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Kommunstyrelsens ordförande
2008 med ansvar och
framtidshopp
i fokus

Det är dags att summera året som gott, året 2008.
Halva mandatperioden har gått och mycket har hänt.
Vi såg början på en besvärlig konjunktur såväl globalt
som nationellt. Kommunalt ställer det höga krav på en
ansvarstagande ledning. Majoriteten fick sätta sig ner
och skriva om den lagda Mål- och resursplanen, budgeten, utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Med
utgångspunkt i den reviderade Mål- och resursplanen
gjorde verksamheterna nödvändiga effektiviseringar med
ambitionen att de skulle genomdrivas så skonsamt och
lindrigt som möjligt i organisationens alla led. Skatten
har hållits oförändrad under 2008 och viljeriktningen
är att så ska förbli. Trots rådande svacka i konjunkturen
med vikande skatteunderlag har vi behållit vår ekonomiska buffert.
Aldrig har vi varit fler sundsvallsbor än 2008 och vi
är en hårsmån ifrån att passera 95 000 invånare. Vi lever
i en bra kommun med god service och omsorg. De människor som kommer hit från andra länder ska känna sig
välkomna och vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara de
erfarenheter, kulturellt och yrkesmässigt, som våra nya
svenskar ger oss. Integrationsarbetet får aldrig avstanna.
Jämställdhetsarbetet genomsyrar all verksamhet i kommunen och vi har medvetet satsat på utbildning för alla
förtroendevalda inom detta område.
Mycket positivt har genomförts i kommunen under
året. En av höjdpunkterna var när det första spadtaget
togs till sundsvallsbornas efterlängtade äventyrsbad. Utrustade med spadar hjälpte stadens yngsta medborgare
till att symboliskt starta grävandet för projektet. Under
hösten 2008 kom beskedet om att Sundsvall ska få en ny
dragning av E4. Äras den som äras bör. Utan det fotarbete som utförts av de inblandade förvaltningarna och
Vägverket samt det faktum att vi från Sundsvalls kom-
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mun är med och delfinansierar projektet, skulle aldrig
den nya vägen ha blivit verklighet. När vi får bort den
tunga trafiken från city kommer miljön att förbättras,
något inte minst de boende i kommunen kommer att
få uppleva.
Arkitekttävlingen för det tänkta kultur- och teaterhuset väckte stort intresse och tävlingsbidrag kom från
hela världen. Juryn fick ta ställning till 180 bidrag från
cirka 30 olika länder. En inte helt lätt uppgift, men utifrån en rad tidigare fastställa kriterier enades juryn om
att finländaren Harri Mäkiahos byggnad, med arbetsnamnet Kräftan, skulle bli vinnaren. Det är förstås extra
roligt att det är en nordisk granne som tog hem priset.
För oss som jobbar för Sundsvalls bästa är det viktigt
att lyssna in vad medborgarna tycker. Därför startade vi
under 2008 upp arbetet med en medborgarpanel. Alla
sundsvallsbor har möjlighet att gå med i medborgarpanelen via www.sundsvall.se och får då, cirka fyra gånger
per år, ett frågeformulär att fylla i via Internet. Den första frågeomgången handlade om sundsvallsbornas inställning till kollektivtrafiken. De svar som kommer in
kan används som en del av ett beslutsunderlag gällande
de aktuella frågeställningarna.
Vi kan också stolt konstatera att vi även fortsättningsvis kommer att ha en avgiftsfri kulturskola. På skolans
område måste vi förbereda oss för förändrade förutsättningar i och med de fristående skolornas etableringar.
Vi har en mycket bra kommunal skola i Sundsvall. Vi
har möjlighet att satsa på de elever som har det svårast
och de som har det lättare. Elever med olika behov kan
få dem tillfredsställda i den kommunala skolan. Den
kommunala skolan behöver inte gå med vinst så som de
fristående skolornas företagstänk kräver.
Avslutningsvis vill jag sända en tacksam tanke till
alla i organisationen som genomdriver de nödvändiga
förändringarna i och med revidering av mål- och resursplanen. Det är ett stort och tungt jobb, men tillsammans med medarbetare, chefer och fackliga företrädare
så finns goda förutsättningar att vi lyckas. Tack till er
alla som arbetat med att revidera budgeten, till alla förtroendevalda oavsett politisk färg som ägnar er fritid åt
nämndsarbete, kommunfullmäktigemöten och allt arbete kring det. Tack också till mina politikerkollegor i
majoritet och opposition samt alla kommunens tjänstemän och medarbetare som ser till att vår politiska vilja
genomförs.
Anita Bdioui (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Vägen till det hållbara Sundsvall
Sundsvalls kommun ska kännetecknas av
trygghet, god livsmiljö och hållbar utveckling
Den visionen inleder Sundsvalls lokala regeringsförklaring för 2007-2010. Och det är den visionen som ska visa vägen
i kommunens arbete. Det beslutade Sundsvalls kommunfullmäktige den 27 november 2006.

Hållbarhet och utveckling
– vems är ansvaret?
Hållbarhet är när vi tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina. Hållbar utveckling är ett globalt uppdrag som vi
alla har ansvar för. Men kommunen är den organisation
som har bäst förutsättningar att leda omställningen till
ett hållbart samhälle på lokal och regional nivå. Vi är
en organisation som möter människor i alla åldrar och i
många olika livssituationer. Dessutom är vi arbetsgivare
för nästan var tionde Sundsvallsbo.

Trygghet och god livsmiljö ger
hållbar utveckling
Trygghet är ett grundläggande behov för alla människor
i alla kulturer. Vi kan inte kräva att människor som lever
under knappa förhållanden i tredje världen ska ta ansvar
för jordens hållbara utveckling. Men vi kan ta vårt ansvar genom att arbeta för global rättvisa.
Det gör kommunen till exempel när vi ställer krav på
våra leverantörer att respektera mänskliga rättigheter
– så kallade uppförandekoder. Det gör vi också när vi
tillsammans med andra myndigheter i Sverige tar fram
gemensamma sätt att använda ISO 26000, en vägledningsstandard för hållbar utveckling med tonvikt på
social hänsyn.

Hållbar utveckling i en attraktiv kommun
En utgångspunkt för kommunens arbete är att när
Sundsvallsborna känner sig trygga ökar deras möjligheter att utvecklas och deras livskvalitet stärks. På så sätt
har trygghet betydelse för regionens tillväxt. I en attraktiv kommun stannar invånarna kvar, där satsar man
på framtiden och där engagerar man sig i kommunens
utveckling. Till en attraktiv kommun flyttar människor,
fler betalar skatt och därför finns större resurser att satsa
på kommunens verksamhet.

Arbete för att stärka medborgardialogen
Vad som är en attraktiv kommun kan bara kommunens
invånare avgöra. Därför är medborgardialogen viktig i
Sundsvall.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning arbetar
särskilt för att öka valdeltagandet och för att förbättra
kontakten mellan förtroendevalda politiker och allmänheten. Rent konkret har demokratiberedningens
arbete bland annat inneburit att kommunfullmäktiges
sammanträden numer sänds via webb-tv. Det har också
inneburit att kommunen inrättat en särskild mötesplats
för allmänhet och politiker vid stadsbiblioteket och att
kommunens medborgare kan ge kommunledningen
sina åsikter genom att delta i medborgarpanelen.

Vilka ska göra jobbet?
För att fortsätta utveckla Sundsvall hållbart måste vi
kunna attrahera kompetenta medarbetare även i framtiden. Det måste också finnas människor med glöd och
engagemang för kommunens utvecklingsfrågor att välja
till de politiska förtroendeposterna. Även här spelar
medborgardialogen stor roll. Allmänhetens förtroende
för kommunens förmåga att hantera de frågor som medborgarna anser viktigast är en förutsättning för en positiv framtida utveckling.
I den stora medborgarundersökningen som SCB
gjorde med Sundsvalls invånare 2008 får kommunen
låga betyg. Undersökningen som görs vart annat år visar
att kommunen behöver bli bättre på områdena information, öppenhet, tillgänglighet, förtroende och påverkan
åren 2006 och 2008.
Utifrån resultatet kan kommunen nu arbeta mer
koncentrerat på de områden som medborgarna tycker
är viktiga.

Vägen till det hållbara Sundsvall
Vår kommun ska kännetecknas av trygghet, god livsmiljö och hållbar utveckling. Vi har tagit ytterligare några
steg i den riktningen under verksamhetsåret 2008. Fortfarande finns det mycket kvar att göra. Utmaningarna
inför år 2009 är många. Arbetet fortsätter på vägen till
det hållbara Sundsvall.
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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 s.k. 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, dvs 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. 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 inte överstigit den uppsatta målnivån,
nettolåneskulden har inte växt, betalningsberedskapen
är god och prognossäkerheten är tillfredställande. Årets
resultat är dock betydligt lägre än budgeterat och budgetföljsamheten uppnås därmed inte heller. Finansiella
målen som helhet kan därmed inte anses uppnådda eftersom resultatet och budgetföljsamheten inte varit tillfredställande.
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Verksamhetsmål
I mål och resursplanen 2008 med plan för 2009-2010
anges mål som är anpassade till kommunens huvuduppdrag. Huvuduppdragens övergripande syften har sitt
ursprung i medborgarnas centrala behov av utbildning,
vård och omsorg vid behov, effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur, meningsfull fritid och aktivt
socialt liv, samt arbete och tillväxt. För att dessa huvudprocesser ska nå bästa möjliga resultat finns behov av
interna stödresurser grupperade i två stödprocesser, stöd
till ledning och stöd till verksamhet.
Nedan görs, med stöd av verksamhetsmålen, en bedömning av hur väl verksamheterna utvecklats. Utvecklingen är dock svår att bedöma på bara ett års sikt, men
i ett större perspektiv är vilken riktning verksamheten
utvecklas minst lika intressant som den absoluta nivån.

Utbildning
Måluppfyllelsegraden för utbildningsuppdraget bedöms
som oförändrat under året. Anledningen är framförallt
att stora förändringar skett inom såväl grund- som gymnasieskola pga förändringar i elevantal men även en viss
tröghet att förändra en organisation att arbeta mot de
uppsatta målen. Fortfarande ligger andelen elever som
inte blir behöriga på en oförändrad, något för låg nivå.
De attitydundersökningar som gjorts inom förskola och
skola visar dock på gott betyg till skolan även om det
finns en viss ökning av oro för mobbning i skolan.

Vård och omsorg
Även för vård och omsorgsprocessen är måluppfyllelsegraden oförändrad. Få mätningar har under året gjorts
för att kunna följa upp målet som fullmäktige har beslutat vilket gör bedömningen osäker. En hel del har dock
gjorts för att förbättra verksamheten och garantera en
god vård och omsorg. Exempelvis har tjänstedeklara-

God ekonomisk hushållning

Foto: Mikael Bäckström

tioner för äldreboenden och nya rutiner vid inflyttning
införts. Boenderåd har också bildats på servicehusen för
att öka inflytandet för brukarna.

Samhällsbyggnad
För uppdraget samhällsbyggnad är måluppfyllelsegraden
för året svagt positiv. Många av de planer och byggande
som pågår har höga ambitionsnivåer i hållbarhetstänkandet och det finns många planer på hur Sundsvall
som stad ska utvecklas. Många av dessa planer tar dock
lång tid från det att åtgärden planeras till att det får genomslag för invånarna.

Fritid och kultur
Måluppfyllelsegraden är positiv för fritid och kultur. De
undersökningar som gjorts visar att sundsvallsborna är
nöjda med det utbud av fritid- och kulturaktiviteter som
finns. Det har även tillkommit fler anläggningar som ex
konstsnöanläggningen på Södra berget och fotbollsfältet
på södra kajen och därmed möjligheter att bedriva ett
aktivt liv i sundsvallsregionen. Flera anläggningar är i
planeringsskedet som tex kultur- och teaterhus.

Arbete och tillväxt
Inom uppdraget arbete och tillväxt har måluppfyllelsegraden varit svagt negativ. Försörjningsstödet har ökat

kraftigt under årets sista månader vilket främst beror
på att de som får försörjningsstöd har lägre inkomster
än tidigare. Även de kompetensutvecklingsinsatser som
kommunen gjort för arbetslösa och invandrare har inte
uppnått de resultat som önskats. Arbetet med att utveckla sundsvallsregionen har dock fortsatt och givit effekter
i form av utveckling av ett flertal infrastrukturprojekt.

Personalmål
Det kan konstateras att sjukfrånvaron i kommunen
sjunker, men för de övriga målen finns ingen tydlig tendens på förändring. Personalmålen får därmed anses ha
en oförändrad utveckling mot tidigare år.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen inte riktigt når de uppsatta målen för god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska resultatet skulle behöva förbättras
något. För verksamheterna har endast fritid och kultur
en klart positiv måluppfyllelsegrad med övriga går från
svagt negativ till svagt positiv. Verksamheterna måste
hitta vägar för att verka i riktning mot de av fullmäktige uppsatta målen. Även vissa externa variabler som
exempelvis den sviktande konjunkturen gör det svårt att
uppnå målen.
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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 måluppföljning
➧ Varje elev vid Sundsvalls skolor når framgång utifrån
sina behov och möjligheter
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Större delen av eleverna i grundskolan når de uppsatta
kunskapsmålen. Andelen elever som inte blir behörig
till gymnasieskolan ligger på oförändrad nivå. Det är
framför allt i matematik som eleverna inte når målen för
betyget Godkänt. Andelen elever som fått slutbetyg från
gymnasieskolan ligger på samma nivå som 2007.
För att förbättra måluppfyllelsen pågår omfattande
utvecklings- och förändringsarbete på bred front. Allt
fler förskolor och skolor deltar i två långsiktiga utvecklingsarbeten ”Att utveckla förskolan inifrån” samt
”Problembaserad skolutveckling”. Att förstärka arbetet
med att läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna är ett
prioriterat område i samtliga skolor. Ett utvecklingsoch samarbetsprojekt mellan biblioteket i Matfors och
förskolor och skolor i området har startat under hösten.
Syftet är att tillsammans stärka barns och ungdomars
läs- och språkutveckling. Arbetet pågår i tre år och erfarenheterna ska allt eftersom spridas till övriga skolor och
bibliotek i kommunen.
Skoldatateket hjälper elever som behöver läs- och skrivstöd med tekniska hjälpmedel. I dagsläget har man kontakt med ca 60 elever och fler står i kö för att få hjälp.
Sommarskolan genomfördes i sommar för 35 elever
i årskurs 8 och 40 elever i årskurs 9 i ämnena svenska,
engelska och matematik. Av 9:orna var det 24 elever
som gjorde sig behöriga till nationella program.
För att fler elever ska få sitt förstahandsval i gymnasieskolan har platserna på fordons- och energiprogrammet utökats. Nya program har också startats; inom fordon inriktning reservdel, hantverksprogram hälsa, stil
och design samt frisörutbildning. Eleverna kan nu också
söka Ledarskapsprogrammet eller utbilda sig inom juridik. För att eleverna ska få en så bra start som möjligt i
gymnasieskolan har rutinerna för elevernas övergång från
grundskolan till gymnasieskolan setts över och utvecklats.
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➧ I Sundsvalls skolor har eleverna studiero i en trygg och
hälsosam miljö, det råder nolltolerans mot kränkande behandling
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Årets enkät till samtliga föräldrar i förskolan visar att
förskolan generellt motsvarar föräldrarnas högt ställda
förväntningar. Föräldrarna är mycket nöjda med förskolans verksamhet. Mest nöjd är man med barnens trygghet, personalens bemötande och barnen har roligt på
förskolan. 9 av 10 kan varmt rekommendera sitt barns
förskola.
Hälsosamtalen i grundskolan visar att den generella
bilden är att de flesta barn och elever är nöjda med sin
skolsituation och att de flesta trivs bra i skolan.
Områden som däremot visar på lägre värden i hälsosamtalen är förekomsten av trakasserier och mobbing
samt arbetsro på lektionerna. Trenden är att problemen
är vanligare i de lägre åldrarna och att det klingar av när
eleverna kommer till gymnasiet.
Eleverna vid Sundsvalls gymnasium upplever i allmänhet trygghet och trivsel, att undervisningen präglas
av arbetsro och att miljön överlag är trivsam. Resultaten
bygger på intervjuer och enkäter till elever och föräldrar
i samband med qualiscertifiering av gymnasieskolan.
Arbetet med hälsa och lärande är högt prioriterat. En
arbetsgrupp med rektorer, specialpedagog, kurator och
psykolog samt kommunens folkhälsosamordnar ordnar
inspirationsdagar om elevhälsa som riktar sig till alla
skolledare samt elevhälsopersonal. En försöksverksamhet har startat tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare. Den handlar om att erbjuda föräldrar vid
några förskolor möjlighet att i studiecirkelform få möta
andra föräldrar, samtala om hur det är att vara förälder
och gemensamt diskutera frågor som kommer upp. En
uppföljning av skolornas likabehandlingsplaner visar att
det finns förbättringsområden. Ett prioriterat område är
därför att under läsåret 08/09 arbeta med riktat stöd till
skolledare inom området.

Utbildning

➧ Vid Sundsvalls skolor har barn och elever ett reellt inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö
Måluppfylelsegrad: Oförändrad utveckling
Av den senaste attitydmätningen bland förskolans föräldrar så kan man tydligt se att förskolan betygssätts
högt när det gäller barns inflytande.
I grundskolans attitydmätning får inflytandefrågorna
något bättre betyg 2008 än 2005 men ännu återstår en
del förbättringsarbete.
En attitydundersökning i åk 3 på gymnasiet visar att
ca 90 % av eleverna instämmer helt eller delvis i att de
har inflytande över sin studiesituation, att de tar ansvar
för sina studier och att lärarna lyssnar och tar deras åsikter på allvar. Betydligt färre, 70% tycker att lärarna uppmuntrar dem att påverka undervisningen och att aktivt
vara med i planering och utvärdering av sitt eget lärande.
65% anser att de fått tillräcklig information om vilket
inflytande de har rätt till i skolan. Utvecklingssamtalet,
där den individuella studieplanen utgör underlaget, och
där eleven får information om sina studieresultat anser
drygt 80% av eleverna att det fungerar bra. Knappt 70%
av eleverna instämmer helt eller delvis i att klassrådet och
elevrådet elevrådsstyrelsen fungerar bra. Undersökningen
visar också att 80% av eleverna är totalt sett nöjda med
verksamheten inom Sundsvalls gymnasium.
Ett nära samarbete mellan skola och föräldrar har
stor betydelse för hur eleverna lyckas i skolan.
Skolan på webben, det nya IT-stödet för Sundsvalls
kommunala skolor, har börjat användas av skolorna.
Där kommer bland annat scheman, planering, läxor,
närvaro, utvecklingsplaner och omdömen vara samlat
och lättillgängligt. Under våren 2009 kommer föräldrarna allt eftersom att få tillgång till skolan på webben.
Det underlättar för föräldrarna att vara delaktig i skolarbetet och kunna följa sitt barns utveckling.
Föräldramötet, som är förskolans digitala mötes- och

Foto: Svante Harström

För att förhindra skolk och frånvaro har fem högstadieskolor samarbetat med socialtjänsten i samverkansprojektet ”Frånvarande elever”. Syftet har varit att hitta
modeller för hur föräldrarna i samverkan med skolan
kan finnas med som en del i elevens skoldag samt att
hitta långsiktiga metoder för hur skolk kan motverkas.
En slutrapport kommer våren 2009.
Socialtjänsten har infört ett nytt dokumentationsoch handläggningssystem, ”Barns behov i centrum”
(BBIC). Systemet är nu i implementeringsfasen vilket
innebär att huvuddelen av personalen inom individ–
och familjeomsorgen gått grundutbildning och att utredningar körs i skarp drift. Viktigt för en helhetssyn
utanför socialtjänstens område är den omfattande informations/utbildningssatsning som genomförts gentemot
de olika samverkanspartnerna såsom skola, förskola,
barn- och ungdomspsykiatri, BVC, MVC, barnklinik,
skolhälsovård med flera.

informationsplats, används nu av hälften av kommunens 89 förskolor. Introduktion pågår för resterande
förskolor.
➧ Sundsvalls skolor värnar och utvecklar en kultur som
främjar möten och förståelse människor emellan
Måluppfylelsegrad: Oförändrad utveckling
Kulturskolan har tillsammans med kulturnätverket
ansökt och fått bidrag hos Statens kulturråd och deras
satsning ”Skapande skola” för skolorna med elever i årskurs 7-9. Arbetet gäller i ett första skede Hagaskolan
och Katrinelunds skola. Kulturskolan har tillsammans
med kulturnätverket i uppdrag att ta fram en långsiktig
handlingsplan för hur kulturen ska kunna stödja barns
och elevers utveckling och lärande. En utredning har
gjorts om kostnaden för skolbioverksamheten så att den
kan erbjudas alla elever från förskola till och med gymnasiet. Ett samarbete mellan stadsbiblioteket och den
öppna förskolan Kryddan har startat. Barn- och ungdomsavdelningens lokaler på stadsbiblioteket ses över
för att anpassas till Kryddans verksamhet. Skolbibliotekens funktion i förhållande till skolans uppdrag och
måluppfyllelse ska förändras och förbättras. Ett samarbete mellan Sundsvalls stadsbibliotek och Hedbergska
gymnasiebiblioteket har inletts. Under våren har ”Nobelpristagarboktips” för gymnasieskolans elever arrangerats vid tre tillfällen.
Naturskolan Kom Ut har nu en ny hemsida för att
marknadsföra verksamheten och nå ännu fler skolor och
lärare. Totalt har 4500 elever och 501 lärare deltagit i de
ordinarie aktiviteterna i Kom Ut. Dessutom har över 100
lärare deltagit i fortbildningsdagar i utomhuspedagogik.
ÅRSREDOVISNING 2008
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Uppdrag från kommunfullmäktige
Uppdrag

Vad har hänt?

Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Utreda möjligheten för det
kommunala bolaget Mitthem att ta ett aktivt ansvar
för skollokaler i områden de
är en aktiv aktör.

Fastighetskontoret och barn- och utbildningskontoret bedömer att det inte finns motiv att överföra
ansvar för skollokaler. Detta på grund av pågående
lokalrationaliseringar, osäkra planeringsförutsättningar samt farhågor om ökade hyreskostnader.
Mitthem villkorar också ett övertagande med att
mycket långa hyresavtal måste tecknas. Barn- och
utbildningskontoret ser dock möjligheter ur verksamhetssynpunkt till att Mitthem tar över lokalerna.

FN

FK

Se över möjligheterna att få Fastighetskontoret och barn- och utbildningskonner kostnader för utökning- toret samarbetar när det gäller planering. Ett antal
en av förskolans lokaler.
beslut om ombyggnader och tillbyggnader har
tagits.

FN

FK

Öronmärk pengar inom
FATI-samarbetet för att
aktiva åtgärder för att nå
nolltolerans mot kränkande
behandling ska kunna genomföras.

Uppdraget har ej genomförts p.g.a att FATI-medel
inte kan öronmärkas till en nämnd. I MRP 2009
finns dock medel avsatta för FATI som samarbete
mellan de fyra nämnderna.

BUN

BUF

Minska barngrupperna i
förskolan med i snitt ett
barn per avdelning fram
till hösten 2009 utifrån de
siffror som presenteras för
SCB hösten 2006.

Statistiken är svårtolkad på grund av skillnader i
redovisning. Översyn av underlaget pågår för att
kunna göra en jämförelse mellan åren.

BUN

BUF

Stärk kompetensutvecklingen av skolans och förskolans
personal bland annat för att
öka andelen personal med
adekvat utbildning.

Arbetet sker inom regeringens satsning lärarlyftet
som utnyttjas fullt ut av kommunen. Barn och
utbildningskontoret har också genomfört en kompetenskartläggning av anställda barnskötare som
grund för en kompetensutveckling.

BUN

BUF

Ekonomi
Personalkostnaderna minskar i grundskolan medan
förskolan och gymnasieskolan ökar sina personalkostnader. Sammantaget ökar personalkostnaderna med
19 mkr. Löneökningarna motsvarar en kostnadsökning på ca 50 mkr.
Även lokalkostnaderna ökar i förskolan och gymnasieskolan vilket beror på att verksamheterna fått
nya lokaler. Sammantaget ökar lokalkostnaderna med
14,8 mkr vilket inkluderar ökade kostnader för städning med 5,5 mkr.
Kostnaden för fristående skolor har ökat med 15
milj kr. En del av kostnadsökningen avser lokalkostnader för nya skolor.
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För att fortsätta arbetet att anpassa verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde till de ekonomiska förutsättningarna pågår ett nära samarbete mellan förvaltningsledningen och ansvariga skolledare.
Under verksamhetsåret 2009 kommer de
ekonomiska förutsättningarna sannolikt att påverkas av en fortsatt negativ kostnadsutveckling
när det gäller livsmedel/inköp av portioner, lokaler, skolskjutsar och datorer, effektiviseringskrav
på grund av minskade skatteintäkter i kommunen samt negativa elevförändringar.

Utbildning
Viktiga händelser

Miljöcertifierad förskola
Hösten 2008 fick kommunen ytterligare en miljöcertifierade förskola. Då blev Päronlunda förskola miljöcertifierad som en förskola för hållbar utveckling. Päronlunda arbetar med hälsa, kretslopp, energiförbrukning,
förbrukning av naturresurser, kränkande behandling,
mänskliga rättigheter/demokrati/yttrandefrihet.
Praktisk IT och mediekompetens
För pedagoger och skolledare genomförs en omfattande utbildning i praktisk IT och mediekompetens.
Utbildningen är uppdelade i fem nivåer och 2008 utsågs Sundsvall till årets guldkommun eftersom vi har
flest examinerade pedagoger på nivå 5.
Först med Servicecollege
Sundsvalls gymnasium är det första certifierade servicecollege i Sverige. Servicecollege står för ett samarbete mellan skola och företag för att se till att serviceinriktade utbildningar möter näringslivets behov.
Vård och omsorgscollege planeras starta hösten 2009,
liksom teknikcollege.
Bästa entreprenörsskola
Svenskt Näringsliv har utsett Sundsvalls gymnasium
till Sveriges bästa skola i entreprenörskap. Många års
arbete med Ung Företagsamhet inom Sundsvalls gymnasium har nu gett resultat.

Framtiden
Med utgångspunkt från 2008 och kännedom om
utvecklingen 2009 kan vi konstatera att det finns
orosmoln.
• Negativ kostnadsutveckling när det gäller livsmedel/inköp av portioner, lokaler, skolskjutsar och
datorer. Utvecklingen har varit densamma i ett antal
år och det innebär att utrymmet för personalkostnader successivt krymper och att personaltätheten
minskar.
• Effektiviseringskrav på grund av minskade skatteintäkter i kommunen. Den utvecklingen bidrar
också till att minska utrymmet för personalkostnader och därmed personaltätheten
• Negativa elevförändringar. Elevunderlaget för den
kommunala grundskolans senare år och gymnasiet
krymper vilket får till följd att personalbehovet
minskar.
• Sammantaget innebär det fortsatt stora personalförändringar framförallt i grundskolan men även
i gymnasieskolan. Det berör inte bara lärare utan
även viktiga stödresurser som kuratorer och psykologer, samt administration och ledning.

Praktikpool
En praktikpool håller på att byggas upp i Sundsvall
med ekonomiskt stöd av regionala strukturfondsprogrammet.
I den webbaserade poolen kommer företagens möjligheter till praktik, studiebesök, föreläsningserbjudande, examensarbeten och projektstudier för ungdomar att registreras. Målet är att alla samverkansformer
mellan utbildningssystemet och arbetslivet skall kunna
ske via praktikpoolen. På så sätt samordnas alla kontakter och skolan får en överblick över alla möjligheter
som erbjuds.
Gymnasieskolan nu kvalitetscertifierad!
Sundsvalls gymnasium har blivit kvalitetscertifierad enligt Qualismodellen.
Skolan uppvisar en jämn kvalitet i sin verksamhet.
Trygghet, trivsel samt öppen och förtroendefull
kommunikation kännetecknar all verksamhet.
Elevernas lärande och undervisning är i fokus och har
hög kvalitet.
Eleverna har tillgång till goda och moderna metoder för sitt lärande.
Skolan har väl fungerande arbetslag som tar stort
ansvar för sitt uppdrag.

Foto: Svante Harström
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Verksamhet

Vård och Omsorg

Vård och omsorg
Arbetet inom vård och omsorg handlar om att ge det stöd människor av olika skäl kan behöva i sitt dagliga liv. Här
ryms bland annat stöd till barn, familjer och vuxna, stöd till äldre och omsorg om funktionshindrade. Stödet ska främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Mål och måluppföljning
➧ Sundsvallsborna ska vara medvetna om och känna
sig trygga i att få det stöd och den vård och omsorg de
behöver
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
En viktig del i detta är att vi systematiskt genomför individuella uppföljningar. Det gör vi för att säkerställa
att den enskilde får beviljade insatser, rätt insatser mot
behov, möjlighet till brukarinflytande och är nöjda med
utförandet. Att följa utredningstider och rättspraxis är
två grundläggande faktorer i myndighetsutövning för
att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och garantera
att han eller hon får sitt behov tillgodosett i rätt tid.
Dessa viktiga faktorer följs systematiskt upp.
Arbetet med att ta fram tjänstedeklarationer inom
äldreboenden blev klart under våren. De löften som står
i tjänstedeklarationen bygger på vad som kommit fram
i samtal och intervjuer med brukare, anhöriga, personal och politiker. Socialnämnden beslutade i maj att
tjänstedeklarationen skulle ersätta de tidigare kvalitetsgarantierna.
Under första kvartalet införde äldreomsorgen nya rutiner för hur personalen ska ta emot personer som flyttar
in i äldreboenden. En viktig del i de nya rutinerna är att
ha ordentliga välkomstsamtal. De ska ligga till grund för
de individuella planer som varje äldreboende ska upprätta tillsammans personen som flyttar in. Inom hemtjänsten finns också nya rutiner för att de individuella
planerna, så långt det är möjligt, ska bygga på pensionärernas egna önskemål. Snart har varje person inom
äldreomsorgen en individuell plan som ligger till grund
för det stöd de får.
Under de sista dagarna i april skickades årets nummer av tidningen Sextiofem+ ut till kommunens 18 720
pensionärer. Tidningen ger information om kommunens
service och tjänster, pensionärsföreningar, nya kommunprojekt samt innehåller reportage kring angelägna
ämnen.
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Överförmyndarkontoret har under första kvartalet
2008 aktivt rekryterat gode män och förvaltare så att det
finns en resursbank att tillgå när behov uppstår. Kontoret har aktivt förstärkt och utvecklat informationen på
kommunens hemsida samt annonserat på webben, deltagit vid olika mässor samt informerat i tidningen 65+.
Under våren har kontoret också haft flera informationsaktiviteter.
Informationsinsatserna har resulterat i 78 nya ställföreträdare under årets första åtta månader. Sundsvallsborna och socialtjänsten har blivit mer medvetna om
det stöd ett godmanskap kan ge. Överförmyndarkontoret har fått 138 nya ärenden. Motsvarande period 2007
kom 68 nya ärenden in. Även antalet förmyndarskapsärenden har ökat. En konsekvens av ökningarna är
att belastningen på verksamheten ökat.
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet
och ställföreträdarna skall lämna in sina årsräkningar
innan den första mars varje år. Vid tre öppet-hus kvällar
erbjöd överförmyndarkontoret ställföreträdarna stöd i
sammanställandet av räkningarna. Det var en uppskattad satsning och 76% av årsräkningarna kom in i tid.
En etikgrupp har startat inom omsorgen om funktionshindrade för att lyfta upp etiska frågor och dilemman.
Gruppens uppgift är att diskutera frågor som lämnas in
av enskilda eller grupper av medarbetare inom omsorgen och komma fram till lösningar. Sedan start har sju
etiska dilemman skickats in. Etikgruppen har påbörjat
arbetet med att skapa en gemensam värdegrund, något
som är en förutsättning för en trygg och respektfull omsorg. Alla verksamheter engageras i detta arbete.
➧ Alla som får kommunens stöd ska känna att de har ett
reellt inflytande över sin vardag
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Lokala boenderåd har bildats vid servicehusen. I boenderåden är även hemtjänsten i husen delaktiga. Systemet med boenderåd ska ge pensionärerna inflytande och

Foto: Svante Harström

Vård och Omsorg

möjlighet till dialog om viktiga frågor i vardagen. Boenderåd vid äldreboenden finns sedan tidigare.
Överförmyndarkontoret har ändrat sina rutiner för att
arbeta effektivare med ansökningar och anmälningar om
god man och förvaltare. Genom informationsinsatser,
kurser och uppföljning av godemansuppdragen får huvudmännen ett bra stöd och inflytande i sin vardag. När man
får ordning på sin ekonomi, får ett drägligt boende och ett
utrymme även för aktiviteter i sin vardag, då har man fått
kontroll och kan känna trygghet.
Gode mannen ska agera på sådant sätt att huvudmännen känner att de har ett reellt inflytande över sitt ärende.
➧ Alla sundsvallsbor ska ges möjlighet till ett värdigt liv i
gemenskap med andra, oavsett livssituation
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
För att minska äldres ensamhet och isolering finns ”träffpunkter” för äldre. Sedan i januari har träffpunkterna
öppet längre och erbjuder fler aktiviteter än tidigare. För
att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt samarbetar kommunen med en rad ideella organisationer.
Anhörigcenter i Sundsvall har volontärverksamhet
för att hjälpa pensionärer att komma ut mer och därigenom minska ensamhet och isolering. Idag finns sex
volontärer med uppdrag och tre som väntar på uppdrag.
Volontärverksamheten deltog vid vårmässan i maj för
att sprida information och rekrytera såväl uppdragstagare som uppdragsgivare.
Individ- och familjeomsorgen har startat ett arbete
med att utveckla en sammanhållen men bredare vårdkedja inom missbrukarvården. Ökad samverkan mellan
behandling, arbetsträning och annat stöd ger bättre an-

passat stöd till fler. Därmed stärks kvaliteten och vården spänner över ett större fält inom missbruksområdet.
Bakgrunden är att spelmissbruk och andra former av
överkonsumtion ökat.
Individ- och familjeomsorgen har börjat en inventering av missbrukssituationen i Sundsvall. Den genomförs med samma metod och av samma person som vid
de undersökningar som gjordes 1988 och 1996. Kartläggningen spänner över tre decennier och kommer att
ge en bra grund för att planera missbruksvården.
För att ha ett värdigt liv i gemenskap med andra
är det viktigt att medborgare som behöver stöd av en
ställföreträdare kan få ett bra sådant. Genom överförmyndarverksamhetens rekryteringsinsatser har även
möjligheten att söka stöd och få hjälp blivit mer synlig.
Kontoret har därför fått ett ökat antal ansökningar/anmälningar och därmed ett ännu större behov av gode
män och förvaltare.
Ökningen av antalet ärenden under de första åtta
månaderna visar att Sundsvallsborna har fått en större
möjlighet till ett värdigt liv. Ytterligare en förklaring till
att antal ärenden ökat är en väsentlig ökning av tillgängligheten via telefon.
Överförmyndarkontoret har gått igenom rutinerna
för utredning och överförande av ärenden till tingsrätten. Ett effektivare utredningsarbete har kortat utredningstiden vid enklare ärenden. Vid svåra ärenden kan
det däremot ta över ett år innan överförmyndarkontoret
hittat en ställföreträdare.
Genom överförmyndarkontorets information, kurser och uppföljning blir ställföreträdarna säkrare i sina
uppdrag. Det ökar förutsättningarna för ett värdigt liv
för de personer som behöver en god man/förvaltare.
ÅRSREDOVISNING 2008
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➧ Förebyggande arbete - I första hand ska kommunen
förebygga behovet av hjälp eller stöd genom en brottsförebyggande arbete, förebyggande arbete mot missbruk och
att barn med behov av särskilt stöd får det vid låg ålder
Måluppfyllesegrad: Oförändrad utveckling
Individ- och familjeomsorgen har introducerat ett nytt
arbetsverktyg, ”Barns behov i centrum”, BBIC, för att
stärka kvaliteten i arbetet med att utreda barns behov.
Huvuddelen av individ- och familjeomsorgens personal
har gått grundutbildningen.
En omfattande informations- och utbildningssatsning har genomförts gentemot individ- och familjeomsorgens samverkanspartners, till exempel skola,
förskola, barn- och ungdomspsykiatri, BVC, MVC,
barnklinik, skolhälsovård med flera. Det är en viktig förebyggande insats utifrån ett helhetsperspektiv.

Det finns även en uppsökande verksamhet hos personer som är över 80 år. Där lämnar uppsökarna information om säkerhet och om hur man undviker olycksfall
i hemmet. Tidningen 65+ är en viktig kanal i ett aktivt
förebyggande arbete. Där finns bland annat information
om Fixartjänsten som äldre kostnadsfritt kan nyttja för
praktiska uppdrag i hemmet som kan innebära risk för
fallskador.
Goda och aktiva kontakter med socialtjänstens olika
verksamheter är en del av det förebyggande arbetet när
det gäller behov av god man/förvaltare. Information om
hur godmanskap fungerar är en annan. Överförmyndarkontoret planerar ytterligare information - utifrån
ett förebyggande perspektiv - om möjligheten att skriva
fullmakt till någon anhörig som innebär ett godkännande till att den anhörige får föra personens talan, om
sjukdom eller liknande gör det svårt att själv uttrycka sig.

Uppdrag från kommunfullmäktige
Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Arbeta aktivt för att engagera externa Översyn av föreningsstödet pågår inom Kulturaktörer mer i det drogförebyggande ar- och fritid. I övrigt inga förslag som ska behandlas
betet.
politiskt.

KS

KSK

Skriv in i ägardirektiven till Mitthem att Mitthem ska genom olika aktiviter regionalt och
de ska ta ett socialt ansvar i de områden nationellt marknadsföra Sundsvall.
de verkar.
Mitthem ska bedriva och samverka i projekt i bostadsområden som är i behov av stöd eller hjälp
eller som av annat skäl behöver utvecklas.

KS

KSK

Stärka kommunens beredskap mot Framtagning av rutinbeskrivning pågår.
spelmissbruk genom att göra samordningsutskottet särskilt ansvarig för dessa
frågor.

KS

KSK

Samla kommunens brottsförebyggande Arbete pågår med att utveckla trygghetsarbetet
arbete.
i kommunen. Det ska bli mer än en fråga om
brottsförebyggande arbete. Det handlar om att
även på andra, tillsammans med andra aktörer,
skapa förutsättningar för trygghet i Sundsvall.

KS

MK

Genomför en kartläggning av missbru- Kartläggning/utveckling av missbruksvård/vårdket och missbruksvården.
kedja pågår.

SN

SOC

Skapa en bred och öppen dialog med Dialogen fortsätter med utgångspunkt från det
sundsvallsborna om framtidens äldre- som kommit fram hittills i uppdraget.
omsorg.

SN

SOC

Utred möjligheterna att med vardags- Projekt pågår med att se över medicinanvändrehabilitering minska medicinanvänd- ningen hos dem som nyttjar många mediciner.
ningen.

SN

SOC

Uppdrag
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Vad har hänt?

Vård och Omsorg
Viktiga händelser
Hemtjänsten har under året driftsatt det nya planeringssystemet TES inom alla arbetslag. Det har för
verksamheten medfört stora initiala kostnader för utbildning av planerare, uppskattningsvis 6-7 miljoner
kronor. Vi räknar med att under 2009 se effekterna av
de planeringsfördelar som systemet ska generera.

