Socialtjänsten driver även gruppverksamhet
för barn och ungdomar. Målgrupperna är barn till sepa-

Foto: www.ffagency.com

rerade föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa
och barn till familjer med missbruk.
För ungdomar mellan 13-18 år med särskilt svår social situation ger socialtjänstens familjeresursteam samtalsstödjande insatser till ungdomar och deras familjer
eller nätverk. För elever mellan 15-18 år vars skolsituation inte fungerar finns Chansen som är en skola
med socialpedagogiskt stöd. IV-häst är ett samarbete
mellan skola, socialtjänst och föreningsliv där utsatta
gymnasieflickor med skolproblematik får undervisning
och praktiskt arbete samt personligt stöd med kontaktperson eller kontaktfamilj.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Varje elev vid Sundsvalls skolor når framgång utifrån
sina behov och utvecklingsmöjligheter
Större delen av eleverna i grundskolan når de uppsatta
kunskapsmålen. Det finns dock fortfarande en alltför
stor grupp som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Om man ser på resultatet på skolnivå
så är det stora skillnader mellan skolorna. Generellt har
flickor bättre resultat än pojkar och barn med utländsk
bakgrund har sämre resultat än andra elever. En större
andel av eleverna som inte blir behöriga till gymnasiet
når inte målen för Godkänt i matematik.

I samtliga skolor pågår ett omfattande och medvetet arbete med att stödja och arbeta med elevers tidiga
språkutveckling. Målet är att eleverna ska ha ”knäckt
läskoden” senast år 2. Biblioteken har under 2007 fortsatt arbetet med att erbjuda alla barn barnets första och
andra bok, ta emot barngrupper samt erbjuda olika
språkutvecklande och läsfrämjande aktiviteter. För att
stärka elevernas möjligheter att tillgodogöra sig bibliotekens olika resurser erbjuds undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning. Antalet organiserade klassbesök har ökat med ca 14 procent.
Andelen elever som har fått slutbetyg från gymnasieskolan efter fyra år har minskat jämfört med förra
året. Gymnasieskolan kommer att arbeta hårdare för
att tidigt upptäcka elever i behov av stöd för att ge individuella stödinsatser i kombination med mer aktiv
studie- och yrkesvägledning från år 1. Positivt är att
Hedbergska skolan ligger bland de tio bästa gymnasieskolorna i landet när det gäller andelen elever som väljer
att fortsätta sturdera på högskolan.
Elevernas intresse för de yrkesinriktade programmen har ökat kraftigt. Inom till exempel bygg, fordon,
energi, industri och handel har det varit betydligt fler
sökande än platser. Samtidigt fortsätter antalet elever på
IV-programmet att öka på grund av att icke behöriga
elever blivit fler samt att många elever inte kommer in
på sitt förstahandsval.
ÅRSREDOVISNING 2007
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Under sommaren anordnades tre veckor sommarskola för elever som gått ut år 8 och år 9. Syftet var att
eleven skulle få hjälp att komma i kapp i sina studier
och bli behörig till gymnasiet. Sommarskolan gav bra
resultat, bland annat blev 20 elever behöriga till gymnasieskolan.

➧ Erbjuda barn och ungdomar möjligheter till idrotts- och
fritidsupplevelser
Antalet deltagare i Kom Ut visar på en ökning i förhållande till 2006. Under 2007 har 150 lärare deltagit i
fortbildningsdagar. Under 2008 kommer fler lärare att
erbjudas utbildning i Kom Ut.
Nivån på simkunnighet fortsätter att öka och nästan
alla elever i år 3 når nivån för simkunnighet.
Den första av fyra planerade spontanidrottsanläggningar, Odenshov i Nacksta, invigdes den 31 augusti.
Anläggningen omfattar fotbollsplan med konstgräs,
streetbasketplan, grillplats med mera.

Foto: Monica Sjöqvist

Fortsatta åtgärder för ökad måluppfyllelse:
 Kommunala och lokala språkutvecklare arbetar vidare för att stimulera barns och ungas språk, läs- och
skrivutveckling.
 En tjänstedeklaration kommer att tas fram angående
elevers rätt till stöd i att läsa, skriva och räkna.
 Kompetensutveckling inom läs- och skrivutveckling,
matematik, specialpedagogik och svenska som andraspråk prioriteras.
 Flera av närbiblioteken bemannas av endast en anställd. För att erbjuda alla elever likvärdig biblioteksservice krävs en resursöversyn. En internutbildning i
bibliotekspedagogik planeras.
 Sommarskola erbjuds elever i år 8 och år 9 sommaren
2008.

➧ Erbjuda barn och ungdomar möjlighet till kulturupplevelser
Från hösten 2007 får skolbarn i ytterområdena möjlighet att åka buss utan kostnad för skolan till kulturarrangemang i centrala Sundsvall vilket har ökat besökssiffrorna markant. Skolbio erbjuder film för alla årskurser. För
att fler ska få chans att se film på bio erbjuds år 2, 5 och
9 att se en film gratis per läsår. Sundsvalls Museum och
Fotomuseet erbjuder åter alla skolor gratis undervisning
och visning i samband med olika utställningar.
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Utbildning
Viktiga händelser

Framtiden

! Ny resursfördelningsmodell
En ny resursfördelningsmodell för grundskolan har
tagits fram. Modellen utgår från att de förutsättningar
som eleverna har med sig till skolan, starkt påverkar
hur man lyckas. Förutom ett grundbelopp per elev som
tar hänsyn till elevens ålder utgår tillägg för de elever
vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning samt för
invandrarelever där bägge föräldrarna är födda utomlands.

I det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse pågår
ett långsiktigt utvecklingsarbete inom förskolan, ”Att
utveckla förskolan inifrån”, samt inom grundskolan
och gymnasieskolan i PBS (Problembaserad skolutveckling) i samarbete med Karlstads universitet. För
att ytterligare stödja skolornas förbättringsarbete har
ett antal språkutvecklare, matematikpiloter och genuspedagoger utbildats.
Sundsvalls gymnasium planerar tillsammans med
Timrå, Ånge och Härnösand en utveckling av regionala utbildningscentra, så kallade College, inom sektorerna teknik, service samt vård och omsorg. Tanken
är att kommunerna, företag och branscher ska samverka kring utbildningen. Eleverna får fler valmöjligheter, pedagogiken blir mer individanpassad och
modern samt att det blir en närmare koppling mellan
utbildning och praktik ute på företag. En förväntad
effekt är att eleven blir mer anställningsbar och att
College blir en viktig faktor för ökad regional tillväxt.
Målet är att utbildning ska starta hösten 2008.
Sundsvalls gymnasium planerar att utöka sitt utbud i syfte att fler elever ska få sitt förstahandsval men
även för att öka sin konkurrenskraft. De utbildningar
som planeras är inom juridik, frisör, hälsa, stil och design, ledarskapsprogram, fordonsreservdelsutbildning
och handelsprogram inom arrangörs- och turismområdet.
Att vända den negativa utvecklingen med allt fler
elever på IV-programmet är en angelägen strategisk
fråga för kommunen. Flertalet av eleverna som börjar
IV i år 1 blir kvar hela sin gymnasietid och får inte
tillgång till mycket av det utbud som gymnasieskolan
kan erbjuda. En mycket viktig uppgift för gymnasieskolan är att erbjuda alternativa utbildningar för
dessa elever, som även gör dem mer anställningsbara.
I det sammanhanget är det mycket angeläget att se
över gymnasieskolans behov av lokaler för att kunna
anpassa utbudet av platser till elevernas efterfrågan.
Förändringar och satsningar inom förskola och
skola ger synbara effekter i barns lärande och utveckling först efter ett antal år. Barnet börjar förskolan vid
ett års ålder och går ut skolan vid 20 års ålder. Under
den innevarande mandatperioden kommer sannolikt
ett antal beslut att fattas som påverkar planeringsförutsättningarna för förskolor och skolor. Regeringen
planerar en rad förändringar på skolområdet, till exempel en ny skollag och en ny gymnasiereform.
Om enskilda förskolor och fristående skolor fortsätter att etablera sig i kommunen får det också konsekvenser för lokal- och personalförsörjningen.

! Lokalöversyn av grundskolan
En lokalöversyn av grundskolan genomförs mot bakgrund av att antalet elever i grundskolan minskar samtidigt som flera fristående skolor etablerar sig. Syftet är att
minska lokalkostnaderna så att medlen kan omfördelas
till skolornas arbete med eleverna så att de får större
möjlighet att nå sina mål.
! Mångfald och likvärdighet
Strategiprogrammet Mångfald och likvärdighet syftar
till att så långt som möjligt jämställa förutsättningarna
för tvåspråkiga elever med elever som har svenska som
modersmål. Under året har fokus legat på förbättrad
introduktion av nyanlända barn och elever genom etablerandet av ”Välkomsten” som stödjer familjen inför
kontakten med förskola och skola. Elevernas rätt till
undervisning i svenska som andraspråk, modersmål och
studiehandledning är andra prioriterade områden.
! Sundsvalls Montissoriskola växer
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sundsvalls Montissoriskola utökas till att omfatta förskola till
och med år 9. Skolan har hela kommunen som upptagningsområde.
! Skolan på webben
Ett nära samarbete mellan skola och föräldrar har stor
betydelse för elevers måluppfyllelse och här kommer
skolan på webben att spela en viktig roll. Det är ett
kraftfullt IT-verktyg som införs för hela den kommunala skolverksamheten. Skolwebben ska förenkla elevers
och föräldrars kommunikation med skolan samt underlätta för föräldrarna att vara delaktiga i skolarbetet och
följa sina barns utveckling. Inledningsvis är det grundskolan och gymnasieskolan som berörs.
”Föräldramötet” är den digitala mötesplatsen för
kommunikation mellan förskolan och deras föräldrar.
Målet är att samtliga förskolor ska vara anslutna till systemet under 2008.
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Verksamhet

Vård & Omsorg

Vård och omsorg
Arbetet inom vård och omsorg handlar om att ge det stöd människor av olika skäl kan behöva i skilda livssituationer
i sitt dagliga liv. Här ryms bland annat stöd till barn, familjer och vuxna; stöd till äldre genom äldreboende, hemtjänst,
anhörigstöd och omsorg till funktionshindrade. Stödet ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ Öka sysselsättning för psykiskt funktionshindrade
Vid årets slut var totalt 106 personer aktiva med stöd
från Minerva. Avslutade under året var 29 personer och
antalet nytillkomna uppgick till 40 personer.
Verksamheten befinner sig i en reorganiseringsfas
efter det att lednings- och samverkansstrukturen har
förändrats. EU-projektet, ”NTG – nya vägar till arbetsmarknaden”, avslutades vid årsskiftet och erfarenheterna tas till vara i ordinarie verksamhet. Projektet har
syftat till att finna former för stärka bland annat psykiskt funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden
genom att förbättra samverkan mellan försäkringskassa,
landsting, socialtjänst, arbetsförmedling, Komvux och
näringsliv. Genom NTG har bland annat en samverkansutbildning genomförts för att stödja samverkare
att utvecklas i sin profession och ett antal seminarier
arrangerats.
➧ Utveckla stödet till anhöriga
Inom verksamheten för äldreboende har en rutin för inflyttning och uppföljning tagits fram som bland annat
omfattar att lämna information om anhörigcenter.
Inom hemtjänsten finns möjligheten för anhörigvårdare att med kort varsel få tillfällig avlastning. Detta
sker antingen genom avlastning på upp till tre timmar
i hemmet eller särskilt reserverade platser för korttidsvård.
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Under 2007 har en satsning gjorts på ökat antal
hembesök av demenssköterskan hos demenssjuka och
deras anhöriga med information, rådgivning och stöd.
➧ Kvalitetsgarantier ska följas upp genom enkätundersökningar och synpunkter
Under 2006 och 2007 har brukarundersökningar inom
hemtjänst genomförts dels i FoU Västernorrlands regi
och dels i egen regi. Synpunkthanteringen har också
följts upp fortlöpande.
Resultatet av hemtjänstenkäten 2007 visar ett NKI
(Nöjd-Kund-Index) för hemtjänsten på 76, vilket kan
sägas betyda att 76 procent av vårdtagarna är nöjda eller
mycket nöjda med hemtjänsten. En jämförelse mellan
hemtjänstenkäten och kommunens personalenkät visar också att det finns ett starkt samband mellan nöjda
medarbetare och nöjda kunder.
➧ Nöjda huvudmän och ställföreträdare
Som ett led i att förbättra kontakter och information
med ställföreträdare har nyhetsbrev börjat skickas ut ett
par gånger per år från överförmyndarnämndens kontor.
Under 2008 inleds arbetet med att utforma tjänstedeklarationer för huvudmän och ställföreträdare.

Foto: Niklas Andersson

Samtliga blivande ställföreträdare kontrolleras numera hos Rikspolisstyrelsens belastningsregister och
även hos Kronofogdemyndigheten. Dessutom tillfrågas
en personlig referent innan ställföreträdaren godkänns
för uppdraget.
➧ Bättre tillgänglighet till överförmyndarkontoret
Tillgängligheten har ökats i slutet av året bland annat
genom att telefonerna endast stängs av vid behov, och
röstbrevlåda används. Uppringning sker därefter i princip inom ett dygn.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Försörjningsstöd till unga vuxna ska minska
Utbetalt försörjningsstöd till unga vuxna har under
2007 minskats med ca 1,6 mkr, jämfört med föregående år. Antalet unga bidragstagare har minskat med
ca tre procent.

➧ Minska antalet barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling
Antalet institutionsplacerade barn och unga har minskat i jämförelse med föregående år från i genomsnitt 39
pågående placeringar till 36.
Behandlingskontakter i ”hemmaplanslösningar” har
ökat. Utbildning i och införande av utredningsmetoden
BBIC (barnens behov i centrum) genomförs. Det egna
ungdomsboendet i Finsta väntas minska behovet av
HVB*-placeringar. Familjeresursteamets (FRT) arbete
har också fått större genomslag.
➧ Öka antalet vårdplatser för dementa
Antalet vårdplatser för dementa ökas genom konvertering av somatiska platser, i första hand konverteras nio
platser på Tingsta.

* HVB=hem för vård och behandling
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➧ Omvårdnadsavvikelser
Antalet rapporterade avvikelser har ökat jämfört med
motsvarande period 2006. Ökningen kan vara ett resultat av ökad medvetenhet om vikten av att rapportera
avvikelser, och inte nödvändigtvis tolkas som att fler avvikelser skett.
Omvårdnadsplaner har införts inom hemtjänst och
äldreboende i den omfattning som erfordras.
➧ Produktivitet inom hemvård
Ett nytt IT-stödsystem (TES) har tagits i drift under
hösten 2007. Systemet avser dels att möjliggöra ökad
produktivitet och kvalitetssäkring genom förbättrad
planering, och ger även möjlighet till mätning av produktiviteten inom hemtjänsten.
➧ Ökad effektivitet inom överförmyndarkontoret
En genomlysning av överförmyndarkontorets verksamhet gjordes under året, vilket resulterat i att ett genomgripande utvecklingsarbete startats kring struktur och
rutiner.
➧ Ny lagstiftning inom överförmyndarverksamheten ...
där man har skärpt Länsstyrelsens tillsyn över överförmyndarverksamheten gäller från den 1 januari, 2008.

Foto: Ann-Britt Nilsson

Foto: Niklas Andersson
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Vård & Omsorg
Viktiga händelser

Framtiden

! Start av Ungdomsboende i Finsta

Förändringar inom arbetsmarknadspolitikens område och inom de generella socialförsäkringssystemen
kan komma att påverka möjligheterna till sysselsättning och kostnaderna för försörjningsstöd. De sammantagna effekterna av dessa förändringar och det
allmänna konjunkturläget är svårbedömt och utvecklingen bör följas noggrant.

! Samordning av familjebehandlingsteam
! Start av ”Stödcenter barn- och unga”
! Ändrade arbetsmetoder vid HVB*-placeringar
! Avtal med Migrationsverket ...
om mottagande av ensamkommande asylsökande barn
och start av ett boende för dessa barn i f.d.Tillväxtens
lokaler i Granloholm.
! Demensstrategier inom boende och hemvård
Socialnämnden har beslutat om demensstrategier inom
boende och hemtjänst.

Inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och omsorg
om funktionshindrade startas ett projekt i samarbete
med Kommunalarbetarförbundet om bemanningsekonomi. Projektet har till syfte att minska behovet
att timanställda vikarier och andra korttidsanställda
inom vården och därmed minska kostnaderna.

! Hemtjänst genom förenklad handläggning
Från årsskiftet beviljas hemtjänst genom förenklad
handläggning utan särskild utredning med max 4 timar
per månad för personer äldre än 80 år. Man får hjälp
med det man önskar och insatserna betalas enligt hemtjänsttaxan.
! Tillfällig avlösning
Möjlighet till tillfällig avlösning för anhörigvårdare i
eller utanför hemmet
! Ett nytt datastött planerings- och uppföljningssystem
TES – tas i bruk inom hemvården hösten 2007. Syftet
med att införa planeringssystemet är att brukaren ska
få den hjälp som beslutats och att hjälpen sker vid rätt
tidpunkt med rätt personal samt att personalresurserna
används optimalt. IT-verktyget ska bidra till att höja kvaliteten och möjliggöra kvalitetsmätningar inom verksamhetsområdena hemtjänst, servicehus och boendestöd.
! Kvalitetshöjande åtgärder ...
inom områdena nutrition, rehabilitering, läkemedel
och demensvård genom statliga stimulansmedel om
drygt 13 mkr.
! Stödbehovsmätning ...
inom omsorg om funktionshindrade är inledd. Samtliga boendechefer har fått utbildning i ämnet.

* HVB=hem för vård och behandling
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Verksamhet

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsprocessen syftar till att tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur.
Det handlar om allt från fysisk planering, hantering av bygglov, kollektivtrafik och färdtjänst till arbetet med kartor,
miljötillsyn och underhåll av gång- och cykelvägar. Delar av arbetet inom samhällsbyggnadsprocessen görs i de kommunala bolagen, som vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme och bostadslägenheter. Genom en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Sundsvall och Sundsvallsregionen.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ Trygga medborgare
Vartannat år gör Sundsvalls kommun en undersökning
bland medborgarna för att kartlägga hur trygga de känner sig. Under 2007 har kommunkoncernens arbete
utgått från resultatet i 2006 års undersökning. Nästa
undersökning görs under 2008.
➧ Tillgänglighet (tillgänglig stad)
Arbetet med att ta fram en markbeläggningsplan för
Sundsvalls centrala stenstad fortsatte under 2007. Det
är ett viktigt arbete för att senast år 2010 uppnå målet
om att Sundsvallborna ska uppleva att de har en tillgänglig stad.
➧ Sundsvallsborna har en god livsmiljö och förutsättningar för en bra hälsa
Arbetet med miljömätningar fortsatte under år 2007.
Till exempel visade 88 procent av badvattenproverna
att badvattnet håller en godkänd kvalitet. Sundsvalls
kommuns tekniska system för att mäta luftföroreningar
i stadskärnan byttes under 2007. Mätvärdena kommer
därför att utvärderas under 2008.
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➧ Sundsvallsborna är nöjda med den information och
service miljökontoret ger
En undersökning av hur nöjda Sundsvallsborna är med
miljökontorets service och information genomfördes
under året. Undersökningen visar att medborgarna är
nöjda med både service och information till 89 procent.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Tjänstegaranti samt god service och hög kvalitet
Under 2007 har tjänstedeklarationer tagits fram för
bygglov, detaljplaner, färdtjänstresor och arkivtjänster
inom området.
➧ Våra kalkningsinsatser har hög kvalitet
Under våren 2007 visade 93 procent av pH-proverna
i prioriterade sjöar i Sundsvalls kommun acceptabla
värden. Från och med 2007 upphörde vinterprovtagningen av prioriterade sjöar.

Foto: Ulf Wallin

➧ Vår insats i samhällsplaneringen leder till att utsläppen
från energianvändning och transporter minskar
Målet att minska utsläppen från energianvändning och
transporter saknades under 2007 mätbara indikatorer.
Många åtgärder har dock gjorts under året, se vidare
under rubriken ”Viktiga händelser”.
➧ Sundsvallsborna nyttjar den bostadsnära naturen för
rekreation och motion
Sundsvalls naturguide har spridits i 4 900 exemplar.
Drygt 20 000 personer har besökt Internetsidan www.
sundsvall.se/naturen under året.
Andra insatser under 2007 för att inspirera Sundsvallsborna att använda naturen mer för rekreation var
bland annat Sundsvalls naturguide med 94 utflyktsmål,
Skogens dag på Södra berget med 800 besökande och
konferensen Naturens betydelse för hälsan med 280 deltagare från arbetsplatser inom bland annat kommun
och landsting.
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Viktiga händelser
! Stadsvision Sundsvall antagen
I februari antogs Stadsvision Sundsvall som redovisar
en inriktning på utvecklingen av Sundsvalls stad de
kommande 30 åren. Visionen fyller en oerhört viktig
roll som vägvisare för den fysiska planeringen där stråk,
grönstruktur, bebyggelse och trafiklösningar utformas
så att de stödjer en långsiktigt hållbar utveckling som
tillgodoser människornas, stadens och regionens behov. Dokumentet pekar ut ett antal avgörande projekt,
bland annat E4:an genom staden, stråket längs Selångersån, Norra kajen, Södra kajen, Järnvägen genom staden, arenor för idrott och kultur med mera.
! Belysningsstrategi för offentlig belysning
En belysningsstrategi för offentlig belysning inom
Sundsvalls kommun är fastställd och gäller från den
1 januari, 2008.
! Planer på biogasframställning
I december arrangerades en konferens kring klimatoch sårbarhetsutredningen. Syftet var att skapa samsyn
kring det regionala klimatarbetet och att hitta nya sätt
att arbeta med frågorna. Under konferensen presenterade MittSverige Vatten och SCA tillsammans planer
på en anläggning för att framställa biogas att driva
fordon med. Det är slammet från parternas respektive
reningsverk som ska användas i gastillverkningen. Om
man lyckas i planerna kommer man att år 2012 kunna
producera fordonsgas motsvarande tre miljoner kubikmeter bensin.
! Minskad klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen
Det nya kraftvärmeverket i Korsta tillsammans med
den ökade leveransen av spillvärme från Ortvikens pappersbruk har medfört en väsentligt minskad klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen. Användningen av
olja har minskat och utredningar pågår kring ytterligare
oljereduktion. Under året har 335 nya kunder anslutits
till fjärrvärmenätet. Dessutom erhölls miljötillstånd att
öka behandlingen av avfallsbränslen vid Korstaverket
från 200 000 ton till 260 000 ton per år. Det innebär
att elproduktionen kan öka och oljeanvändningen kan
minskas ytterligare.

Foto: Ulf Wallin
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Samhällsbyggnad

Framtiden
! Erbjudande om fjärrkyla
Kunder kan nu erbjudas fjärrkyla baserad på frikyla från
vattenledningsnätet, men i framtiden kan det kompletteras med fjärrvärmedriven absorptionskyla.
! Säkrare hantering av brännbart avfall
Verksamheten på Blåbergets avfallsanläggning har utvecklats för att få en säkrare hantering av brännbart
avfall. Efter branden i avfallslagret i maj 2007 har lagringsytorna utökats för att bland annat ge utrymme för
bredare brandgator. Vid Blåberget pågår fullskaleförsök
med att rena lakvatten från deponin. Detta fortsätter
under 2008.
! Fortsatta bullerdämpande åtgärder
Under 2007 har arbete med bullerdämpande åtgärder
för boende längs kommunala vägar i Sundsvalls centrala delar fortsatt. Första delen i arbetet, att genomföra
åtgärder enligt det åtgärdsprogram som fanns för 20042007, är slutförd.
! Plusboende i Nacksta
För att kunna erbjuda attraktiva lägenheter till äldre har
Mitthem under 2007 byggt ett plusboende i Nacksta.
Inflyttning kommer att ske 2008.
! Enskilda vägar rustas och lämnas över
Arbetet med upprustning och överlämnande av enskilda
vägar har påbörjats under året. Arbetet fortsätter 2008.
! Utveckling av området kring Kulturmagasinet
I november tecknade kommunen ett samarbetsavtal
med fastighetsbolaget Steen & Ström med avsikt att utveckla området kring Kulturmagasinet med teater och
handel.

Det regionala och lokala klimatarbetet innebär en
stor utmaning. För att arbetet ska ske så effektivt
som möjligt behöver den långsiktiga inriktningen på
arbetet kring såväl klimatanpassningsåtgärder som
begränsning av ytterligare klimatpåverkan slås fast.
Parallellt kan det även finnas behov av direkta åtgärder utifrån dagsläget. Flera kommande projekt inom
klimatområdet samverkar och kan ge varandra draghjälp, till exempel när det gäller inom vilka områden
och på vilket sätt kommunen ska delta i Energimyndighetens projekt ”Uthållig kommun”.
Under de närmaste åren kommer många stora infrastrukturfrågor som har stor betydelse för Sundsvalls
framtida förutsättningar att stå i fokus. Bland annat
kan nämnas E4-Sundsvall, järnvägen genom Sundsvall, Västra länken, Norra och Södra kajen samt Inre
hamnen. Konkret innebär det att stort engagemang
och resurser krävs för att få det vidare till praktiskt
genomförda åtgärder.
Behovet av mark för bostadsbyggande och näringslivsverksamhet innebär att ett antal fördjupade översiktsplaner kan behöva påbörjas under 2008. Även
frågan om hur riksintresset stenstaden ska kunna
vårdas i en föränderlig värld kan behöva belysas i en
översiktsplanefördjupning.
Kraven på avläsning av elmätare kommer att skärpas 2009. De nya reglerna innebär att automatisk
mätvärdesinsamling installeras för bolagets samtliga 30 000 kunder, en beräknad investering på
ca 55 mkr. Ny lagstiftning för elnätsverksamheten
ställer bland annat krav på avbrottsersättning efter 12
timmar, från år 2011 maximalt 24 timmars avbrott,
årliga risk- och sårbarhetsanalyser samt information
till kunderna om deras förväntade driftsäkerhet. Dessa krav kommer att leda till ökade investeringar för
att höja säkerheten på leveranserna samt ökad administration.
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Verksamhet

Fritid & Kultur

Fritid och kultur
Fritid och kultur ger Sundsvallsborna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv. Verksamheter som
bibliotek, museum, idrotts- och fritidsanläggningar, stöd till föreningar, kulturskola, parker, lekplatser samt aktiviteter för
äldre och funktionshindrade bidrar till detta.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ Medborgarna ska vara nöjda med utbudet inom fritid
och kultur i Sundsvall
I medborgarundersökningen 2006 fick utbudet inom
fritid och kultur ett gott betyg. Nästa undersökning genomförs 2008, och för att bibehålla de goda resultaten
fortsätter kvalitetsutvecklingen inom alla verksamheter. Bland annat kommer resultat från undersökningen
brukar och medborgardialog att användas som underlag
till tjänstedeklarationer. Resultaten från ungdomsenkäten LUPP om lokal ungdomspolitik är också en viktig
grund för fortsatt arbete.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Erbjuda tjänster som kännetecknas av god kvalitet
Målet är delvis uppnått. En analys av rimliga målnivåer
för indikatorerna är lämpligt att genomföra.
Arbetet med att ta fram tjänstedeklarationer har påbörjats. I november 2007 antogs kommunens gemensamma rutin för tjänstedeklarationer, vilket gör att arbetet kan fortsätta med större kraft under 2008.
Bibliotekens nyinköp av tryckta media har på grund
av förändrat utbud och ökade mediakostnader minskat
jämfört med 2006. Samtidigt har elektroniska media,
som till exempel e-böcker och musikwebb, ökat. Sammantaget har antalet nyförvärv ökat.
En utredning om Sundsvalls kommuns stöd till
föreningar har påbörjats under 2007. Syftet är att dels
samordna, förenkla och förbättra hanteringen av stödet,
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dels utreda vilka effekter stödet ger och hur dessa kan
optimeras.
Av inkomna synpunkter till Synpunkt Sundsvall har
86 procent besvarats inom tio dagar.
➧ Säkerställa god tillgång till det som erbjuds, för alla
medborgare
Målet är delvis uppnått.
Under året har samordnade insatser skett för att profilera Kulturmagasinet som en mötesplats för Sundsvallsborna. Under andra halvan av 2007 har bland annat en försöksverksamhet med namnet Fri Scen startat.
Arrangemanget sker på söndagar för att utveckla programverksamheten och locka nya publikgrupper. Stöd
till och arrangemang av kulturverksamhet och föreställningar ges också fortsatt, och samlad information om
utbudet ges till olika målgrupper.
Antalet besök i Kulturmagasinet har dock minskat
något, med 1,8 procent. Det är främst antalet besök
till biblioteket i Kulturmagasinet som gått ned, medan
Sundsvalls museum har ökat sina besökssiffror: 30 procent fler har besökt museet 2007, jämfört med 2006.
Sedan september 2006 har Kulturmagasinet söndagsöppet. Under 2007 har man i genomsnitt haft 574 besökare per söndag.
Utvecklingen av spontanidrotts- och aktivitetsanläggningar har fortsatt. Den första anläggningen är klar
och ett inventeringsarbete pågår för att kunna välja var
de övriga tre anläggningarna ska förläggas.

Foto: Roger Andersson

Satsningen på samlad information om fritidsutbudet i Sundsvall, Fritidsinformation, fortsätter. Via telefon eller vid ett personligt besök kan Sundsvallsborna
få information om vilka möjligheter till idrotts- och friluftsliv som finns, till exempel i det egna bostadsområdet. Fritidsinformationen kan också förmedla kontakt
med föreningar av olika slag samt ge information om
evenemang och öppettider.
➧ Prioritera insatser för barn och ungdomar
Målen har uppnåtts.
Broschyren Barnens Sundsvall med information om
fritidsutbudet för barn och ungdomar i Sundsvall har
spridits i 10 000 exemplar under året. Det samlade
kulturutbudet för barn och familjer har presenterats i
Barnkulturprogrammet, som spreds i 4 500 exemplar
under våren och hösten. Dessutom har separatannonsering och annan marknadsföring genomförts.
Stöd har getts till arrangemang av kulturverksamhet
för unga, bland annat barnteaterfestival i maj 2007. De
offentliga barnteaterföreställningarna lockar ungefär
lika många besökare som 2006. Utlåningen av barnlitteratur vid kommunens bibliotek har ökat med tre procent jämfört med 2006.
Resultaten från vårvinterns LUPP-enkät om lokal
ungdomspolitik har legat till grund för fortsatt arbete
med uppdraget att öka ungdomars inflytande och enga-

gemang i samhällsfrågor samt ökad föreningsaktivitet.
En utveckling av det utåtriktade arbetet för ungdomar
har påbörjats. I december 2007 fattades beslut om att
anställa en ungdomslots. Även utvecklingsarbete för att
främja ungdomars föreningsaktivitet har påbörjats.
En tydlig slutsats i LUPP-enkäten var att ungdomar
i Sundsvall saknar en centralt belägen mötesplats. Som
en följd av detta pågår en planering i samarbete mellan
Kultur & Fritid samt barn- och utbildningsförvaltningen, där målet är att skapa en mötesplats för ungdomar.
Fritidsgårdarna i Sundsvall har under året ökat sitt
medlemsantal samt bibehållit antalet öppettimmar, i
genomsnitt, under attraktiv besökstid.
Naturskolan Kom Ut, som drivs av Kultur & Fritid
och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans,
har genom personalförstärkning kunnat utöka sin verksamhet från och med hösten.
➧ Resursförbrukning inom fastighetskontoret
Ambitionen att genomföra utbildning i så kallad Ecodriving för de av fastighetskontorets anställda som kör
mer än 500 mil per år i tjänsten har inte uppnåtts, och
kommer att lyftas bort kommande år. Ett förslag på
gemensamt fordonshanteringsprogram för Sundsvalls
kommun är framtaget, men ännu inte fastställt. Fastighetskontoret avvaktar det kommungemensamma programmet.
ÅRSREDOVISNING 2007
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➧ Tjänstegaranti
87 procent av inkomna synpunkter till Synpunkt
Sundsvall gällande parkförvaltning har besvarats inom
tio dagar. Målet 100 procent har inte nåtts.
➧ Fler funktionshindrade ska erbjudas samhällsplats eller
företagsgrupp
Vid utgången av 2007 hade cirka 48 procent av målgruppen individuella samhällsplatser eller plats i företagsgrupp. Målet var 50 procent, vilket alltså i det närmaste har uppnåtts – detta trots att antalet beslut om
daglig verksamhet enligt LSS ökat kraftigt på grund av
förändringar inom arbetsmarknadspolitiken.
➧ Socialnämndens stöd till föreningar ska inte minska
Målet har uppnåtts.

Foto: Eva Ström

➧ Bryta isolering och ensamhet hos äldre
Ambitionen avseende uppsökande verksamhet (30 %)
har inte uppnåtts. Resultatet är 25 procent, och en
orsak är att många tackat nej till erbjudna hembesök.
Från januari 2008 kommer enbart personer över 80 år
att erbjudas hembesök. Information om äldreomsorgens verksamhet samt förebyggande råd om säkerhet i
bostaden har getts vid besök eller uppsökande verksamhet hos äldre.
I slutet av december erhöll 279 personer i ordinärt
boende (dvs. som bor kvar hemma) aktivering, vilket

innebär att en ökning skett under året. För de som bor i
äldreboenden är antalet 708 personer, vilket också är en
ökning. För boende i servicehus är antalet oförändrat,
95 personer.
Med stöd av stimulansmedel har under 2007-2008
en musiker har anställts för att erbjuda social samvaro
på äldreboenden och dagverksamheter. En gång i veckan har eftermiddagsdans för äldre anordnats på fritidsgården Domsaga. Boken kommer, bokdepositioner till
äldreboenden och andra insatser har gjort det möjligt
för äldre och funktionshindrade att ta del av bibliotekens utbud och särskilda kulturerbjudanden har getts
till pensionärsföreningar. Offentlig konst placeras på
äldreboenden och liknande.
Öppettiderna på socialtjänstens träffpunkter har
utökats. Vid anhörigcentrum pågår utveckling av volontärverksamheten för personer som bor kvar hemma
och har behov av social samvaro.
Kultur & Fritid tillhandahåller en mångfald anläggningar, lokaler och verksamheter där föreningar eller
enskilda kan utöva en mängd olika aktiviteter. Varje
vecka erbjuds vattengymnastik vid 22 olika tillfällen vid
kommunens simhallar. Och på vissa bad har vattentemperaturen höjts för att ytterligare främja bad för äldre
och funktionshindrade. Tisdagsgruppen, på Friluftscentrum Södra berget, är en promenadgrupp på initiativ av
ett antal pensionärer.
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Fritid & Kultur

Viktiga händelser

Framtiden

! Nya Äventyrsbadet
Planeringen för det nya Äventyrsbadet i Sundsvall har
påbörjats under 2007. Första spadtaget kommer att tas
i mitten av augusti 2008, och om två år beräknas det
då kanske mest kompletta äventyrsbadet i Sverige att
kunna invigas, med vattenfall, flera rutschbanor och
andra attraktioner.

Teknikutvecklingen ger hela tiden nya och utökade möjligheter för tillgängliggörande inom biblioteks-, kultur-, musei- och arkivområdena. Den
nya tekniken öppnar för nya samarbetsmöjligheter,
och kan leda till utveckling av helt nya tjänster för
medborgarna. Samtidigt ställs också ökade krav på
verksamheternas kompetens och utvecklingskraft,
eftersom medborgarna ofta ser det som självklart att
man ”hänger med” och erbjuder nya digitaliserade
tjänster. I Sundsvall finns utvecklingsprojekt som
visat på goda resultat inom detta område, och det är
viktigt att de får möjlighet att vidareutvecklas.

! Konstsnöanläggning Södra Berget
Den nya konstsnöanläggningen på Södra Berget, som
vintertid ska förse Södrabacken, Sidsjöbacken och
längdskidstadion på Södra Berget med snö, invigdes
den 12 mars.
! LUPP
Sundsvall har under året deltagit i en riksomfattande
uppföljning av lokal ungdomspolitik, LUPP. Resultaten
har använts i planeringen av fortsatt arbete.
! Odenshov
Den första av fyra planerade spontanidrotts/-aktivitetsanläggningar, Odenshov i Nacksta, invigdes den 31 augusti. Anläggningen omfattar fotbollsplan med konstgräs, streetbasketplan, grillplats med mera.
! Fotbollsfält för ungdomsfotboll
Ett fotbollsfält för ungdomsfotboll har iordningställts i
hamnområdet. Fältet kommer att innebära att många
barn och ungdomar får möjlighet att spela fotboll på
gräs både i förening och spontant.
! Utsmyckning i hamnen
Utsmyckning i hamnen har skett i samarbete med
Statens konstråd.

En viktig uppgift är att främja folkhälsa hos kommunmedborgare och även att arbeta aktivt för att
motverka skillnader i folkhälsan bland olika grupper. Flera av de insatser som beskrivs ovan syftar
till bättre folkhälsa, inte minst satsningen på nya
spontanidrottsanläggningar. Även stora delar av den
löpande verksamheten inom fritids- och kultursektorn utgör en viktig kraft för bättre hälsa för alla.
Fortlöpande analyser av utvecklingen, och av vilka
slags insatser som är verkningsfulla, behövs dock.
Antalet beslut om daglig verksamhet enligt LSS har
ökat kraftigt, socialtjänsten har fått mer än dubbelt
så många ansökningar som tidigare år. Detta beror
på de förändringar som skett inom arbetsmarknadspolitiken, vilka konkret lett till att fler personer
hänvisas till LSS av arbetsförmedlingarna. Även
inom andra områden finns exempel på hur politiska
beslut på riksnivå påverkar kommunal verksamhet.
Det är viktigt att fortlöpande följa och analysera
denna utveckling.

! Lokalt utvecklingsarbete
Ett lokalt utvecklingsarbete har påbörjats i Skönsberg.
Det har inriktning på samverkan mellan myndigheter,
men ska samtidigt utgå från ett ”underifrån”-perspektiv. Samverkansavtal har träffats med flera statliga myndigheter och arbetet, som ska ses som modellskapande,
har utvecklat en mängd olika samverkansformer mellan
olika aktörer.
! Scenkonstbolag
Ett scenkonstbolag för dans, musik och teater har bildats.
! Nya arenor för teater och idrott
Planering för förslag om nya arenor för teater och idrott
i Sundsvall pågår.

ÅRSREDOVISNING 2007

25

Verksamhet

Arbete & Tillväxt

Arbete och tillväxt
För att det ska bli fler jobb i Sundsvall behöver företagsklimatet hela tiden utvecklas och stimulera till fler och växande
företag. Samtidigt behöver det finnas personer som har den kunskap och utbildning som företag och organisationer
efterfrågar. Kommunens verksamhet inom området bedrivs ofta i samarbete med företag och andra organisationer, till
exempel när det gäller att hjälpa företag att utvecklas eller etablera sig i Sundsvall, inflyttningsservice, vuxenutbildning,
ungdomspraktik och integration.

Mål- och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ FAVI*:s kännetecken: ”FAVI bemöter sina kunder med
omtanke, respektfullt och med hög grad av service”
FAVI har fokus på bemötandet av deltagarna, det vill
säga arbetssökande, studerande och nyanlända. Sedan 2006 genomförs nöjd-kund-mätning bland alla
deltagare. Både 2006 och 2007 visar undersökningen
mycket bra värden, framför allt vad gäller bemötande.
När det gäller informationen till deltagarna samt deltagarnas bedömning av verksamhetens betydelse för deras
utveckling är resultaten bättre 2007 än 2006.
➧ Sundsvall har ett bra företagsklimat
I Svenskt näringslivs ranking 2007 föll Sundvall två placeringar till 175:e plats. Företagarna ger ett bra betyg
angående attityden till företagandet hos politiker och
tjänstemän, dialogen med kommunledningen samt
informationen från kommunen till företagare har förbättrats. Sämre betyg ger företagarna till möjligheten
att rekrytera kompetent arbetskraft samt till vägnät, tåg
och flygförbindelser. Även det sammanfattande omdömet kring Sundsvalls företagsklimat är något lägre än
föregående år. I SCB:s företagarundersökning 2007 fick
företagsklimatet knappt godkänt. Dock var undersökningen ett pilotprojekt och de fanns ingen möjlighet till
jämförelse med liknande kommuner. Resultatet får ses
som en första mätning att jämföra med över tid. En ny
undersökning görs våren 2008.
*FAVI = förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration)
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Sundsvalls kommun fortsätter att arbeta enligt den
handlingsplan för förbättrat företagsklimat som antagits av kommunfullmäktige. Arbetet är inriktat på tre
förbättringsområden: service, attityd och dialog. Under
året har utbildningar i kundstödjande förhållningssätt
genomförts där handläggare från olika förvaltningar deltagit och vid företagsdagen i mars besökte kommunfullmäktiges ledamöter 75 företag. Under hösten förstärktes företagslotsfunktionen med en näringslivsutvecklare.
Företagslotsen har regelbundet arrangerat seminarier,
kontaktdagar och frukostträffar. Två större arrangemang
genomfördes varav ett var kompetensarenan där företag
med rekryteringsbehov deltog. Marknadsföringsinsatser
har genomförts under året till 8 000 företag med målet att göra Företagslotsen känd för samtliga företag i
Sundsvall.
➧ Ökad befolkning
Under året har befolkningen i Sundsvall ökat med
59 personer. Detta är en markant minskning mot föregående år då befolkningen ökade med 472 personer.
Vid en närmare granskning visar det sig att födelseöverskottet har minskat något men den stora förändringen är ökningen av antalet som flyttar från Sundsvall
till andra delar av landet. De som flyttar är främst i åldern 20-24 år samt 30-34 år. Det är även färre inflyttare från utlandet trots att flyktingmottagandet ligger
på samma nivå som föregående år.

Foto: Ulf Wallin

Under året har Inflyttningslotsen haft kontakt med
367 personer, vilket är en markant ökning från föregående år. Av dessa kontakter är det 133 hushåll som
har flyttat till Sundsvall. Vid en jämförelse med föregående år kan noteras att antalet ensamhushåll som flyttar hit har ökat. Inflyttningslotsen deltog under hösten
vid en emigrantmässa i Holland för att locka inflyttare
till kommunen. Resultatet är att tre hushåll aktivt söker
arbete och visar intresse för att flytta till Sundsvall. Det
har även under hösten genomförts en inflyttningskampanj till utflyttade Sundsvallsbor.
➧ Våra tillsynsobjekt är nöjda med den information och
service miljökontoret ger
Miljökontoret genomförde en nöjd-kund-undersökning
under våren 2007 där 52 verksamhetskunder deltog i telefonintervjuer. Resultatet blev 89 procent nöjda kunder.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Fler personer i arbete eller utbildning
Sysselsättningen har ökat i Sundsvall, främst inom den
offentliga sektorn. Inom den privata sektorn minskar
antalet sysselsatta, förutom inom byggsektorn och per-

sonliga och kulturella tjänster. Samma utveckling ses i
riket förutom inom företagstjänster där riket ökar och
Sundsvall minskar. Arbetslösheten i Sundsvall var 3,2
procent i november. Motsvarande siffra för riket är 2,5
procent. Arbetslösheten har minskat från föregående år
då den i Sundsvall uppgick till 4,4 procent. Detta innebär att Sundsvall har 800 färre arbetslösa jämfört med
tidigare år. Tyvärr ligger arbetslösheten bland ungdomar fortfarande på en hög nivå. Dessutom är långtidsarbetslösheten bland ungdomar ett stort problem. Det
fanns ungefär 100 långtidsarbetslösa ungdomar i slutet
av 2007, vilket är tre gånger fler än 2006. En orsak till
ökningen kan vara att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för denna målgrupp upphörde under 2007.
Ett projekt inleddes 2007, och fortsätter under
2008, för att minska andelen personer som uppbär försörjningsstöd på grund av att de saknar arbete. Ett nytt
och bredare introduktionsprogram för invandrare togs i
bruk vid årsskiftet. Programmet ger bland annat bättre
möjligheter till praktik.
Den ökande andelen yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen bidrar också till att fler får arbete efter
sina studier. Information och marknadsföring av vuxenutbildningen har förstärkts. Sundsvalls lär- och vägÅRSREDOVISNING 2007
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➧ Förbättra kommunens service till företag
I Svenskt näringslivs ranking har företagens syn på
kommunens service och upphandling förbättrats.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har genomfört nöjdkund-undersökningar som visar på ett utfall av i snitt
85 procent nöjda företagskunder. Inom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat har kommunen infört
tjänstedeklarationer för bygglov och upphandling.
Upphandlingsenheten arbetar för att fler direktupphandlingar ska läggas ut på www.sundsvall.se för att
möjliggöra för mindre företag att delta i upphandlingar. Under 2008 kommer projektet, Hållbara inköp
för stärkt konkurrenskraft, att starta för att ge bättre
möjlighet till de mindre företagen att delta i upphandlingar.
Under 2008 påbörjar kommunen tillsammans med
ALMI Företagspartner, Nyföretagarcentrum, Företagarna samt Åkroken Science Park arbetet med att förbättra servicen och effektiviteten när det gäller nyföretagande.
Genom deltagande i länsprojektet, Arena för miljödriven regional utveckling, satsar kommunen tillsammans med Åkroken Science Park på att höja kunskapsnivån i miljö- och energifrågor hos små och medelstora
företag. Detta görs inom delprojektet Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt. Nätverksträffar,
28
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kunskap och företagsanpassad rådgivning ska stimulera
till utveckling och en ökad satsning på hållbarhet. Målsättningen är ett starkt lokalt näringsliv för en global
hållbar marknad.
➧ Andelen personer som ett år efter avslutad aktivitet
inom FAVI, arbetar, studerar, praktiserar eller har annan
sysselsättning ska vara minst 75 procent
De uppföljningar som genomfördes under året visar ett
resultat på 65 procent.
Inom vuxenutbildningen har andelen utbildningsplatser med yrkesinriktning fortsatt att öka. Under
året startade och genomfördes yrkesutbildningar inom
bland annat kök, hotell och konferens, barnskötare,
vård, fastighetsteknik samt elbranschen.
Integrationsenheten har sjösatt ett nytt introduktionsprogram med inriktning på språk, praktik, meritportfölj, yrkesspråksmoduler, datorstödda studier, eget
arbete och heltidsstudier. Målet med introduktionen är
att den ska leda till arbete.
Båda åtgärderna förväntas bidra till att ytterligare
förbättra resultaten.

Foto: Niklas Andersson

ledningscentrum flyttade in i centralt belägna lokaler
i Kulturmagasinet. Detta har förbättrat medborgarnas
möjligheter till information och vägledning.
Inom Åkroken Science Park AB sker en positiv utveckling bland de utpekade spetsområdena cellulosafiberteknologi, digitala tjänster samt bank, försäkring
och pension. De genererar ca 150 arbetstillfällen per år
vilket är ungefär en fjärdedel av den totala ökningen av
antalet sysselsatta 2006. Under 2008 görs en satsning
på att starta upp ett forskningsinstitut vid Mittuniversitetet med benämningen Centrum för forskning om
ekonomiska relationer. Detta är ett led i att utveckla
och stärka den finansiella sektorn inom Sundsvallsregionen.
Stadsbacken AB:s dotterbolag Fokusera Utveckling
Sundsvall AB har under året utökat samarbetet med
Energidalen i Sollefteå genom att bilda ett gemensamt
bolag, EnergiFokus AB, för de regionala energifrågorna.
Fokusera har beviljats medel till mål 2-projektet Biogaskombinat för storskalig rötning för produktion av
fordonsgas. Vidare deltar bolaget i Mittuniversitetets
forskning inom området förgasning av biomassa samt
stödjer designutbildningen vid universitetet som nu utmynnat i en etablering av ett designcenter.

Arbete & Tillväxt
Viktiga händelser

Framtiden

! Regeringens arbetsmarknadspolitik
Regeringens arbetsmarknadspolitik medförde att
viktiga stödformer inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken upphörde under 2007.

Högkonjunkturen har lett till att sysselsättningsutvecklingen tagit fart i Sverige och även i Sundsvall. Tyvärr
når Sundsvall inte upp till samma sysselsättningsökning
som riket. Det positiva är att den öppna arbetslösheten
har sjunkit och antalet lediga jobb har ökat. Oroväckande är att antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökat till
en nivå som är tre gånger så hög som 2006. Enligt prognoserna ska arbetslösheten fortsätta att minska. Framtida behov av arbetskraft kommer att öka främst inom
handeln och byggsektorn.
Den svaga befolkningsutvecklingen under 2007,
som till stor del beror på en negativ inrikes nettoflyttning tillsammans med den svaga sysselsättningsutvecklingen, är ett problem. Enligt prognoser för Sundsvallsregionen kommer denna trend att fortsätta. I framtiden
förväntas andelen förvärvsarbetare bland 20-64-åringar
vara relativt hög i Sundsvall trots svag sysselsättningsutveckling. Detta beror på att man räknar med kraftiga
minskningar av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år.
Detta kan i sin tur leda till arbetskraftsbrist och att försörjningsbördan bland förvärvsarbetande blir hög.
För att skapa förutsättningar för Sundsvalls näringsliv och tillväxt behövs ett större fokus riktas främst mot
området kompetensförsörjning, men även mot ett fortsatt arbetet för att förbättra företagsklimatet samt stärka
de utpekade spetsområdena.
Tillgången till kunskap och kompetens är en stark
konkurrensfördel för Sundsvallsregionen. En förutsättning för att näringslivet och annan verksamhet ska
utvecklas är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens. Detta skulle främja utvecklingen inom spetsområden samt vara ett led i att förbättra företagsklimatet.
Dessutom krävs en kontinuerlig kompetensutveckling i
arbetslivet för att möta förnyelse inom arbetet. Arbetet
inom området kompetensförsörjning bör inriktas på
att ta fram framtida behov av arbetskraft inom arbetslivet för att därefter kunna göra en bättre matchning
mellan de arbetssökande och arbetsmarknadens behov.
Prioriterade områden att utveckla och stärka är de kortare yrkesutbildningarna, den kvalificerade yrkesutbildningen samt college med inriktning på teknik, handel
samt vård och omsorg. Integreringen av ungdomar och
personer med utomnordisk bakgrund är av stor vikt för
att tillvarata den arbetskraftspotential de utgör. Här är
validering, yrkesbedömning, praktik samt motivationshöjande insatser viktiga.
Ett led i arbetet med kompetensförsörjning är att
fortsätta utveckla Sundsvallsregionen. En större arbetsmarknads- och boenderegion kan ge företagen ett ökat
kundunderlag och möjlighet att växa. För att detta ska
ske krävs en satsning på infrastrukturen som kan förbättra pendlingsmöjligheterna inom regionen.