Ekonomi
Det har varit stora kostnadsökningar för personal
inom vård och omsorg. Ökningen uppgår till drygt
6%, framförallt beroende på centrala avtal, men också
på ett större antal anställda. Ökningen under 2007
var endast drygt 3 %. Under 2008 har det bedrivits
omfattande kompetenshöjande insatser för alla personalkategorier, vilket har ökat kostnaden för vikarier.
Dessutom höjs löneläget utifrån att våra anställda har
en dokumenterad högre kompetens.
Höjningen av livsmedelpriserna och bränslepriserna har ökat kostnaderna inom socialtjänsten. vilket framförallt påverkar äldreomsorgen. Individ och
familjeomsorgens kostnader för vården av barn och
unga har också ökat under året. Sedan 2005 har antalet anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa
ökat med 50 %.
Sedan flera år tillbaka budgeteras 95 000 timmar
per månad i utförd hemtjänst. Antalet äldre ökar och
under 2008 har budgeterade timmar överstigits med
500 timmar per månad. En konsekvens inför framtiden blir att det blir svårare för äldre att få hemtjänst,
då det blir en restriktivare biståndsbedömning.

Framtid
• Antalet anmälningar och antalet placeringar av barn
och unga ligger på en oacceptabelt hög nivå, och för
både samhälle och individ är den bästa lösningen att
insatser sker i tidigt skede. Under 2009 påbörjas en
gemensam satsning, kallad FATI (Förebyggande Arbete i Tidigt skede) där socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur & Fritid samlar
sina resurser för förebyggande arbete.
• Demografisk förändring påverkar omfattningen i
äldreomsorgen. Åldersgrupperna under 75 år står för
den största ökningen i antal de närmaste fem åren.
Om hemtjänstens struktur är oförändrad - behovsnivå
per åldersgrupp - förväntas hemtjänsten att öka i volym med ca 6 650 timmar/mån fram till år 2015 eller
motsvarande ca 23 mkr i 2006 års kostnadsnivå. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 342 personer
under åren 2009-2014. Detta innebär att det krävs 50
nya lägenheter i äldreboende. Antalet äldre ökar, därmed också antalet äldre med demenssjukdomar. Det
kommer att innebära fler ärenden till överförmyndarverksamheten.
• Enligt ett uppdrag i MRP för år 2009 ska överförmyndarkontoret och räddningstjänsten undersöka
möjligheten att skapa en så kallad förvaltarenhet. Det
innebär att ställföreträdare anställs på heltid och utgör
ett professionellt team för dem som har behov av ett
kompetent och stort stöd. Förhoppningen är att en
förvaltarenhet kan startas inom snar framtid.
• En fortsatt tillströmning av ensamkommande barn
till kommunen medför ökade kostnader för arvoden
och omkostnader.
• Under år 2009 kommer Sundsvall, Timrå, Nordanstig och Ånge kommuner att diskutera och planera för
en gemensam överförmyndarnämnd efter valet 2010.
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Verksamhet

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad
Arbetet inom samhällsbyggnad syftar till att vi ska ha en god planering och skötsel av Sundsvalls kommuns natur- och
boendemiljön. Bygglov, kartor, miljötillsyn, kollektivtrafik, färdtjänst, räddningstjänst, drift och underhåll av gator, gång- och
cykelvägar är några exempel på verksamheter inom området. En stor del av kommunens verksamhet inom området
bedrivs i kommunala bolag, som vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme, bostadslägenheter och parkeringar.

Mål och måluppföljning
➧ Planering och byggande utgår från långsiktiga strategier
som grundar sig på hållbar utveckling ur ett ekologiskt,
socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Den fördjupade översiktsplanen för Birsta handelsområde har varit ute på samråd och bearbetas nu för utställning. Förslaget omfattar tydliga målsättningar om
utvecklad gång-, cykel- och kollektivtrafik, hantering av
dagvatten m.m.
u I arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kajen har en arkitekttävling med parallella uppdrag
genomförts och juryn har beslutat om ett alternativ.
Samråd har genomförts och utställning kommer att
ske under våren 2009. Planen har en hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhetsaspekterna.
u En modell för hållbarhetsbedömning av detaljplaner
har utvecklats och tagits i bruk under året.
u GIS-modell för analys och identifiering av exploateringsområden, grundad på hållbarhetskriterier, har
tagits fram - intern utprovning och vidareutveckling
pågår.
u Ett forum har formerats för att skapa en arena för
effektiv kommunikation och hållbart samhällsbyggande av de kommunala bolag och förvaltningar som
har intresse i dessa frågor.
u Stadsbyggnadsnämnden har antagit en handlingsplan
för det fortsatta Stadsvisionsarbetet.
Ett informationsmaterial om bra miljömässig hantering av bygg- och rivningsavfall har tagits fram.
➧ Bebyggelse förtätas och utvecklas mot en ökad blandning av funktioner och upplåtelseformer för att främja
närhet, tillgänglighet och mångfald
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
u Med syfte att förbättra kunskapen om bostadsmarknaden har träffar med mäklare och ägare till större
bostadsbestånd genomförts.
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För ökad kunskap om bostadsefterfrågan har en undersökning upphandlats, genomförts och redovisats
för kommunstyrelsen.
Arbete pågår med exploateringsutredning och beredning inför framtagande av planprogram för Södra
kajen och Inre hamnen.

➧ Människor upplever den fysiska miljön som trygg och
faktiska risker förebyggs och minimeras
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
u Former har utvecklats för att tillvarata de funktionshindrades synpunkter i samband med de stora arenaprojekten, bland annat genom bildande av en särskild
referensgrupp. Den bildade referensgruppen nyttjas
även i samband med kollektivtrafikplaneringen i Birsta och i anpassningen av kommunens lokaler.
u Kommunen kommer att starta ett projekt ett klimatanpassningsprogram 2009 som en följd av Klimatoch sårbarhetsutredningens slutbetänkande.
u Förslag till trafiksäkerhetspolicy finns framtaget.
Statsbidragsansökan för trafiksäkerhetsåtgärder har
beviljats.
u På ett flertal ställen har smala trottoarer breddats till
gång- och cykelväg, tex längs Tivolivägen. Medel har
även satsats på upprustning av befintliga gång- och
cykelvägar
u Luftövervakningen visar att miljökvalitetsnormerna
för partiklar respektive kväveoxider överskreds vid ett
flertal tillfällen under 2008.
u Arbete pågår med att trygghetsbesiktiga de kommunala bostadsfastigheterna. Arbetet genomförs i samverkan med polisen, PRO och brottsförebyggande
rådet.
u Projektet med att förbättra belysningen i Stenstan har
fortsatt i form av en andra etapp. Från Esplanaden
och västerut har effektiva armaturer monterats till
stor del på väggar istället för att hänga i linspann
u Belysningen vid ett flertal markparkeringsytor har
förbättrats.

Samhällsbyggnad

➧ Stadsnära mötesplatser, rekreations-, natur-, och grönområden bevaras och utvecklas
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
u Inom ramen för Stadsvision Sundsvall har seminarier
genomförts för fortsatt dialog om stadens utveckling.
u Projekt som har koppling till stadsvisionen skyltas.
u Detaljplaneprocess pågår för nytt teater- och handelskvarter vid Kulturmagasinet.
u En arkitekttävling för nytt kultur- och teaterhus genomfördes under februari-november. Juryn utsåg
Harri Mäkiaho från Tammerfors, Finland, till vinnare med förslaget Kräftan. Arbetet med att utveckla
det vinnande förslaget har därefter fortsatt.
u Detaljplaneprocess pågår för ny evenemangsarena norr
om Universitetsallén vid Sporthallen.
u Stadsvisionsprojektet och mötesplatsen Oasen i Esplanaden har färdigställts.
u Grönstrukturinventering av Stenstan har genomförts.
Principer för ett grönare Birsta har tagits fram.
➧ Stärka förutsättningarna för utveckling i Sundsvallsregionen
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
u I februari beslutade kommunfullmäktige att ställa
sig bakom en placering av nytt resecentrum i centrala staden och att resecentrum samt nedsänkning
av järnvägen genom staden planeras så att en lösning
kan stå klar senast 2015. Sundsvalls kommun och
Banverket har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring om åtgärderna och projektets har inlett sin
förberedelsefas.
u Banverket har genomfört en förstudie för Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand under 2008 vilken finansierats av kommunerna i Sundsvallsregionen.

u

u

En överenskommelse om finansieringslösning för ny
E4-sträckning från Njurunda i söder till Skönsberg i
norr har träffats med Vägverket. Arbetet med detaljplaneprocesserna pågår.
Fördjupad översiktsplan för Korsta-Tunadal-Ortviken har varit på samråd. Som resultat av samrådet
sker en omarbetning av förslaget. Planen syftar till att
möjliggöra en etablering av kombiterminal i Tunadals hamnområde.

➧ Minskad klimatpåverkan – ökad energieffektivisering
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
u Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag om kollektivtrafikutredning har en projektplan med åtgärder tagits
fram. Investeringsmedel för projektet har avsatts.
u Ett energinätverk har bildats inom processen. Syftet
är att samordna aktiviteter till Sundsvallsbor och föreningar.
u Flera seminarier har genomförts kring klimatfrågor
som klimateffektivt byggande och om mat, klimat,
miljö och hälsa.
u För att minska klimatpåverkan, kostnader och ökad
trafiksäkerhet har ett förslag till nya reseregler för
kommunkoncernen arbetats fram under hösten. Förslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen under februari 2009.
u Investeringar har gjorts i ny biobränslepanna i Matfors samt konvertering till biobränsleeldning i Granloholmsverket.
u Förstudie för biogaskombinat pågår och kommer att
färdigställas vid halvårsskiftet 2009.
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Nämnd/
bolag

Ansvarig
förvaltning

Strategi klar. Arbetena med projekten Ostkustbanan, Ådalsbanan, Mittbanan, Botniska korridoren, SÖT, (Sundsvall, Östersund, Trondheim)
Midlanda m.m. fortskrider med utgångspunkt i
strategin.

KS

KSK

Skapa sektorsövergripande
nätverk utifrån ett medborgarperspektiv som stöd
i den kommunala myndighetsutövningen.

Miljökontoret, Socialtjänstens enhet för serveringstillstånd och Stadsbyggnadskontoret byggnadsavdelning stämmer av ärenden som rör alla
tre förvaltningarna. Föreslagna åtgärder förs in
respektive verksamhets processer, rutiner och
checklistor.

SBN

SBK

Arbeta med nya metoder
och arbetssätt för förbättrad tjälsäkring av kommunens vägar och gång- och
cykelvägar i det pågående
upprustningsarbetet.

Gatuavdelningen har genomfört två test för att
förbättra tjälsäkringen. Arbetet med att hitta nya
metoder för förbättrad tjälsäkring ingår i gatuavdelningens utvecklingsarbete och pågår inom
ordinarie verksamhet.

FN

FK

Arbeta fram en handlings- Insamling av matavfall från hushåll och verkplan för ökad andel åter- samheter kommer att påbörjas enligt framtagen
vinning och kompostering handlingsplan.
av den totala sopmängden
i Sundsvall.

Stadsbacken

MK

Arbeta fram en avveck- Utreds ihop med flera uppdrag. Uppdraget har
lingsplan för användning- två delar: dels fossila bränslen för fjärrvärme och
en av fossila bränslen i energiproduktion, dels fordonsflottan.
kommunen. För kommunens fordon är en halvering av koldioxidutsläppen
under mandatperioden ett
tydligt delmål.

KS

KSK

Verka för att det byggs fler Förslag redovisade i stadsbyggnadsnämnden och
hus i trä, även flerfamiljs- implementerade i ordinarie verksamhet.
hus.

SBN

SBK

Gör kommunens över- Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om mittgångsställen och gång- refuger och gupp. Vid gångtunnlar röjs vegetatunnlar tryggare och säk- tion.
rare.

SBN

SBK

Inrätta ett ständigt pågå- Stadsbyggnadskontoret avser föreslå Stadsbyggende demokratiskt stads- nadsnämnden besluta om ny handlingsplan för
visionsarbete.
att driva arbetet i den ordinarie verksamheten.

SBN

SBK

Uppdrag

Vad har hänt?

Arbeta fram en strategi
för arbetet för statliga
infrastruktursatsningar i
Sundsvallsregionen.
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Uppdrag från kommunfullmäktige

Samhällsbyggnad

Foto: Anders Thorsell

Uppdrag

Vad har hänt

Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Skriv in i kommunens ITprogram att kommunen
ska arbeta för ett trådlöst
bredbandsparaply
som
stärker landsbygdens möjlighet till bredband.

Trådlöst bredband finns redan genom nätägares utbyggnad av turbo-3G i kommunen. Inga
beslut tagna, endast bevakning av bredbandsfrågorna. Kommer att föreslå att ansvaret för
bredbandsfrågorna flyttas från SBK till KSK:s
utvecklingsavdelning.

SBN

SBK

Stärk kommunens enga- Fokusera arbetar med ett antal aktiviteter för att
gemang för framväxten stärka framväxten av biodrivmedel i Sundsvalls
av alternativa drivmedel i kommun.
Sundsvall.

Stadsbacken

SEAB

Verka för att andelen för- Fokusera arbetar med att öka kommunens annyelsebar energi i kom- vändande av förnyelsebar energi.
munen ska öka bland annat genom att verka för
ökad utbyggnad av vindkraften.

Stadsbacken

SEAB
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Viktiga händelser
Ny E4
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2008 att kommunen medfinansierar E4 Sundsvall med 250 Mkr.
Därefter har Vägverket och Sundsvalls kommun undertecknat en avsiktsförklaring, som i april överlämnades till regeringen. I början av september offentliggjorde infrastrukturministern att projektet ingår
i regeringens närtidssatsning. För närvarande pågår
Vägverkets revideringar/kompletteringar av vägutredningen. Parallellt med detta driver kommunen ett
omfattande planeringsarbete för att såväl möjliggöra
byggande av E4 Sundsvall som att aktivt driva utvecklingsmöjligheter som uppstår kopplat till projektet.
Oljeutsläppet i Tunadal
Ett större oljeutsläpp inträffade i Tunadalshamnen i
slutet av mars. Utsläppet medförde stora insatser från
räddningstjänsten, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och kustbevakningen. Saneringar genomfördes i
Tunadalshamnen, Nyhamnsområdet i Njurunda och
västra sidan av Alnö. Kostnaderna för arbetet med oljeskadan blev cirka 2 mkr. En kostnad som kommunen får stå för eftersom man inte har kunnat fastställa
varifrån oljan har kommit.
Närnatur för invandrare och Skogens dag
Miljökontoret driver bland annat projektet Närnatur
för invandrare, inom vilket man ordnat föreläsningar
och utflykter med 150 deltagare från SFI-utbildningen. Skogens dag vid Sidsjön i september hade ca 800
besökare.
Svårt med blandade upplåtelseformer
Höga boendekostnader i nyproducerade hyresrätter
innebär svårigheter att åstadkomma blandade upplåtelseformer i nya stadsdelar.
Kontanthanteringen på linjebussarna upphör
Kontanthantering på stadstrafikens bussar upphörde
den 1 december efter ett beslut från Arbetsmiljöverket.
Uthållig kommun
Kommunen har undertecknat en avsiktsförklaring att
tillsammans med Energimyndigheten delta i programmet Uthållig kommun. Ytterligare drygt 60 kommuner deltar också i programmet, som ska bedrivas under
tre år. Syftet med programmet är att stärka kommuFoto: Ulf Wallin
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Samhällsbyggnad
nernas arbete med energi- och klimatfrågorna och
föra in energiperspektivet ytterligare i såväl kommunal
verksamhet som lokalsamhället.
Sanering av Nyhamn
Saneringen av Nordtanks verksamhet på Nyhamns
industriområde fortsätter. Under 2008 har 108 ton
kemikalierester transporterats bort, och fem cisterner
eller tankbilssläp och en oljeavskiljare har rengjorts.
Kostnaderna uppgår hittills till ca 1 mkr. Saneringsförsäkringen ska ersätta miljökontorets utlägg för saneringen. Fortfarande finns ungefär 100 ton avfall kvar,
arbetena fortsätter under 2009.

Ekonomi
Generellt kan sägas att samhällsbyggnadsverksamheterna har drabbats av minskade intäkter och ökade
kostnader till följd av en vikande konjunktur samtidigt som stora kommunala satsningar har gjorts på
planering för och anläggning av bebyggelse- och infrastruktur, där en stor del av den verksamheten inte
blir intäktsbringande för kommunen.
De större exploaterings- och infrastrukturprojekten har medfört ökade kostnader för konsulttjänster
och utredningar samt ökade kostnader för mark- och
deponisaneringar. Samtidigt har flera verksamhetsområden fått minskade intäkter t.ex. byglov, elnät och
djurskyddsinspektion.

Framtiden
• Samhällsbyggnadsprocessens verksamheter står de
närmaste åren inför många stora utmaningar. Det
handlar om att ställa om energi- och transportsystemen för en minskad klimat- och hälsopåverkan
och samtidigt anpassa kommunkoncernens verksamheter till ett förändrat klimat. Stora satsningar
på bland annat infrasystem för vatten och avlopp, el,
fjärrvärme/-kyla är och kommer att bli nödvändiga.
Vidare måste den vikande konjunkturen mötas
på bästa möjliga sätt där den lokala och regionala
tillväxten kan utvecklas och bli mer långsiktigt hållbar.
• I det arbetet spelar de stora infrastrukturprojekten
(E4, järnvägen genom stan, resecentrum, kombiterminal mfl) en nyckelroll, men även bostadsförsörjningen och en samhällsplanering med framförhållning utgör viktiga förutsättningar för att utveckla
Sundsvalls roll som attraktiv stad och nav i regionen.
Kultur- och teaterhus, evenemangsarena och äventyrsbad är exempel på ytterligare stora satsningar av
stor betydelse den närmaste tiden.
• Att klara av dessa stora projekt, satsningar och
omställningar har emellertid redan nu börjat påfresta organisationen. Det är möjligt att under kortare
perioder hantera konjunkturtoppar och extra offentliga satsningar med en organisation som, liksom i
dagsläget, är dimensionerad för ”normalår”, men i
längden blir det en belastning som riskerar att skapa
arbetsmiljöproblem, högre sjuktal och kortsiktighet.
Då samhällsbyggande omfattar långa processer från
planering till genomförande och färdigställande,
finns det en tröghet i övergången mellan hög- och
lågkonjunktur där arbetsbelastningen är fortsatt
hög. Det är av yttersta vikt att detta beaktas och
bedöms i samband med att framtida beslut fattas
rörande samhällsbyggnadsprocessens ekonomi eller
ytterligare satsningar och uppdrag till och inom processens verksamheter.
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Verksamhet

Fritid och Kultur

Fritid och kultur
Området fritid och kultur syftar till att ge sundsvallsborna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt
liv. Inom verksamhetsområdet ryms till exempel bibliotek, museum, fritidsanläggningar, stöd till idrotts- och kulturorganisationer, kulturskola, parker, lekplatser och aktiviteter för äldre och funktionshindrade.