! Fyra Kompetensarenor
Fyra Kompetensarenor har genomförts under året.
Två för att skapa mötesplatser för företag som har rekryteringsbehov. En för att stärka informationen om
den lokala och regionala arbetsmarknaden till studieoch yrkesvägledare, arbetsförmedlare och personal
inom kommunernas arbetsmarknadsenheter. En för
att öka informationen om det sociala företagandet.
Totalt deltog ca 1 500 personer och ett 50-tal företag.
! Gemensam satsning på vindkraft
SCA Forest Products gör tillsammans med norska
energiföretaget Statkraft en gemensam satsning på
vindkraft för att säkerställa tillgången på el till ett
konkurrenskraftigt pris. Detta medför att SCA investerar 800 mkr i ny utrustning vid Ortvikens pappersbruk.
! Statlig satsning på infrastruktur och kommunikation
Sundsvall och Tunadalshamnen utpekas i en utredning som en av landets strategiska hamnar. Detta
innebär att regeringen kommer att satsa på att utveckla både infrastrukturen och kommunikationsmöjligheterna vad gäller järnväg, väg och sjöfart i
Sundsvallsregionen. Detta stärker i sin tur konkurrenskraften för näringslivet då det kommer att ha god
tillgång till bra kommunikationer av olika slag.
! Extra ersättning till kommuner
Beslut om extra ersättning till kommunerna
2007-2009 för att påskynda flyktingar och invandrares etablering på arbetsmarknaden. Detta innebär att
en extra ersättning om 10 000 kronor betalas ut för
varje flykting som tas emot i kommunen.
! Bilden av ett attraktivt Sundsvall stärkt
Under året har det turistiska varumärket och bilden
av ett attraktivt Sundsvall stärkts betydligt genom
de satsningar som genomförts inom ramen för Position Sundsvall. Marknadsföringskampanjen kring
varumärket Norrlands huvudstad samt satsningen på
julbelysning i stenstaden och Birsta med tillhörande
marknadsföringsinsatser på temat Julhuvudstaden är
insatser som gett stort genomslag. Besöksnäringen har
också enats om att arbeta utifrån den gemensamma
visionen, En roligare stad för vardag och fest, kopplat
till varumärket.
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Verksamhet

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd ska tillhandahålla tjänster och produkter till huvudprocesserna och ledningsstöd med fokus på hög
kvalitet, uppskattad service och effektivitet. Tjänster som ingår är bland annat att tillhandahålla lokaler, lönehandläggning, reception, administrativt och juridiskt stöd, ekonomi- och arkivhantering, upphandling och HUR (hälsa, utveckling,
rehablitering).

Viktiga händelser

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare
➧ Uppskattad service och högt förtroende
Mätningar under 2006 visade att kunderna är nöjda
med servicen avseende kost, städ, växel, kundtjänst,
reception och kontorsservice. En av åtgärderna under
2007 för att förbättra NKI (Nöjd Kund Index) har varit att kommunicera ut ”Underhållsplan för fastigheter”
till kunderna.
Inga kundmätningar har genomförts under 2007.
Arbete med att ta fram metoder för mätningar pågår
och kommer förhoppningsvis att resultera i mätningar
under 2008 inom andra områden än fastighetskontorets verksamhetsområden.
Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Skapa förutsättningar för minskad resursförbrukning
Oljeförbrukningen och energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat de senaste åren enligt fastställda mål. Målet är att minska energiförbrukningen
med ytterligare två procent från 2007 års nivåer före år
2010. Oljeförbrukningen ska minska till 150 m3 till år
2010.
Skadegörelsen i kommunens fastigheter ökade under 2007 och uppgick till 4,4 miljoner kronor. Trots
åtgärder med övervakningskameror på utsatta skolor
har kostnaderna ökat.
Under 2007 har arbete pågått med att ta fram metoder och rutiner för att mäta och förbättra ramavtalstroheten. Projekt ”E-handel” som startar under 2008
syftar till att ytterligare förbättra ramavtalstroheten.
Kommunen erbjuder idag sex externa e-tjänster och
tre interna. Ambitionen var att under 2007 erbjuda nio
externa och fyra interna e-tjänster. Arbetet har under
året fokuserats på att utveckla den tekniska plattformen,
för att möjliggöra fortsatt utveckling av e-tjänster.
➧ Tillhandahålla stöd och service med hög kvalitet
Besökarna på sundsvall.se ökade med 42 procent under
2007 (1 436 726 st) vilket är betydligt mer än förväntat.

30

ÅRSREDOVISNING 2007

! Tjänstedeklarationer i kommunen ...
beskriver vad medborgare och företag kan vänta sig av
kommunens tjänster, service och verksamheter. Mål,
syfte, regler och rutiner för hantering av tjänstedeklarationer är fastställda i kommunfullmäktige.
! Gemensam webbportal
Projektet mitt.sundsvall.se syftar till införande av en
ny gemensam webbportal för både medarbetare och
medborgare. Vid årsskiftet lanserades möjligheten för
medarbetare att via Internet nå webbmejl, hantera leverantörsfakturor samt lön och arbetstidsredovisning.
! Effektivare inköp ...
är ett projekt som upphandlingsenheten har genomfört
under 2007. Projektet syftar till att skapa beslutsunderlag till verksamhetsutveckling inom inköpsområdet.
Projektet kommer att föreslå förändringar som kan börja
genomföras under 2008.
! Ny enhet och ny avdelning
HUR, en central enhet för förebyggande hälsovård och
rehabilitering till stöd för organisationens chefer samt
en central informationsavdelning har inrättats under
hösten 2007.

Framtiden
Införande av ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem påbörjas under 2008. Fördelarna är bland annat förenklade möjligheter att kunna
styra och kvalitetssäkra arbetssätt och få en gemensam
syn på dokumenthantering.
Omfattningen av myndighetskrav ökar, exempelvis
energideklarationskrav och livsmedelslag. Dessa krav
leder till ökade kostnader för bland annat verksamhetsanpassningar och fastighetsförvaltning. Energipriserna
fortsätter att öka. Klimatförändringarna har också lett
till ökad belastning på fastighetsförvaltningens område. Exempel på detta är översvämningar i fastigheter.
I framtiden finns hotet om värmeböljor och därmed
ytterligare behov av kyla i fastigheter.

Verksamhets- och ledningsstöd

Ledningsstöd
Ledningsstöd ska genom att tillhandahålla olika interna tjänster och produkter stödja arbetet i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Till området hör bland annat underlag och utveckling av kommunkoncernens ledningsmodell,
mål- och resursplan, finansiering, intern kontroll, samt stöd för strategisk utveckling av till exempel arbetsgivarpolitik,
verksamhetsutveckling, kommunikation och IT samt prioriterade politikområden.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål: nöjda medborgare/brukare

Viktiga händelser

➧ Uppskattad service och högt förtroende
De förtroendevalda är ledningsstödets ”kunder” och
det är de som ska bedöma hur nöjda de är med de underlag som ges inför beslut och den hjälp som ges för
att genomföra fattade beslut. Inga systematiska undersökningar har genomförts under året för att ta reda på
i vilken mån de förtroendevalda är nöjda med det stöd
de får.

! Uppdaterade styrdokument
Under året har flera styrdokument uppdaterats, bland
annat Intern IT-strategi för Sundsvalls kommun och
Finanspolicy för Sundsvalls kommun. Ett omfattande
arbete har också pågått för att ta fram ett nytt arbetsgivarpolitiskt program för kommunkoncernen. Detta
fastställdes av kommunstyrelsen i början av 2008.

Verksamhetsmål: effektiva tjänster
➧ Tillhandahålla stöd och service med hög kvalitet
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår i nära dialog
med kommunstyrelsen och dess utskott vad det gäller
kommunkoncernens ledningsmodell. Det har bland annat lett till förändringar i kommunens Mål- och resursplan 2008-2010, främst genom att grundstrukturen nu
bygger på kommunens huvudprocesser. En ny arbetsprocess för partiernas arbete med Mål- och resursplan
2009-2011 har utformats, där ledningsstöd medverkat
med idéer och faktakunskaper.
Därutöver har ett förbättringsarbete pågått under
året med fokus på rutinerna kring ärendehantering och
beredning av ärenden. Syftet är att öka kvaliteten på beslutsunderlagen till kommunstyrelsen och dess utskott.
Beredningstiden för såväl kommunens årsredovisning
som motioner har kortats jämfört med tidigare år. En
översyn har gjorts av innehåll i dokument och muntliga
presentationer, och arbetet fortsätter under 2008.
Ett exempel är Livsmiljöbokslutet 2007, som kommer att förkortas och fokusera på analyser av utvecklingen inom miljö och folkhälsa inom Sundsvalls kommuns geografiska område. Det mesta av den statistik
som tidigare återgetts i kommunens livsmiljöbokslut
finns nu i Livsmiljöbarometern, en ständigt uppdaterad
databas på www.sundsvall.se.

! Ny kommundirektör med förändrad roll
Rekrytering av kommundirektör har genomförts, och i
samband med det har kommundirektörens roll förändrats. Detta innebär bland annat att den nye kommundirektören är chef över förvaltningscheferna. Samtidigt
får förvaltningscheferna en ny roll med större ansvar för
helheten genom att kommundirektionen blir en formell ledningsgrupp på tjänstemannanivå.

Framtiden
Det är viktigt att ständigt vidareutveckla och förbättra stödet och servicen till de förtroendevalda.
Dessa står inför en allt mer komplex situation och
samhällsutveckling. Ständigt nya och förändrade krav
och behov påverkar deras förutsättningar att fullgöra
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Detta medför också att stöd, kompetens och service behöver anpassas och utvecklas för att möta de förtroendevaldas
behov.
Kommunkoncernen är en stor organisation med
en mängd olika verksamheter, som ska uppnå största möjliga måluppfyllelse och medborgarnytta med
tillgängliga resurser. Några av förutsättningarna för
att uppnå detta är att det finns en stor förståelse för
helheten i organisationen, med god intern samverkan
och en positiv inställning till förändringar och möjligheter. Ett ledningsstöd av god kvalitet medverkar
till att skapa dessa förutsättningar.
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Ekonomi

Samhällsekonomi

Samhällsekonomi
Den globala konjunkturutvecklingen har präglats av
låga räntor, goda företagsvinster och en successivt förbättrad arbetsmarknad som gynnat investeringar och
drivit på den globala tillväxten. Sammantaget beräknas
tillväxten av BNP (bruttonationalprodukten) inom
OECD-området bli 2,4 procent 2007.

Den svenska ekonomin
Den svenska ekonomin har även under 2007 präglats
av stark tillväxt genom inhemsk efterfrågan. En ökning
av hushållens reala disponibla inkomster har lett till stigande konsumtion samtidigt som investeringsklimatet
varit gott. Den starka tillväxten i ekonomin har lett till
en sysselsättningsuppgång inom arbetsmarknaden.

Kommunsektorn
För 2007 kommer kommunsektorn antagligen att redovisa ett starkt ekonomiskt resultat på omkring tio miljarder kronor – något över den resultatnivå som behövs
för att finansiera välfärden på lång sikt, enligt tumregeln
för god ekonomisk hushållning (2 %). Resultatet beror
dock till viss del på positiva engångseffekter, främst reglering av 2006 års skatteintäkter.

Framtiden
Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas
långsamt avstanna under 2008. Den försvagade utvecklingen i USA motverkas av ljusare utsikter i euroområdet samt fortsatt mycket stark tillväxt i Asien. Det finns
en oro för att ett fortsatt högt oljepris, snabbt prisfall på
fastighetsmarknaden i USA eller ett kraftigt dollarfall
kan hämma den globala tillväxten.
Sveriges ekonomi fortsätter att stärkas, dock med
lägre tillväxttakt. 2008 beräknas BNP-tillväxten dämpas men vara fortsatt god med hög investeringstakt.
Sysselsättningen och den privata konsumtionen beräknas öka till följd av den goda konjunkturen. Efter 2008
bedöms utvecklingen plana ut något.
Kommunsektorns ekonomi utvecklas väl de närmaste åren. Under perioden 2008-2011 väntas skatteunderlaget växa med fyra till fem procent per år. Den sammanlagda volymeffekten av demografi, reformer och
arbetsmarknadspolitik beräknas under perioden 20082011 till i genomsnitt en procent. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) bedömer att kommunsektorn får
goda resultat åren 2008 och 2009. De gynnsamma för32
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utsättningarna för kommunerna är dock övergående.
Trots en förhållandevis måttlig total behovsökning de
närmaste åren står många kommuner inför krav på omprioriteringar inom och mellan verksamheterna.
Efter 2009 begränsas utrymmet för kommunala
kostnadsökningar på grund av att antalet arbetade
timmar i ekonomin förväntas minska på sikt. Under
åren därefter väntas resultatet bli klart sämre. Det beror också på att de generella statsbidragen är nominellt
oförändrade. Även ökade löne- och pensionskostnader
bidrar till försämringen. Samtidigt fortsätter kraven på
verksamheten att växa kontinuerligt, vilket innebär att
kommunerna måste arbeta med att få ut mer och bättre
verksamhet av befintliga resurser. För att resurserna ska
användas på bästa sätt satsar många kommuner och
landsting på att förbättra produktiviteten framöver.

Finansiella mål
Sundsvalls kommuns finansiella mål bygger på fyra
aspekter, vilka är viktiga för att bedöma god ekonomisk
hushållning, nämligen det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över
den finansiella utvecklingen.
Resultatperspektivet avser vilken balans kommunen
har över sina intäkter och kostnader under året. Kapacitetsperspektivet handlar om att ha en god kapacitet
för att möta finansiella svårigheter på lång sikt. Riskperspektivet handlar om att på kort sikt inte behöva vidta
drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem.
Kontrollperspektivet avser vilken kontroll kommunen
har över den ekonomiska utvecklingen.
Kommunfullmäktige antog följande finansiella mål i
samband med beslut om budget för 2007:

Resultat
 Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss
egenfinansiering av investeringar samt värdesäkring
av nettotillgångar ska resultatet uppgå till minst
en procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket
motsvarar minst 38 mkr. Det budgeterade resultatet
uppgår till 42 mkr.
 Investeringar i skattefinansierad verksamhet (exklusive ”lönsamma” investeringar som ej klaras inom
nämndernas ramar) ska finansieras med egna medel
och bör ej överstiga 150 mkr.

Finansiella mål
Resultat skatter och statsbidrag
%
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Årets resultat - skatter och statsbidrag
MÅL

Måluppfyllelse
Resultatet uppgår till 31,0 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 22,2 mkr. Räknas dessa poster
bort uppgår resultatet till 8,8 mkr. Årets resultat exklusive
jämförelsestörande poster är 0,2 procent av skatteintäkter
och statsbidrag. Resultatmålet är därmed inte uppfyllt.
Investeringarna uppgår till 200,2 mkr. Av dessa
är 40,4 mkr investerade i intäktsfinansierad verksamhet eller är så kallade ”lönsamma investeringar”. Därmed uppgår de skattefinansierade investeringarna till
159,8 mkr. Egenfinansiering av investeringarna uppgår
till 152 procent, det vill säga att kommunen har kunnat
finansiera sina investeringar med egna medel fullt ut.
Målet anses därmed som klarat eftersom kommunen
lyckats finansiera investeringarna med egna medel.

Kapacitet
 Kommunalskatten ska behållas oförändrad, 22:29 kr.
 Nettolåneskulden (finansiella skulder - finansiella
tillgångar) bör minskas och får ej överstiga 750 mkr.
 Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska värdesäkras och växa minst i takt med inflationen. Vid exempelvis två procent inflation ska det egna kapitalet växa
med minst 37 mkr.
Måluppfyllelse
Kommunalskatten är oförändrad 2007. Målet är därmed uppfyllt.
Nettolåneskulden (räntebärande skulder - räntebärande tillgångar) uppgår vid årsskiftet till 857,9 mkr, då
inkluderas finansieringen av Korstaanläggningen med
424,0 mkr. Räknas denna bort uppgår nettolåneskulden till 433,9 mkr. Målet kan därmed sägas ha uppnåtts
eftersom finansieringen av avfallsförbränningsanläggningen i Korsta ej bör räknas med i denna målavstämning (eftersom hela låneskulden motsvaras av en operationell leasing).

Det egna kapitalet ökar med 31,0 mkr för 2007,
vilket är en ökningstakt på 0,2 procent. Inflationsökningen enligt KPI var 3,5 procent, vilket innebär att
kommunen skulle behöva en ökning av egna kapitalet
på 71,7 mkr. Det innebär att målet inte uppnås 2007.

Risk
 Den kortfristiga betalningsberedskapen (likviditet eller kreditlöften) ska motsvara minst en månads betalningar, vilket motsvarar minst 300 mkr.
Måluppfyllelse
Betalningsberedskapen i kommunen (likvida medel
plus kreditlöften) uppgår till 804 mkr, vilket klart överstiger målet på 300 mkr.

Kontroll
 Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara
god.
Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnad har överstigit budgeten med
1,7 procent vilket är något för högt. Till viss del beror
budgetavvikelsen på att vissa nämnder använt sitt ackumulerade överskott. Räknas användningen av de ackumulerade överskotten (26,7 mkr) bort hamnar avvikelsen
på ca en procent. En stor del av denna avvikelse beror på
ökade pensionskostnader, vilka är svårpåverkbara.
Prognosen för verksamhetens nettokostnad vid tertialrapporten per 30 augusti missade årsutfallet med
0,4 procent, vilket innebär att prognossäkerheten får
anses som god.
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Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgår 2007 till 8,8 mkr. Detta är en försämring jämfört med 2006 med 63,7 mkr. Årets investeringar uppgår till 200,2 mkr av vilka samtliga investeringar kunde finansieras med skatteintäkter och försäljningar av materiella anläggningstillgångar. Soliditeten var oförändrad 28,3 procent.
Årets resultat enligt balanskravet är 17,9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav.

Nettokostnadsutveckling
Verksamhetens nettokostnad har ökat med
6,3 procent jämfört med 2006. Ökningen
är ca 1,8 procentenheter högre än budgeterat
och beror främst på ökade kostnader inom
grundskolan, individ- och familjeomsorgen,
assistansersättning, väghållningen, kollektivtrafiken samt för pensioner. Ökningen
utöver budget är inte helt tillfredställande
men beror till viss del på att vissa nämnder
använt ackumulerat överskott till speciella
satsningar.

Nettokostnadsutveckling mkr

2007

2006

2005

Intäkter

933,5

921,4

874,8

-4 669,7

-4 464,2

-4 216,9

22,2

-62,3

0,0

Kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

-172,1

-133,4

-129,1

Nettokostnad

-3 886,1

-3 738,5

-3 471,2

Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster

-3 908,3

-3 676,2

-3 471,2

6,3

5,9

4,7

Förändring, %

Skatte- och statsbidragsutvecklingen
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag
Skatte- och statsbidragsutveckling
2007
2006
2005
bidrar med 78,1 procent av kommunens
intäkter. Verksamheternas taxor och avgifter mkr
samt finansiella intäkter bidrar med återstå- Skatteintäkter och statsbidrag
3 924,3
3 735,5
3 525,8
ende 21,9 procent.
Ökning
188,8
209,7
176,8
De egna skatteintäkterna utvecklades
Ökning, %
5,1%
5,9%
5,3%
bättre än förväntat under 2007 framförallt
beroende på en högre sysselsättningsgrad i Sverige, vilket medfört att det finns fler i arbete som kan betala skatt.
Utvecklingen de senaste åren har varit drygt fem procent, vilket får ses som ett högt tal.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
Nettokostnadernas (exkl. jämförelsestöAndel av skatteintäkter och statsbidrag
2007
2006
2005
rande poster) andel av skatteintäkter och
statsbidrag är ett överskådligt mått på kom- Nettokostnadernas andel av
99,8%
98,1%
98,2%
munens ekonomiska utveckling och balans skatteintäkter
mellan intäkter och kostnader. Uppgår nettokostnadernas andel till högst 100 procent av skatteintäkter och statsbidrag har kommunen en positiv balans mellan kostnader och intäkter. Nyckeltalet uppgår i 2007 års bokslut till 99,8 procent, vilket är sämre än både 2006
och 2005.
Under de första åren på 2000-talet hade Sundsvalls kommun en kostnadsandel som översteg 100 procent under
flera år. 2003 uppgick nettokostnadsandelen till 102,8 procent vilket innebar att krafttag behövdes för att få balans
i ekonomin igen. Den negativa utvecklingen vändes 2004 då andelen uppgick till 98,6 procent och denna nivå
bibehölls och förbättrades något under 2005 och 2006. För 2007 uppgår nettokostnadernas andel till nära 100
procent, vilket inte är tillräckligt bra.
34
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Årets resultat
Årets resultat exklusive jämförelsestörande posÅrets resultat
2007
2006
2005
ter uppgår till 8,8 mkr vilket är 63,7 mkr lägre
mkr
än 2006. Resultatet är också 33,2 mkr lägre än
Årets resultat exkl jämförelsedet budgeterade resultatet på 42,0 mkr.
8,8
72,5
63,9
Det försämrade resultatet i förhållande till störande poster
budgeten beror till stor del på att flera nämn- Årets resultat i förhållande till skatte0,2%
1,9%
1,8%
der använt tidigare års sparade överskott för intäkter och generella statsbidrag
speciella satsningar i år. Vidare har grundsko- Fördelning
lan haft svårt att anpassa sina kostnader till ett Verksamheterna
-67,0
-44,0
28,6
minskat elevantal. Underskott finns också för Skatter och statsbidrag
41,1
45,3
-34,0
kollektivtrafiken beroende på att budgeten för
Finansnetto
-7,2
16,2
16,3
2007 inte anpassats efter rätt nivå.
42,0
55,0
53,0
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter Planerat överskott
och generella statsbidrag uppgår till 0,2 procent vilket är under det mål på 1,0 procent som kommunfullmäktige beslutat. För att uppnå målet hade resultatet
behövt vara 39,2 mkr, det vill säga 30,4 mkr högre än årets resultat.

Balanskravet
Balanskravet är kommunallagens krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting.
Reglerna medger undantag för vissa poster från
kravet på reglering av ett underskott ett visst år.
Av resultatet på 31,0 mkr avgår 39,8 mkr i
realisationsvinster medan 26,7 mkr för nämndernas ianspråktagna överskott läggs till. Detta
medför att kommunen får ett justerat resultat
enligt balanskravet på 17,9 mkr. Kommunen
kan därmed anses ha en ekonomi i balans enligt
kommunalagens krav.

Balanskravet

2007

2006

2005

31,0

10,2

63,9

-39,8

-16,2

-25,6

-

53,9

-

+ Tillägg, ianspråktagna överskott

26,7

16,4

26,6

Justerat resultat enligt balanskrav

17,9

64,3

64,9

0,0

-1,0

-65,9

17,9

63,3

-1,0

mkr
Årets resultat
- Avgår, samtliga realisationsvinster
+ Tillägg, realisationsförlust vid
försäljning av Sidsjöns sjukhus

- Avgår ingående underskott enligt
balanskravet
Totalt överskott

Fördelningen mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
Fördelningen mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar är ganska jämn de senaste åren. 2007 har Fördelning mellan anläggnings- och omsättningstillgångar
andelen omsättningtillgångar ökat med 0,8 procenten- %
2007
2006
2005
heter till stor del beroende på ökade skattefordringar.
Anläggningstillgångar
93,2
94,0
93,3
Ökningstakten för tillgångarna under 2007 var
Omsättningstillgångar
6,8
6,0
6,7
7,3 procent vilket är ca fyra procentenheter högre än in1,7
5,7
12,2
flationen. Anledning är framförallt hög investeringstakt Tillgångsförändring
och ökad utlåning till de kommunala bolagen. Den stora
ökningen 2005 berodde framförallt på Sundsvall Energikoncernens investering i avfallsanläggningen i Korsta.
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Årets investeringar
Nettoinvesteringarna under 2007 uppgår till
Årets investeringar
2007
2006
2005
200,2 mkr, vilket är 28,3 mkr lägre än 2006. Bland
200,2
228,5
265,4
större investeringar kan nämnas ombyggnad av Investeringsvolym
Nettoinvesteringarnas
andel
Hagaskolan och Lidens skola samt utbyggnad av
av avskrivningarna, %
116
171
206
Klingsta förskola.
121
107
83
Andelen nettoinvesteringar i materiella anlägg- Skattefinansieringsgrad, %
ningstillgångar i förhållande till avskrivningarna
är 116 procent, vilket innebär att kommunen har
investerat 16 procent mer än vad som skrivits av på gamla investeringar och därmed har de materiella anläggningstillgångarna ökat. Nettoinvesteringarna har klart överstigit avskrivningarna de senaste åren.
Av årets investeringar i materiella och immatriella anläggningstillgångar har samtliga kunnat egenfinansierats.
Andelen skattefinansierade investeringar har ökat de senaste åren, främst tack vare det förbättrade resultatet.