Mål och måluppföljning
➧ Sundsvallsborna ska uppfatta sin livsmiljö som god
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Mediebevakning och marknadsföring
Både idrotts- och kulturverksamheterna får generellt
stor bevakning i lokala media. Det är en viktig del av
verksamheternas arbete att göra utbudet känt, så att så
många som möjligt tar del av de aktiviteter och arrangemang som erbjuds.
Service till föreningslivet
Genom en enkät har föreningarna lämnat synpunkter på
tillgången till träningstider och servicenivå. Svaren var
övervägande positiva, men de har också lett till förändringar i arbetet för att förbättra servicen till föreningarna.
Ungdomsdialog och inventering av anläggningar
I Ungdomsdialogen har ungdomar i årskurs 6 och 9,
cirka 1 400 barn, besvarat en enkät om sin medverkan i
föreningar och lämnat synpunkter på fritidsaktiviteter i
det egna bostadsområdet. Alla idrotts- och fritidsanläggningar har också inventerats, för att kartlägga vad som
finns i de olika bostadsområdena. Resultatet har redovisats i olika sammanhang och kommer att användas i den
fortsatta planeringen av bostadsnära anläggningar.
Kvalitetsutveckling av fritidsgårdarna
På fritidsgårdarna har ett utvecklingsarbete bedrivits,
tillsammans med Nacka och Helsingborgs kommuner,
för att ta fram verktyg för certifiering av kvaliteten vid
fritidsgårdar. All personal på fritidsgårdarna har deltagit i kompetenshöjande fortbildning som bekostats av
Ungdomsstyrelsen.
Kommunens innevånare mycket nöjda med kulturoch fritidsverksamheten
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning hösten
2008 visar att sundsvallsborna är mycket nöjda med
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kultur- och fritidsverksamheten. Sundsvall har högre
betygsindex än genomsnittet av de undersökta kommunerna i resultatet av hur nöjd man är med kommunens
verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) vad gäller området Fritid-kultur. Bedömingen av Sundsvall som en
plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) visar att
området Fritid (som innefattar både idrotts-, fritids- och
kulturverksamhet) har ett högre betygsindex än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.
Barn och ungdomar lånar fler böcker
Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur har ökat
med 1,5 %. Bokbussens utlåning har ökat med 12 %
som en följd av ett strategiskt arbete med fokus på barn
och ungdomar. Nya programaktiviteter som bland annat baby-bokprat, läxhjälp för invandrare, bokcafé för
funktionshindrade och förändrad bokuppställning på
barn- och ungdomsavdelningen har fått mycket god respons. Intresset för media på andra språk, speciellt engelska, ökar allt mer från ungdomar och unga vuxna.
Stadsvandringar och visningar
Sundsvalls museums stadsvandringar sommartid har i år
utökats med nya teman som Åkroken, konsten i Stenstaden och framför allt de mycket uppskattade dramatiserade vandringarna Människor i staden. Utöver offentliga vandringar och utställningsvisningar bokas många
vandringar av grupper och företag.

Inventering av offentlig konst
Efter sommaren startade en inventering av den offentliga konsten. Arbetet innefattar inventering, fotografering och lagring av uppgifterna i en databas. Vissa delar
kommer även att presenteras på kommunens hemsida,
vilket gör den offentliga konsten mer tillgänglig för
allmänheten.

Fritid och Kultur

Foto: Bengt Wanselius

➧ Alla sundsvallsbor ska ha möjlighet till ett aktivt liv i
gemenskap med andra
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Bidrag till föreningslivet
För att veta hur stödet till föreningslivet kan förbättras
har en utredning genomförts. Den behandlar dels frågan om hur stödet till föreningarna kan förbättras (ett
uppdrag från kultur- och fritidsnämnden) och dels en
översyn av möjligheter till samordning av kommunens
bidragsgivning till föreningslivet (ett uppdrag i MRP
2008). I utredningens första del ingick en enkätundersökning till drygt 700 föreningar, där de fick svara på vad
de tycker om information, service och regelverk bland
annat. Kommunfullmäktige har därefter, på kultur- och
fritidsnämndens förslag, beslutat att alla kommunala
föreningsbidrag ska samordnas under kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med att genomföra förändringen,
och ytterligare utreda föreningsstödets regelverk, fortsätter under 2009.
Fotbollsfält för barn och ungdomar
Ett fotbollsfält för ungdomar i Sundsvalls hamn invigdes i september. Fältet innebär en ny möjlighet för barn

och ungdomar att få spela på bra gräsunderlag. Förutom
att erbjuda bra träningsmöjligheter för barn och ungdomar blir det också möjligt att genomföra ungdomscuper
i centrala Sundsvall.
Ungdomsdemokrati
Vid två Ungdomsforum har ungdomar fått möta politiker för att diskutera frågor som ungdomarna anser
angelägna. En mängd spännande åsikter och områden
har lyfts fram, där ungdomar vill vara med och påverka.
Ett ungdomsråd bestående av gymnasieungdomar har
också bildats under året.
➧ Folkhälsan ska stärkas och ohälsa förebyggas aktivt
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Skidåkning på Södra berget
Den nya konstsnöanläggningen i Sidsjön, Södra bergets
slalombacke och längdspåren på Ängen har inneburit att
båda backarna och spåren har varit tillgängliga under
en längre period under 2008 än vad som tidigare varit möjligt. Därigenom har antalet dagar för skidåkning
ökat för föreningar, skolor och spontanbesökare i alla
åldersgrupper.
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Odenshov välbesökt
Den nya näridrottsplatsen (spontanaktivitetsanläggningen) Odenshov i Nacksta har blivit populär och används av både grupper och enskilda individer. De flesta
besöken sker på eftermiddagar, kvällar och helger. Sammantaget bedöms Odenshov i snitt ha cirka 50 besökare
per dag.
Ökad användning av skolans lokaler
Ett av utredningsuppdragen i MRP 2008 var att undersöka möjligheterna att öka användningen av skolans
lokaler över dygnet. Utredningen visade att det finns ett
visst, men förhållandevis litet, behov av ökad förhyrning
av skollokaler. Den pekade även på en intressekonflikt
mellan uthyrning av skollokaler och andra föreningsdrivna samlingslokaler.
➧ Utbudet av kultur- och fritidsliv främjar kreativitet och
utveckling i Sundsvall
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Kultur- och teaterhus
Ett nytt kultur- och teaterhus planeras i anslutning till
Kulturmagasinet. Kommunen vill skapa en sjudande
mötesplats för Sundsvalls medborgare och gäster, en
plats för kultur i alla former präglad av öppenhet och
mångfald. Barn, ungdom och vuxna ska här finna rum
för både intryck och egna uttryck. Under året har en in-

ternationell arkitekttävling genomförts vilken vanns av
den finländske arkitekten, Harri Mäkiaho.
Utvecklingspott
En utvecklingspott om 2,5 mkr skapades i kultur- och
fritidsförvaltningen genom en omfördelning av acumulerat överskott från 2007. Under året har 13 ansökningar beviljats. Bland dessa kan nämnas: Biblioteket har fått
bidrag för leasing av två mediejukeboxar, ungdomsavdelningen och fotomuseet har tillsammans fått medel
till en ungdomsverksamhet kallad Det kreativa navet,
ungdomsavdelningen har fått bidrag till filmprojekt på
fritidsgårdarna, kulturavdelningen gör en förstudie för
ett medielabb i Barkassen, kulturavdelningen och Kulturskolan samverkar i projektet Spela teater på teatern
och idrotts- och fritidsavdelningen har fått medel till
naturskolan Kom Ut.
Mittnordisk scenkonstfestival och Kulturting
I samarbete med Landstinget Västernorrland arrangerade förvaltningen en Mittnordisk scenkonstfestival.
Under tre dagar fylldes alla scener i teaterkvarteren och
Kulturmagasinet med teater- och dansgrupper från
Norge, Finland och Sverige. Festivalens föreställningar
blev mycket välbesökta och fick en god bevakning från
media. Samtidigt med festivalen arrangerades länets årliga Kulturting som också hade scenkonst som tema.

Uppdrag från kommunfullmäktige
Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Ta fram en strategi för förbättrad Arbetet med detta uppdrag kräver dialog med
hälsa.
både politiken och t.ex. FATI. Uppdraget utreds ihop med flera andra MRP-uppdrag.

KS

MK

Bevara och utveckla grönytor och Förslag redovisat för Stadsbyggnadsnämnden
grönstråk i Stenstan också med beak- som föreslår att fastighetskontoret får i uppdrag
tande av klimatförändringarna.
att genomföra förslaget.

SBN

SBK

Skapa grönytor i hela Birsta-områ- Förslag redovisat för Stadsbyggnadsnämnden
det.
som föreslår att fastighetskontoret får i uppdrag
att genomföra förslaget.

SBN

SBK

Öka tillgängligheten till närbibliote- Utvecklingsarbete sker inom den ordinarie
ken särskilt för barn och unga.
verksamheten. Arbetet redovisas i årsredovisningar och verksamhetspresentationer.

KFN

KFK

Uppdrag
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Vad har hänt?

Fritid och Kultur
Framtiden

Foto: Mikael Bäckström

Viktiga händelser
• I augusti sattes spaden i jorden till äventyrsbadet i
Sundsvall. Badet byggs i anslutning till Sporthallen
vid Universitetsallén och kommer att erbjuda attraktioner för alla åldrar. Surfmaskin, tre vattenrutschbanor, barnpoolsområde är några av attraktionerna.
Relax med takterrass mot Selångersån samt en kombibassäng för rehabiliteringsträning och babysim
kommer också att byggas. Äventyrsbadet öppnar
sommaren 2010.
• Stödehusets inomhusbad har byggts om under
året och nyinvigdes i december.
• Sundsvalls museum gav lokal förankring till Ostindiefararen Götheborgs besök i Sundsvall i juli.
Genom utställning på museet av tekannor från
Kina och föremål från den ursprungliga Ostindiefararen, visades att män från trakten hade varit
med på de långväga resorna. En fotoutställning i
hamnen påminde också om Sundsvalls rika historia
som sjöfarts- och skeppsbyggarstad.

Ekonomi
Kostnader för IT och annan teknik, el- och uppvärmningskostnader med mera har ökat avsevärt
den senaste femårsperioden. De kostnadsminskningar som beslutades i kommunfullmäktige 2008
medför att rationaliseringar och effektiviseringar
måste sökas inom kostnaderna för personal och
lokaler.

• Kostnaderna för verksamheterna inom fritid och
kulturprocessen består till största delen av lokal- och
personalkostnader. För att kunna bedriva en god kultur- och fritidsverksamhet i framtiden, måste det bli
möjligt att minska lokalkostnaderna. Likaså måste ett
utvecklingsarbete ständigt pågå, för att personalens
kunskap och kapacitet ska användas på bästa sätt.
Olika tekniska lösningar kan här bli en bra hjälp för
att ge kommuninvånarna god service.
• För biblioteksverksamheten ger den tekniska utvecklingen möjlighet att öka tillgängligheten och
erbjuda allmänheten nya tjänster, samtidigt som de
datoriserade systemen ställer stora krav på uppgraderingar av system, programvaror och datorer. Inom
verksamheten bör man diskutera om bokbestånd
och service kan ges genom mobila bibliotek, som ett
alternativ till egna, fasta lokaler, eller om man kan
skapa nya former av närbibliotek i andra lokaler som
exempelvis skolor eller servicehus.
• Planeringen av det nya kultur- och teaterhuset invid Kulturmagasinet kommer, om kommunfullmäktige så beslutar, att fortsätta under 2009. Det arbetet
ska bedrivas i flera olika arbetsgrupper, med deltagare
från Kultur & Fritids avdelningar, Scenkonstbolaget,
Kulturskolan, föreningsliv och andra aktörer inom
kulturområdet. Arbetsgrupperna ska belysa bland annat samarbetsmöjligheter, verksamhetsutveckling och
profilfrågor. Planeringsarbetet kommer att kunna ge
goda effekter även på dagens verksamheter.
• Från 2009 har kultur- och fritidsnämnden det
samlade ansvaret för bidrag till föreningslivet. Inom
Kultur & Fritid fortsätter nu arbetet med en översyn
av regelverken och förändring av organisationen för
handläggning av föreningsbidragen.
• Verksamheter för barn och ungdomar är sedan lång
tid högt prioriterade. För processen Fritid och kultur
är det övergripande målet Aktivt folkhälsoarbete och
i undertexten står ”… att idrotts- och kulturlivet ska
verka för stärkt folkhälsa, med fokus på de grupper
som idag inte deltar” och att förebyggande arbete
och tidiga insatser är viktiga. Verksamheterna inom
processen bör, utifrån detta perspektiv, även stärka
utbudet av och informationen om kultur- och fritidsverksamheter till den äldre befolkningen. De äldre är
en grupp som växer i antal, och anpassningar i verksamheterna kan behövas för att öka tillgängligheten
för dem. Kultur- och fritidsverksamhet kan få en stor
betydelse för att förebygga fysisk, psykisk eller social
ohälsa. Verksamheterna ger rika möjligheter till samvaro och gemenskap med andra människor, vilket är
positivt.
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Verksamhet

Arbete och 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 precis den kunskap och utbildning som företag och organisationer behöver. 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 måluppföljning
➧ Sundsvallsborna ska ha förutsättningar att klara egen
försörjning
Måluppfyllelsegrad: Negativ utveckling
Antal hushåll som fick försörjningsstöd har i stort sett
varit konstant mellan åren 2007 – 2008. Dock kunde en
markant ökning under december 2008 konstateras. Det
utbetalda försörjningsstödet 2008 ökade med 6 mkr i
jämförelse med 2007, eller ca 7 %. Den huvudsakliga
förklaringen till detta bedöms vara att de hushåll som
fick försörjningsstöd har mindre egna inkomster än tidigare (a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning) vilket ledde
till högre försörjningsstöd.
Beträffande ungdomar 18 – 25 år har antalet hushåll
som någon gång under året fått försörjningsstöd minskat något från 2007 till 2008. Minskningen kan bero
på ett ökat utbud på arbetsmarknaden, åtminstone det
första halvåret och samtidigt en stark satsning genom
FAVIs olika arenor för ungdomar. Den tid ungdomarna
fick försörjningsstöd har dock ökat något.
Socialtjänsten har egna kompetenshöjande verksamheter såsom JobbCenter, HillstaCenter, Trägruppen,
Minerva, Grönborgs Handtryck och Trampolinen. Dessa verksamheters deltagare är normalt äldre än åldersgruppen 18-25 år. Under 2008 var det 47 deltagare som
fick försörjningsstöd och som under året avslutade sin
tid på respektive verksamhet. Av dessa 47 personer blev
i snitt 38 % (18 personer) självförsörjande.
➧ I Sundsvall finns förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Sundsvall hade en positiv utveckling under första halvåret 2008. Under sommaren började avmattningen i
konjunkturen märkas i Sundsvall och under hösten
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har 580 personer varslats. Kommunen har därför tagit
initiativ till samverkan med andra aktörer såsom länsstyrelsen, Agera (Arbetsgivarringen i Sundsvall) och
arbetsförmedlingen för att kunna på bästa sätt hantera
dessa varsel. Företagen anser att företagsklimatet generellt har blivit bättre i Sundsvall. Det som kan förbättras
är attityden till företagande, service samt möjlighet att
rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Som ett steg
i att förbättra servicen till företagen har Sundsvall Business Region (SBR) bildats där Åkroken Science Park,
Investera i Sundsvall och Företagslotsen flyttar ihop och
samarbetar under nämnda varumärke. I april genomfördes en företagarvecka som innehöll information i kommunfullmäktige om handelns utveckling, seminarium
med företagare angående företagsklimatet samt att hela
kommunfullmäktige under en dag besökte 100 företag.
Dessutom har 54 företagsträffar med olika teman genomförts och totalt 1 090 företag/personer har deltagit.
Företagslotsen har besökt 400 företag för att informera om kommunens verksamhet samt stötta dem i
deras utveckling. De synpunkter som uppkommer vid
dessa möten rör främst utbyggnaden av infrastrukturen,
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, skapa
en e-tjänstsida för företagen samt företagsanpassade öppettider hos kommunen.
Inom Åkroken Science Park har det påbörjats olika
utvecklingsprojekt. Innovationsalliansen och Affärsnytta med IT samt Centrum för forskning och ekonomiska
relationer. Packaging Mid Sweden arbetar med regionala
aktörer inom förpackningsområdet och förpackningsrelaterad verksamhet. Samverkan sker inom områdena
forskning och affärsutveckling. Genom projektet har regionen stärkt sin position som ett internationellt skogligt innovationsområde. Samverkansavtal har tecknats
med partners i Kina och Japan.

Arbete och tillväxt
Investera i Sundsvall har arbetat med 102 etableringar
av varierande storlek och verksamhetsinriktning. Detta
har resulterat i 7 etableringar med totalt 116 arbetstillfällen. Utöver detta har Investera stöttat fyra befintliga
företag att utöka sin verksamhet med totalt 91 arbetstillfällen. Exempel på etableringar/utökad verksamhet är
Försäkringskassans kundcenter, 3PL (tredjepartslogistik
företag) och CER – Centrum för ekonomiska relationer.
Mest uppmärksammat är Investeras arbete med Sundsvallskonsortiets försök att köpa delar av Vin & Sprits
verksamhet.
Kommunen, länsstyrelsen och länets övriga kommuner, samarbetar inom det treåriga projektet Arena
Miljölänet Västernorrland. Syftet är att tillvarata och
förstärka lokala initiativ för ökad miljödriven utveckling
utifrån miljömål och regionalt tillväxtprogram. SAMT,
Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt är ett
projekt inom Arena Miljölänet som syftar till att stärka
företagen i Sundsvall och regionen genom att skapa starka nätverk och miljösatsningar anpassat till företagets
behov. Intresset har varit stort under året och ett 20-tal
företag genomfört det första steget i företagssupporten,
miljöcoach. SAMT har även bjudit in företag, andra
kommuner och organisationer till seminarier inom klimat- och energieffektiva byggnader och hållbara inköp.
Sundsvall stödjer landsbygdsutvecklingen genom att
delta i EU-programmet Leader, vars syfte är att förbättra
möjligheten för människor att leva och försörja sig på
landsbygden.
Befolkningsutvecklingen har varit positiv under
2008 och Sundsvalls befolkning uppgick i december
till 94 955 invånare vilket är det högsta befolkningstalet
någonsin.
Utflyttningen är inte lika hög som föregående år och
födelsenettot är dubbelt så högt som tidigare år. Inflyttningslotsen har varit i kontakt med 401 hushåll under
året vilket resulterat i att 243 personer valt att flytta till
Sundsvall.
➧ I Sundsvall finns möjligheter till kompetensutveckling
som leder till jobb
Måluppfyllelsegrad: Negativ utveckling.
Den totala arbetslösheten i Sundsvall har under 2008
varit lägre än tidigare år.
FAVI har som mål att 75 procent av deltagarna ett år
efter avslutad aktivitet ska finnas i arbete, studier, praktik
eller annan sysselsättning. De uppföljningar som gjorts
pekar på skillnader i måluppfyllelse mellan verksamheterna. Måluppfyllelsen när det gäller deltagarna inom
vuxenutbildningen är positiv. När det gäller deltagarna
inom övriga verksamheter i förvaltningen (arbetsmarknad och integration) är bedömningen negativ och blir
sammantaget för hela FAVI negativ. I jämförelse med
2007 kan konstateras en viss försämring av måluppfyllelsen.

Foto: Anders Thorsell

FAVI har under 2008 genomfört ett antal satsningar.
De rör bland annat tidig yrkesbedömning för ett snabbt
inträde på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare,
individualiserad verkstadsutbildning, nya och behovsinriktade yrkesutbildningar i samverkan med företag och
en utveckling av samarbetet mellan FAVI och socialtjänsten när det gäller vuxna med försörjningsstöd. Vuxenutbildningen har utökat företagskontakterna för att få
en bättre bild av näringslivets efterfrågan på kompetens
och åstadkomma en ökad anpassning mellan efterfrågan
och utbud. Arbetet med den nya modellen för svenska
för invandrare som lanserades under 2007 har fortsatt
under 2008. För att öka möjligheterna till jobb för deltagarna har verksamheten inom Cyberia dels flyttat till
lokaler i Birsta City, dels utökat målgruppens inriktning
till att även omfatta handel och försäljning. Dessutom
har ett antal EU-projekt startats under året, bland annat med syfte att utveckla nya arbetsmarknadsarenor
där våra deltagare kan genomföra arbetsprövningar och
få praktik. Inom verkstadsindustrin har initiativ tagits
att skapa en verkstadsutbildning i samverkan med kommunen.
➧ Starka förutsättningar för utveckling i Sundsvallsregionen
Måluppfyllelsegrad: Positiv utveckling
Inom arbetet med att utveckla Sundsvallsregionen har fördjupade analyser påbörjats för utveckling av kollektivtrafiken, Mittbanan, Ostkust/ Ådalsbanan/Botniska korridoren, Sundsvall Härnösand flygplats - Midlanda samt flytt av
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kombiterminalen till Tunadal. I övrigt pågår lobbyarbetet
inom infrastrukturplanering, speciellt för järnvägen genom
centrum samt godstrafikorienterade järnvägsåtgärder för
att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Inom Sundsvallsregionen har det genomförts en inventering av andra möjliga samverkansområden förutom infrastruktur. Redan nu har samarbetet i praktiken
utökats till att även inkludera kompetensförsörjning och
diskussioner förs om samarbeten även inom IT och
socialtjänst.
Sundsvallsregionen ingår delvis i den planerade Region
MittSverige bestående av Jämtland samt Sundsvalls och
Ånge kommun. En ideell förening har bildats med syfte att
förbereda införandet av en ny regionkommun.
Sundsvall har tillsammans med Östersunds och
Trondheims kommuner startat ett treårigt interregprojekt som syftar till att stärka de tre städerna som motorer i sina respektive regioner. Flera större och mindre
konferenser har arrangerats under hösten med fokus på
studentsociala frågor och utveckling av grön trafik mellan kommunerna.
➧ Sundsvallsregionen ska vara sedd, hörd och aktiv aktör
i världen
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Infrastruktursatsningen kring E4 Sundsvall genererade
positiv respons i media.
I början av september blev Sundsvall nominerad till
Årets Handelskommun, dock utsågs Karlstad till mottagare av utmärkelsen detta år.
Under året har ”Norrlands Huvudstad” tagit fram
ett särskilt marknadsföringspaket till besöksnäringen.
Vidare har marknadsföringskampanjer genomförts vid

större arrangemang i Sundsvall. En kampanj på Gotland,
i samarbete med Gotlandsflyg, har resulterat i att 34%
fler gotlänningar tog flyget 2008 för att turista i Sundsvall jämfört med år 2007. Under november-december
genomfördes en större marknadsföringskampanj för att
stärka Sundsvalls varumärke som det självklara besöksmålet för julshoppingen. Arbetet har också fortlöpt med att
ta fram en ny hemsida som ska fungera som en övergripande turistportal och samverkansplattform (inkl. paketering, bokningsprogram) för alla besöksnäringsaktörer i
Sundsvall.
Under våren beslutades att kommunens internationella arbete ska inriktas på verksamhetsutveckling/personalutveckling, EU-frågor samt ökad befolkning och
fler arbetstillfällen.
Arbetet med att publicera delar av kommunens hemsida på engelska blev klart.
Under hösten deltog politiker och tjänstemän vid
ett årligt återkommande seminarium i Bryssel (OPEN
DAYS) som handlar om regionerna i EU och arbetet
med strukturfondsmedel för tillväxt och arbete.
Varumärkesarbetet som startar under 2009 kommer att
ge en positiv effekt för att Sundsvall ska bli sedd, hörd
och aktiv aktör i världen. Varumärkesarbetet kommer
i ett första steg att leda till ökad kunskap om vad som
särskiljer Sundsvall från andra kommuner och vad gör
Sundsvall attraktivt för människor och företag. Resultatet av varumärkesarbetet ska sedan implementeras i
den kommunala organisationen under 2010. Utöver
detta kommer marknadsföringsarbetet att inriktas på
att Sundsvalls planerade infrastruktursatsningar ska få
ett ökat genomslag i media och därigenom stärka marknadsföringen av Sundsvall.

Uppdrag från kommunfullmäktige
Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Samordna kommunens internatio- Under våren 2009 lämnas förslag på hur det
nella arbete och revidera den nuva- internationella arbetet kan inarbetas i mål- och
rande strategin.
resursplanen.

KS

KSK

Stärk samarbetet även för vuxna mel- Utvärdering presenterad för NAVI och SN. Utlan socialnämnden och NAVI.
vecklingsarbete ska pågå under 2009.

NAVI

FAVI

Utveckla samarbetet mellan utbild- Uppdraget hör ihop med ett antal andra verkning och näringsliv genom kompe- samheter, såsom praktikpoolen, College och
tensrådet.
Kvalitetslab, där kompetensrådet har varit inblandat. Utöver detta finns ett antal projekt
inom FAVI som arbetar med samarbete mellan
utbildning och näringsliv som förutsättning för
att projektet ska lyckas.

NAVI

FAVI

Uppdrag
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Vad har hänt?

Arbete och Tillväxt
Viktiga händelser
• Regeringen satsar på E4 Sundsvall och högbron.
Arbetet påbörjas år 2010.
• I juni invigdes Centrum för forskning om ekonomiska relationer som ska bedriva forskning
med koppling till spetsområdet Bank, försäkring,
pension och revision.
• Företagslotsen har stöttat Servicecentralen i
Sundsvall AB i arbetet att etablera en biltvättsanläggning som enbart använder sig av miljöteknik.
• Sundsvall har visat sig under året vara en välbesökt destination då Sundsvall har den största
procentuella ökningen i riket vad gäller rumsbeläggningen.
• Under perioden har informationsavdelningen
tillsammans med ”Sundsvall - Norrlands Huvudstad” arbetat med marknadsföring av Sundsvall
genom TV-programmet Körslaget som sändes i
TV4 med start under annandag jul.

Ekonomi
De kostnader som ökat mest under senare delen av
året är kostnader för försörjningsstöd på grund av
förändringar socialförsäkringssystem ett. Kostnaderna befaras stiga ytterligare när beslutade försämringar
av sjukförsäkringar som trädde ikraft den 1 juli 2008
slår fullt ut.

Framtiden
• Med tanke på den rådande ekonomiska situationen i
landet och övriga världen finns risk för att antal varsel
kommer att öka under 2009. Arbetslösheten har ökat i
början av 2009 och förutspås öka till 9 % i riket under
2009. Förändringarna av arbetsmarknadspolitiken har
också gjort att många arbetslösa ungdomar inte anmäler
sig som arbetssökande eftersom arbetsförmedlingen inte
har något att erbjuda. Mörkertalet kan därför vara stort.
Ökningen av försörjningsstödet pekar också i riktningen
att fler än som syns i statistiken faktiskt är utan arbete.
De nya reglerna inom sjukförsäkringen kan innebära att
en stor mängd personer förlorar sin sjukpenning och
eventuellt kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd.
• En ökad arbetslöshet kommer att märkas bland annat
genom ett ökat antal sökande till vuxenutbildningen och
kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet
samt att behovet av ekonomiskt bistånd ökar. Prognosen
för år 2009 pekar på att kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att öka till ca 95 mkr för att sedan öka
än mer under 2010. Andra faktorer som påverkar försörjningsstödets kostnadsnivå är inflationen, som ligger
till grund för riksnormen som är kopplat till prisbasbeloppet. För att på bästa sätt möta den förväntade utvecklingen, görs en satsning under 2009 att effektivisera
handläggningsprocessen där både administrativa rutiner
och arbetsmetoder för att minska tiden med försörjningsstöd står i centrum.
• Genom att öka utbildningsinsatserna under lågkonjunkturen kommer fler människor att ha bättre förutsättningar att få ett arbete när konjunkturen vänder
uppåt igen. Hög kompetens hos arbetskraften är en
viktig konkurrensfaktor för företagens överlevnad. Den
är också en strategisk konkurrensfaktor för Sundsvallsregionen både när det gäller att bibehålla företagen och
när det gäller att bli en region dit företag söker sig för
nyetablering. För att kunna fånga upp framtida behov
av arbetskraft ska ett pilotprojekt startas under 2009 där
man ska hitta en modell för att regelbundet fånga upp
behoven och sedan kanalisera dem till en mottagarorganisation.
• För att hantera Sundsvalls svaga befolknings- och sysselsättningsutveckling de senaste åren kommer en tillväxtstrategi tas fram som fokuserar på följande tillväxtförutsättningar: infrastruktur/fysisk planering, regional
utveckling, kompetensförsörjning/kompetensrekrytering, attraktiv stad/modern kommun samt förbättrat
företagsklimat.
• Sundsvalls kommun förväntas tillsammans med Timrå
och Härnösands kommuner ta över ansvaret för SundsvallHärnösands flygplats, Midlanda. Detta kommer eventuellt att innebära ökade kostnader för kommunen och
denna fråga ska ses över under 2009.
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Verksamhet

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

Mål och måluppföljning
➧ Effektivt och ansvarsfullt stöd med hög kvalitet utifrån
ett hållbarhetsperspektiv
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Anledningen är att arbetet med att definiera och prissätta verksamhetsstöds tjänster på ett enhetligt sätt fortfarande är i planeringsfasen. Även en tydlig modell för
mätning av kvalitet och effektivitet för de definierade
tjänsterna är kvar att göra. I planeringsfasen har arbetet
däremot fortskridit. Under december har kontakt tagits
med ett antal kommuner som utvecklat sitt verksamhetsstöd till en tydlig köp-sälj organisation. En affärsmodell ska arbetas fram under våren med de regler och
roller som gäller för verksamhetsstöd avseende prissättning, debitering, prisökning etc.
Utöver detta utvecklingsområde fortsätter arbetet
med åtgärder för verksamhetsstöds hållbarhetsaspekter;
livsmedel, transporter och energi.

➧ Övriga verksamheter ska känna ett högt förtroende för
Verksamhetsstödet
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
➧ Verksamhetsstödet ska utföra en service som uppskattas av kunden
Måluppfyllelsgrad: Oförändrad utveckling
Många aktiviteter som ska sträva mot en uppskattad service är fortfarande i planeringsfasen. Det är bland annat
den förändrade affärsmodellen som ska ge en tydligare
bild för kunden vad den betalar för och vad den kan påverka. En modell för mätning av effektivitet och kvalitet
är ytterligare en del som gör det tydligare för kunden
vad den får för pengarna.
Även projektet ”en väg in”, som ska förenkla kundens kontaktnät har en del kvar att göra, även om vissa
delar är genomförda.
En mätning av kundnöjdheten (NKI) inom flera
delar av verksamhetsstöd är under genomförande och
resultatet är ännu inte klart. NKI står för nöjd kund index, ett index för hur nöjda kunderna är med den verksamhet de handlar med.

Foto: Ulf Wallin
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Verksamhetsstöd
Uppdrag från kommunfullmäktige
Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Skapa och bibehåll en gemensam Utredning visade att det inte finns något behov
verkstad för kommunen.
av en gemensam verkstadsorganisation.

FN

FK

Ur ett helhetsperspektiv skapa mer Utredningens resultat har blivit riktlinjer för
flexibla lokaler och inicitament för projektering.
flexibelt nyttjande.

FN

FK

Införa rutiner i upphandlingen för Utredningen färdig. Remissbehandlades och
att miljövänliga och lokalt produce- slutredovisades i december.
rade varor ska handlas upp så långt
det är möjligt.

FN

FK

Minska de kommunala transporterna Utredning färdig. Remissbehandlas och beräkgenom ett samordnat och aktivt arbete nas slutredovisas våren 2009.
och en samlad fordonshantering.

FN

FK

I högre utsträckning övergå till E- Pågår enligt plan. Redovisas kontinuerligt i
handel.
ekonomisamrådet. Beslut i MRP om införande
och finansiering.

FN

FK

Öka användningen av skolans lokaler Inga beslut har fattats men berörda förvaltningöver dygnet.
ar ser över vilka åtgärder som kan genomföras
och vars kostnader kan täckas inom befintliga
ramar. Mer kostsamma åtgärder redovisas till
nämnd för beslut om fortsättning.

FN

FK

I syfte att frigöra resurser för inves- Stadshuset är sålt. För AMU-center pågår proteringsbehov sälja de fastigheter som cessen.
kommunen inte har verksamhet i. Det
handlar i första hand om AMU-center
och Stadshuset.

FN

FK

Minska energianvändningen genom Arbetet pågår och analys av påverkan av energipilotprojekt för förändrade beteen- förbrukningen sker våren 2009.
demönster och utred möjligheten att
skapa incitament för energibesparande åtgärder.

FN

FK

Uppdrag

Vad har hänt?

Viktiga händelser
• Införandet av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem fortsätter och upphandling av system är
snart klart. Under 2009 beräknas att installation och
anpassning av systemet påbörjas.
• Den första medborgarpanelen har genomförts, och
den handlade om kollektivtrafiken i Sundsvall. Panelen är ett enkelt verktyg för kommunen att få in ett
snabbt svar på vad medborgarna tycker.

Framtiden
För att kunna erbjuda medborgare/brukare/kunder så
mycket som möjligt för varje skattekrona är det viktigt
att organisationen systematiskt arbetar med att ständigt
förbättra sina tjänster. Detta är inte minst viktigt i en
lågkonjunktur. I en tid då resurserna minskar är det
framförallt fokus på att prioritera rätt saker som skapar
mest nytta i organisationen och till medborgare/brukare/
kunder.
Ett effektiviseringsprogram är framtaget som ska bemöta lågkonjunkturen. För verksamhetsstöds del handlar
det bland annat om att hitta ytterligare samordningsvinster i organisationen som med gemensamma resurser och
arbetssätt ska effektivisera kommunens verksamheter.
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Ledningsstöd

Ledningsstöd
I processen Ledningsstöd ryms det arbete som kommunen utför för att ledningen ska ha så bra förutsättningar som
möjligt att leda och styra.

Mål och måluppföljning
➧ Ledningsprocessen är sammanhängande och tydlig.
➧ Kommunstyrelsen känner högt (stort) förtroende för
ledningsstöd
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Kommunen har under 2008 fortsatt att utveckla arbetet
med att ta fram mål för verksamheten. Kommunens förtroendevalda har i seminarier med kommunens tjänstemän arbetat fram sina förslag till mål och resursfördelning. Under 2008 har kommunen också fortsatt att
förbättra sin årsredovisning och sina delårsredovisningar. Förbättringarna har gällt såväl form som innehåll och
arbetssätt.
Under 2008 började kommunen också använda sig av
ett nytt sätt att planera och prioritera projekt med koppling till IT. Arbetssättet ska i framtiden kunna användas i
all verksamhetsutveckling i Sundsvalls kommun.
Kommundirektören fastställde i början av 2008
kommunens IT-plan, en strategi för hur kommunen ska
prioritera bland de projekt som behöver IT-stöd.
➧ Kommunstyrelsen känner sig väl informerad för att
kunna fullgöra sin ledningsfunktion
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Varje år gör Sundsvalls kommun ett livsmiljöbokslut. I
livsmiljöbokslutet går man igenom och analyserar det
gångna året utifrån perspektiven miljö och folkhälsa. I
maj 2008 godkände kommunfullmäktige 2007 års livsmiljöbokslut. Dessförinnan redovisade ansvariga tjänstemän bokslutet för fullmäktige och tillsammans förde
man en bred diskussion om livsmiljön i Sundsvalls kommun.
Under 2008 fortsatte kommunen att utveckla Livsmiljöbarometern – Sundsvalls kommuns webbaserade
databas om livsmiljön i kommunen. Livsmiljöbarometern samlar aktuell kunskap om hur situationen i Sundsvall på området folkhälsa har utvecklats sedan året före.
Det hela presenteras termer av om situationen på varje
delområde har utvecklats positivt, negativt eller om läget är oförändrat. Kommunen har också utvecklat en
metod att med hjälp av Livsmiljöbarometern följa upp
större projekt.
Sundsvalls kommun har under det gångna året arbetat intensivt för att förbättra dialogen med sina medborgare. Ett exempel på det är medborgarpanelen som
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besvarade sin första frågeenkät i november 2008. Medborgarpanelen bestod då av cirka 500 personer och undersökningen handlade om panelen resvanor. Åsikterna
som kommer fram i undersökningarna med medborgarpanelen fungerar som ett beslutsunderlag bland andra
för de förtroendevalda i Sundsvall.
Synpunkt Sundsvall är ett annat exempel på kommunens samtal med medborgarna. Synpunkt Sundsvall
är ett webbaserat system där Sundsvallsborna kan lämna
synpunkter på kommunens verksamhet. Under 2008
har kommunen arbetat med att utveckla systemet ytterligare. Bland annat för att förkorta svarstiderna.
Sedan augusti 2008 arbetar en utredare i kommunen
särskilt med frågor som rör kommunens dialog med
medborgarna.
➧ Folkhälsan ska stärkas och ohälsa förebyggas aktivt
Måluppfyllelsegrad: Oförändrad utveckling
Kommunstyrelsens samordningsutskott har prioriterat
fem arbetsområden för folkhälsoarbetet i kommunen. I
det arbetet har också folkhälsorådet medverkat. Folkhälsorådet består av såväl förtroendevalda som representanter från kommunen, landstinget, polisen, Mittuniversitetet och brottsförebyggandegrupperna i Sundsvall. De
fem prioriterade områdena är
u Hälsofrämjande samhällsplanering – när Sundsvalls
kommun planerar för samhällsutvecklande projekt
ska hänsyn tas till hur dessa påverkar folkhälsan utifrån aspekter som trygghet och möjlighet till vardagsmotion.
u Trygga och goda uppväxtvillkor – Att stödja barn
och ungdomar är viktigt i folkhälsoarbetet. Likaså att
stödja föräldrar i deras föräldraskap. En person har
projektanställts på halvtid fram till oktober 2009 för
att samordna och utveckla Sundsvalls skolors alkohol- och drogförebyggande arbete.
u Fysisk aktivitet – Genom att öka kommunmedborgarnas möjligheter till rörelse och vardagsmotion
kommer folkhälsan stärkas.
u Goda matvanor – Goda matvanor påverkar hälsan
positivt.
u Alkohol- och drogförebyggande arbete – Sundsvalls
kommun har satt upp riktlinjer för hur resurser ska
fördelas i alkohol- och drogförebyggande arbete.
Samtidigt har man gjort det enklare att söka anslag
för sådant arbete.

Ledningsstöd
Uppdrag från kommunfullmäktige
Nämnd

Ansvarig
förvaltning

Upprätta principer och strukturer för samordning En del i kommunstyrelsekontorets
av stöd och ledningsprocesser i samband med omorganisation.
kommande generationsväxling.

KS

KSK

Renodla penningströmmarna mellan kommunen Upplägget har ej kunnat fullföljas.
och bolagen och minska Sundsvall Arenas under- Utredning pågår.
skott.

KS

KSK

Förändra upphandlingspolicyn så att krav på fackliga avtal och mänskliga rättigheter ställs på varor
och entreprenörer samt att rättigheter som meddelandefrihet följder med i kommunala entreprenader.

KS

KSK

Stärk engagemanget för ungdomsdemokratin med En tjänst som ungdomsombud har
särskilt fokus på de ungdomar som i nuläget är inrättats. Ungdomsforum och ungsvåra att nå
domsråd har bildats.

KFN

KFK

Tillsätta en arbetsgrupp med syfte att arbeta fram Arbetsgrupp har bildats. Räknar
en modell för hur kultur- och fritidsnämnden ska med att presentera förslag hösten
hantera förändringar i biljettpriser i samband med 2009.
att Sundsvall Arena minskar sitt underskott på
Sporthallen.

KFN

KFK

Arbeta fram en ny resursfördelningsmodell för de- Den nya modellen tillämpades
mografisk kompensation inför MRP 2009.
under processen med MRP 20092011.

KS

KSK

Tillsätt en oberoende konsult för att få förslag på Åtgärdsplan togs fram utifrån rapkostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas led- port.
nings- och stödfunktioner samt mellanschefsled och
återkomma till MRP-processen inför 2009.

KS

KSK

Ta fram en uppdaterad investeringsplan för 2008- Den nya modellen tillämpas. Över2012.
syn kommer att ske vid behov.

KS

KSK

Tillsammans med kommunens politiker ta fram Processen användes under arbetet
ett förslag på en ny arbetsprocess där den nuvaran- med MRP 2009-2011.
de ordningen ersättas av en längre analysfas som
underlag för de politiska partiernas MRP-förslag.

KS

KSK

Under tre år bygga upp en utvecklingsfond för ad- Kommunstyrelsen har beslutat att
ministrativ effektivisering.
ett centralt anslag för intern verksamhetsutveckling inrättas, frågan
om anslagets storlek överlämnas
därefter till beredningen av mål och
resursplan för 2009-2011 samt att
anslaget hanteras av kommunstyrelsens samordningsutskott.

KS

KSK

Samordna hanteringen för allt kommunalt fören- Allt föreningsbidrag samordnas
ingsbidrag under kultur- och fritidsnämnden.
under kultur- och fritidsnämnden.
Förändringen bör ske från och med
2009.