Likviditet
Kommunen har en kassalikviditet på ca 59 procent
2007
2006
vilket är i nivå med föregående år. Kassalikviditeten Likviditet %
59
55
kan ses som ganska låg, men med hjälp av en ak- Kassalikviditet
tiv finansstrategi och kreditlöften på 750 mkr kan Balanslikviditet
65
60
kommunen möta finansiella betalningstoppar. Om Finansiella nettotillgångar, mkr -1 001,6 -1 108,5
kreditlöftena skulle räknas med skulle kassalikvidi- Finansiella nettotillgångar exkl
teten klart överstiga 100 procent.
koncernleasing, mkr
-580,6
-667,5
De finansiella nettotillgångarna, det vill säga
omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar minus kort- och långfristiga skulder, har ökat i år. Förbättringen i år är ca 100 mkr.

2005
52
58
-1 018,1
-691,0

Soliditet
Kommunens soliditet är ett mått på den finansiella styrkan,
Soliditet %
2007
2006
2005
det vill säga hur stor andel av tillgångarna som finansierats
Soliditet
28,3
28,3
29,8
med eget kapital. Soliditeten uppgår 2007 till 28,3 procent,
vilket innebär en oförändrad soliditet från föregående år. So- Soliditet inklusive
-2,3
1,7
4,2
liditeten har dock minskat de senaste åren till stor del bero- pensionsåtaganden
ende på att tillgångarna procentuellt ökat mer än det egna
kapitalet. Internbanksverksamheten har också haft en negativ påverkan på soliditeten. Om pensionsförpliktelserna
som ligger inom linjen räknas med uppgår soliditeten till -2,3 procent vilket är en försämring jämfört med 2006
med fyra procentenheter. Detta beror framförallt på förändrade antaganden i beräkningen av pensionsåtagandet.
Den förhållandevis låga soliditeten för kommunen innebär att kommunens handlingsutrymme inte är så stort
och en ökad soliditet är viktigt för att öka handlingsutrymmet vid sämre tider. Med de investeringar som görs
inom koncernen samt den ökande pensionsskulden lär inte de budgeterade resultaten de närmaste åren räcka för
att öka soliditeten. Kommunens bolag är dock förhållandevis lågt värderade vilket till viss del väger upp den låga
soliditen.

Pensionsåtagande
Kommunens totala pensionsförpliktelse inklusive löneskatt ökade under 2007 med 347,9 mkr eller 17,5 procent.
Orsaken till den kraftiga ökningen 2007 var framförallt förändrade antaganden vad gäller livslängd. De totala förpliktelserna uppgår till 2 338,2 varav 2 245,8 är avser äldre åtaganden än 1998 som inte redovisas i balansräkningen
i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Pensionsförpliktelsen beräknas öka under de närmaste fem
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åren med ca två procent per år. Hela kommunens penPensionsåtagande mkr
2007
2006
2005
sionsåtagande har återlånats, det vill säga att kommunen
har lånat tillbaka pengarna till sin egna verksamhet. Pen- Avsättning för pensioner
92,4
68,5
67,7
sionskostnaderna uppgår 2007 till 254,5 mkr av vilka de och liknade förpliktelser
Ansvarförbindelser
–
största delarna är kostnaden för pensionspremier till det
individuella pensionssparandet, 118,8 mkr, och utbetal- pensionsförpliktelser
som inte tagits upp
ning av pensioner intjänade före 1998, 81,5 mkr.
2 245,8
1 921,8
1 750,2
bland avsättningar
Pensionskostnaderna beräknas att öka med omkring
Totala förpliktelser
2 338,2
1 990,3
1 817,9
10 mkr per år fram till och med 2020, då kostnaderna
börjar sjunka igen. Detta beror bland annat på 40-talsgenerationens gradvisa pensionsavgång och effekterna av att kommunerna redovisar enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 kostnadsförs vid utbetalningstillfället. Den ökade pensionskostnaden är
naturligtvis ett problem för kommunen vilket kan medföra minskat utrymme för verksamheterna. Kommunen ser för
närvarande över problematiken och kommer att fatta ett principbeslut om strategi. I ovanstående beräkning ingår inte
avsättning för personal i Sundsvall-Timrå Räddingstjänstförbund som kommunen har ansvar för.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys

En kommun påverkas många gånger av händelser
Förändring 12 mån, mkr
som är utanför dess kontroll. Känslighetsanalysen till Händelse
1,2
höger visar hur några händelser kan påverka Sunds- Ränteförändring nettolåneskuld 1 %
valls kommuns resultat. Känslighetsanalysen visar på Löneförändring 1 %
29,8
de små marginalerna i kommunens resultat. En ge- Bruttokostnadsförändring 1%
46,7
nomsnittlig lönehöjning på en procent skulle alltså
Generell avgiftsförändring 1 %
2,2
påverka kommunens resultat med 29,8 mkr.
Befolkningsförändring
100
personer
3,9
Ränteförändringen är beräknad utifrån den ränte155,3
bindningstid som kommunens fordringar och skul- Kommunalskatt 1 kr
der har och hur den påverkas inom ett år. Totalt för
nettolåneskulden, oberoende av räntebindningstiden, innebär en förändring på en procent 4,4 mkr.

Sammanfattning
Kommunen har en hygglig finansiell kapacitet, men
den långsiktiga betalningsberedskapen (soliditeten) har
trots det positiva resultatet flera år minskat på grund av
investeringar och ökad internbanksverksamhet. Kommunens finansiella risker bedöms dock som begränsade, dessutom finns det dolda reserver inom koncernen.
Kommunen behöver i ett kortsiktigt perspektiv inte
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Sett ur ett kontrollperspektiv har de flesta finansiella målsättningarna uppfyllts. Prognossäkerheten har
varit relativt bra och budgetföljsamheten får anses som
godkänd.
Ett medel för att stärka den finansiella motståndskraften är att arbeta med en ständig effektivisering av
ekonomistyrningen. Grundläggande för en sund ekonomi är att genom en god ekonomistyrning få nämnder
och förvaltningar att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Med anledning av detta har den löpande uppföljningen
utvecklats i form av tätare rapportering. Lyckas denna
process hållas levande ökar förutsättningarna för att
bedriva en god och effektiv verksamhet för erhållna
skatteintäkter, samtidigt som kommunen kan leva upp
till kommunallagens krav avseende en god ekonomisk
hushållning.
Sundsvalls kommun måste således under de närmaste åren vidmakthålla balansen i ekonomin och skapa
större marginaler som stärker soliditeten. En positiv resultatutveckling är avgörande för hur väl kommunen i
framtiden kommer att klara sina åtaganden. Det finns
sammanfattningsvis mycket kvar att göra innan kommunen kan uppvisa en resultatutveckling som är god
nog för att klara av konjunktursvängningar och framtida utmaningar då pensionsavgångarna ökar och befolkningen blir allt äldre.
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Finansiell analys koncernen
Resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster uppgick 2007 till 32,6 mkr, vilket är 42,5
mkr sämre än föregående år. Årets investeringar uppgår till 616,1 mkr, vilket är 263,2 mkr lägre än föregående år.
Soliditeten ökade med 0,3 procent till 24,8 procent.

Årets resultat
Koncernens resultat uppgår 2007 till 82,1 mkr, vilket är
en förbättring jämfört med 2006 med 54,1 mkr. I resultatet ingår dock jämförelsestörande poster på 49,5 mkr
jämfört med –47,1 mkr föregående år. Räknas de jämrelsestörande posterna bort så har resultatet försämrats
med 42,5 mkr.
Det försämrade resultatet kan främst härledas till
kommunens försämrade resultat. Stadsbackenkoncernen
visar ett bättre resultat än föregående främst på grund av
Sundsvall Energikoncernens förbättrade resultat, vilket
till stor del beror på den nya avfallsförbränningsanläggningen som ger mervärde både för avfallshanteringen och
fjärrvärmen.

Årets resultat mkr

2007

2006

2005

Kommunen

31,0

10,2

63,9

Stadsbacken AB

57,8

-5,3

-19,8

Sundsvalls Hamn AB

-3,3

2,1

3,8

Sundsvalls Kammarorkester

-0,1

0,4

0,8

Sundsvall-Timrå Räddnings
tjänstförbund

1,9

2,9

1,8

Svenska kommun
försäkrings AB

6,9

7,1

3,9

-3,9

—

—

Norra Kajen Exploatering
AB

Soliditet
Koncernens soliditet uppgår 2007 till 24,8 procent, vilket är
Soliditet %
2007
2006
2005
något bättre jämfört med 2006. Anledningen till den ökade
Soliditet
24,8
24,5
25,5
soliditeten är främst det positiva resultatet.
Soliditet
inklusive
Om pensionsförpliktelserna som ligger inom linjen räknas
-4,8
-0,1
0,5
med är soliditeten för koncernen negativ, vilket alltså innebär pensionsåtaganden
att egna kapitalet är negativt om pensionsförpliktelserna skulle
räknas in. Den låga soliditeten för kommunkoncernen innebär att kommunekoncernens handlingsutrymme inte är
så stort och en ökad soliditet vore önskvärd.
Med de resultat som beräknas de nästkommande åren kommer troligtvis det egna kapitalet i koncernen att öka,
men samtidigt kommer tillgångsmassan att öka i och med de stora investeringar som pågår. De är sålunda inte
troligt att soliditeten kommer att öka nämnvärt.

Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna under 2007 uppgår till 616,1 mkr,
Nettoinvesteringar
2007
2006
2005
vilket är 263,2 mkr lägre än 2006. Med anledning av både
Investeringsvolym
616,1
879,3 1019,1
kommunens och Stadsbackenkoncernens stora investeringar har nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna Nettoinvesteringarnas
184
329
398
varit höga under de senaste åren men minskade ändå både andel av avskrivningarna, %
2006 och 2007 jämfört med rekordåret 2005. De stora investeringarna i framförallt Sundsvall Energikoncernen ska förhoppningsvis generera ökade intäkter med ett bättre
koncernresultat de närmaste åren, något som redan slagit igenom 2007.
Under 2008 kommer antagligen investeringsvolymen minska något men det finns en rad stora investeringsprojekt de närmaste åren vilket kommer att innebära investeringsvolymer långt över avskrivningarna.
38

ÅRSREDOVISNING 2007

Finansiell struktur

Finansiell struktur
Finansiell struktur
Sundsvalls kommun fungerar som internbank åt sina
helägda bolag samt Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund. Internbanken arbetar enligt en av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy. Internbanken tar
emot inlåning från och lånar ut till koncernens bolag.
Genom att kanalisera all finansiell verksamhet genom
internbanken kan kommunkoncernen tillgodogöra sig
betydande stordriftsfördelar som i slutändan ger lägre
finansiella kostnader för kommunen och bolagen. Alla
transaktioner med koncernbolagen görs på marknadsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar
Kommunens finansiella räntebärande tillgångar uppgick den 31 december 2007 till 3 485 mkr, varav
54,2 mkr utgjordes av likvida medel (mätt som kassa
och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar). Kommunens resterande finansiella räntebärande
tillgångar uppgick till 3 431 mkr, och bestod i huvudsak
av långfristiga lånefordringar på kommunens bolag. De
finansiella räntebärande tillgångarna har under 2007
ökat med 91,9 mkr, vilket i huvudsak beror på ett ökat
investeringsbehov hos bolagen.
Den genomsnittliga räntebindningen för kom
munens finansiella tillgångar har under året pendlat
mellan 2,2 år och 2,5 år. Den 31 december 2007 uppgick den genomsnittliga räntebindningen till 2,5 år
(2,3 år, 2006). Kommunens genomsnittliga ränta på
räntebärande tillgångar uppgick den 31 december 2007
till 4,76 procent (4,55 %, 2006).

Finansiella skulder
Kommunens finansiella räntebärande skulder (exkl.
finansiell leasing för projekt varm.nu på 424 mkr)
uppgick den 31 december 2007 till 3 919 mkr, och finansierades i huvudsak via kommunens Medium Term
Note program och banker. De finansiella räntebärande
skulderna har ökat med 43,6 mkr, vilket beror på en
ökad upplåning via banker för att finansiera bolagens
investeringar.

Nettolåneskuld
Kommunens nettolåneskuld (räntebärande skulder
exkl. finansiell leasing för projekt varm.nu – räntebärande tillgångar) uppgick den 31 december 2007 till
433,9 mkr, vilket medför att nettolåneskulden har
minskat med 48,3 mkr under 2007. Eftersom kommunen är nettolåntagare är målsättningen att hålla likvida
medel till ett minimum och att i den mån det är möjligt
utnyttja dessa till att amortera av lån. Under 2008 har
kommunen fasta lån som förfaller om ca 525 mkr.
Kreditavtal
För att klara av bolagens och kommunens nyupplåning
via internbanken, samt löpande refinansieringsbehov
har kommunen slutit olika kreditavtal.
Typ av upplåning
mkr

Beviljad kreditoch låneram

Utnyttjat
07-12-31

Kreditlöften

200

0,0

Checkkredit

400

0,0

Kreditavtal

150

0,0

Certifikatprogram

1 000

0,0

Medium Term Note Program

3 000

1 500,0

Summa

4 750

1 500,0

Kommunens kortfristiga upplåningsbehov säkerställs
genom kommunens certifikatprogram om 1 000 mkr,
samt checkkredit, kreditlöften och kreditavtal om
750 mkr.
Kommunens långfristiga upplåningsbehov tillgodoses med ett svenskt Medium Term Note program
(MTN) om 3 000 mkr. Programmet möjliggör emissioner med löptider mellan lägst ett år och högst 15 år.
Emissionsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken,
Nordea, Swedbank och Svensk Exportkredit.
Den 31 december 2007 hade 1 500 kr utnyttjats
av MTN-programmet. Outnyttjade krediter inklusive
Medium Term Note programmet uppgick den 31 december 2007 till 3 250 mkr.
Outnyttjade delar av kommunens kapitalmarknadsprogram tillsammans med olika kreditavtal utgör en
kraftig buffert mot likviditetssvängningar.
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Finansiell struktur
Finansiering
Sundsvalls kommuns upplåning via svenska banker
ökade under 2007. Upplåning genom MTN-Obligationslån, kommuncertifikat, samt lån från utländska
banker minskade.
%
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31 december -06
MTN Obligationslån
Kommuncertifikat

31 december -07

Svenska banker
Utländska banker

Leasing
Svensk Exportkredit

Hög kreditvärdighet
Sundsvalls kommun har uppdragit åt Standard & Poor`s
att kreditvärdera kommunen. För kortfristig upplåning
har kommunen erhållit högsta kreditvärdighet, K-1,
och för långfristig upplåning har kommunen erhållit
AA- (på en skala från AAA till C, där AAA är högsta
kreditvärdighet). Enligt Standard & Poor´s återspeglar
kreditvärdigheten (ratingen), en stabil och diversifierad
nationalekonomisk struktur, tillfredsställande rörelseresultat och låga skulder. Framtidsutsikterna bedöms
stabila.

Finansiella risker
För att skapa en tydligare styrning av finansverksamheten och en säkrare finansförvaltning, antogs under
2007 en ny finanspolicy. Den nya finanspolicyn har i
stora drag genomgått en uppdatering på alla områden,
samt innehåller en högre detaljeringsgrad.
I den nya finanspolicyn har sättet att begränsa finansieringsrisken och ränterisken utvecklats genom att
ange en tillåten förfallostruktur och räntebindningsprofil. De tidigare riskmåtten genomsnittlig kapitalbindning och genomsnittlig räntebindning är inte längre
styrande.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk vid upplåning menas risken att
kommunkoncernen vid varje tillfälle inte kan erhålla
likvida medel. Finansieringsrisken ökar om Sundsvalls
kommuns kreditvärdighet försämras eller blir alltför beroende av en finansieringskälla, samt om hela eller en
stor del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några
enstaka tillfällen.
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Den genomsnittliga förfallotiden för kommunens
räntebärande skulder (exklusive finansiell leasing), var
den 31 december 2007 1,8 år (2,3 år 2006). Orsaken
till att den genomsnittliga kapitalbindningen har minskat under 2007, är att andelen rörliga lån med kort
kapitalbindning har ökat.
Ränterisk
Ränterisk är ett uttryck för det belopp med vilket kommunens resultat (räntenetto) förändras vid en viss given
förändring av marknadsräntan.
Vid upplåning begränsas ränterisken genom att
räntebindningen skall vara fördelad inom ett antal
årsintervall. En god spridning av lånen över tiden sker
även inom varje intervall. Inga avvikelser förekommer
mellan finanspolicyns begränsningar för räntebindning
(röda streck) och Sundsvalls kommuns skulders räntebindning (blå staplar) per den 31 december 2007.

50
45
40
35
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25
20
15
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5
0

%

0-1 år 1-2 år 2-3 år

3-4 år 4-5 år 5-10 år 10-20 år

Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens finansiella räntebärande skulder (exkl. finansiell
leasing) har under året pendlat mellan 2 år och 2,6 år.
Den 31 december 2007 uppgick den genomsnittliga
räntebindningen till 2,2 år (2,3 år 2006). Kommunens
genomsnittliga upplåningskostnad uppgick den 31 december 2007 till 3,85 procent (3,70 % 2006).
Andelen räntebärande skulder (inklusive ränteswapar) med räntebindningstid mindre än ett år, ökade under 2007 från 15 procent till 31 procent. Korta och långa
räntor har under år 2007 befunnit sig på relativt låga
nivåer, även om räntorna har stigit under året. Sundsvalls
kommun har under 2007 ökat andelen räntebärande
skulder med rörlig ränta till förmånliga räntenivåer.
Sundsvalls kommun arbetar för att uppnå riskneutralitet avseende ränterisk. Detta uppnås genom att eftersträva en likformig räntebindning på balansräkningens
tillgångs- och skuldsida. Hanteringen av kommunkoncernens ränteriskexponering är centraliserad, vilket
innebär att internbanken ansvarar för att identifiera och
hantera denna exponering. För att förändra ränterisken
används derivatinstrumentet ränteswap, varvid räntan
omvandlas från rörlig till fast ränta. Volymen för ränteswapar uppgick den 31 december till 1 150 mkr.

Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2007

2006

2005

2004

2003

Folkmängd 31/12

94 575

94 516

94 044

93 707

93 307

Total skattesats, %

32,89

32,89

32,89

32,89

32,29

- varav kommunal skattesats, %

22,29

22,29

22,29

22,29

22,29

Kommunen
Verksamhetens intäkter, mkr

933,5

921,4

874,8

831,3

774,6

-4 669,7

-4 464,2

-4 216,9

-4 030,6

-4 032,2

-172,1

-133,4

-129,1

-115,2

-117,4

-3 908,3

-3 676,2

-3 471,2

-3 314,5

-3 375,0

3 924,3

3 735,5

3 525,8

3 349,0

3 282,5

-7,2

13,2

9,3

10,7

-1,0

8,8

72,5

63,9

45,2

-93,5

Tillgångar, mkr

7 356,3

7 236,2

6 848,5

6 102,6

5 833,7

Tillgångar per invånare, kr

77 783

76 562

72 822

65 124

62 522

Skulder, avsättningar, mkr

5 277,2

5 188,1

4 810,6

4 128,6

3 904,9

Skulder, avsättningar per invånare, kr

55 799

54 892

51 153

44 059

41 850

Eget kapital, mkr

2 079,1

2 048,1

2 037,9

1 974,0

1 928,8

Verksamhetens kostnader, mkr
Avskrivningar, mkr
*Nettokostnad, mkr
Skatteintäkter, utjämning, generella stadsbidrag, mkr
Finansnetto, mkr
*Resultat efter finansnetto, mkr

Eget kapital per invånare, kr

21 984

21 669

21 670

21 066

20 672

Pensionsskuld, kommunen, mkr

2 353,2

2 003,6

1 817,9

1 716,8

1 638,9

195,3

191,5

186,1

183,6

189,5

*Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, %

99,8

98,1

98,2

98,6

102,8

Soliditet, %

28,3

28,3

29,8

32,3

33,1

Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

-2,3

1,7

4,2

5,2

5,9

Semesterlöneskuld och upplupna löner, kortfristig, mkr

Balanslikviditet, %

65

60

58

38

39

Genomsnittlig räntesats räntebärande tillgångar, %

4,8

4,6

4,5

4,9

5,3

Genomsnittlig räntesats räntebärande skulder, %

3,8

3,7

3,6

4,0

4,4

200,2

228,5

265,4

251,2

185,9

116

171

206

218

159

7 384

7 469

7 395

7 392

7 404

2 129,2

2 048,8

1 909,6

1 871,4

1 873,3

Nettoinvesteringar, mkr
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %
Antal tillsvidareanställda
Löner och ersättningar exklusive sociala avgifter, mkr
Koncernen

3 740,1

-3 541,8

-3 355,8

-3 126,6

-3 204,4

*Resultat efter finansnetto, mkr

32,6

75,1

50,1

102,4

-63,8

Soliditet, %

24,8

24,5

25,5

28,2

28,3

*Nettokostnad, mkr

Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %
Nettoinvesteringar, mkr
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %
Balanslikviditet, %

-4,8

-0,1

0,5

1,3

1,2

616,1

879,3

1019,4

811,5

382,7

184

329

399

332

148

65

62

66

59

67

*exklusive jämförelsestörande poster
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Nämndsuppföljning
Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomi
Kommunstyrelsens samtliga verksamheter visar totalt
ett överskott på 21,2 mkr för 2007. Resultatet fördelas på kommungemensam verksamhet med +22,5 mkr,
hushållsavfall med +2,9 mkr och kommunstyrelsekontoret med –4,2 mkr.
Inom kommungemensam verksamhet har verksamheten kollektivtrafik ett underskott på 12 mkr. Avvikelsen beror på att budgetramen inte justerats till rätt nivå
för 2007 när 2006 års avvikelse blev känd.
Kommunens kostnader för räddningstjänsten visar
ett underskott på 1,0 mkr. Det beror bland annat på en
extra ersättning till räddningstjänstförbundet för kostnader vid en skogsbrand i Kväcklingen med 0,3 mkr.
Överskottet på hamnverksamheten med 5,1 mkr
beror på att intäkterna enligt avtalet med Sundsvalls
Hamn AB blivit högre när Korstabäckskajen har tagits i
drift. Den ökade intäkten var inte budgeterad 2007.
Resultatet för verksamheten hushållsavfall budgeterades till 3,6 mkr. Utfallet uppgår till 2,9 mkr. Orsaken
till differensen är att volymen sopor som insamlas i säck
och kärl har minskat med tre procent. Intäkterna minskar då taxan ligger som ett rörligt kilopris, vilket ger en
minskad intäkt på 0,4 mkr. Kostnaderna för insamling
av grovsopor har ökat.
Under kommungemensam verksamhet redovisas de
poster som i 2007 års bokslut är att betrakta som jämförelsestörande. Kommunfullmäktige har beslutat att
realisationsvinst vid försäljning som överstiger 50 prisbasbelopp ska till sin helhet redovisas under kommungemensam verksamhet. Det innebär 27,5 mkr på
de fastighetsförsäljningar som genomförts under året.
Vidare redovisas nettointäkter på 9,1 mkr som avser
återvunnen moms ur det så kallade Ludvikasystemet på
de bostadssociala lägenheter som kommunen tillhandahåller.
Vidare har en avsättning gjorts på 14,4 mkr för
framtida avvecklingskostnader i samband med att kommunen avstår från att medverka i ett gymnasieförbund
avseende naturbruksutbildningarna i Västernorrland.
Kommunstyrelsekontoret har ett underskott på
4,2 mkr. Underskottet är väntat och följer de prognoser
som gjorts under året. Största avvikelsen på –3,2 mkr
finns för IT-staben och dess olika projekt.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott
på 13, 9 mkr, vilket är 5,9 mkr sämre än förväntat. Det
samlade underskottet är i första hand en konsekvens av att
alla grundskolor inte klarat av att genomföra nödvändiga
och planerade åtgärder för att minska organisationen.
Under året har 20 nya förskoleavdelningar öppnats
och barnantalet har ökat med 235, vilket innebär att
det genomsnittliga antalet barn per avdelning minskat något. Underskott uppstår på grund av att det tar
tid för nya förskolor att fylla avdelningarna med barn.
Konsekvenserna av detta är att kostnaden för personal
uppstår innan barnen kommer och börjar generera intäkter. En annan stor minuspost är Njurunda dygnetrunt-förskola som är en enavdelningsförskola som haft
för få barn under 2007. Förskolan kommer att avvecklas i nuvarande form.
Grundskolan redovisar ett sammantaget underskott
på 26,9 mkr. Huvuddelen av underskottet beror på
för höga personalkostnader i förhållande till tilldelade
medel. Till viss del balanseras det av att intäkterna är
högre än beräknat.
Underskottet beror vidare på att förvaltningen under de två senaste åren bokat upp förväntade intäkter
från migrationsverket som aldrig influtit. En fordran
på 4 mkr avskrevs och påverkar resultatet 2007. Interkommunala ersättningar för barn i andra kommuner
har ökat med 3 mkr. Det beror dels på antalet barn har
ökat, dels på högre ersättningsnivåer.
Sundsvall gymnasium har balans i ekonomin. Även
övergripande kostnader för gymnasieskolan som interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor
ligger på den nivå som förväntats.
Särskoleverksamheten redovisar ett relativt stort
överskott på 9,1 mkr. En dryg tredjedel av överskottet
ligger ute på de enskilda skolorna och det beror till en
del på att gemensamma kostnader som också särskolebarnen får del av redovisas på grundskolan.
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Framtiden
Den viktigaste uppgiften under 2008 är att uppnå budgetbalans vilket kommer att innebära personalminskningar på många skolor. Den fortsatta etableringen av
fristående grund- och gymnasieskolor i kommunen
försvårar planeringsförutsättningarna för de kommunala skolorna och ställer krav på snabba åtgärder för att

Nämndsuppföljning
anpassa organisationen till en krympande budget. Under hösten 2008 och under 2009 startar nya fristående
grundskolor i kommunen. Grundskolans lokalkostnader kommer därmed att öka med uppskattningsvis
8 mkr. Antalet elever i gymnasiesåldern kommer att
minska de närmaste åren samtidigt som utbudet av
gymnasieplatser i kommunen aldrig har varit så stort
som hösten 2008. Det kommer att leda till att utbildningar och kanske skolor måste avvecklas. Oroande är
också att kostnaderna för livsmedel och skolskjutsar stiger kraftigt vilket kan innebära att ytterligare personalminskningar blir nödvändiga.