KFN

KFK

Uppdrag

Vad har hänt?

Avvaktar pågående lagstiftningsarbete, införlivandet av EU-direktiv
samt påverkan av prejudikat i pågående fall. Osäkert när slutredovisning kan ske.

Framtiden
Ledningsstödet utvecklas vidare under 2009. Det ska bli ännu effektivare genom en ny organisation där
kommunen får ett mer renodlat kommunstyrelsekontor.
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Ekonomi

Samhällsekonomi

Samhällsekonomin
Turbulensen i samhällsekonomin har tilltagit markant
under 2008 och den globala BNP-tillväxten har sammantaget legat klart under trend. Även i OECD-området har tillväxten utvecklats svagt. En normal nedväxling av den internationella konjunkturen i kombination
med den globala finanskrisen har kraftigt minskat tillväxten i samhällsekonomin.

Den svenska ekonomin
Tillväxten i Sverige har minskat under 2008. Den lägre
internationella tillväxten har medfört att den svenska
exporttillväxten saktat in och pessimism och osäkerhet
hos svenska konsumenter och företag har inneburit
svag konsumtions- och investeringstillväxt. Avmattningen av den svenska ekonomin har därför gått allt
fortare och lågkonjunkturen har närmat sig. Det statsfinansiella läget är dock gott. Kraftiga överskott de senaste åren och försäljning av tillgångar har lett till en
rekordlåg statsskuld.

Kommunsektorn
Under 2008 förväntas kommunsektorn redovisa ett
ekonomiskt resultat på omkring 10 miljarder kronor,
något under den resultatnivå som behövs för att finansiera välfärden på lång sikt, enligt tumregeln för god
ekonomisk hushållning. Avmattningen i ekonomin får
för kommunsektorns del återverkningar främst under
de kommande åren.

Framtiden
Turbulensen på finansmarknaderna har starkt bidragit
till att fördjupa den globala avmattningen varför konjunkturnedgången blir mer utdragen än i tidigare bedömningar. Efter några år av osedvanligt hög tillväxt i
global BNP och handel försvagas därför omvärldsförutsättningarna för Sverige.
Till följd av den finansiella oron fördjupas och förlängs
även den pågående svenska konjunkturnedgången. Utvecklingen bedöms bottna i en lågkonjunktur 20092010. Ovissheten kring finanskrisens effekter och den
fortsatta utvecklingen är dock i nuläget mycket stor.
Kommunsektorn får nu, efter ett par år med stark skatteunderlagstillväxt, räkna med några år då ökningarna blir
betydligt mindre. Skatteunderlaget växer långsammare än
tidigare och också långsammare än tidigare bedömt. Den
pågående konjunkturnedgången påverkar skatteunderla-

34

ÅRSREDOVISNING 2008

get främst genom försvagad arbetsmarknad med vikande
sysselsättning och en nedväxling av löneökningstakten.
De närmaste åren förväntas således kommunernas
ekonomiska förutsättningar försämras snabbt från dagens
hyggliga resultatnivå. Konjunkturnedgången medför att
expansionsutrymmet för de kommunala verksamheterna
begränsas påtagligt. Huvudförklaringarna finns framförallt på inkomstsidan, där skatteunderlagstillväxten växlar
ned samtidigt som statsbidragen antas vara oförändrade.
Det ställer ökade krav på fortsatt effektiviseringsarbete,
tuffa prioriteringar och verksamhetsanpassningar.

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 ej behöva vidta
drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem.
Kontrollperspektivet avser vilken kontroll kommunen
har över den ekonomiska utvecklingen.
Kommunfullmäktige antog åtta finansiella mål i
samband med beslut om mål- och resursplan för 2008.

Resultat
u

u

Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss
egenfinansiering av investeringar samt värdesäkring
av nettotillgångar ska resultatet uppgå till minst 1
% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar
minst 40 mkr.
Investeringsnivån bör i genomsnitt (under en mandatperiod) ej överstiga 10 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Måluppfyllelse
Resultatet uppgår till 33,3 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 17,5 mkr. Räknas dessa poster
bort uppgår resultatet till 15,8 mkr. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är 0,4 % av skatteintäkter
och statsbidrag. Resultatmålet är därmed inte uppfyllt.

Finansiella mål
Måluppfyllelse

Årets resultat - skatter och statsbidrag
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%

Mål

Kommunalskatten är oförändrad 2008. Målet är därmed
uppfyllt.
Nettolåneskulden exkl. finansieringen av avfallsförbränningsanläggningen i Korsta uppgår vid årsskiftet till 323 mkr
vilket ligger inom målets ramar. Nettolåneskulden har minskat under året med 117 mkr vilket främst beror på att
investeringstakten varit låg. Den lägre nettolåneskulden
har också inneburit ett bättre finansnetto.

0,5%
0,0%

2004
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Investeringarna uppgår till 158,2 mkr för 2008 vilket
är 3,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet var att
investeringarna ska understiga 10 % över en mandatperiod. Genomsnittet under åren 2007-2008 är 4,5 % vilket
innebär att målet uppfylls. Investeringar har varit lägre
än planerat under 2008 vilket beror på att flera större
investeringar ännu inte startat. Detta innebär dock att
investeringsvolymen kommer att öka 2009.

Nettolåneskuld
900
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Mål

750
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Investeringar/skatter och statsbidrag

150

11,0%

Mål
9,0%

7,0%

5,0%

3,0%

1,0%

-1,0%

2004

2005

2006

2007

2008

Egna kapitalets ökning är högre än målet. Detta beror
till stor del på att inflationen varit lägre 2008 än de senaste åren. Höstens finanskris medförde en recession i
ekonomin vilket i sin tur medfört att inflationstakten
sjunkit betydligt. Sett på längre sikt har den årliga inflationstakten varit 1,4 % medan kommunens egna kapital har vuxit med i genomsnitt 1,8 % vilket innebär
att kommunens egna kapital även på lite längre sikt har
vuxit tillräckligt.

Risk
2004

2005

2006

2007

2008

Kapacitet
• Kommunalskatten ska behållas oförändrad, dvs. 22:29.

Egna kapitalets ökning
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

• Nettolåneskulden (finansiella skulder - finansiella tillgångar) bör minskas och får ej överstiga 800 mkr.
• Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska värdesäkras
och växa minst i takt med inflationen. Vid exem-		
pelvis 2 % inflation ska det egna kapitalet växa med
minst 40 mkr.

0,0%

Mål
2003

2004

2005

2006

2007

2008

-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-6,0%
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- 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 862 mkr vilket klart överstiger
målet på 300 mkr.

Kontroll
- Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara god.

Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnad har överstigit budgeten med
1,6 % vilket är något högre än målet. Budgetföljsamheten
är därmed inte helt igenom god, men till viss del beror det
på att nämnder har använt en del av sina tidigare ackumulerade överskott till planerade åtgärder. Räknas användningen av de ackumulerade överskotten (33,0 mkr)
bort så är avvikelsen ca 0,8 %.
Prognosen för verksamhetens nettokostnad totalt för
kommunen vid tertialrapporten per 31 augusti missade
årsutfallet med 0,6 % vilket innebär att prognossäkerheten var tillfredsställande.

Finansiell analys kommunen
Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgår 2008 till 15,8 mkr. Detta är en förbättring
jämfört med 2007 med 7,0 mkr.
Årets investeringar uppgår till 158,2 mkr. Samtliga investeringar kunde finansieras med skatteintäkter.
Soliditeten sjönk med 0,9 procentenheter till 27,4 %
Årets resultat enligt balanskravet är 37,8 mkr vilket innebär att kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav.

Nettokostnadsutveckling
Verksamhetens nettokostnad har ökat med
5,9 % jämfört med 2007, exkl. jämförelsestörande poster. Ökningen är ca 1,6 procentenheter högre än budgeterat och beror
främst på ökade kostnader inom grundskolan, gymnasieskolan, individ- och familjeomsorgen, assistansersättning, väghållningen, äldreomsorgen, fastighetsunderhåll samt
för pensioner. Ökningen utöver budget är
inte helt tillfredställande men beror till viss
del på att vissa nämnder använt sitt ackumulerade överskott till speciella satsningar.

Skatte- och statsbidragsutvecklingen

Nettokostnadsutveckling mkr

2008

2007

2006

Intäkter

963,9

933,5

921,4

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

Kostnader
Jämförelsestörande poster

17,5

22,2

-62,3

-183,1

-172,1

-133,4

Nettokostnad

-4 121,7

-3 886,1

-3 738,5

Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster

-4 139,2

-3 908,2

-3 676,2

5,9

6,3

5,9

2008

2007

2006

Avskrivningar

Förändring, %

Skatte- och statsbidragsutveckling

Skatteintäkter, utjämning och statsbimkr
drag bidrar med 77,9 % av kommunens
intäkter. Verksamheternas taxor och avgifter Skatteintäkter och statsbidrag
4 136,9
3 924,3
3 735,5
samt finansiella intäkter bidrar med återståÖkning
212,6
188,8
209,7
ende 22,1 %.
Ökning, %
5,4%
5,1%
5,9%
De egna skatteintäkterna utvecklades ungefär som förväntat under 2008 . Under första halvåret såg det dock ut som att skatteintäkterna skulle bli högre
men den finansiella krisen och den därpå följande nedgången i samhällsekonomin medförde att ökningen inte blev
så stor som beräknat. Ökningen blev dock 5,4 % vilket är i paritet med de senaste fem åren vilka alla har medfört
ökningar på över 5 %.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
Nettokostnadernas (exkl. jämförelsestörande
Andel av skatteintäkter och statsbidrag
2008
2007
2006
poster) andel av skatteintäkter och statsbidrag
är ett överskådligt mått på kommunens eko- Nettokostnadernas andel av
99,6%
99,8%
98,1%
nomiska utveckling och balans mellan intäk- skatteintäkter
ter och kostnader. Uppgår nettokostnadernas
andel till högst 100 % av skatteintäkter och statsbidrag har kommunen en positiv balans mellan kostnader och intäkter. Nyckeltalet uppgår i 2008 års bokslut till 99,6 %, vilket är i nivå med 2007 men sämre än 2006.
Under de första åren på 2000-talet hade Sundsvalls kommun en nettokostnadsandel som översteg 100 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag under flera år. 2003 uppgick nettokostnadsandelen till 102,8 % vilket
innebar att krafttag behövdes för att få balans i ekonomin igen. Den negativa utvecklingen vändes 2004 då andelen
uppgick till 98,6 % och denna nivå bibehölls och förbättrades något under 2005 och 2006. Nettokostnadernas
andel av skatteintäkter och statsbidrag har 2007 och 2008 försämrats igen och är nu något för nära 100 % för att
det ska vara tillräckligt bra.

Årets resultat
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 15,8 mkr vilket är 7,0 mkr högre
än 2007. Resultatet är också 41,2 mkr lägre än
det budgeterade resultatet på 57,0 mkr.
I resultatet ingår både positiva och negativa avvikelser i jämförelse mot budget.

Positiva avvikelser
• Ett förbättrat finansnetto beroende på en aktiv
finansförvaltning samt lägre nettolåneskuld
beroende på lägre investeringar än planerat.
• Högre skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets resultat mkr

2008

2007

2006

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster

15,8

8,8

72,5

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

0,4%

0,2%

1,9%

-63,9

-67,0

-44,0

Skatter och statsbidrag

12,6

41,1

-45,3

Finansnetto

10,1

-7,2

16,2

Planerat överskott

57,0

42,0

55,0

Fördelning
Verksamheterna

Negativa avvikelser
• Ökade kostnader för försörjningsstödet på grund av fler bidragstagare.
• Ersättningar från försäkringskassan för assistansersättning har minskat.
• Ökade kostnader för fastighetsunderhåll för både planerat och felavhjälpande underhåll.
• Ökade kostnader för de anställdas pensioner i förhållande till budget.
I resultatet ingår också kostnader för planerade åtgärder finansierade med tidigare års överskott på ca 20 mkr.
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,4 % vilket är under det mål på
1,0 % som kommunfullmäktige beslutat. För att uppnå målet hade resultatet exklusive jämförande poster behövt
vara 41,4 mkr dvs 25,6 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 33,3 mkr avgår 28,5 mkr i
realisationsvinster medan 33,0 mkr för nämndernas ianspråktagna överskott läggs till. Detta
medför att kommunen får ett justerat resultat
enligt balanskravet på 37,8 mkr. Kommunen
kan därmed anses ha en ekonomi i balans enligt
kommunallagens krav.

Balanskravet mkr

2008

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

2007

2006

33,3

31,0

10,2

-28,5

-39,8

-16,2

-

-

53,9

+ Tillägg, ianspråktagna överskott

33,0

26,7

16,4

Justerat resultat enligt balanskrav

37,8

17,9

64,3

- Avgår ingående underskott enligt
balanskravet

0,0

0,0

-1,0

37,8

17,9

63,3

Totalt överskott
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Fördelningen mellan anläggningstillgångar
och omsättningstillgångar

Fördelning mellan anläggnings- och omsättningstillgångar
%

2008

2007

2006

93,0
93,2
94,5
Fördelningen mellan anläggningstillgångar och omsätt- Anläggningstillgångar
ningstillgångar är ganska jämn de senaste åren. Föränd- Omsättningstillgångar
7,0
6,8
6,0
ringen från 2007 är ganska liten. Från 2006 har dock Tillgångsförändring
4,6
1,7
5,7
omsättningstillgångarna ökat med en procentenhet vilket
framförallt beror på att nettofordran på koncernbolagen har ökat kraftigt.
Ökningstakten för tillgångarna under 2008 var 4,6 % vilket är 3,7 procentenheter högre än inflationen. Anledning är framförallt hög investeringstakt i de kommunala bolagen vilket medför ökad utlåning till de kommunala
bolagen.

Årets investeringar

Årets investeringar

2008

2007

2006

Nettoinvesteringarna under 2008 uppgår till 158,2 Investeringsvolym
158,2
200,2
228,5
mkr, vilket är 42,0 mkr lägre än 2007. Bland större Nettoinvesteringarnas andel
investeringar kan nämnas ombyggnad av Matfors av avskrivningarna, %
86
116
171
skola samt uppbyggnaden av en katalogtjänst i Skattefinansieringsgrad, %
152
121
107
kommunens IT-struktur.
Andelen nettoinvesteringar i anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna är 86 %, vilket innebär
att kommunen har investerat mindre än vad som skrivits av på gamla investeringar och därmed har de materiella
anläggningstillgångarna minskat. Nettoinvesteringarna har klart överstigit avskrivningarna under 2000-talet, men
detta var alltså inte varit fallet 2008. Den lägre investeringstakten 2008 beror främst på att flera stora projekt inte
kommit igång i den takt som var planerat utan kommer att genomföras under 2009 och framåt istället. Detta kommer att medföra en högre investeringstakt de närmaste åren.
Av årets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar har samtliga egenfinansierats. Andelen
skattefinansierade investeringar har ökat de senaste åren främst tack vare det förbättrade resultatet.

Likviditet

Likviditet %

2008

2007

2006

Soliditet %

2008

2007

2006

Kommunen har en kassalikviditet på 58 % vilket
Kassalikviditet
58
59
55
är i samma nivå som de senaste åren. Kassalikvidi64
65
60
teten kan ses som ganska låg men med hjälp av en Balanslikviditet
-936,6 -1 001,6 -1 108,5
aktiv finansstrategi och kreditlöften på 840 mkr kan Finansiella nettotillgångar, mkr
kommunen möta finansiella betalningstoppar. Om Finansiella nettotillgångar exkl
-530,4
-580,6
-667,5
kreditlöftena skulle räknas med skulle kassalikvidi- koncernleasing, mkr
teten klart överstiga 100 %.
De finansiella nettotillgångarna, dvs. omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar minus kort- och
långfristiga skulder, har ökat i år. Förbättringen är 65 mkr och beror framförallt på den lägre investeringsnivån.

Soliditet

Kommunens soliditet är ett mått på den finansiella Soliditet
27,4
28,3
28,3
styrkan, dvs. hur stor andel av tillgångarna som fiSoliditet inklusive
nansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår 2008 pensionsåtaganden
-1,6
-2,3
-1,7
till 27,4 %, vilket innebär en minskad soliditet med
0,9 procentenheter från föregående år. Soliditeten
har minskat de senaste åren till stor del beroende på att tillgångsmassan procentuellt ökat mer än det egna kapitalet.
Internbanksverksamheten har också haft en negativ påverkan på soliditeten eftersom denna ”blåser upp” balansomslutningen. Om pensionsförpliktelserna som ligger inom linjen räknas med uppgår soliditeten till -1,6 % vilket är
en förbättring jämfört med 2007 med 0,7 procentenheter, vilket framförallt beror på att den del av pensionsskulden
som ligger utanför balansräkningen har minskat.
Den förhållandevis låga soliditeten 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 soliditeten.
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Pensionsåtagande

Pensionsåtagande mkr

2008

2007

2006

Kommunens totala pensionsförpliktelse inklusive löne- Avsättning för pensioner
skatt minskade under 2008 med 3,6 mkr eller 0,2 %. och liknade förpliktelser
102,0
92,4
68,5
Orsaken till minskningen är att de äldre pensionsför- Ansvarförbindelser –
pliktelserna som inte redovisas i balansräkningen räknats pensionsförpliktelser
ned något. Pensionsförpliktelsen beräknas öka under de som inte tagits upp
2 232,6
2 245,8
1 921,8
närmaste fem åren med 5-7 %. Hela kommunens pen- bland avsättningar
sionsåtagande har återlånats, dvs. kommunen har lånat till- Totala förpliktelser
2 334,6
2 338,2
1 990,3
baka pengarna till sin egen verksamhet.
Pensionskostnaderna uppgår 2008 till 251,8 mkr (256,4 mkr 2007) av vilken de största delarna är kostnaden
för pensionspremier till det individuella pensionssparandet, 127,9 mkr och utbetalning av pensioner intjänade före
1998, 96,0 mkr.
Pensionskostnaderna beräknas att öka med i genomsnitt cirka 10 mkr per år fram tom 2020 då kostnaderna
börjar sjunka igen. Detta är bl.a. beroende på 40-tals generationens gradvisa pensionsavgång och effekterna av att
kommunerna redovisar enligt den s.k. 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.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys

Förändring 12 mån, mkr
En kommun påverkas många gånger av händelser Händelse
som är utanför dess kontroll. Känslighetsanalysen Ränteförändring nettolåneskuld 1 %
1,4
ovan visar hur några händelser kan påverka Sunds- Löneförändring 1 %
31,3
valls kommuns resultat. Känslighetsanalysen visar på
Bruttokostnadsförändring 1%
49,2
de små marginalerna i kommunens resultat. En ge2,2
nomsnittlig löneökning på 1 % skulle alltså påverka Generell avgiftsförändring 1 %
Befolkningsförändring 100 personer
4,0
kommunens resultat med 31,3 mkr.
Ränteförändring är beräknad utifrån den ränte- Kommunalskatt 1 kr
171,7
bindningstid som kommunens fordringar och skulder
har och hur den påverkas inom 1 år. Totalt för nettolåneskulden oberoende av räntebindningstiden innebär en
förändring på 1 % 3,7 mkr.

Sammanfattning
Kommunen har en någorlunda god finansiell kapacitet, men den långsiktiga betalningsberedskapen
(soliditeten) har, trots det positiva resultatet flera år
minskat pga. 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. Kommunens resultat är dock något för lågt för att vara
godkänt och det är viktigt att kommunen åtminstone
når upp till målsättningen att resultatet ska överstiga
1 % av skatteintäkter och statsbidrag för att anses ha
sunda finanser. Budgetföljsamheten är också något för
låg för att vara acceptabel och där är det viktigt att
styrningen inom varje nämnd blir starkare.