Socialnämnd
Ekonomi
Socialtjänsten redovisar ett resultat för 2007 på –1,5
mkr. Resultatet är avsevärt bättre än föregående år, och
bättre än vad som antogs i delårsbokslutet. De viktigaste skälen till resultatförbättringen är:
 Minskad volym inom hemvården under den senare
delen av året
 Senarelagd start av ett gruppboende inom omsorgen
om funktionshindrade
 En något minskad volym inom assistans enligt LASS
under hösten
 Minskade kostnader till landstinget för utskrivningsklara
 Socialnämndens beslut om allmänt inköpsstopp
 Bättre kompensation för löneökningar än vad som
antagits i prognosen
Det finns dock kvarstående obalanser, främst inom
individ- och familjeomsorgen, där budget överskridits
med 12,9 mkr. Orsakerna till budgetavvikelsen är i huvudsak:
 Vården av vuxna missbrukare
 Familjehemsvård och extern institutionsvård av barn
och ungdomar
 Ökade av kostnader för försörjningsstöd
Kostnaderna för hemtjänst år 2007 överskred budget
med 5,7 mkr. Behovet av hemtjänst har successivt ökat
under de senaste åren.
Kostnaderna för institutionsplaceringar av vuxna
kom att överskrida budget med 2,4 mkr. Kostnaderna
för institutionsplaceringar är höga trots att antalet placeringar har minskat. Överskridandet hänförs främst
till ett litet antal dyra placeringar. Vården av barn och
unga överskred budget med 4,7 mkr. Antalet familjehemsplacerade barn och unga har ökat jämfört med tidigare år, samtidigt som antalet institutionsplaceringar
har kunnat minskas. Trots att konjunkturerna är goda
ökar kostnaderna för försörjningsstöd. Kostnaderna
överskred budget med drygt 5 mkr.

Kostnaderna för assistansersättning enligt LASS
överskred budget med 4,8 mkr. Ökningen av antalet assistansärenden avstannade och vände till en liten minskning under hösten 2007. Det är dock sannolikt att det
rörde sig om tillfälligheter och att den långsiktiga trenden är en ökningstakt med ca tio nya ärenden per år.
Framtiden
De senaste åren har kostnaderna för försörjningsstöd
legat på en nivå strax över 80 mkr per år. Under 2007
ökade kostnaderna till drygt 86 mkr. Bidragen till unga
vuxna har kunnat minskas något. De beslutade förändringarna i de generella socialförsäkringssystemen och
inom arbetsmarknadspolitiken förändrar dock förutsättningarna, både för de enskilda och för kommunen.
Detta riskerar att leda till ökade kostnader för försörjningsstöd under de kommande åren
Det råder osäkerhet om den totala timvolymens utveckling inom hemvården de kommande åren. En källa
till osäkerhet är att kostnaderna till landstinget för utskrivningsklara kan komma att öka.
Erfarenhetsmässigt tillkommer ca tio ytterligare assistansärenden per år. Till detta saknas finansiering.
Vidare ändrar Försäkringskassan sin regeltolkning avseende assistansersättning för nya ärenden. Det är framförallt beräkning av tid hos den enskilda som förändras.

Fastighetsnämnd
Ekonomi
Fastighetsnämndens resultat för 2007 är -11,4 mkr,
vilket är något bättre än prognos i delårsbokslutet per
augusti 2008.
Bygg- och förvaltningsavdelningen har ett positivt resultat på 5,6 mkr. Hyresintäkterna blev högre än budgeterat bland annat beroende på ett större behov av förskolelokaler. Kostnaden för fjärrvärme blev 3,0 mkr lägre än
budgeterat eftersom det har varit ett relativt milt år. Planerat underhåll uppgick till 43,9 mkr, vilket är högre än
budget men ändå en låg nivå i förhållandet till behovet.
Galant Kost har ett negativt resultat på -4,5 mkr.
De främsta orsakerna till detta är investeringen för hantering av kyld mat genererar en hyra på 1,4 mkr, och
livsmedelskostnaderna har ökat mer än väntat, 1,0 mkr.
Dessutom har kvalitetssatsningen för skola och äldreomsorg medfört högre livsmedelskostnader med ca
2,0 mkr samt engångskostnader i samband med öppnandet av pensionärsrestaurangerna.
Vägavdelningens resultat blev -5,2 mkr, varav 4,9
mkr avser ökade kapitalkostnader och kostnader för
bulleråtgärder. Vinterväghållningens kostnader är ca
1,9 mkr högre än budget. Kostnaden för offentlig belysning blev lägre till stor del tack vare att avdelningen
kunde visa för leverantören att drifttiden var för hög
och kostnaden för 2006 reglerades under året.
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Utemiljö har gjort lite extra insatser under 2007,
bland annat en lekplats i Njurunda och en förbättring av
utomhusteatern i Bosvedjan, underhåll av Hamnparken
och åtgärder i samband med röjning av stormfällda träd.
Framtiden
För fastighetsförvaltningen finns ett stort eftersatt underhållsbehov, där möjligheten att komma till en mer
acceptabel nivå finns genom att använda det egna kapitalet och att budgetförutsättningar har blivit bättre
kommande år. Åtgärder för ca 8,6 mkr, som av olika
skäl försenats, planeras att genomföras 2008.
Vägavdelningens mål är att vara i balans 2009. Förändringar av organisation har beslutats och kommer att
genomföras till 2009.

Kultur- och fritidsnämnd
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat
2007 på närmare 1,9 mkr i förhållande till budget. God
ekonomisk hushållning med mål och medel i balans har
präglat arbetet i förvaltningen. Verksamhetsutveckling
har lett till ett högre nyttjande av kultur-, fritids- och
idrottsanläggningar.
För kultur- och fritidsnämnden minskades nettokostnaderna med drygt 4 mkr mellan åren 2006 och
2007. Den stora förklaringen till detta är att hyrorna för
kultur- och fritidsförvaltningen minskades med drygt
7 mkr då fastighetskontoret ändrade hyressättningen så
att rätt hyresobjekt skulle ha rätt hyra. Inom flera verksamheter har det funnits vakanta tjänster vilket bidragit
till minskade kostnader.
Framtiden
Föreningsstödsutredningen, som omfattar förvaltningens föreningsstöd och samordning med övrigt föreningsstöd i kommunen, har påbörjats under året och ska
slutföras 2008. Arbetet med arenautveckling för både
teater och idrott kommer att prägla verksamheten 2008.
En strategi för kulturarvet finns i förslaget till utredning
om Agenda Kulturarv. En konstinventering med målsättning att även tillgängliggöra konsten digitalt startar
under 2008. Förvaltningen har även en ambition att
utveckla EU-arbetet för att växla upp medel för utveckling.

Nämnd för Vuxenutbildning arbetsmarknad och integration, NAVI
Ekonomi
Resultatet för 2007 är ett underskott på -9,9 mkr. Detta förklaras i huvudsak av ett planerat användande av
nämndens ackumulerade överskott.
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Plusjobben, som startade under andra kvartalet 2006,
verkade fullt ut under 2007. Under våren ändrades dock
bidragsreglerna för plusjobb. Bidraget för merkostnader
upphörde, vilket innebar 5,6 mkr i minskade intäkter.
Det tidigare riktade statsbidraget till vuxenutbildningen har upphört och ingår från och med 2007 i
kommunens generella statsbidrag. Bidraget minskade
samtidigt med ca 4,7 mkr.
Ett tilläggsavtal avseende flyktingmottagandet tecknades för åren 2007-2008. Avtalet innebär ett mottagande av 250 flyktingar mot tidigare överenskommelse
på 180-220 personer.
Redovisade intäkter överstiger det budgeterade med
7,6 mkr och är nettot av högre bidrag för det ökade
flyktingmottagandet samt förlängningen av arbetsmarknadsåtgärder. Det ökade flyktingmottagandet
liksom förlängningen av arbetsmarknadsåtgärder för
ungdomar har även inneburit ökade kostnader medan
ett lägre antal personer i åtgärderna OSA och särskilt
anställningsstöd minskar kostnaderna.
Framtiden
Under 2008 sker en avtrappning inom Plusjobben för
att till sist helt upphöra i oktober
En fortsatt utveckling av samarbetet med socialtjänsten kring bland andra Arbetsforum innebär goda
möjligheter att inte bara sänka behovet av försörjningsstöd utan även att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden till arbete.
Inom arbetsmarknadsområdet är verksamheten beroende av förvaltningens samarbetspartners möjligheter
att anvisa deltagare. Arbetsförmedlingen har möjlighet
att från kommunen direktupphandla åtgärder som ökar
arbetssökandes anställningsbarhet.
Förändringar väntas ske inom vuxenutbildningen.
Regeringen har tillsatt en utredning angående vuxenutbildningens nya roll.
Regeringen har tillsatt en utredning om flyktingmottagandet som ska se över och lämna förslag på bland
annat ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter,
kommuner och andra aktörer för flyktingmottagning
samt den statliga ersättningen för flyktingmottagandet.

Stadsbyggnadsnämnd
Ekonomi
Resultatet för stadsbyggnadsnämnden 2007 uppgår till
-5,5 mkr. Nämnden har använt eget kapital bland annat till projekt som studie för järnväg genom Sundsvall
med 1,9 mkr, utredning för Hamnarenan 0,6 mkr och
återställningsarbete på Svartvik 1,0 mkr.
Byggavdelningen visar för 2007 ett resultat på 1,0
mkr, vilket beror på att verkliga intäkterna överstiger de
budgeterade med 1,4 mkr. Efterfrågan på avdelningens
tjänster har varit stort under året.

Nämndsuppföljning
För planavdelningen har intäkterna inte nått upp
till budgeterade, inom denna verksamhet har många
arbeten startas upp under året men inte så många har
färdigställts som planerats. Avdelningen har inte heller
använt budgeterade medel till sin helhet, resultatet för
året blev -1,0 mkr.
Markavdelningens verksamhet, när det gäller försäljning av fastigheter, hade inför året en budget för intäkter på 4,5 mkr. Intäkter för året blev endast 1,1 mkr,
det beror på en justering som gjorts där 15,6 mkr redovisas som kommungemensamma intäkter enligt de
regler för hantering av realisationsvinster som antagits
av kommunfullmäktige.
Verksamheten skog har överskridit de budgeterade
kostnaderna 0,8 mkr, detta beror på en avverkning på
Norra stadsberget där arbetet med att ta bort grot blev
mer än förväntat.
För verksamheten bostadsanpassning har budgeten
överskridits med 1,2 mkr, det beror på att fler ärenden
har handlagds under året.
Framtiden
I och med att nämnden har sålt mark under 2007 så
minskar hyresintäkterna med 1 mkr. Ingen särskild åtgärd är planerad till följd av försäljningen.
Till nämndens ansvarsområden tillkommer från och
med 2008 parkeringsövervakning på allmän platsmark.
Personal för parkeringsövervakning flyttas från Parkera
till förvaltningen. Till följd av de många pensionsavgångar har många nyanställts under 2007. Rekrytering
av nya medarbetare kommer av samma skäl att fortsätta
under 2008.
Den starka konjunkturen bedöms fortsätta under
2008 och förvaltningen ser med tillförsikt på framtiden.
I kombination med de mycket omfattande infrastrukturprojekten som nu tar form i Sundsvall kan den allmänt
starka konjunkturen komma att utgöra en ansträngning
som kräver köp av externa utredningsresurser i större utsträckning för att klara vissa delar av verksamheten.

Miljönämnd
Ekonomi
Årets resultat för verksamheten visar på ett överskott
på 1,2 mkr. Överskottet beror på att miljökontorets
förändringar i organisationen och på rekryteringar av
personal inte var slutförd innan halvårsskiftet.
Framtiden
Intäkterna för livsmedelstillsyn, enligt taxa för 2007, ger
inte fullt ut det resultat som förväntats. En viss förbättring kommer att ske för 2008. Det bedöms att verksamheten för miljönämndens olika verksamhetsområden
kommer att kunna genomföras enligt den av nämnden
tagna verksamhetsplanen för mandatperioden.

Överförmyndarnämnd
Ekonomi
Det ekonomiska utfallet 2007 visar ett underskott på
0,2 mkr, vilket är 0,5 mkr mindre är 2006 års negativa resultat. Posten arvoden till ställföreträdare visar
ett överskott. Nämnden har varit restriktiv med kostnaderna och under årets sista kvartal har resultatet förbättrats.
Framtiden
Antalet äldre ökar och de psykiskt sjuka är boende i
hemmen, vilket innebär att allt fler inom den kategorin
behöver god man eller förvaltare. Konstruktionen att
ställföreträdarna arbetar ideellt gör att det tidvis är svårt
att rekrytera gode män och förvaltare. Detta är synligt
speciellt när det gäller svårare ärenden med en blandproblematik, där det kan ta månader innan det går att
få fram en ny god man.
Ett aktivt arbete med information, marknadsföring
och rekrytering är nödvändig. Målsättningen bör vara
att det ska finnas en bank av blivande gode män och
förvaltare att tillgå.
Framtidsplanerna är att även Ånge kommun ska
ingå i den samverkan som idag finns mellan Sundsvalls,
Timrå och Nordanstigs kommun. Dessutom finns planer för en gemensam nämnd efter 2010.

Valnämnd
Valnämnden har inte haft någon verksamhet under
2007. Under 2008 påbörjas planeringen inför Europaparlamentsvalet i juni 2009 och inför de allmänna valen
i september 2010.

Kommunrevision
Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges
räkning fortlöpande följa upp kommunens verksamhet
avseende såväl ändamålsenlighet och effektivitet som
säkerhet i resursanvändningen.
Ekonomi
Årets verksamhet har bedrivits planenligt. Revisionen
har granskat årsbokslutet, såväl för kommunen som
den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen. Kommunrevisionens förtroendevalda ledamöter
är dessutom av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Dessa uppdrag är
fördelade så att varje bolag har en lekmannarevisor som
avger en särskild granskningsrapport.
Revisionen har anpassat verksamheten till den tilldelade budgeten och redovisar ett mindre överskott vid
årets slut.
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Driftredovisning
Driftredovisning, verksamhetens
nettokostnad per nämnd mkr
KOMMUNSTYRELSE
kommunstyrelsekontor
hushållsavfall
övrig kommungemensam verksamhet
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
särskola
nämnd och övergripande
SOCIALNÄMND
omsorg om funktionshindrade
individ- och familjeomsorg
äldre- och handikappomsorg
administration, nämnd och övrigt
FASTIGHETSNÄMND
Intäktsfinansierad verksamhet
bygg- och förvaltning
driftavdelning
kommun- och kontorsservice
Galant Städ
Galant Kost
Stab
Skattefinansierad verksamhet
vägavdelning
utemiljö
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
kulturverksamhet
stöd till kultur- och fritidsverksamhet
fritidsverksamhet
nämnd och kontor
NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, VUXENUTBILDNING OCH INTEGRATION
arbetsmarknad
vuxenutbildning
integration
nämnd och kontor
STADSBYGGNADSNÄMND
mark, industrispår och hamnar
markreserv och skogar
bostadsanpassning
saneringar
bredband
nämnd och kontor
övrigt
MILJÖNÄMND
granskning och undersökningsverks.
kalkning av sjöar
miljökontor och nämnd
LANTMÄTERINÄMND
ÖVERFÖRMYNDAR OCH FÖRTROENDENÄMND
KOMMUNREVISION
VALNÄMND
FINANSIERING
Summa
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Budgetavvikelse
21,2
-4,2
2,9
22,5
-13,9
2,7
-26,9
-0,3
-0,2
9,1
1,7
-1,5
7,0
-12,9
-2,3
6,7
-11,4
-5,3
5,6
-1,7
-2,2
-1,0
-4,5
-1,5
-6,1
-5,2
-0,9
1,9
-1,4
0,3
1,4
1,6

Utfall januaridecember 2006
-272,8
-82,8
2,4
-192,4
-1 601,1
-331,2
-830,8
-298,4
-18,8
-67,7
-54,2
-1 489,4
-293,7
-314,4
-785,7
-95,6
-84,4
17,5
17,5
—
1,6
1,5
-2,2
-0,9
-101,9
-86,9
-15,0
-208,3
-85,7
-27,3
-81,6
-13,7

Utgående balanserat resultat*

-284,4
-92,1
0,0
-192,3
-1 670,5
-390,1
-781,6
-322,7
-19,5
-83,3
-73,3
-1 518,0
-302,6
-309,6
-787,4
-118,4
-84,9
8,6
9,0
0,0
1,0
0,1
-3,1
1,6
-93,5
-79,1
-14,4
-205,7
-80,6
-28,0
-84,5
-12,6

Utfall januaridecember 2007
-263,2
-96,3
2,9
-169,8
-1 684,4
-387,4
-808,5
-323,0
-19,7
-74,2
-71,6
-1 519,5
-295,6
-322,5
-789,7
-111,7
-96,3
3,3
14,6
-1,7
-1,2
-0,9
-7,6
0,1
-99,6
-84,3
-15,3
-203,8
-82,0
-27,7
-83,1
-11,0

-75,6

-85,5

-9,9

-52,9

24,7

-23,6
-45,8
-1,2
-5,0
-45,0
7,1
-0,4
-10,0
0,0
0,0
-39,4
-2,3
-16,2
5,1
-0,2
-21,1
-0,4
-6,3
-2,5
0,0
68,2
-3 841,3

-28,1
-48,3
-2,8
-6,3
-50,5
13,6
-6,1
-11,2
0,0
0,9
-45,8
-1,9
-15,0
5,2
—
-20,2
0,5
-6,5
-2,4
-0,1
40,6
-3 886,1

-4,5
-2,5
-1,6
-1,3
-5,5
6,5
-5,7
-1,2
0,0
0,9
-6,4
0,4
1,2
0,1
0,2
0,9
0,9
-0,2
0,1
-0,1
-27,6
-44,8

Budget 2007

8,2
7,2
10,2
-19,5

1,6

17,2

10,3

-18,9
-27,1
-1,3
-5,6
-43,0
26,8
12,1
-1,4
-10,0
-2,5
-2,0
-36,6
-2,6
-11,8
3,8
3,7
-0,1
-15,4
-0,1
1,1
-6,5
0,1
-2,7
0,2
-1,1
0,7
35,6
-3 738,5
92,6
*Kommunstyrelsens förslag

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning mkr
KOMMUNSTYRELSE
hamn
immateriella anläggningstillg Katalogtjänst
inventarier
förvaltningsfastigheter
internbank
Summa
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
immateriella anläggningstillg IT-stöd
inventarier
Summa
SOCIALNÄMND
immateriella anläggningstillg IT-stöd
inventarier
Summa
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
maskiner och inventarier
konst
Summa
FASTIGHETSNÄMND
Hagaskolan ombyggnad
Lidens skola ombyggnad
Matfors skola ventilation
övriga skolfastigheter
Klingsta förskola
Enhörningens förskola
övriga förskolefastigheter
vårdfastigheter
Kommunhuset
övriga fastigheter
gator och vägar
maskiner och inventarier
utemiljö
Summa
NAVI
inventarier
Summa
STADSBYGGNADSNÄMND
hamn, kajer
exploatering
maskiner och inventarier
övrigt
Summa
MILJÖNÄMND
inventarier
Summa
Summa

Investeringsutgifter 2007

Investeringsbudget 2007

Kompletteringsbudget 2007

Budgetavvikelse

-4,1
-4,6
-1,9
—
—
-10,6

-2,0
-6,2
-0,1
-24,3
-2,2
-34,8

-1,4
—
-2,0
7,0
—
3,6

-0,7
1,6
0,2
17,3
2,2
20,6

-2,8
-8,4
-11,2

-5,0
-4,5
-9,5

—

-0,4
-0,4

2,2
-3,5
-1,3

-0,3
-0,3
-0,6

—
-2,0
-2,0

—
-0,1
-0,1

-0,3
1,8
1,5

-3,2
-0,3
-3,5

-3,4
-0,3
-3,7

-0,6
-0,9
-1,5

0,8
0,9
1,7

-14,6
-23,9
-5,0
-5,6
-7,1
-4,0
-8,2
-2,9
-10,1
-8,0
-46,2
-11,2
-3,9
-150,7

—
—
-5,4
-14,9
-7,5
-3,6
-9,7
-7,2
-10,9
-13,9
-73,6
-4,8
-0,6
-152,1

-9,4
-28,5
—
-5,3
-0,4
—
-1,8
-0,2
-8,6
-10,8
-7,2
-0,3
-0,2
-72,7

-5,2
4,6
0,4
14,6
0,8
-0,4
3,3
4,5
9,4
16,7
34,6
-6,1
-3,1
74,1

-0,4
-0,4

-0,3
-0,3

—
0,0

-0,1
-0,1

-5,5
-15,7
-0,6
-1,1
-22,9

-30,0
—
-1,0
-31,0

-4,4
-20,0
-0,2
-6,1
-30,7

28,9
4,3
0,6
5,0
38,8

-0,3
-0,3
-200,2

-0,3
-0,3
-233,7

-1,0
-1,0
-102,8

1,0
1,0
136,3

Status

Pågår

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

Pågår

Pågår

Större investeringsprojekt har särredovisats.
Lönsamma investeringar som finansieras med ökade intäkter och/eller minskade kostnader uppgår till 40,4 mkr.
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Medarbetare

Medarbetare
Mål och måluppfyllelse
➧ Nöjda medarbetare
Medarbetarna i Sundsvalls kommun trivs med sina
arbeten. De trivs med sina arbetskamrater, sina arbetsuppgifter och med sina chefer. Det visar resultatet av
medarbetarundersökningen 2007. Däremot är det färre
medarbetare som svarar att de trivs med Sundsvalls
kommun som arbetsgivare. Det skulle kunna bero på
att begreppet ”Sundsvalls kommun som arbetsgivare” är
otydligt. Är det närmsta chefen som är arbetsgivare eller
är det förvaltningsledningen eller kanske politikerna i
nämnden?
➧ Kompetensutveckling
Medarbetarna är inte helt nöjda med sina möjligheter
att utvecklas i arbetet. Resultatet av medarbetarenkäten
2007 är bättre än tidigare år, men det är fortfarande
inte tillräckligt bra. En slutsats är att vi bör satsa mer på
att visa på den kompetensutveckling som faktiskt sker,
men också att vi måste öka vår förståelse av vad medarbetarna behöver och förväntar sig.
➧ Minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat med knappt 8,5 procent.
Sjukfrånvaron utgjorde 7 procent av den planerade arbetstiden under 2007.