Ett medel att stärka den finansiella motståndskraften är att arbeta med att ständigt effektivisera ekonomistyrningen. Grundläggande för en sund ekonomi
är att genom en god ekonomistyrning få nämnder och
förvaltningar att hålla sig inom tilldelad budgetram, vilket 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 skapa större marginaler som stärker soliditeten och
skapar en sundare ekonomi där nedgångar i konjunkturer inte behöver leda till en försämrad verksamhet. 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 i form av ökade pensionsavgångarna och större behov av äldreomsorg.
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Resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster uppgick 2008 till 22,1 mkr vilket är 4,4 mkr
sämre än föregående år.
Årets investeringar uppgår till 786,0 mkr vilket är 169,9 mkr högre än föregående år.
Soliditeten sjönk från 24,8 % till 24,0 %.

Årets resultat
Årets resultat mkr

2008

Kommunen

2007

2006

33,3

31,0

10,2

-11,1

58,7

-5,3

-

-3,3

2,1

-0,2

-0,1

0,4

Scenkonst i Västernorrland AB

0,6

-

-

Sundsvall -Timrå
Räddningstjänstförbund

2,2

1,9

2,9

15,0

6,9

7,1

4,0

-3,9

-

Stadsbacken AB
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvalls kammarorkester

Svenska Kommun Försäkrings AB
Norra Kajen Exploaterings AB

Koncernens resultat uppgår 2008 till 22,1 mkr vilket är
en försämring jämfört med 2007 med 53,9 mkr. I resultatet förra året ingick dock jämförelsestörande poster på
49,5. Räknas de jämförelsestörande posterna bort så har
resultatet försämrats med 4,4 mkr.
Det försämrade resultatet kan främst härledas till
Stadsbackenkoncernens försämrade resultat där framförallt Sundsvall Energikoncernens uppnått ett sämre
resultat än väntat vilket framförallt beror på sämre utveckling inom Sundsvall Elnät.

Soliditet
Soliditet

%

2008

2007

2006

Soliditet

24,0

24,8

24,5

Soliditet inklusive
pensionsåtaganden

-4,1

-4,8

-0,1

Koncernens soliditet uppgår 2008 till 24,0 %, en
minskning med 0,8 procentenheter. Anledningen till
den minskade soliditeten trots ett positivt resultat är att
tillgångsmassan procentuellt ökat mer än det egna kapitalet. Det innebär alltså att tillgångarna till större del är
lånefinansierade än tidigare.
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Om pensionsförpliktelserna som ligger inom linjen räknas med är soliditeten för koncernen negativ, vilket alltså
innebär att det egna kapitalet är negativt om pensionsförpliktelserna skulle räknas in. Den låga soliditeten för
kommunkoncernen innebär att kommunkoncernens
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
Nettoinvesteringar %

2008

2007

2006

Investeringsvolym

786,0

616,1

879,3

Investeringarnas andel
av avskrivningarna

216%

184%

329%

Nettoinvesteringarna under 2008 uppgår till 786,0
mkr, vilket är 169,9 mkr högre än 2007. Med anledning av både kommunens och Stadsbackenkoncernens
stora investeringar har nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna varit höga under de senaste åren. De
stora investeringarna i Sundsvall Energikoncernen ska
förhoppningsvis generera ökade intäkter med ett bättre
koncernresultat de närmaste åren.
Under 2009 kommer antagligen investeringsvolymen
öka något och det finns en rad stora investeringsprojekt
de närmaste åren vilket kommer att innebära investeringsvolymer långt över avskrivningarna.

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
Kommuns finansiella räntebärande tillgångar uppgick
den 31 december 2008 till 3 856,0 mkr, varav 21,5 mkr
utgjordes av likvida medel (mätt som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar). Kommunens resterande finansiella räntebärande tillgångar
uppgick till 3 834,5 mkr, och bestod i huvudsak av
långfristiga lånefordringar på kommunens bolag. De finansiella räntebärande tillgångarna har under 2008 ökat
med 371 mkr, vilket i huvudsak beror på ett ökat investeringsbehov hos bolagen.
Den genomsnittliga räntebindningen för kommunens finansiella tillgångar har under året pendlat mellan 2,5 år och 1,9 år. Den 31 december 2008 uppgick
den genomsnittliga räntebindningen till 1,9 år (2,5 år
2007). Kommunens genomsnittliga ränta på räntebärande tillgångar uppgick den 31 december 2008 till
4,65 % (4,76 % 2007).

tolåneskulden har minskat med 111,3 mkr under 2008.
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 2009 har kommunen fasta lån som förfaller om
ca 600 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 kredit- Utnyttjat
och låneram
2008-12-31

Checkkredit

400

206

Kreditlöften

850

352

Kreditavtal

150

0

Certifikatprogram

1 000

789

Medium Term Note program

3 000

1 500

Summa

5 400

2 847

Kommunens finansiella räntebärande skulder (exkl.
finansiell leasing för avfallsförbränningsanläggningen
i Korsta på 406 mkr) uppgick den 31 december 2008
till 4 179,0 mkr, och finansierades i huvudsak via kommunens Medium Term Note program, certifikatprogrammet och banker. De finansiella räntebärande skulderna har ökat med 260 mkr, vilket beror av en ökad
upplåning via banker för att finansiera bolagens investeringar.

Kommunens kortfristiga upplåningsbehov säkerställs genom kommunens certifikatprogram om 1 000 mkr, samt
checkkredit, kreditlöften och kreditavtal om 1 400 mkr.
Kommunens långfristiga upplåningsbehov tillgodoses med ett svenskt Medium Term Note program
(MTN) om 3 000 Mkr. Programmet möjliggör emissioner med löptider mellan lägst 1 år och högst 15 år.
Emissionsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken,
Nordea, Swedbank och Svensk Exportkredit.
Den 31 december 2008 hade 1 500,0 mkr utnyttjats
av MTN-programmet, 789 mkr av certifikatprogrammet,
samt 558 mkr av checkkrediten och kreditlöftena. Outnyttjade krediter inklusive Medium Term Note programmet och certifikatprogrammet uppgick den 31 december
2008 till 2 552,0 mkr.
Outnyttjade delar av kommunens kapitalmarknadsprogram tillsammans med olika kreditavtal utgör en
kraftig buffert mot likviditetssvängningar.

Nettolåneskuld

Finansiering

Finansiella skulder

Kommunens nettolåneskuld (räntebärande skulder
exkl. finansiell leasing för avfallsförbränningsanläggningen i Korsta – räntebärande tillgångar) uppgick den
31 december 2008 till 322,6 mkr, vilket medför att net-

Under 2008 ökade Sundsvalls kommuns upplåning
genom certifikatprogrammet, medan upplåningen via
svenska banker minskade. Upplåningen genom MTNObligationslån var oförändrad under året.
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Hög kreditvärdighet
Sundsvalls kommun har uppdragit åt Standard & Poor`s
att kreditvärdera kommunen. För kortfristig upplåning
har kommunen erhållit högsta kreditvärdighet, K-1. För
långfristig upplåning uppgraderades Sundsvalls kommun under 2008 till AA (från AA-) på en skala från
AAA till C, där AAA är högsta kreditvärdighet.
Enligt Standard & Poor´s återspeglar höjningen av
kreditvärdighet (rating), kommunens sunda resultatnivåer och måttliga skuldbörda av vilken en stor del är
vidareutlånad till självförsörjande kommunala bolag.
Sundsvalls kommuns skuldnivåer ansågs även som måttliga i en internationell jämförelse.

Finansiella risker
Finanspolicyn begränsar finansieringsrisken och ränterisken genom att tillåten förfallostruktur och räntebindningsprofil anges.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk vid upplåning menas risken att
kommunkoncernen vid varje tillfälle inte kan erhålla
likvida medel till finansiering, samt att likvida medel
inte kan lånas upp utan påtaglig kostnadsökning.
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.
Under höstens finansoro har det varit betydelsefullt
med en bra rating om AA för Sundsvalls kommuns nyupplåning och vid omsättning av befintliga lån. Standard
& Poor´s bedömning av Sundsvalls kommuns ekonomi
och återbetalningsförmåga skapar en större trygghet för
investerare, samt en fördel mot andra låntagare/kommuner som inte har en rating.
Den genomsnittliga förfallotiden för kommunens
räntebärande skulder (exklusive finansiell leasing), var
den 31 december 2008 1,6 år (1,8 år 2007). Andelen
rörliga lån med kort kapitalbindning har ökat, därav
minskningen.
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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 2008.
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Andelen räntebärande skulder (inklusive ränteswapar)
med räntebindningstid mindre än ett år uppgick den 31
december 2008 till 32 %, (41%) varav rörliga lån 16 %
(31%).
Det har varit ett mycket ovanligt år på finansmarknaden. Räntemässigt har det skett stora förändringar
under året och inledningsvis var det omvända förhållanden mellan korta och långa räntor (inverterad kurva).
Den senare delen av 2008 har marknadsräntorna sjunkit
kraftigt och börjat närma sig de historiskt låga räntenivåerna 2005.
Under höstens finansoro har Sundsvalls kommun valt
att utnyttja certifikatprogrammet, checkkrediten och
delar av kreditlöftena. Räntebindningen har sedan förlängts med hjälp av ränteswapar. Volymen ränteswapar
var den 31 december 2008, 2 275,0 mkr vilket var en
fördubbling jämfört mot föregående år.
Detta har bidragit till att hålla upp den genomsnittliga räntebindningstiden som under året pendlat mellan 1,8 år och 2,3 år. Den 31 december 2008 uppgick
den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,3 år (2,2
år 2007).
Sundsvalls kommun har trots den stökiga hösten på
finansmarknaden klarat sig relativt bra och den genomsnittliga upplåningskostnaden minskade under året och
uppgick den 31 december 2008 till 3,08 % (3,85 %
2007).

Valutarisk
Ingen valutarisk förekommer på de finansiella skulderna
eftersom alla lån är i svenska kronor.

Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2008

2007

2006

2005

2004

Folkmängd 31/12

94 955

94 575

94 516

94 044

93 707

Total skattesats, %

32,89

32,89

32,89

32,89

32,89

- varav kommunal skattesats, %

22,29

22,29

22,29

22,29

22,29

963,9

933,5

921,4

874,8

831,3

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

-4 216,9

-4 030,6

Kommunen
Verksamhetens intäkter, mkr
Verksamhetens kostnader, mkr
Avskrivningar, mkr

-183,1

-172,1

-133,4

-129,1

-115,2

-4 139,2

-3 908,3

-3 676,2

-3 471,2

-3 314,5

4 136,9

3 924,3

3 735,5

3 525,8

3 349,0

Finansnetto, mkr

18,1

-7,2

13,2

9,3

10,7

*Resultat efter finansnetto, mkr

15,8

8,8

72,5

63,9

45,2

Tillgångar, mkr

7 695,8

7 356,3

7 236,2

6 848,5

6 102,6

Tillgångar per invånare, kr

81 047

77 783

76 562

72 822

65 124

Skulder, avsättningar, mkr

5 583,4

5 277,2

5 188,1

4 810,6

4 128,6

*Nettokostnad, mkr
Skatteintäkter, utjämning, generella stadsbidrag, mkr

Skulder, avsättningar per invånare, kr

58 800

55 799

54 892

51 153

44 059

Eget kapital, mkr

2 112,4

2 079,1

2 048,1

2 037,9

1 974,0

Eget kapital per invånare, kr

22 246

21 984

21 669

21 670

21 066

Pensionsskuld, kommunen, mkr

2 352,4

2 353,2

2 003,6

1 817,9

1 716,8

213,7

195,3

191,5

186,1

183,6

*Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, %

99,6

99,8

98,1

98,2

98,6

Soliditet, %

27,4

28,3

28,3

29,8

32,3

Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

-1,6

-2,3

1,7

4,2

5,2

Semesterlöneskuld och upplupna löner,
kortfristig, mkr

Balanslikviditet, %

64

65

60

58

38

Genomsnittlig räntesats räntebärande tillgångar, %

4,7

4,8

4,6

4,5

4,9

Genomsnittlig räntesats räntebärande skulder, %

3,1

3,8

3,7

3,6

4,0

158,2

200,2

228,5

265,4

251,2

87

116

171

206

218

7 406

7 384

7 469

7 395

7 392

2 219,8

2 129,2

2 048,8

1 909,6

1 871,4

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

-3 935,3

-3 740,1

-3 541,8

-3 355,8

-3 126,6

*Resultat efter finansnetto, mkr

19,3

32,6

75,1

50,1

102,4

Soliditet, %

24,0

24,8

24,5

25,5

28,2

Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

-4,1

-4,8

-0,1

0,5

1,3

786,0

616,1

879,3

1019,4

811,5

216

184

329

399

332

63

65

62

66

59

Nettoinvesteringar, mkr
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %
Balanslikviditet, %
*exklusive jämförelsestörande poster
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Nämndsuppföljning

Nämndsuppföljning
Kommunstyrelse
Ekonomi

Kommunstyrelsens samtliga verksamheter visar totalt
ett överskott på 24,4 mkr för 2008. Resultatet fördelas
på kommungemensam verksamhet med +21 mkr, hushållsavfall med +5,4 mkr och kommunstyrelsekontoret
med -2 mkr.
Kommunstyrelsekontoret har ett underskott på 2,0
mkr. Underskottet var väntat eftersom diverse projekt
och utredningar var planerade att finansieras med ackumulerade överskott. Genom bl a överföring från kommungemensam verksamhet av inflyttningslotsens ackumulerade överskott.
De verksamheter som har stor budgetavvikelse är förvaltningsledning -1,6 mkr, personalavdelning -1,2 mkr
och informationsavdelning +1,3 mkr. Avvikelserna har
inte påverkat verksamheterna under 2008.
Budgetavvikelserna kommer inte att påverka de processmål som är beslutade av kommunfullmäktige som
faller inom KS.
Kommunens nettokostnader för räddningstjänsten
uppgår till 70,3 mkr och visar ett mindre överskott mot
budget på 0,1 mkr. Räddningstjänstförbundet har återbetalat 0,3 mkr till Sundsvalls kommun då medel som
tillförts förbundet för tillkommande uppdrag inte har
förbrukats.
Under året såldes kommunens aktier i Sundsvalls
Hamn AB till Stadsbacken AB. Försäljningen gav kommunen en reavinst på 17,5 mkr. Sundsvall Oljehamn AB
bildades och ägs till 100 % av Stadsbacken AB. Kostnaderna för att sanera ett oljeutsläpp i Tunadalshamnen
under våren 2008 har belastat hamnverksamheten med
1,0 mkr.
Kommunen har sedan 1988 ett borgensåtagande för
Matfors Folkets Hus som nu uppgår till 5,8 mkr. Föreningen har under 2008 haft ekonomiska problem och
kommunen befarar att borgensåtagandet måste infrias.
Kommunstyrelsen har beslutat att inleda förhandlingar
i syfte att överta föreningens fastigheter. I bokslutet har
5,8 mkr reserverats för den befarade förlusten.
Anslaget för personalkostnadsökningar visar ett underskott på 6 mkr trots att ett extra anslag på 12 mkr beviljades i kompletteringsbudgeten 2008 pga att avtalsnivåerna blev högre än budgeterat. Anslaget finansierades
med ökade skatteintäkter. Avvikelsen på 6 mkr beror på
att ersättningarna för ob, jour och beredskap i Kommunals avtal uppgick till högre nivåer än beräknat.
Resultatet för verksamheten hushållsavfall uppgår

till 5,4 mkr. Intäkterna har ökat mer än budgeterat
bla beroende på ökade volymer insamlat hushållsavfall
från företag, lägenhetstaxan som infördes till 2008 gav
mer intäkter än planerat, extrabeställningar av grovsophämtning, samt bra priser på försålt metallskrot. Från
oktober 2008 anlitas en ny entreprenör för insamling av
hushållsavfall.
Katalogtjänstprojektet avslutades under året. Investeringen har varit 12,2 mkr.

Framtiden
Under 2008 har utredningsarbete pågått och beslut tagits om en organisationsförändring av kommunstyrelsekontoret. Kontoret ska utvecklas till en koncernledningsstab för Sundsvalls kommun och förändringen ska
vara genomförd till 1/7 2009.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomi

Nämndens resultat i är -7 mkr. Förskolan, särskolan,
kulturskolan och övergripande verksamheter redovisar
positiva resultat medan grundskolan och gymnasieskolan redovisar negativa resultat.
Förskolan redovisar ett överskott på 16,1 mkr. Till
förskolans positiva utfall bidrar att medlen för minskning av barngruppernas storlek ännu inte har börjat
användas i verksamheten på ett systematiskt sätt. Jämfört med år 2006 har ändå barngrupperna minskat till i
genomsnitt 15,5 barn per grupp vilket är en minskning
med 0,8 barn. Jämfört med de flesta andra kommuner
är barngrupperna små i Sundsvall. Personaltätheten är
oförändrad men ändå något högre än riksgenomsnittet.
Budgetavvikelserna inom förskolans verksamhet är procentuellt små bortsett från livsmedelskostnaderna som
är 2,2 mkr (15 %) högre än budgeterat. Jämfört med
2007 är kostnadsökningen 3 mkr. Antalet barn i förskolan är i genomsnitt 100 fler än förra året.
Grundskolan redovisar ett underskott på 10,9 mkr.
Grundskolorna har under 2007 och 2008 arbetat intensivt med att krympa organisationen. Det arbete som pågått med att samordna minskningen av organisationen
har resulterat i att inga lärare blev uppsagda. Totalt har
det arbetet gett resultat och antalet tillsvidareanställda
har minskat med ca 90. Även antalet visstidsanställda
har minskat.
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Fortfarande är ändå personalkostnaderna för höga i
förhållande till grundskolans budget. Jämfört med 2007
har ändå personalkostnaderna minskat med 21 mkr
trots löneökningar.
Hösten 2008 startade en ny fristående grundskola
i Sidsjöområdet vilket innebär att grundskolans lokalkostnader ökade med ca 3 mkr per helår. Nettoeffekten
av de åtgärder som genomförs med anledning av lokalutredningen beräknades till ca 5 mkr per år. Alla åtgärder har ännu inte fullföljts och det som genomförts har
inte fått full effekt under 2008.
Sundsvalls gymnasium redovisar ett större underskott
än väntat. Organisationen har minskat hösten 2008 i
syfte att anpassa personalkostnaderna till budgetutrymmet. Effekterna av de åtgärder som vidtagits får inte fullt
genomslag förrän 2009 och fler besparingsåtgärder är
nödvändiga. Till det bidrar att antalet elever minskade
med drygt 140 under hösten.
Jämfört med hösten 2007 är antalet tillsvidareanställda i stort sett oförändrat och personalkostnaderna
ökade med 5,5 mkr i förhållande till 2007. Antalet
Sundsvallselever i kommunens fristående gymnasieskolor är 1110 vilket är drygt 26 % av det totala antalet elever i gymnasieåldern. Hösten 2008 ökade antalet
elever med 129 vilket gör att kostnaderna för bidrag till
fristående gymnasieskolor ökar. Av de fem fristående
gymnasieskolor som ansökt om att få starta utbildningar
i Sundsvall har några helt eller delvis fått avslag på sina
ansökningar.
Genomgående för samtliga skolformer är kostnaderna ökat för livsmedel/inköp av portioner, datorer och
skolskjutsar. Orsaken är i huvudsak externa och interna
prishöjningar. Personalkostnaderna minskar i grundskolan medan förskolan och gymnasieskolan ökar sina
personalkostnader. Sammantaget ökar personalkostnaderna med 19 milj. Löneökningarna motsvarar en kostnadsökning på ca 50 mkr.
Även lokalkostnaderna ökar i förskolan och gymnasieskolan vilket beror på att verksamheterna fått nya
lokaler. Sammantaget ökar lokalkostnaderna med 14,8
mkr vilket inkluderar ökade kostnader för städning med
5,5 mkr. Kostnaden för fristående skolor har ökat med
15 mkr. En del av kostnadsökningen avser lokalkostnader för nya skolor.