Arbetsgivarpolitik
Sundsvalls kommunkoncern ska hävda sig i konkurrensen bland andra arbetsgivare. Vi ska vara en organisation som man gärna arbetar för. Därför har vi tagit fram
ett nytt arbetsgivarpolitiskt program för mandatperioden 2007-2010.
De fem grundstenarna i det arbetsgivarpolitiska
programmet är:
•
•
•
•
•

Foto: Ulf Wallin
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Modernt ledarskap och medarbetarskap
Ökad jämställdhet och mångfald
Bättre hälsa
Aktiv lönepolitik
Långsiktig kompetensutveckling

Personalen i siffror
Under 2007 var 8 266 personer månadsavlönade
i Sundsvalls kommun. Antalet tillsvidareanställda
var 7 384 personer vilket är 89 personer färre än
året innan. Antalet månadsavlönade visstidsanställda minskade med 31 personer jämfört med
år 2006.
Under året har anställda som arbetar med folkhälsofrågor, Agenda 21, samhällsplanering, kollektivtrafik och lön- och pensionsadministration
bytt förvaltning. De har gått från kommunstyrelsekontoret till miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Samtidigt har
funktionerna för information och rehabilitering
samlats vid kommunstyrelsekontoret.
Av den tillsvidareanställda personalen är 83
procent kvinnor och 17 procent män.
Medelåldern är 47 år. Andelen tillsvidareanställda över 55 år har sedan 2006 minskat med
0,9 procentenheter till 28,6 procent.

Antal tillsvidareanställda per förvaltning
2007

2006

2005

3 271

3 312

3 277

Fastighetskontoret

490

458

444

FAVI

111

120

124

Kommunstyrelsekontoret

104

153

148

Kultur & Fritid

196

196

197

Lantmäterikontoret

13

14

15

Miljökontoret

32

23

23

Socialtjänsten

3 082

3 120

3 097

Stadsbyggnadskontoret

79

68

65

Överförmyndarkontoret

6

5

5

7 384

7 469

7 395

Barn- och utbildning

Personalförsörjning

Mångfald

Planerade rekryteringar kommer att kunna göras. På
kort sikt är det till och med så att vi inte har utrymme
att anställa alla de välutbildade ungdomar som gärna
vill arbeta för oss. Inom vissa områden är det dock svårt
att rekrytera. Till exempel är det svårt att rekrytera förskollärare och det har blivit svårare att rekrytera till vissa
chefstjänster.
För att underlätta framtida chefsrekryteringar har
vi satt igång ett särskilt utvecklingsprogram för yngre
kvinnliga medarbetare. I de första två omgångarna deltar 30 kvinnor.

Andelen utrikesfödda anställda i Sundsvalls kommun
är lika stor som andelen utrikesfödda bland kommunmedborgarna. De utrikesfödda medarbetarna är oftare
visstidsanställda än de är tillsvidareanställda.
De satsningar på etnisk mångfald som vi gjorde 2006
fortsatte under 2007. Bland annat har kommunens chefer utbildats i att rekrytera med mångfald i fokus.

Pensionsavgångar
Under 2007 har 185 anställda gått i pension. Av dem
var det 19 personer som gick i pension med hel sjukersättning.
Under perioden 2008-2017 kommer cirka 2 200 anställda att gå i ålderspension. Det motsvarar 30 procent
av alla tillsvidareanställda. Det uppskattade antalet pensionsavgångar brukar stämma ganska väl, men vi märker att allt fler väljer att gå i pension före 65 års ålder.

Ledar- och medarbetarutveckling
Cirka 50 chefer deltog under året i kommunens särskilda introduktionsutbildning för ledare. Utbildningen är
mycket uppskattad.
Samtidigt har cirka 400 medarbetare gått i utvecklingsprogram för medarbetare. Det som gjort det möjligt
att genomföra programmen är den satsning på att utbilda
internkonsulter som pågått under senare år. Internkonsulterna fungerar som handledare för de olika grupperna
och gör detta inom ramen för sitt ordinarie arbete.
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Medarbetare

Medarbetarundersökningen 2007

Arbetsgivarringen Agera

Medarbetarundersökningen är ett verktyg i den strategiska långsiktiga utvecklingen av verksamheten i Sundsvalls kommun. Den genomförs vartannat år.
Årets medarbetarundersökning visar på en fortsatt
positiv utveckling av medarbetarnas attityder till sin arbetssituation och kommunen som arbetsgivare. Resultaten visar att medarbetarna i hög utsträckning är nöjd
och trivs på arbetet. Utvecklingsmöjligheterna upplevs
också bättre än tidigare, men ligger på en lägre nivå än
övriga områden och behöver förbättras.

Sundsvalls kommun är en av 85 medlemsorganisationer
i arbetsgivarringen Agera. I Agera arbetar man för att
utveckla och samarbeta kring arbetsgivarfrågor.
Medarbetarundersökning

2007

2005

Nöjd anställd

74

71

Trivsel

84

83

Ledarskap

76

75

Påverkansmöjligheter

66

65

Utvecklingsmöjligheter

56

50

Hälsoläge
Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid
2007

2006

2005

7,0

7,7

7,7

64,9

69,2

72,6

Kvinnor

7,7

8,6

8,7

Män

4,0

3,9

3,7

29 år eller yngre

4,0

4,2

3,5

30 – 49 år

6,7

7,0

7,0

50 år och äldre

8,3

9,5

9,7

Total sjukfrånvarotid
Varav sjukfrånvaro 60 dagar och mer

Personalkostnader
Den genomsnittliga löneökningen 2007 var 3,8 procent. Den ökade konkurrensen om personal inom vissa
yrkesområden har bidragit till att pressa upp lönerna. De senaste åren har vi arbetat med att skapa en tydligare
lönepolitik och satsningar på särskilda yrkesgrupper har bidragit till en mer jämställd lönesättning.
Personalkostnaderna har ökat med 5,5 procent sedan 2006 och utgjorde 2007 64,8 procent av kommunens totala driftkostnader.
Personalkostnader, mkr
2007

2006

2005

2004

2003

2 129,2

2 048,8

1 909,6

1 871,4

1 873,3

Sociala avgifter

734,6

713,5

673,4

653,7

662,4

Pensionskostnader

256,4

192,6

193,8

177,8

170,2

31,4

31,8

25,9

18,0

25,0

3 151,6

2 986,7

2 802,7

2 720,9

2 730,9

Lön och ersättningar

Övriga personalkostnader
Summa
50
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Koncernens Agenda 21-arbete

Kommunkoncernens arbete
enligt Sundsvalls Agenda 21
Årligen sedan 1999 har uppföljning gjorts av hur kommunkoncernen arbetar enligt Sundsvalls Agenda 21. Samtliga
förvaltningar och bolag har lämnat rapport om sitt hållbarhetsarbete under 2007. Nedan följer en sammanfattning.

Miljömålsarbete
Miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” prioriteras av
kommunstyrelsen, miljökontoret, fastighetskontoret,
Sundsvall Energi/Reko, Sundsvall Elnät, Sundsvall Vatten AB, Fokusera, Skifu/Parkera och Mitthem. Framför
allt har man arbetat med energibesparingar och minskade utsläpp från transporter.
Som exempel kan nämnas att fastighetskontoret under året har minskat energiförbrukningen med 0,5 procent i kommunens lokaler genom byte till fjärrvärme,
pellets och värmepumpar, och arbete pågår för att betydligt minska användandet av olja vid uppvärmning.
Sundsvall Energi/Reko har kraftigt reducerat utsläppen
av fossilt koldioxid under året. Idrifttagandet av ett nytt
kraftvärmeverk och ökad spillvärmeleverans från Ortvikens pappersbruk innebär minskade utsläpp av fossilt koldioxid med 120 000 ton per år genom minskad
användning av olja i Korstaverket. Vidare har en accumulatortank för fjärrvärmevatten byggts vid Granloholmsverket och fjärrkyla erbjuds. Sundsvall Energi/
Reko prioriterar också målet genom sitt arbete med avfallshantering.
Miljökontoret och kommunstyrelsekontoret har under året startat upp projektet Sundsvalls Affärsnätverk
för Miljödriven Tillväxt (SAMT), som bland annat syftar till att begränsa företagens klimatpåverkan genom
affärsdrivet miljöarbete. Fokusera arbetar för projekt för
ökat uttag av biomassa, förgasning och fordonsbränsle
genom rötning. Stadsbyggnadskontoret och Mitthem
arbetar med miljömålet ”god bebyggd miljö” i sin kärnverksamhet.
Naturguiden för Sundsvalls kommun är ett led i miljökontorets arbete med målen kring ren natur (skog,
sjöar, hav, luft och grundvatten). Barn- och utbildningsförvaltningen prioriterar Agenda 21 målen ”kunskap”
och ”hälsa” och har under året startat på en ny elevFoto: Olav Sjögren
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Koncernens miljöarbete
hälsoorganisation. Barn- och utbildningskontoret betonar starkt vikten av kunskap för att kunna bygga ett hållbart samhälle. Socialtjänsten uppger att de inte arbetar
med något miljömål men uppger att de vid val av resor
väljer tåg framför flyg, vilket kan ses som ett sätt att arbeta med miljömålen ”begränsad klimatpåverkan”.

Slutsats
En slutsats är att en mer strategiskt övergripande konsekvensanalys för hållbar utveckling inte sker i någon
större utsträckning inom kommunen. Strategiska konsekvensanalyser är ett område som behöver stärkas för
att kommunen ska utvecklas hållbart.

Slutsatser
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta
förvaltningar och bolag arbetar med miljömål knutet
till sin kärnverksamhet. Dock har socialtjänsten, FAVI,
Kultur & Fritid, Sundsvalls Arena och Räddningstjänsten uppgett att de inte prioriterar något av miljömålen i
sin verksamhet. Detta kan tänkas bero på att de inte har
sett sambandet mellan sin kärnverksamhet eller andra
åtgärder man vidtagit och kopplingar till miljömålen
eller Sundsvalls Agenda 21. Miljökontoret kan erbjuda
stöd med utbildning genom Agenda 21-nätverket eller
på annat sätt.

Distansoberoende mötesteknik

Konsekvensanalyser
På frågan om det under 2007 införts eller använts rutiner för konsekvensanalyser inför större investeringar,
systemförändringar eller liknande beslut svarar de flesta
att större investeringar eller förändringar inte gjorts under året.
Stadsbyggnadskontoret har i samband med stadsvisionen tagit fram en hållbarhetsros som använts på ett
fåtal planer. Metoden är för närvarande under omarbetning. Ännu används inte hållbarhetskonsekvensanalyser i någon större omfattning, trots att klimatanpassad samhällsplanering och hållbarhetsanalys förordas
i kommunens energi- och klimatstrategi sedan 2004.
Den nya avdelningen för strategisk utveckling vid stadsbyggnadskontoret kan här bidra med värdefull kompetens. Mitthem har gjort två större investeringar som
konsekvensanalyserats under året.
Barn- och utbildningskontoret, Sundsvall Energi/
Reko, Sundsvall Elnät och Sundsvall Vatten tar upp den
granskning som görs vid miljöprövning som en konsekvensanalys. Miljökontoret ser på motsvarande sätt en
analys utifrån miljöbalken vid prövning, tillstånd och
remissyttrande som en viktig del i verksamhetens indirekta miljöpåverkan. Dock ska denna konsekvensanalys
enligt miljöbalken ses som ett minimikrav för att uppfylla lagstiftningen utifrån miljö- och hälsoperspektiv.
För en hållbar utveckling behövs hållbarhetsanalyser
även i ett bredare perspektiv där sociala, kulturella och
långsiktigt ekonomiska perspektiv belyses. I konsekvensanalyserna bör man även se till helheten och hur
den egna verksamheten kan bedrivas så att kommunen
som koncern flyttar fram sin position närmare ett hållbart samhälle.
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Användandet av distansoberoende mötesteknik har
ökat och blir allt vanligare både i förvaltningar och i bolag. Som exempel uppger kommunstyrelsen att de haft
distansoberoende möten vid ca 90 tillfällen och Sundsvall Elnät uppger att distansoberoende möten sker löpande. Sundsvall Energi/Reko har installerat videokonferenssystem både i sammanträdesrum för att löpande
använda tekniken och vid vissa enskilda arbetsplatser.
För bolagen finns även möjlighet att låna videokonferensutrustning. Övriga förvaltningar och bolag uppger
att distansoberoende möten förekommer i varierande
omfattning. Dock har Kultur & Fritid, Mitthem och
Räddningstjänsten uppgett att de inte använt distansoberoende teknik under 2007.
Slutsatser
För några verksamheter har användandet av distansoberoende teknik blivit ett integrerat moment i det vardagliga arbetet och utvecklingen ser positiv ut. När tekniken blir mer bekant för fler kan användandet förväntas
öka, dessutom finns tekniken tillgänglig inom kommunen och det är angeläget att den nyttjas av fler. Förutom
en minskad klimatpåverkan innebär distansoberoende
mötesteknik även att mindre tid läggs på resor.

Fordon och drivmedel
Kommunens förvaltningar har med sina 353 leasade
och 49 ägda bilar kört nära 589 000 mil och tillsammans släppt ut 1 176 ton koldioxid. Kommunens bolag
har sammanlagt 106 leasade och 54 ägda bilar och har
kört nära 231 000 mil vilket resulterat i 736 ton koldioxid. Summa totalt utsläpp av koldioxid från kommunkoncernens bilar var således 1 912 ton under 2007. Till
detta kommer utsläpp från resor med privata fordon i
tjänsten, beräknade till 331 ton. Dessa resor med privat bil har minskat med drygt 18 500 mil jämfört med
2006.
Andel miljöbilar vid kommunens förvaltningar var
2007 endast 0,5 procent, medan kommunens bolag
hade 35 procent miljöbilar. Totalt innehav av miljöbilar
för kommunkoncernen blir 0,7 procent. Av det totala
antalet registrerade bilar inom Sundsvalls kommun är
0,8 procent miljöbilar.

Räkenskaper kommunen
Resultaträkning kommunen mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster och skatt

Not
1
2
3

2007
933,5
-4 669,7
22,2
-172,1
-3 886,1

2006
921,4
-4 464,2
-62,3
-133,4
-3 738,5

2005
874,8
-4 216,9
—
-129,1
-3 471,2

4
5
6
7

3 641,7
282,6
165,7
-172,9
31,0

3 498,8
236,7
150,5
-137,3
10,2

3 327,5
198,3
141,3
-132,0
63,9

—
31,0

—
10,2

—
63,9

Not

2007

2006

2005

1
2
4, 5
6
7
8

933,5
-4 669,7
3 924,3
165,7
-172,9
7,9

921,4
-4 464,2
3 735,5
150,5
-137,3
-51,0

874,8
-4 216,9
3 525,8
141,3
-132,0
13,5

188,8

154,9

206,5

-184,5
79,6
-17,5
1,7
-120,7

-357,8
49,0
-2,0
1,9
-308,9

-581,8
43,0
—
6,3
-532,5

-508,7
432,7
-32,3
—

-813,1
509,7
—
77,1

-271,8
87,8
-139,9
2,9

1 150,0
-1 125,0
0,0
0,0
0,2
-83,1
-15,0

2 629,6
-2 179,5
45,0
-81,2
0,2
187,8
33,8

2 082,3
-1 387,1
44,0
-95,4
0,2
323,0
-3,0

Extraordinära intäkter och kostnader
Årets resultat
Betalningsflödesrapport kommunen mkr
Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Justering rörelsekapitalförändring
Verksamhetsnetto
Investeringar
Inköp av materiella och immateriella tillgångar
Avyttrade materiella och immatriella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto
Finansiering
Utlåning

Ökning av långfristiga fordringar
Återbetald utlåning
Ökning av kortfristig utlåning
Återbetald utlåning
Upplåning

Långfristig upplåning
Amortering
Kortfristig upplåning
Amortering
Övrig finansiering
Finansieringsnetto
Förändring likvida medel
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Balansräkning, kommunen mkr

2007

2006

2005

9

7,7

0,0

0,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

3 009,9

2 581,2

2 557,9

Maskiner och inventarier

11

103,7

92,3

86,5

81,2

564,8

479,4

3 194,8

3 238,3

3 123,8

309,5

292,4

291,3

3,7

4,0

4,1

3 339,4

3 267,6

2 969,9

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 652,6

3 564,0

3 265,3

Summa anläggningstillgångar

6 855,1

6 802,3

6 389,1

44,5

30,7

44,1

1,8

2,0

1,8

46,3

32,7

45,9

56,2

45,3

36,9

344,5

286,7

341,2

400,7

332,0

378,1

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

12

Bostadsrätter
Långfristiga fordringar

13

Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Exploateringsmark
Övriga förråd och lager
Summa förråd m.m.
Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

54,2

69,2

35,4

501,2

433,9

459,4

7 356,3

7 236,2

6 848,5

▼

Summa tillgångar

14
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Balansräkning
Balansräkning, kommunen mkr

Not

2007

2006

2005

2 079,1

2 048,1

2 037,9

31,0

10,2

63,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

15

därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser

16

107,4

81,8

67,7

Övriga avsättningar

17

14,4

—

—

121,8

81,8

67,7

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

18

4 312,0

4 304,1

3 866,6

Övriga långfristiga skulder

19

68,2

76,4

84,9

4 380,2

4 380,5

3 951,5

195,3

191,5

186,1

31,1

12,7

36,2

Leverantörsskulder

199,9

215,1

180,6

Övriga kortfristiga skulder

348,9

306,5

388,5

Summa kortfristiga skulder

775,2

725,8

791,4

Summa skulder

5 155,4

5 106,3

4 742,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

7 356,3

7 236,2

6 848,5

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Kortfristiga räntebärande skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulder eller avsättningar

20

2 245,8

1 921,8

1 750,2

Borgensåtaganden

21

94,7

100,6

111,1

Pensionsförpliktelser, kommunala bolag m.m.

22

16,2

14,6

11,0

2 356,7

2 037,0

1 872,3

Summa panter och ansvarsförbindelser
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56

1

Verksamhetens intäkter
Avgifter
Bidrag
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Summa kommunen

2007
218,5
361,7
12,3
341,0
933,5

2006
212,5
399,4
20,9
288,6
921,4

2005
193,5
363,0
25,6
292,7
874,8

2

Verksamhetens kostnader
Bidrag
Personalkostnader
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa kommunen

2007
-277,9
-3 148,1
-302,4
-941,3
-4 669,7

2006
-258,8
-2 983,8
-276,4
-945,2
-4 464,2

2005
-246,2
-2 802,7
-261,4
-906,6
-4 216,9

Leasingkostnader
Avtalade leasingavgifter att betalas
Inom 1 år
1-3 år
3-5 år
>5 år

2007

2006

2005

28,4
51,6
35,5
76,4

19,4
17,4
31,3
70,4

21,3
22,0
32,0
70,4

3

Jämförelsestörande poster
Realisationförlust
Nedskrivning
Återvunnen moms
Kostnad återvunnen moms
Realisationsvinster
Avsättning avvecklingskost. Naturbruksgymnasium
Summa

2007
—
—
12,0
-2,9
27,5
-14,4
22,2

2006
-53,9
-15,2
6,8
—
—
—
-62,3

2005
—
—
—
—
—
—
0,0

4

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Prognos för slutavräkning
Differens slutavräkning tidigare år
Skatteväxling
Summa

2007
3 602,2
53,6
-10,7
-3,4
3 641,7

2006
3 462,0
19,8
20,4
-3,4
3 498,8

2005
3 365,6
-31,8
-2,9
-3,4
3 327,5
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▼

Noter kommunen

Noter kommunen
5

Generella statsbidrag och utjämning
Generellt sysselsättningsstöd
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning
Avgift LSS-utjämning
Summa

2007
—
351,0
—
86,3
—
-156,3
1,6
—
282,6

2006
52,3
329,9
5,5
—
-1,7
-152,9
3,6
—
236,7

2005
54,8
299,0
24,8
—
-20,8
-152,8
—
-6,7
198,3

6

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter från bolagen
Räntebidrag
Utdelning koncernbolag
Summa

2007
5,0
158,7
1,8
0,2
165,7

2006
4,1
142,7
3,5
0,2
150,5

2005
1,5
135,9
3,7
0,2
141,3

7

Finansiella kostnader
Ränta på långfristiga lån och koncernkonto
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa

2007
-168,7
-2,8
-1,4
-172,9

2006
-134,1
-2,0
-1,2
-137,3

2005
-130,8
—
-1,2
-132,0

8

Justering av rörelsekapitalets förändring
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning(-) eller minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar
Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar
Utdelningar
Pensionsavsättning
Löneskatt pensionsavsättning
Ränta på pensioner
Mellankommunalutjämning
Periodiserad långfristig skuld
Periodiserad realisationsvinst redovisad som kort skuld
Periodiserad realisationsförlust redovisad som kort
skuld
Återvunnen moms
Exploateringsmark under försäljning
Summa

2007
-35,7

2006
-28,9

2005
-24,0

-13,8

10,6

0,6

30,9
-4,0
-1,3
-0,2
18,5
5,0
2,8
3,5
—
-6,9

-42,0
-8,3
-0,9
-0,2
9,4
2,7
2,0
3,5
-1,5
-6,9

41,2
-2,1
-1,6
-0,2
4,5
1,1
—
3,4
-1,7
-7,0

—

—

-0,7

9,1
—
7,9

6,8
2,7
-51,0

—
—
13,5
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Immatriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
IT-system
Anskaffningar under året
Avskrivningar under året
Planenligt restvärde

10

58

Int. upparbetade Ext. upparbekostnader
tade kostnader

Nyttjande period

Summa

5
1,5

6,2

7,7

1,5

6,2

7,7

2007
57,5
—
-2,6
54,9
—
54,9

2006
57,4
0,2
-0,1
57,5
—
57,5

2005
55,0
3,0
-0,6
57,4
—
57,4

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
2 791,3
52,5
43,7
-2,8
2 884,7
-1 141,0
-76,0
1,7
-1 215,3
1 669,4

2006
2 780,7
100,8
67,0
-157,2
2 791,3
-1 117,0
-74,5
50,5
-1 141,0
1 650,3

2005
2 775,3
30,1
31,5
-56,2
2 780,7
-1 061,8
-75,9
20,7
-1 117,0
1 663,7

Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
289,4
—
4,1
—
293,5
-65,7
-6,7
—
-72,4
221,1

2006
268,5
—
20,9
—
289,4
-59,5
-6,2
—
-65,7
223,7

2005
190,6
27,9
56,8
-6,8
268,5
-61,3
-4,2
6,0
-59,5
209,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv m m
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Försäljningar och utrangeringar
Bokfört värde
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Publika fastigheter (gator, vägar parker)
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
590,0
13,8
41,3
—
645,1
-228,9
-17,4
-246,3
398,8

2006
556,0
17,6
18,2
-1,8
590,0
-213,2
-15,7
-228,9
361,1

2005
458,8
63,0
34,2
—
556,0
-200,4
-12,9
-213,3
342,7

Fastigheter för annan verksamhet
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
124,5
24,3
-2,3
-50,0
96,5
-43,0
-2,2
4,0
-41,2
55,3

2006
101,8
19,1
3,6
—
124,5
-40,1
-2,9
—
-43,0
81,5

2005
101,8
—
—
—
101,8
-37,9
-2,2
—
-40,1
61,7

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
0,4
—
0,4
-0,2
0,0
—
-0,2
0,2

2006
1,7
-1,3
0,4
-1,3
-0,1
1,2
-0,2
0,2

2005
1,7
—
1,7
-1,3
-0,1
—
-1,4
0,4

Leasingavtal
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
243,5
441,3
684,8
-36,6
-38,0
-74,6
610,2

2006
243,5
—
243,5
-20,5
-16,1
-36,6
206,9

2005
243,5
—
243,5
-4,3
-16,2
-20,5
223,0
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Mark, byggnader och tekninska anläggningar
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljnigar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
4 096,6
531,9
86,8
-55,4
4 659,9
-1 515,4
-140,3
5,7
-1 650,0
3 009,9

2006
4 009,6
137,5
109,9
-160,4
4 096,6
-1 451,6
-115,5
51,7
-1 515,4
2 581,2

2005
3 826,7
121,0
125,5
-63,6
4 009,6
-1 367,0
-111,5
26,7
-1 451,8
2 557,9

11

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
361,4
3,6
27,4
-5,2
387,2
-269,1
-19,4
5,0
-283,5
103,7

2006
337,7
4,0
20,8
-1,1
361,4
-251,2
-17,9
—
-269,1
92,3

2005
320,0
—
25,0
-7,3
337,7
-237,0
-15,8
1,6
-251,2
86,5

12

Aktier och andelar mm
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Aktieägartillskott
Årets försäljningar
Bokfört värde vid årets slut

2007
292,4
17,5
-0,4
309,5

2006
291,3
2,0
-0,9
292,4

2005
295,7
0,0
-4,4
291,3

Ägarandel

Bokf värde

100%
50%
29,6%
45%
80,75%

270,0
17,5
8,3
0,9
8,1
304,8

17%
100%

2,7
2,0
4,7
309,5

Specifikation av kommunens innehav av aktier och
andelar
Koncernföretag
Stadsbacken AB
Norra Kajen Exploaterings AB
Svenska Kommun Försäkrings AB
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Summa aktier och andelar i koncernföretag
Övriga aktier och andelar
Västernorrlands Läns Trafik AB
Stadshuset i Sundsvall AB
Summa övriga aktier och andelar
Summa aktier och andelar
60
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Långfristiga fordringar
Utlämnade lån till kommunla bolag
Mellankommunal utjämning
Övriga långfristiga fordringar

2007
3 332,0
6,7
0,7

2006
3 257,0
10,1
0,5

2005
2 955,8
13,4
0,7

Summa

3 339,4

3 267,6

2 969,9

Specifikation av fordringar per bolag

2007

2006

2005

Sundsvall Arena AB

148,7

142,1

142,1

SKIFU
Sundsvall Parkera AB
Mitthem AB
Sundsvall Energi AB
Sundsvall/Timrå Räddningstjänstförbund
Korstaverket Förvaltnings AB
Sundsvall Vatten AB
Sundsvall Elnät AB
Studentbostäder i Sundsvall AB
Stadsbacken AB
Summa
Avgår kortfristig del
Summa

159,0
139,2
806,0
210,0
—
490,0
445,0
233,0
158,8
543,2
3 332,9
-0,9
3 332,0

119,0
140,7
891,0
210,0
1,1
415,0
445,0
183,0
168,7
543,6
3 259,2
-2,2
3 257,0

119,0
129,4
891,0
120,0
1,4
265,0
445,0
133,0
168,7
544,0
2 958,6
-2,8
2 955,8

Specifikation av kommunens utlämnade lån
Förfalloår/räntejustring räntebärande fordringar inom;
12 månader
2 år
3 år
4 år

Belopp
805,6
821,3
603,0
435,0

Ränta
4,40%
6,22%
4,10%
4,29%

387,5

4,45%

280,5
3 332,9

4,29%

5 år
10 år och mer
Summa
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14

Övriga kortfristinga fordringar
Nettofordran koncernkonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäker
Kortfristig del av långfristig fordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2007
98,0
188,0
0,9
57,6
344,5

2006
64,8
152,2
2,2
67,5
286,7

2005
139,9
126,5
2,8
72,0
341,2

15

Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

2007
2 048,1
31,0
2 079,1

2006
2 037,9
10,2
2 048,1

2005
1974,0
63,9
2 037,9

16

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för pensioner
2007
Vid årets början
65,8
Pensionsutbetalningar
-12,7
Grundändring
1,3
Nyintjänad pension
28,4
Ränte och basbeloppsuppräkningar
3,6
Summa årets avsättningar för pensioner
20,6
Vid årets slut
86,4

2006
54,5
-10,9
—
19,7
2,5
11,3
65,8

2005
49,9
—
—
—
—
4,6
54,5

Avsättning till löneskatt
Vid årets början
Förändring av löneskatt
Vid årets slut

2007
16,0
5,0
21,0

2006
13,2
2,8
16,0

2005
12,1
1,1
13,2

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser vid årets slut

107,4

81,8

67,7

Aktualiseringsgrad

94,3%

90,0%

89,0%

Pga byte av pensionsförvaltare är uppgifterna för 2005 inte fullständiga

▼

Av de totala avsättningarna 2007 avser 15,0 mkr pensioner och löneskatt för
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund som kommunen har ansvar för.
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Övriga avsättningar
Avsättning avvecklingskostnad naturbruksgymnasium
Vid årets slut

2007
14,4
14,4

2006
—
—

2005
—
—

18

Långfristiga räntebärande skulder
Lån hos kreditinstitut
MTN
Certifikatlån
Leasing
Handelsbanken finans, projekt varm.nu
Summa långfristiga räntebärande skulder
Avgår kortfristig del av långfristig skuld
Summa

2007
2 215,0
1 500,0
—
204,0
424,0
4 343,0
-31,0
4 312,0

2006
1 705,0
1 780,0
173,7
216,8
441,3
4 316,8
-12,7
4 304,1

2005
1 205,0
1 705,0
418,2
228,9
321,7
3 878,8
-12,2
3 866,6

Belopp

Ränta

1 591,2
750,0
405,0
325,0
375,0
300,0
172,8
424,0
4 343,0

3,93%
3,68%
3,15%
3,92%
4,20%
3,92%
4,41%
4,67%

Övriga långfristiga skulder
Periodiserad realisationsvinst, leasing
Periodisering avgiftsväxling Länstrafiken
Summa

2007
67,1
1,1
68,2

2006
74,0
2,4
76,4

2005
81,0
3,9
84,9

Specifikation av periodiserad realisationsvinst
Ingående värde
Intäktsfört
Utgående värde periodiserad realisationsvinst
Omfört till övrig kortfristig skuld
Utgående värde

2007
80,9
-6,9
74,0
-6,9
67,1

2006
87,9
-7,0
80,9
-6,9
74,0

2005
94,8
-6,9
87,9
-6,9
81,0

Förfalloår/räntejustring räntebärande skulder inom ;
12 månader
2 år
3 år
4 år
5 år
10 år
20 år
12 månader leasing projekt varm.nu
Summa
19
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Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar
Pensioner vid årets början
Löneskatt på pensioner vid årets början
Pensionsutbetalningar
Grundändring, aktualisering mm
Ränte och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Pensioner vid årets slut
Löneskatt vid årets slut
Summa pensionsförpliktelser och liknande
Aktualiseringsgrad

2007

2006

2005

1 546,6
375,2
-62,3
259,6
63,4
63,3
1 807,3
438,5
2 245,8

1 408,5
341,7
-56,9
124,8
70,2
33,5
1 546,6
375,2
1 921,8

1 377,0
-31,0
—
—
—
1 408,5
341,7
1 750,2

94,3%

90,0%

89,0%

Pga byte av pensionsförvaltare är uppgifterna för 2005 inte fullständiga
21
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Borgensåtaganden
Egna hem och småhus
SBAB
BKN
AB Balken Finans Sweden
SPINTAB
Summa egna hem och småhus

2007
14,0
3,3
0,8
0,1
18,2

2006
17,4
4,3
0,9
0,1
22,7

2005
22,4
5,4
1,1
0,1
29,0

Kommunala bolag
Mitthem AB

2007
—

2006
—

2005
2,9

Övriga
Föreningen Folkets Hus och Park, Sundsvall
Sundsvalls Tennisklubb, tennishall
Folkets Husföreningen Enighet, Matfors
Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening
Sundsvalls Goodtemplars Byggnads AB
Selångers Folkets Hus förenminig
Riksbyggen Brf Axhöjden
Summa övriga
Summa borgensåtaganden

2007
12,4
12,4
5,8
1,1
0,3
0,1
44,4
76,5
94,7

2006
13,2
12,4
5,9
1,2
0,3
0,1
44,8
77,9
100,6

2005
14,1
12,4
6,0
1,2
0,3
0,1
45,1
79,2
111,1

Pensionsförpliktelser kommunala bolag mm
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

2007
16,2

2006
14,6

2005
11,0
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Processer
Koncernen

Bolag & Kommunalförbund
Fritid & Kultur

Bolag och kommunalförbund

Ekonomi
Moderbolagets nettoomsättning uppgår till 1,8 mkr.
Resultat efter finansiella poster uppgår till –48,2 mkr.

Framtiden
Fjärrkyla kan nu erbjudas via ett nytt samarbetsavtal
med MittSverige Vatten. Kylamarknaden är helt konkurrensutsatt och SEAB räknar med att alltid erbjuda
den mest klimatanpassade produkten.
Drifttillgängligheten hos avfallspannorna och i spillvärmeleveranserna från Ortvikens pappersbruk är av
största betydelse för den ekonomiska utvecklingen. För
att säkerställa högsta tillgänglighet kommer en genomarbetning av rutinerna för planerat underhåll att ses över.
Erfarenheter från den första revisionen 2007 ska kunna
leda till förkortad stopptid redan vid 2008 års revision.
Från och med 2008 kommer avfallsförbränningsanläggningen att hantera den maximala avfallsmängden som
är tekniskt möjlig och drifttillgängligheten kommer att
vara den mest kritiska verksamhetsfrågan.
Historiskt höga oljepriser motiverar att utreda om
ytterligare oljereduktion kan genomföras inom ramen
för en kontrollerad ekonomi. Utredningarna beräknas
vara färdigställda under första halvåret 2008.
Uppstarten av elhandel till konsumenter och mindre
företag har varit mycket positiv under 2007. För 2008
ökas satsningen på marknadsföring av elhandel främst
utifrån att bolaget är det lokala alternativet. Det räknas
med en fortsatt god tillströmning av nya kunder de närmaste åren.

Sundsvall Energi AB – koncernen

Sundsvall Elnät AB

Ekonomi
Årets resultat uppgår till 45 mkr, vilket överstiger budget med 6 mkr. Bolagets investeringar uppgick till
99 mkr under året.
Mängden avfallsbränsle till energiproduktion uppgick till 198 100 ton vilket är 8 100 ton bättre än budget.
Bolaget tecknade avtal med drygt 500 nya fjärrvärmekunder, vilket innebär att det uppsatta målet uppfylldes. Av de nya kunderna har ca 335 anläggningar
startats upp under året medan resterande kommer att
startas i början av 2008.

Ekonomi
Årets resultat före dispositioner och skatt uppgår till
20 mkr, vilket är något lägre än budget. Intäkterna från
elnätsverksamheten minskar något från föregående år
medan intäkterna från ServaNet ökar.
Regionnätskostnaderna är lägre än budget i och med
att en mottagningsstation har avvecklats. Kostnaderna
för nätförluster är betydligt lägre än budget beroende på
låga priser på elbörsen. Direkta driftkostnader är högre
än budget eftersom entreprenaderna har ökat i omfattning, att mätarutbytet skett i större omfattning än budgeterat och på grund av bredbandsverksamhetens ökade
behov. Personalkostnaderna är lägre än budget till följd
av färre antal anställda.

Stadsbacken AB – koncernen
Ekonomi
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgår till
1 253 mkr en ökning med 95 mkr jämfört med motsvarande period 2006.
Resultat före dispositioner och skatt uppgår till
58,7 mkr. Motsvarande period 2006 var resultatet
–5,3 mkr. Förbättringen beror i huvudsak på resultaten
i Mitthem AB (reavinst vid fastighetsförsäljning) och
den positiva resultatutvecklingen i SEAB-koncernen.
Framtiden
Sundsvalls Hamn AB är från 2008 ett av Stadsbacken
AB delägt bolag (85 %). Nuvarande oljehamnsverksamheten kommer också att från samma tidpunkt bedrivas i
ett separat bolag ägt av Stadsbacken AB, Sundsvall Oljehamn AB.

Stadsbacken AB – moderbolaget
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Bolagets investeringar uppgick till 72 mkr under året.
Av detta utgjorde 25 mkr investeringar i elnätsanläggningar, 18 mkr nya elmätare och 30 mkr investeringar i
anläggningar för kommunikation samt 1 mkr övrigt.
Framtiden
Efterfrågan på de tjänster som kan levereras på det optiska fibernätet ökar kraftigt, varför en fortsatt utbyggnad kommer att ske. Verksamhet kring fibernätet utgör
ett bra komplement till elnätsverksamheten.
Diskussioner förs med Härnösand Energi & Miljö
AB om att bilda ett gemensamt driftbolag för bolagens
bredbandsnät, vilket skulle ge förutsättningar för ett
förbättrat produktutbud och kostnadssänkningar.
Kraven på avläsning av elmätare kommer att skärpas
2009. Nya regler innebär att automatisk mätvärdes
insamling måste installeras för bolagets samtliga 30 000
kunder, en beräknad investering på ca 45 mkr.
Ny lagstiftning för elnätsverksamheten ställer bland
annat krav på avbrottsersättning efter 12 timmar, maximalt 24 timmars avbrott från år 2011. Dessa krav kommer att leda till behov av ökade investeringar.

REKO Sundsvall AB
Ekonomi
Årets resultat före dispositioner och skatt uppgår till
ca 2 mkr. Resultatet är att hänföra till verksamheterna
beställaruppdrag samt hantering av farligt avfall. Resultatet 2007 gällande avfallsbehandling redovisas i Sundsvall Energi AB.
Framtiden
Det är främst tillgängligheten hos avfallsbränslepannorna och turbinerna på Korstaverket som påverkar utfallet
i hög grad. En lägre tillgänglighet kan medföra ökade
kostnader för skatt och lagring samt att platsbrist uppstår. Mycket avfall finns i lager och därmed kvarvarande
lagervolym begränsad. Elproduktion vid Korstaverket
är hög vilket medför relativt låg förbränningsskatt vid
energiåtervinning av hushållsavfall.
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Mitthem AB
Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgår till 51,5 mkr.
(31,1 mkr) Bolaget har en hög uthyrningsgrad, sista
december fanns endast 27 (17) vakanta lägenheter. Hyrorna för bostäder höjdes med i snitt 0,95 procent från
1 januari.
Större avvikelser under året är att kostnaden för uppvärmning har varit lägre än beräknat. Detta till följd av
att klimatet under året har varit varmare än ett normalår. Underhåll och reparationer har utförts för 83,0 mkr
(67,6 mkr). Av detta avser 17,4 mkr (18,4 mkr) inre
lägenhetsunderhåll (målning, tapetsering, golv och byte
av vitvaror). Räntekostnaderna uppgick till 36,6 mkr
(37,0 mkr).
Fastigheter i Nacksta, Granlo och Skönsberg har
sålts till M2 gruppen för 115 mkr med en reavinst på
56 mkr.
Framtiden
Fokus kommer fortsatt vara att effektivisera den dagliga
verksamheten för att minska driftkostnaderna. I mars
kommer all personal att flyttas ihop till ett gemensamt
kontor, vilket innnebär en effektivare organisation.
Befolkningsutvecklingen i kommunen är av stor vikt
för Mitthem AB. En positiv utveckling leder till fler uthyrda lägenheter och en negativ utveckling leder till fler
vakanta lägenheter.
En stor del av Mitthems kommersiella lokaler hyrs
ut till Sundsvalls kommun på relativt långa kontrakt.
Förändringar i den kommunala verksamheten kan på
sikt därför leda till att efterfrågan på lokaler minskar.
Ränteutvecklingen är en annan viktig faktor för
Mitthem. Höjda räntor leder till högre kostnader som i
sin tur innebär att hyrorna måste höjas.
Förändringar i politiska beslut, som borttagande av
investeringsstöd och räntebidrag vid ny- och ombyggnationer påverkar i hög grad möjligheterna till att kunna bygga bostäder med rimliga hyror.
Avgiftshöjningar för taxebundna kostnader, som
hänför sig till el, värme, vatten samt sophantering, har
en stor inverkan på resultat eftersom över 30 procent av
de totala driftkostnaderna består av dessa.

Processer

StuBo
Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 mkr
(1,7 mkr). Detta är ett bra resultat som stärker soliditeten i bolaget. På några år så har en markant förbättring
skett. Uthyrningsgraden är, sett över hela året, högre än
föregående år. En orsak till det är att StuBo har avyttrat
ca 100 objekt. Per sista december fanns 95 (133) vakanta lägenheter. Hyrorna för bostäder höjdes med 1,0
procent från augusti 2007. Större avvikelser under året
som kan kommenteras är att uthyrningen blev bättre än
beräknat. Uppvärmningskostnaderna har varit lägre än
beräknat. Räntenettot är en annan stor kostnadspost.
En fastighet i Nacksta har sålts till Mitthem för 12 mkr
med en reavinst på 1,4 mkr.
Framtiden
Resultatutvecklingen kommande år bedöms ligga runt
0,5 mkr i resultat efter finansiella poster. Fokus kommer att fortsätta vara att effektivisera den dagliga verksamheten för att minska driftkostnaderna.
Utvecklingen av Mittuniversitetet och befolkningsutvecklingen i kommunen är av mycket stor vikt för
StuBo. En positiv utveckling leder till att fler lägenheter
hyrs ut och en negativ utveckling leder till fler vakanta
lägenheter. StuBo kommer under 2008 sälja en fastighet på Sidsjövägen till Mitthem.

Sundsvall Vatten AB – koncernen
Ekonomi
Under 2007 har verksamheten omfattat produktion
och distribution av 15,0 (14,8) miljoner m3 dricksvatten, varav 2,3 (2,3) miljoner m3 har levererats till Timrå,
samt avledning och behandling av 13,9 (18,9) miljoner
m3 avloppsvatten för 17 500 kunder.
Bolagets omsättning under 2007 uppgick till 182,4
mkr (174,8), varav VA-avgifter utgjorde 96,3 procent
(93,7 %).
Totalt uppgick investeringarna till 58,6 mkr (36,0
mkr), vilket är 4,3 mkr lägre än budget. Uppförandet
av byggnaden för det nya beredskapsförrådet är en av

Bolag & Kommunalförbund
Fritid & Kultur

årets större investeringar. I och med nyetableringarna i
Birsta har insatser på ledningsnätet genomförts för att
öka leveranssäkerheten.
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är
–0,7 mkr, vilket är 11,9 mkr bättre än budget. Orsaken
till det bättre resultatet är ökade intäkter mot budget
med 5,2 mkr, främst beroende på ökad vattenförsäljning till industrin, men även nyanläggningsavgifter och
fasta avgifter till följd av det ökade antal nyetableringar
i kommunen. Minskning av driftskostnaderna under
året med 4,9 mkr har påverkat resultatet positivt
Framtiden
I bolagets verksamhet läggs stor vikt vid miljöfrågor.
Som producent och leverantör av dricksvatten har
kommunen ett stort miljöansvar. Miljöarbetet ska ha
sin grund i kretsloppstanken och bidra till ett varaktigt
samhälle. Arbetet ska ske i enlighet med Agenda 21.
Sundsvall har god tillgång på vatten av hög kvalitet.
Genom att nyttja våra unika naturtillgångar optimalt
kan ett helt obehandlat vatten levereras till 95 procent
av kunderna.

Sundsvalls kommuns
industrifastighetsutveckling AB – SKIFU
Ekonomi
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner för 2007
uppgår till 7,2 mkr (8,8 mkr), vilket är 1,6 mkr bättre
än budget.
SKIFU har ett par mindre lokaler som blir lediga i
början av 2008. PARKERA och AB Stuvaren i Sundsvall har alla lokaler uthyrda.
Från en hög beläggningsgrad på parkering de senaste
åren har beläggningen ökat ytterligare under 2007 både
på gatu- och tomtmark. På långtidsparkering finns vid
årsskiftet endast ett mindre antal platser att hyra i Magasinskvarteret, i P-hus Balder efter tillbyggnaden och
ett fåtal platser i hamnen.
Framtiden
På fastighetssidan finns de största möjligheterna till utveckling i Medicinfabriken i Matfors. Under 2007 har
en tillbyggnad för Unitech slutförts och en tillbyggnad
av lager och tankrum blir klar i början av 2008.
ÅRSREDOVISNING 2007

67

Utvecklingen de närmaste åren är något osäker när
det gäller parkeringsverksamheten. Beläggningen för
både kort- och långtidsparkering har ökat något under
2007 men en väntad konjunkturnedgång och konkurrensen från Birsta gör att utvecklingen de närmaste åren
är osäker. För långtidsparkering finns för närvarande
endast ett fåtal platser lediga.
Köpet av AB Stuvaren i Sundsvall innebär att det i
framtiden finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus
på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av
parkeringsplatser i Inre hamnen är stort redan idag och
beräknas öka ytterligare.
Kommunens beslut avseende arenor för idrott och
kultur kommer att ställa krav på nya parkeringsanläggningar.
Största hotet som påverkar resultatet är en större
räntehöjning. Varje förändring med en procentenhet
skulle på sikt – när alla lån löpt ut – försämra resultatet
med 3 mkr.

Sundsvall Arena AB
Ekonomi
Intäkterna har ökat med 3,6 mkr jämfört med föregående år, vilket till största delen beror på ersättning för de
sponsorbidrag som bolaget utbetalat till föreningarna.
Vid mässarrangemang har förhyrarna i större utsträckning än tidigare anlitat bolagets personal för diverse arbeten, vilket medfört att intäkterna ökat med
0,7 mkr.
Hyresintäkter och försäljningsintäkter har i stort sett
varit oförändrade i jämförelse med föregående år.
Kostnaderna har under året ökat med 4,4 mkr. Största ökningen hänför sig till utbetalning av sponsorbidrag
med ca 2 mkr. Utöver detta har elkostnaden stigit med
ca 1 mkr och räntekostnaderna med 0,5 mkr.
Framtiden
Ett nytt Äventyrsbad ska byggas. Byggstart planeras i
augusti.
Det finns ett generellt behov av att strukturera verksamheten i bolaget och avgränsa inriktning och innehåll.
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Nordic/Gärde är i behov av underhållsåtgärder och
bolaget har begärt medel för investeringar i dessa anläggningar under 2008.
Det finns behov av att vara aktiva inom evenemangssektorn – att söka evenemang istället för att evenemangen söker oss och därmed ta större kontroll över
processen.

Fokusera Utveckling Sundsvall AB
Ekonomi
Intäkter och kostnader har blivit de förväntade. Bolaget
agerar i ökad omfattning som projektägare för samfinansierade utvecklingsprojekt och som en konsekvens
därav kommer bolaget för 2008 att öka både intäkter
och kostnader.
Bolaget har inga anställda. Tjänster köps i nödvändig omfattning inom och utom kommunkoncernen.
Framtiden
Tillsammans med moderbolaget Stadsbacken AB planerar bolaget för ett ökat regionalt samarbete, specifikt
inom energiområdet och för att fortsätta satsningen på
forskning inom biobränslen.
Ökad samverkan mellan industri, näringsliv och
forskning står högt på agendan och återfinns i bolagets
verksamhet.

Norra Kajen Exploatering AB
Ekonomi
Bolaget har under året tillförts aktiekapital och kapital
till en överskursfond. Medlen har använts för att förvärva fastigheter inom Norra kajen området.
Framtiden
Under 2007 bildades Norra Kajen Exploatering AB,
där kommunen äger 50 procent och Norrlandspojkarna
Fastighets AB resterande 50 procent. Kommunens syfte
med exploatering av Norra kajen området är bland annat att i enlighet med översiktsplanen och Stadsvisionen
tillskapa Norrlands intressantaste bebyggelseområde.

Bolag & Kommunalförbund

Sundsvall -Timrå Räddningstjänstförbund
Ekonomi
Räddningstjänstförbundets ekonomi är i balans. Resultatet 2007 ger ett överskott på 1,8 mkr.
Förvaltningens förslag till direktionen är att en del
av överskottet reserveras för investeringar i nytt kartmaterial.
Framtiden
Medlemskommunernas effektiviseringskrav på verksamheten medför att räddningstjänsten årligen måste
finna nya intäktsmöjligheter för att möta löpande
driftskostnadsökningar.
Samhällsutvecklingen ställer allt högre krav på räddningstjänstens kompetens inom skiftande områden.
Långsiktigt kan det bli svårt att möta kraven inom ett
så brett arbetsfält som räddningstjänstens. Strategiska
vägval för verksamhetsutvecklingen kommer att behöva
göras för att klara rättmätiga krav från våra medborgare.

Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
Ekonomi
Kommunalförbundet har under verksamhetsåret förbättrat resultatet jämfört med budget. Endast 68 tkr
(enligt budget 1 527 tkr) behöver ianspråktas av eget
kapital som avsatts för att möta framtida kostnadsökningar.
Förbundet har arbetat mycket aktivt när det gäller
personalplanering av vakanta tjänster/vikariat och jämfört med budget räknas med sänkta lönekostnader/sociala avgifter om ca 1 172 tkr.
I budget fanns flera osäkra faktorer - bland andra
de företagsspecifika pensionspremierna som beräknades
för första gången detta år. Vid slutavräkningen konstaterades att kostnaderna minskade med ca 150 tkr jämfört med budget.
Kommunalförbundet har haft ökade ränteintäkter
jämfört med budget på 140 tkr samt diverse. ökade
intäkter på 108 tkr.

Framtiden
Det nya scenkonstbolaget som startar 2008 öppnar
möjligheter till utformning av en helt ny musikorganisation för länets innevånare. Nordiska Kammarorkestern Sundsvall och dess ensembler kommer att vara en
kreativ och offensiv del av denna. Det gångna året har
varit ett av de mest framgångsrika i orkesterns historia.
Orkestern har blivit återinviterade till Japan och har
fem cd-inspelningar att se fram mot inom de närmaste
åren. Orkestern strävar efter att fortsätta vara en resurs
för regionens utveckling.

Sundsvalls Hamn AB
Ekonomi
Årets resultat slutar på 1,8 mkr före bokslutsdispositioner och skatter. Nedläggningen av M-reals fabrik
Wifstavarv, har gjort att volymerna minskat vilket har
påverkat resultatet negativt.
Framtiden
Från 2008 kommer Stadsbacken AB att äga 85 procent
av aktierna i Sundsvalls Hamn AB. Samtidigt övergår
stuveriverksamheten till SCA Transforest AB. Sundsvalls Hamn AB kommer i fortsättningen att svara för
infrastrukturen i Tunadalshamnen enligt ett uppdragsoch nyttjanderättsavtal med kommunen. Ett särskilt
bolag, Sundsvalls Oljehamn AB, bildas för motsvarande
uppdrag i oljehamnen.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Ekonomi
Före avsättning till premieåterbäring, avsättning till säkerhetsreserv och skatt är resultatet 9,1 mkr (7,0 mkr).
Någon vinst att disponera föreligger inte.
Framtiden
Från och med 2008 utvidgas ägarkretsen i bolaget med
Umeå kommun. Styrelsen föreslås för 2008 att besluta
att kunderna får ansöka om medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att
minska skadekostnaderna.
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Resultaträkning koncernen
Resultaträkning, koncern mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Betalningsflödesrapport
Not
1
2
3

2007
2 100,5
-5 506,0
49,5
-334,6
-3 690,6

2006
2 029,6
-5 304,1
-47,1
-267,3
-3 588,9

2005
1 914,5
-4 974,4
-40,0
-255,9
-3 355,8

4
5
6
7

3 641,7
282,6
19,5
-171,1
82,1

3 498,8
236,7
14,1
-132,7
28,0

3 327,5
198,3
15,4
-135,3
50,1

Skatt

-6,1

2,0

6,1

Årets resultat

76,0

30,0

56,2

Not

2007

2006

2005

1
2
4,5
6
7
8

2 100,5
-5 506,0
3 924,3
19,5
-171,1
-34,4
332,8

2 029,6
-5 304,1
3 735,5
14,1
-132,7
52,7
395,1

1 914,5
-5 014,4
3 525,8
15,4
-135,3
-29,0
277,0

-616,1
179,6
-0,5
1,1
-435,9

-879,3
72,6
-2,0
0,8
-807,9

-1 019,4
44,1
0,0
1,3
-974,0

-0,7
2,4

-0,8
0,1

-0,9
7,1

1 212,6
-1 125,0
89,3

2 629,6
-2 193,8
435,1

2 082,3
-1 401,5
687,0

-13,8

22,3

-10,0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster och skatt

Betalningsflödesrapport, koncernen
Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Justering rörelsekapitalförändring
Verksamhetsnetto

mkr

Investeringar
Inköp av materiella och immateriella tillgångar
Avyttrade materiella och immatriella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto
FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar
Återbetald utlåning
Upplåning
Långfristig upplåning
Amortering
Finansieringsnetto
Förändring likvida medel
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Balansräkning koncernen
Not

2007

2006

2005

9

12,7

8,2

15,9

10
11

6 525,9
239,1
264,3
7 029,3

5 572,3
207,8
1 088,2
6 868,3

5 324,6
191,4
857,5
6 373,5

12

6,0
3,7
18,2
1,3
29,2
7 071,2

5,5
4,0
23,3
1,7
34,5
6 911,0

3,5
4,1
21,7
3,2
32,5
6 421,9

Omsättningstillgångar
Förråd mm.
Exploateringsmark
Övriga förråd och lager
Summa förråd mm.

44,4
73,0
117,4

30,7
82,5
113,2

44,1
126,0
170,1

Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

160,7
326,9
487,6

163,3
262,0
425,3

148,5
333,2
481,7

82,3

96,1

73,8

687,3

634,6

725,6

7 758,5

7 545,6

7 147,5

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

13
14

15

▼

Balansräkning, koncern mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat

Not
16

2007
1 926,0
76,0

2006
1 850,0
30,0

2005
1 819,9
56,2

1,1
118,9
124,1
60,8
304,9

1,1
93,0
119,0
43,8
256,9

1,1
76,1
122,9
40,5
240,6

4 376,9
101,3
4 478,2

4 307,8
107,6
4 415,4

3 871,9
119,3
3 991,2

Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

197,4
36,3
305,0
510,7
1 049,4

195,8
18,6
279,8
529,1
1 023,3

191,5
15,3
275,2
613,8
1 095,8

Summa skulder

5 527,6

5 438,7

5 087,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

7 758,5

7 545,6

7 147,5

22

2 294,9

1 966,7

1 784,1

23

94,7
2 389,6

100,6
2 067,3

108,2
1 892,3

Avsättningar
Minoritetsintresse
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulder eller avsättningar
Borgensåtaganden
Summa panter och ansvarsförbindelser
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17
18
19

20
21

Noter koncernen

Noter koncernen
1

Verksamhetens intäkter
Sundsvalls Kommun
Stadsbacken AB (Konc)
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Nordiska kammarorkestern
Svenska Kommun Försäkrings AB
Norra kajen Exploaterings AB
Interna mellanhavanden
Summa

2007
933,5
1 253,3
59,4
74,0
15,4
14,9
3,5
-253,5
2 100,5

2006
921,4
1 157,9
63,7
81,2
15,3
14,6
-224,5
2 029,6

2005
874,7
1 108,2
63,4
64,3
15,2
14,2
-225,5
1 914,5

2

Verksamhetens kostnader
Sundsvall kommun
Stadsbacken AB (Konc)
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Nordiska kammarorkestern
Svenska Kommun Försäkrings AB
Norra kajen Exploaterings AB
Interna mellanhavanden
Summa

2007
-4 669,7
-931,4
-56,4
-69,4
-15,4
-13,9
-3,1
253,3
-5 506,0

2006
-4 464,2
-899,5
-54,0
-75,1
-15,0
-13,1
216,8
-5 304,1

2005
-4 216,9
-871,7
-58,4
-60,2
-14,6
-13,5
220,9
-5 014,4

3

Jämförelsestörande poster
Realisationsförlust
Nedskrivningar
Återvunnen moms
Kostnad åtevunnen moms
Realisationsvinster
Avsättning avvecklingskost. Naturbruksgymnasium
Ackordlån Venatius
Återföring nedskriven revers
Återvunnen reservering fordran
Reservering skattekostnad
Summa

2007
-17,5
12,0
-2,9
72,3
-14,4
49,5

2006
-40,8
-19,7
6,8
1,9
4,5
0,2
-47,1

2005
-40,0
-40,0

4

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Prognos för slutavräkning
Differens slutavräkning tidigare år
Skatteväxling
Summa

2007
3 602,2
53,6
-10,7
-3,4
3 641,7

2006
3 462,0
19,8
20,4
-3,4
3 498,8

2005
3 365,6
-31,8
-2,9
-3,4
3 327,5

▼
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Generella statsbidrag och utjämning
Generellt sysselsättningsstöd
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning
Avgift LSS-utjämning
Summa

2007
351,0
86,3
-156,3
1,6
282,6

2006
52,3
329,9
5,5
-1,7
-152,9
3,6
236,7

2005
54,8
299,0
24,8
-20,8
-152,8
-6,7
198,3

6

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Räntebidrag
Summa

2007
15,3
4,2
19,5

2006
8,4
5,7
14,1

2005
9,3
6,1
15,4

7

Finansiella kostnader
Ränta på långfristiga lån och koncernkonto
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa

2007
-166,3
-3,4
-1,4
-171,1

2006
-129,0
-2,5
-1,2
-132,7

2005
-134,1
0,0
-1,2
-135,3

8

Justering av rörelsekapitalets förändring
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar
Omföring långfristig fordran till kortfristig
Ökning(-) eller minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder
Periodiserad realisationsvinst redovisad som kort skuld
Omföring långfristig skuld till kortfristig
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar
Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning immateriella tillgångar
Återförd nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Förändring avsättningar
Jämförelsestörande poster exkl nedskrivningar och
realisationsföluster
Betald skatt
Pensionsavsättning inkl löneskatt
Mellankommunalutjämning
Summa koncernen

2007
-62,2
0,0

2006
56,4
0,2

2005
-115,1
0,0

-4,1

56,9

-65,2

8,3
-6,9
0,0
-8,4
-1,0
0,0
0,0
0,0
2,5

-75,7
-6,9
-1,5
-8,0
-0,7
0,0
0,0
-4,5
3,3

159,2
-6,9
-1,7
-2,4
-0,7
5,2
0,6
-9,6
-0,9

9,1

13,3

0,0

-0,9
25,9
3,3
-34,4

-0,3
16,9
3,3
52,7

-0,3
5,5
3,3
-29,0

▼
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Processer
9

Noter
Fritidkoncernen
& Kultur

Immatriella anläggningstillgångar
Nyttjande period
(antal år)

IT-system
Anskaffningsvärde vid året början
Anskaffningar under året
Avskrivningar under året
Planenligt restvärde

5

Elcertifikat
Anskaffningsvärde vid året början
Anskaffningar under året
Planenligt restvärde

1

Skogsavtal
Anskaffningsvärde vid året början
Anskaffningar under året
Avskrivningar tidigare år
Avskrivningar under året
Planenligt restvärde

20

Nyttjanderätt
Anskaffningsvärde vid året början
Anskaffningar under året
Avskrivningar tidigare år
Avskrivningar under året
Planenligt restvärde

5

Utsläppsrätter
Anskaffningsvärde vid året början
Anskaffningar under året
Försäljningar under året
Avskrivningar tidigare år
Avskrivningar under året
Planenligt restvärde

5

Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivnnigar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

Int. upparbetade kostnader

Ext. upparbetade kostnader

Summa

1,5

6,2

7,7

1,5

6,2

7,7

0,0

0,4
3,6
4,0

0,4
3,6
4,0

0,0

0,6
0,4
0,0
0,0
1,0

0,6
0,4
0,0
0,0
1,0

0,0

6,9
0,0
-6,8
-0,1
0,0

6,9
0,0
-6,8
-0,1
0,0

0,0

7,1
0,7
-7,8
0
0
0,0

7,1
0,7
-7,8
0,0
0,0
0,0

2007
15,1
12,4
-7,8
19,7
-6,9
-0,1
-7,0
12,7

2006
22,7
15,5
-23,1
15,1
-6,8
0,0
-6,9
8,2

2005
7,7
15,6
-0,5
22,7
-5,4
-1,4
-6,8
15,9

▼
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv m m
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Bokfört värde

2007
57,5
-2,6
54,9
54,9

2006
57,4
0,2
-0,1
57,5
57,5

2005
55,0
3,0
-0,6
57,4
57,4

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
2 786,0
52,5
43,5
-2,8
2 879,2
-1 139,3
-75,8
1,7
-1 213,4
1 665,8

2006
2 756,9
100,8
67,0
-138,7
2 786,0
-1 110,2
-74,3
45,2
-1 139,3
1 646,7

2005
2 751,5
30,1
31,5
-56,2
2 756,9
-1 055,6
-75,3
20,7
-1 110,2
1 646,7

Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
4 800,9
553,4
199,6
-86,4
5 467,5
-1 582,5
-163,2
18,9
-1 726,8
3 740,7

2006
4 456,0
24,7
325,1
-4,9
4 800,9
-1 463,2
-122,7
3,4
-1 582,5
3 218,4

2005
4 125,8
139,0
202,2
-11,0
4 456,0
-1 361,0
-111,7
9,5
-1 463,2
2 992,8

Publika fastigheter (gator, vägar parker)
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
590,0
13,8
41,3
0,0
645,1
-228,9
-17,4
-246,3
398,8

2006
556,0
17,6
18,2
-1,8
590,0
-213,2
-15,7
-228,9
361,1

2005
458,8
63,0
34,2
0,0
556,0
-200,4
-12,9
-213,3
342,7

▼
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Processer
10

Noter
Fritidkoncernen
& Kultur

Fastigheter för annan verksamhet
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

2007
124,5
24,3
-2,3
-50,0
96,5

2006
101,8
19,1
3,6
124,5

2005
101,8
101,8

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-43,0

-40,1

-37,9

Årets avskrivningar
Försäljingar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

-2,2
4,0
-41,2
55,3

-2,9
-43,0
81,5

-2,2
-40,1
61,7

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivnnigar
Försäljingar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
0,4
0,4
-0,2
-0,2
0,2

2006
1,7
-1,3
0,4
-1,3
-0,1
1,2
-0,2
0,2

2005
1,7
1,7
-1,3
-0,1
-1,4
0,3

Leasingavtal
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivnnigar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
243,5
441,3
684,8
-36,6
-38,0
-74,6
610,2

2006
243,5
243,5
-20,5
-16,1
-36,6
206,9

2005
243,5
243,5
-4,3
-16,2
-20,5
202,5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivnnigar och nedskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

2007
8 602,8
1 085,3
282,1
-141,8
9 828,4
-3 030,5
-296,6
24,6
-3 302,5
6 525,9

2006
8 173,3
162,2
414,1
-146,8
8 602,8
-2 848,5
-231,8
49,8
-3 030,5
5 572,3

2005
7 738,1
232,1
270,9
-67,8
8 173,3
-2 660,5
-218,4
30,2
-2 848,7
5 324,6
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Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivnnigar
Försäljningar och utrangeringar
Acumulerade avrskrivningar vid årets slut
Bokfört värde

12

Aktier och andelar mm
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets tillkommande tillgångar
Årets försäljningar
Bokfört värde vid årets slut
Specifikation av koncernens innehav av aktier och
andelar
Norrsken AB
Västernorrlands Läns Trafik AB
Stadshuset i Sundsvall AB
Övriga aktier och andelar
Summa aktier och andelar

2007
703,7
23,9
42,8
-0,2
770,2
-495,9
-43,2
8,0
-531,1
239,1

2006
657,7
4,0
53,0
-11,0
703,7
-466,3
-40,2
10,6
-495,9
207,8

2005
589,4
38,3
51,4
-21,4
657,7
-445,7
-36,2
15,6
-466,3
191,4

2007
5,5
0,5
0,0
6,0

2006
3,5
2,0
0,0
5,5

2005
3,9
0,0
-0,4
3,5

Ägarandel

Bokf värde

10%
17%
100%

1,1
2,7
2,0
0,2
6,0

13

Långfristiga fordringar
Utlämnade lån
Mellankommunal utjämning
Övriga långfristiga fordringar
Totalt koncernen

2007
0,7
6,8
10,7
18,2

2006
0,2
10,1
13,0
23,3

2005
0,3
13,4
8,0
21,7

14

Uppskjuten skattefordran
Ingående värde
Årets förändring
Utgående värde

2007
1,7
-0,4
1,3

2006
3,2
-1,5
1,7

2005
5,8
-2,6
3,2

15

Kassa och bank
Sundsvalls kommun
Stadsbacken AB
Sundsvalls Hamn AB
Sveriges Kommun Försäkrings AB
Norra kajen Exploaterings AB
Summa

2007
54,2
0,2
5,4
20,0
2,5
82,3

2006
69,2
0,2
2,9
23,8
96,1

2005
35,4
9,9
8,6
19,9
73,8
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Processer
16

17

Eget kapital
Vid årets början
Justering
Årets resultat
Vid årets slut

Noter
Fritidkoncernen
& Kultur
2007
1 850,0
76,0
1 926,0

2006
1 819,9
0,1
30,0
1 850,0

2005
1 763,7
0,0
56,2
1 819,9

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för pensioner
2007
Vid årets början
75,1
Pensionsutbetalningar
-12,7
Nyintjänad pension
30,0
Ränte och basbeloppsuppräkningar
3,6
Summa årets avsättningar för pensioner
20,9
Vid årets slut
96,0

2006
61,5
-10,5
21,0
3,1
13,6
75,1

2005
57,0
4,5
61,5

Avsättning till löneskatt
Vid årets början
Årets avsättning för särskld löneskatt
Vid årets slut

2007
17,9
5,0
22,9

2006
14,6
3,3
17,9

2005
13,6
1,0
14,6

Summa avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser vid årets slut

118,9

93,0

76,1

Pga byte av pensionsförvaltare i kommunen är uppgifterna för 2005 inte fullständiga
18

Uppskjuten skatteskuld
Ingående värde
Årets förändring
Utgående värde

2007
119,0
5,1
124,1

2006
122,9
-3,9
119,0

2005
131,9
-9,0
122,9

19

Övriga avsättningar
Avvecklingskostnader naturbruksgymnasiet
Återställningsreserv, Blåberget
Friköpsmedel
Avsättning för eftersatt underhåll
Summa koncernen

2007
14,4
45,0
0,0
1,4
60,8

2006
0,0
41,0
1,5
1,3
43,8

2005
0,0
37,0
1,4
2,1
40,5

20

Långfristiga räntebärande skulder
Lån hos kreditinstitut
Checräkningskredit
MTN
Certifikatlån
Leasing
Handelsbanken finans, projekt varm.nu
Summa
Avgår kortfristig del
Summa

2007
2 247,5
32,4
1 500,0
0,0
204,0
424,0
4 407,9
-31,0
4 376,9

2006
1 708,7
0,0
1 780,0
173,7
216,8
441,3
4 320,5
-12,7
4 307,8

2005
1 210,3
0,0
1705
418,2
228,9
321,7
3 884,1
-12,2
3 871,9
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Noter koncernen
21

22

Övriga långfristiga skulder
Periodiserad realisationsvinst, leasing
Periodisering avgiftsväxling Länstrafiken
Anslutningsavgifter Vatten
Anslutningslån Fjärrvärme
Summa
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar
Pensioner vid årets början
Löneskatt på pensioner vid årets början
Pensionsutbetalningar
Grundändring, aktualisering mm
Ränte och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Pensioner vid årets slut
Löneskatt vid årets slut
Summa pensionsförpliktelser och liknande

2007
67,1
1,5
3,6
29,1
101,3

2006
74,0
2,4
0,0
31,2
107,6

2005
81,0
3,9
0,0
34,4
119,3

2007

2006

2005

1 582,7
384,0
-65,0
264,2
64,9
64,1
1 846,8
448,1
2 294,9

1 435,8
348,3
-58,9
126,8
78,9
35,7
1 582,7
384,0
1 966,7

1 352,4
328,1
1 435,8
348,3
1 784,1

Pga byte av pensionsförvaltare i kommunen är uppgifterna för 2005 inte fullständiga
23
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Borgensåtaganden
Egna hem och småhus
SBAB
BKN
AB Balken Finans Sweden
SPINTAB
Summa egna hem och småhus

2007
14,0
3,3
0,8
0,1
18,2

2006
17,4
4,3
0,9
0,1
22,7

2005
22,4
5,4
1,1
0,1
29,0

Övriga
Föreningen Folkets Hus och Park, Sundsvall
Sundsvalls Tennisklubb, tennishall
Folkets Husföreningen Enighet, Matfors
Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening
Sundsvalls Goodtemplars Byggnads AB
Selångers Folkets Hus förenminig
Riksbyggen Brf Axhöjden
Summa övriga
Summa borgensåtaganden

2007
12,4
12,4
5,8
1,1
0,3
0,1
44,4
76,5
94,7

2006
13,2
12,4
5,9
1,2
0,3
0,1
44,8
77,9
100,6

2005
14,1
12,4
6,0
1,2
0,3
0,1
45,1
79,2
108,2

ÅRSREDOVISNING 2007

Revisionsberättelse

Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun

Revisionsberättelse för år 2007
Vi, av fullmäktige, utsedda revisorer har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas
ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet
med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i
allt väsentligt ha varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen endast
delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
uppställt. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att dessa endast delvis uppnåtts. Vi anser att verksamhetsmålen
och utvärderingen av dem behöver utvecklas ytterligare för
att bli ändamålsenliga och för att vi skall kunna uttala
oss om resultatet i alla delar är förenligt med fullmäktiges
verksamhetsmål.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2007
fastställs.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i
Sundsvalls kommun har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Ulf Broman är vald revisor med undantag för stadsbyggnadsnämnden. Olle Åkerlund är vald revisor med undantag för barn- och utbildningsnämnden. Göte Stenlund är
vald revisor med undantag för överförmyndarnämnden.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

SUNDSVALL DEN 12 MARS 2008

Bilagor:
Bil. 1 Revisorernas redogörelse
Bil. 2 Granskningsrapporter samt revisionsberättelser från bolag och
kommunalförbund.
Gäfvert				

Mikael
Ordförande

Elisabet Bergström

Ulf Broman

Bo Byström

Jan Norin

Göte Stenlund

Olle Åkerlund
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Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen Sundsvalls
kommun innebär en anpassning till god redovisningssed och skattelagstiftningen för aktiebolag. I den mån
skattelagarna inte gäller för koncernenheterna har
lämpliga anpassningar skett. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning eller dess föregångare. Bolagen följer Bokföringsnämndens rekommendationer.

Värdering
Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte övervärderas och
att skulder inte undervärderas. Därigenom fås en försiktig bild av koncernens ställning och resultat. Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar. Investeringar som aktiverats har som princip haft ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (40 300 kr
år 2007) i kommunen och för koncernen 5 000 kr.
Anskaffningsvärdet reduceras i förekommande fall med
investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Lånekostnader har ej aktiverats i kommunen men för vissa
större investeringar har bolagen aktiverat ränta. Ej avslutade investeringar balanseras som pågående arbeten.
Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågående arbeten. På övriga anläggningstillgångar sker
planenlig avskrivning utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Någon anpassning av avskrivningstiderna bolagen emellan har ej skett. Avskrivning påbörjas den dag
anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.
82
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Huvudsakligen tillämpas följande ekonomiska livslängder:
• Fastigheter och anläggningar: 20, 33 och 50 år
• Maskiner och inventarier: 5-10 år
• Energidistributionsanläggningar: 25 år
• VA-anläggningar: 10, 20 och 33 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år
• Immateriella tillgångar: 5 år

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen.
Samtliga kundfordringar äldre än sex månader har bedömts som osäkra fordringar och reserverats. Osäkra
fordringar utöver detta har avskrivits efter individuell
bedömning av varje fordran.
Kommunens exploateringsfastigheter klassificeras som
omsättningstillgångar.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är bokförd dels som kortfristig skuld,
dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse.
Det intjänande som skett under bokföringsåret enligt
pensionsavtalet PFA-98 har bokförts som kortfristig
skuld eftersom det kommer att betalas ut till externa
pensionsförvaltare i enlighet med den anställdes önskemål. Som avsättning ligger pensioner intjänande under
1998 och framåt enligt det gamla pensionsavtalet samt
garanti- och visstidspensioner. De pensioner som intjänats före 1998 enligt det gamla pensionsavtalet ligger
som ansvarförbindelse under rubriken”pensioner som
inte tagits upp bland skulder eller avsättningar”.

Processer

Redovisningsprinciper
Fritid & Kultur

Semesterlöneskuld
Kommunen förändrade sin princip gällande redovisning av semesterlöneskulden 2006. Denna beräknas
numer för den semester som inte är uttagen till och
med månadsskiftet innan bokslut.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för Sundsvalls kommun omfattar kommunen, företag samt kommunalförbund som kommunen på grund av andelsinnehav eller
annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt
inflytande över. Ett samägt företag ingår i den sammanställda redovisningen motsvarande ägd andel.

I de fall kommunen genom sitt dotterbolag äger ett annat bolag tillsammans med utomstående intressenter
konsolideras det delägda bolaget i sin helhet. Minoritetsdelägarens andel av årets resultat redovisas som en
intäkt eller kostnadsberoende på dotterbolagets årsresultat. Minoritetsdelägarens andel av det egna kapitalet
i det delägda dotterbolaget redovisas som en långfristig
fordran alternativt avsättning. Delägarens andel av ett
positivt eget kapital redovisas med andra ord som en
avsättning.

Den sammanställda redovisningen har för de dotterbolag där kommunen har en röstandelsmajoritet på 20
procent eller mer upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Vissa bolag där kommunen äger 20 procent eller mer ingår ej i koncernens
räkenskaper med hänvisning till bolagens obetydliga
storlek. Dessa bolag finns dock med i den kortfattade
beskrivningen om bolagens verksamhet med särskild
anteckning om detta.
Med proportionell konsolidering menas att endast ägda
andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas in i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden har avräknats mot förvärvat eget kapital.
I koncernens egna kapital ingår härmed förutom kommunens egna kapital endast den del av dotterbolagens
egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade
reserver har vid konsolideringen helt och hållet hänförts
till respektive dotterbolags egna kapital. I koncernresultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner
återförts och betraktas därför som en del av årets resultat.

Foto: www.ffagency.com
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Begreppsförklaring

Begreppsförklaring
Ekonomiska begrepp
Anläggningstillgång
Tillgång avsedd att användas under lång tid; Immateriella (goodwill m m), materiella (mark, byggnader, maskiner m m) eller finansiella (aktier, andelar m m).

Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga – förmågan att betala
skulder i rätt tid.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande
poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett
år från balansdagen.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång beräknat utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Nedskrivning
Sker när tillgångens verkliga värde på balansdagen är
lägre än anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar.
Sker endast om värdeminskningen är bestående.

Balanskrav
Intäkterna (realisationsvinst ej medräknat) ska vara
större än kostnaderna. En avstämning mot kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, ekonomi
i balans.
Balansräkning
Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.
Driftredovisning
Redovisar de kostnader och intäkter som har ett direkt
samband med produktionen av kommunal service.
Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
Nettokostnad
Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Omsättningstillgång
Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga placeringar,
kortfristiga fordringar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Resultat efter finansnetto
Nettokostnad inklusive skatteintäkter, statsbidrag, utjämning och finansnetto.

Investeringsredovisning
Redovisar kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa.

Resultaträkning
Sammanställning över årets redovisade intäkter och
kostnader.

Jämförelsestörande post
Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär och av
betydande storlek vilket påverkar jämförelser.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i
förhållande till rörelsens intäkter.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital, graden av egenfinansierade tillgångar.

Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom ett
år från balansdagen.

Utdebitering
Avser hur stor andel av intjänade hundra kronor som
betalas i kommunalskatt.
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