Framtiden
Hösten 2009 startar minst 3 nya fristående grundskolor i Sundsvall vilket kan innebära att cirka 700 elever
försvinner från den kommunala grundskolan. Samtidigt
som de kommunala skolorna självklart ska arbeta för att
behålla sina elever så måste det finnas en beredskap för
att de ekonomiska resurserna kan minska kraftigt.
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Socialnämnd

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på - 25,5
mkr. Motsvarande resultat för 2007 var -1,5 mkr. Den
största orsaken är kraftigt ökade kostnader för individoch familjeomsorg och äldreomsorg.
De verksamheter som redovisar de största negativa
budgetavvikelserna är försörjningsstöd -12,0 mkr, vård
av barn och unga -12,0 mkr, assistansersättning - 6,5 mkr
och hemtjänst -13,0 mkr.
Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att öka.
Den totala kostnaden 2008 blev 92 mkr. De främsta
orsakerna till behovet av försörjningsstöd är arbetslöshet och sjukskrivning. Kostnaderna befaras stiga ytterligare när lågkonjunkturen och förändringarna i sjukförsäkringen slår fullt ut. Under lågkonjunkturen 1997
då kostnaderna uppgick till 111,9 mkr var drygt 1 700
hushåll varje månad helt eller delvis beroende av försörjningsstöd. Motsvarande antal hushåll under 2008 var
1 150.
Antalet enskilda med assistansersättning enligt LASS,
har minskat något sedan hösten 2007. I december 2008
hade 163 enskilda personlig assistens. Ersättningen från
försäkringskassan täcker inte kostnader för jourersättning på 4,5 mkr och kommunernas skyldighet att ersätta privata utförare för sjukfrånvarokostnader på drygt
1,0 mkr.
Antalet hemtjänsttimmar ligger fortfarande på samma
höga nivå som under tidigare år. Den höga nivån beror
främst på ett ökat antal äldre, men också på besparingar
inom landstinget. På grund av ett ökat antal utskrivningar från sjukhuset har socialtjänsten inte kunnat verkställa
hela kostnadsminskningen av nedläggningen av korttidsplatser. Samtidigt har kostnaderna för betalningsansvaret
för patienter på sjukhuset ökat. I samband med att det sk.
TES-systemet (IT-stöd för planering och kvalitetssäkring
inom hemtjänsten), används i större utsträckning kommer
hemtjänsten att effektiviseras.

Framtiden
Ökade kostnader för försörjningsstöd kommer att belasta kommunens budget i allt högre grad.
Assistanskommitténs betänkande föreslår ett ökat
kostnadsansvar för kommunerna, för LSS och LASS.
Verksamheten är idag inte fullt ut finansierad, med
tanke på olika lagar och avtal.

Nämndsuppföljning
Fastighetsnämnd
Ekonomi

Fastighetsnämndens resultat uppgår till -26,8 mkr.
Framförallt beror det på underhållskostnader, både planerade och felavhjälpande. Försäkringsskador och skadegörelse överstiger budget. De flesta skadorna ligger
under självrisken 0,4 mkr.
Servicetjänster som IT, växel och reception, kontorsservice, lön och pension samt förråd och verkstad redovisar
ett underskott på -2,1 mkr. Det är framförallt förråd och
verkstad som har högre kostnader, en följd av att verksamheten bytte lokaler under året.
Resultatet för Galant Kost uppgår till -1,5 mkr, varav
-1,1 mkr är planerade kostnader för kyldmatprojektet.
Det negativa resultatet för Galant Städ på -1,2 mkr
beror på medvetna satsningar inom städverksamheten.
Exempelvis upprustning av personalrum, städutbildning för att ge kunden rätt kvalitet och samtidigt bli
effektivare, samt förberedelser för en central tvättstuga.
Dessa insatser har bl.a. inneburit kostnadsökningar avseende utbildning, förbrukningsmaterial som moppar,
städvagnar mm. maskinleasing och vissa fall även egna
köp av mindre enkla maskiner.
Gatuavdelningens resultat inklusive kapitalkostnader
är -3,9 mkr. Kostnaderna för vinterväghållning har även
2008 varit högre än budgeterat, men genom de åtgärder
som genomförts för att minska kostnaderna har resultatet
blivit positivt.
Utemiljö redovisar ett positivt resultat genom att
man medvetet hållit nere kostnaderna under året.

Framtiden
Målet om en ekonomi i balans har inte uppnåtts 2008.
Det stora underskottet kommer delvis att mötas av intäkter under kommande år. En översyn av både intäkter
och kostnader inför 2009 kommer att göras så att det
egna kapitalet på sikt kan återställas. Serviceverksamheterna ska ha en rättvisande prissättning och en genomgång av dess verksamhet kommer att ske under 2009
i samband med att verksamheter förs över från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnd
Ekonomi

Kulturverksamheten visar ett underskott på 0,9 mkr,
vilket till största delen beror på stadsbibliotekets underskott på 0,6 mkr. Underskottet beror på utveckling av
databibliotekssystemet Libra samt personal och datakostnader.
Fritidsverksamhetens underskott uppgår till 0,7 mkr.
Det beror främst på att konstgräset på Idrottsparken
inte kommer att hålla beräknad avskrivningstid. Inför
bytet till en ny gräsmatta 2009 gjordes en nedskrivning
av restvärdet på den gamla, som belastade resultatet med

2,4 mkr varav 1,0 belastade kultur- och fritidsnämndens resultat och 1,4 mkr, fastighetsnämndens resultat.
Verksamheten sporthallar visar ett överskott på 0,8 mkr
vilket beror på att antalet besök i baden har ökat i jämförelse med 2007, detta trots att Stödebadet varit stängt
för reparationer under hösten 2008.
Stödet till fritid och kultur visar ett överskott på 1,5
mkr. Överskottet kommer främst från lokal- och anläggningsbidraget. Då föreningar under flera år har beviljats
bidrag till energibesparande åtgärder, har det inneburit
minskade energikostnader och därmed minskade kostnader för bidrag.
Totalt har kostnaderna ökat med 4,4 mkr mellan
2007 och 2008. I stort sett hela ökningen är hyres- och
lönekostnader. Intäkterna har minskat med 3,8 mkr.
Det beror bl.a. på förändrade regler när det fäller sysselsättningsstöd för t.ex. lönebidragsanställda och plusjobbare.

Framtiden
Förvaltningens budget består till ca. 30 % av personalkostnader, ca. 30% av lokalkostnader och 20 % av
föreningsbidrag. Framtida rationaliseringar måste sökas
inom dessa områden och det tar tid innan åtgärderna
ger ekonomisk effekt.

Nämnden för vuxenutbildning,
arbetsmarknad och integration
Ekonomi

Resultatet för 2008 är ett överskott på 0,5 mkr. Det är
ett betydligt bättre resultat än prognosen per augusti
som visade på ett underskott på -6,7 mkr. Prognosen
byggde på ett planerat användande av det ackumulerade
överskottet till olika projekt för verksamhetsutveckling,
vilka också fullföljts. Det förbättrade resultatet har sin
främsta förklaring i ökade uppdrag inom vuxenutbildningen, som gett ett intäktsöverskott och den nya åtgärden Instegsjobb, som minskat kostnaderna för flyktingmottagningen.
Inom verksamheten arbetsmarknad redovisar feriejobben och plusjobben ett underskott på -2,0 respektive
-1,0 mkr, vilket beror på den planerade användningen
av det ackumulerade överskottet. De avslutade åtgärderna kommunal ungdomsgaranti och kommunal ungdomspraktik redovisar ett intäktsöverskott på 0,7 mkr
och färre deltagare i anställningsstöd, utvecklingsgarantin och osa-verksamheten har medfört 1,3 mkr i lägre
kostnader. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott
på 3,5 mkr. Fler uppdragsutbildningar än beräknat och
fler elever från andra kommuner är den främsta orsaken.
Resultatet för Integration är ett överskott på 0,2 mkr. I
och med införandet av instegsjobb, där staten står för 75
procent av lönekostnaden, har kostnaderna för praktik
minskat. Den totala nettokostnaden har minskat med
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Nämndsuppföljning
9 mkr jämfört med 2007. Detta beror till största delen på plusjobbens utfasning och avslut under 2008,
vilket inneburit minskade bidrag med 26 mkr. Även
åtgärderna kommunal ungdomspraktik och kommunal
ungdomsgaranti har upphört. Försäljningsintäkterna
har ökat både inom tolkservice och inom vuxenutbildningen med sammanlagt 6 mkr. Inom tolkservice har
kostnaderna samtidigt ökat med 2,5 mkr.

Framtiden
Nämnden bedömer att den ökade arbetslösheten kommer att påverka verksamheten under 2009. Detta kommer att märkas genom ett ökat antal sökande till vuxenutbildningen. Fler människor i arbetslöshet innebär ett
ökat tryck på verksamheten inom arbetsmarknadsområdet. Kriser ute i världen innebär att många människor
söker trygghet i Sverige. Det ökar behovet av tjänster
inom integrationsområdet.

Stadsbyggnadsnämnden
Ekonomi

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på
13,4 mkr varav 9,6 mkr är förbrukade kostnader av
ackumulerat överskott. Förklaringen till avvikelsen beror dels på nyttjandet av konsulttjänster i de projekt som
ingår i satsningarna inom det ackumulerade överskottet.
Nämnden har också arbetat med sanering av oljeutsläppet under året vilket även bidragit till budgetunderskottet. En annan orsak är ökade kostnader för bostadsanpassningsbidraget vilket ger ett underskott mot budget
på 2,2 mkr. En stor del av förvaltningens intäkter är bidrag. 27,7 mkr utgör bidrag för Svartviksprojektet och
cirka 2 mkr är övriga driftsbidrag.
Verksamheten markreserv har lägre intäkter än budgeterat. Detta beror bland annat på färre försäljningar
av mark.
Förvaltningsgemensamt har ett underskott på 1,4
mkr, varav 0,6 mkr avser planerade satsningar av ackumulerat överskott, som E4:an, teatern och fördjupade
översiktsplanen Birsta. Planavdelningen redovisar en intäktsökning med drygt 1,4 mkr jämfört med 2007. Förklaringen till det är att verksamheten under 2007 startade många projekt och planarbeten, men ärendena var
så komplexa så planprocessen tog därför mycket längre
tid och detta gjorde att budgeterade intäkterna uteblev
det året.
Byggavdelningen uppvisar en intäktsminskning på
närmare 1,6 mkr jämfört med 2007. Förklaringen till
det är extrema ärendemängder under 2006 och 2007,
med många stora byggprojekt som genererade stora intäkter av engångskaraktär.
Framtiden
Nämndens ackumulerade överskott är i stort sett uppbokat i beslutade satsningar fram tom 2010. Cirka 70 %
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av verksamheten är intäktsfinansierad och är helt beroende av externa intäkter via bygglovsavgifter, planavgifter,
försäljningar, arrenden, parkeringsavgifter, förrättningar
mm. Intäkterna beräknas sjunka under 2009 på grund
av lågkonjunkturen. Nämnden har ett effektiviseringskrav för 2009 på 1 mkr. Det kan lösas genom att minska
personalstyrkan med 4,5 tjänster. Fortsatta effektiviseringar, enligt upprättat program, är nödvändiga för att
få en långsiktig stabil ekonomi.

Miljönämnden
Ekonomi

Miljönämnden visar ett underskott på 0,1 mkr, vilket
är något bättre än tidigare prognoser. Orsaken är att
intäktsökningen varit större än kostnadsökningen, avseende timdebiteringar, för ett tillfälligt projekt inom
miljöbalksområdet samt bidrag för projekt som nämnden har ansvaret för. Nämndens underskott på 0,1 mkr
påverkar inte måluppfyllelsen.
Nämndens intäkter inom de olika verksamhetsområdena uppgår till i stort samma nivå som tidigare år.
Intäkterna för djurskyddet är något lägre 2008 än tidigare år. Orsaken är minskat antal djurhållare samt att
timdebiteringarna minskat på grund av att en hel del
arbete fått läggas på administrativa uppgifter, när tillsynen inom djurskyddet har flyttats över till länsstyrelsen
från och med 1 januari 2009.

Framtiden
Eftersom resultatet är bättre än tidigare prognos så kommer miljönämndens överskott från 2007 att minska något mindre än planerat. Nämnden bedömer att effektiviseringskravet på 0,8 mkr för 2009 kommer att påverka
verksamheten med längre handläggningstider och minskad
service till kommuninvånare. Det utåtriktade arbetet mot
företag, barn och unga, samt sundsvallsborna i hållbarhetsfrågor bedöms också minska.

Lantmäterinämnd
Ekonomi

Lantmäterinämnden uppvisar ett underskott på 0,7
mkr, vilket är förbrukade kostnader av ackumulerat
överskott.

Framtiden
För 2009 görs bedömningen att lantmäteriets verksamhet får högre intäkter, dels utifrån höjda taxor och en
ökad effektivitet i handläggningen med hjälp av ärendesystemet trossen, dels utifrån digitalisering av arkivet.
Nämnden har ännu bara märkt en liten minskning av
antalet inkomna ansökningar och har för närvarande inbokade arbeten för två år framåt.

Nämndsuppföljning

Foto: Hans Engqvist

Överförmyndar- och förtroendenämnd
Ekonomi

Nämndens resultat är -0,5 mkr. Orsaken till budgetöverskridande är att nämnden ändrat regelverket för arvodering till ställföreträdare enligt rekommendation från
Sveriges kommuner och landsting. Detta innebär en
kostnadsökning med 0,7 mkr jämfört med 2007. Därutöver omfattas nämnden av en ny lagstiftning avseende
ensamkommande barn. Kommunens avtal med Migrationsverket om att kommunen ska ta emot ett visst antal
ensamkommande barn, har inneburit en stor ökning av
utbetalat arvode till gode män under året. Överförmyndarnämndens kostnader för sammanlagt 45 ensamkommande barn 2008 uppgår till cirka 0,5 mkr.

Framtiden
På grund av att arvoden till ställföreträdare har höjts
enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting, finns risk för att medel i budgeten inte täcker
arvoden till ställföreträdare fullt ut även framdeles.
På grund av att kommunen numera tar emot ett
stort antal ensamkommande asylsökande barn, bedömer nämnden att det är stor risk att det uppstår ett
underskott i arvodesdelen även under år 2009. Migrationsverket ersätter kostnader för gode mannens arvode
och omkostnader fram till placeringsdatum. Kostnader
därefter belastar överförmyndarnämndens budget.

Kommunrevisionen
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.
Kommunrevisionen 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 förbrukat
0,1 mkr mer än årsbudget, men det täcks av ett ackumulerat överskott från tidigare år.

Finansiering
Avsnittet finansiering innehåller bland annat löpande
pensionsutbetalningar och avsättning till framtida pensioner. Nettokostnaderna är 20,2 mkr högre än budgeterat. Orsaken är framför allt högre kostnader för kommunens pensioner som inte täcks upp av det interna
personalomkostnadspålägget.
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Driftredovisning
Driftredovisning, verksamhetens
nettokostnad per nämnd, mkr
KOMMUNSTYRELSE
kommunstyrelsekontor
hushållsavfall
övrig kommungemensam verksamhet

Budget 2008

Utfall januari
december 2008

Budgetavvikelse

Utfall januari
december 2007

Utgående balanserat resultat*

-324,0

-299,6

24,4

-263,2

-94,7

-96,7

-2,0

-96,3

6,2

0,0

5,4

5,4

2,9

7,0

-229,3

-208,3

21,0

-169,8

18,7

-1 733,4

-1 740,4

-7,0

-1 684,4

-25,0

förskola

-440,0

-423,9

16,1

-387,4

grundskola

-800,5

-811,4

-10,9

-808,5

gymnasieskola

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

-321,2

-332,4

-11,2

-323,0

kulturskola

-19,4

-18,7

0,7

-19,7

särskola

-81,4

-72,1

9,3

-74,2

nämnd och övergripande

-70,9

-81,9

-11,0

-71,6

-1 602,4

-1 627,9

-25,5

-1 519,5

omsorg om funktionshindrade

-327,5

-322,1

5,4

-295,6

individ- och familjeomsorg

-331,4

-353,4

-22,0

-322,5

äldre- och handikappomsorg

-850,6

-866,8

-16,2

-789,7

-92,9

-85,6

7,3

-111,7

-107,6

-134,4

-26,8

-96,3

-2,1

-25,6

-23,5

3,3

0,5

-13,9

-14,4

14,6

SOCIALNÄMND

administration, nämnd och övrigt
FASTIGHETSNÄMND
Intäktsfinansierad verksamhet
bygg- och förvaltning
driftavdelning

0,0

-5,2

-5,2

-1,7

serviceverksamheter

1,0

-1,1

-2,1

-1,2

Galant Städ

-

-1,2

-1,2

-0,9

Galant Kost

-3,6

-5,1

-1,5

-7,6

Stab
Skattefinansierad verksamhet

0,0

0,9

0,9

0,1

-105,5

-108,8

-3,3

-99,6
-84,3

vägavdelning

-90,3

-94,2

-3,9

utemiljö

-15,2

-14,6

0,6

-15,3

-212,9

-212,1

0,8

-203,8

-85,4

-86,3

-0,9

-82,0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
kulturverksamhet
fritidsverksamhet

-85,4

-86,1

-0,7

-83,1

stöd till kultur- och fritidsverksamhet

-27,3

-25,8

1,5

-27,7

nämnd och kontor

-14,8

-13,9

0,9

-11,0

-76,9

-76,4

0,5

-85,5

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD,
VUXENUTBILDNING OCH INTEGRATION
arbetsmarknad

-23,1

-24,0

-0,9

-28,1

vuxenutbildning

-46,7

-43,2

3,5

-48,3

integration

-1,1

-0,9

0,2

-2,8

nämnd och kontor

-6,0

-8,3

-2,3

-6,3

-54,1

-67,5

-13,4

-50,5

0,9

9,2

8,3

13,6

-1,0

-11,2

-10,2

-6,1

STADSBYGGNADSNÄMND
mark, industrispår och hamnar
markreserv och skogar

-10,0

-12,2

-2,2

-11,2

saneringar

bostadsanpassning

0,0

-3,9

-3,9

0,0

bredband

0,0

-0,1

-0,1

0,9

-44,0

-49,3

-5,3

-47,7

-16,7

-16,8

-0,1

-15,0

5,1

5,4

0,3

5,2

-0,2

-0,1

0,1

0,0
-20,2

nämnd, kontor, övrigt
MILJÖNÄMND
granskning och undersökningsverksamhet
kalkning av sjöar

-5,0

-2,3

10,4

25,2

17,7

3,6

miljökontor och nämnd

-21,6

-22,1

-0,5

LANTMÄTERINÄMND

-0,5

-1,2

-0,7

0,5

0,4

ÖVERFÖRMYNDAR- OCH FÖRTROENDENÄMND

-6,4

-6,9

-0,5

-6,5

0,0

KOMMUNREVISIONEN

-2,4

-2,5

-0,1

-2,4

0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

0,6

84,3

64,1

-20,2

40,6

-4 053,0

-4 121,7

-68,7

VALNÄMND
FINANSIERING
Summa
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-3 886,1

57,6

* Kommunstyrelsens förslag.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning mkr

Investeringsutgifter 2008

Investeringsbudget 2008

Kompletteringsbudget 2008

Budgetavikelse

Kommentarer

KOMMUNSTYRELSE
hamn

-0,9

-2,0

-0,9

2,0

immateriella anläggningstillg Katalogtjänst

-7,6

-6,0

-1,5

-0,1

inventarier

-0,7

förvaltningsfastigheter
parkeringsanläggning centrum

-0,4

infrastrukturinvesteringar

-3,8

teaterprojekt

-1,8

internlåneram
Summa

-0,6

-0,1

-23,5

-14,0

-15,0

Avslutat 2008

37,5
14,6

Påbörjat

-3,8

Budget 2010

-1,8

Budget 2010

-

25,3

-

-25,3

-15,2

-21,8

-16,5

23,1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
immateriella anläggningstillg IT-stöd

-1,5

inventarier

-9,9

-9,7

-11,4

-9,7

Summa

-1,5

Internlån 2007

-0,2
0,0

-1,7

SOCIALNÄMND
immateriella anläggningstillg IT-stöd

-0,1

inventarier

-1,5

-2,0

-1,6

-2,0

Summa

-0,1
0,5
0,0

0,4

FASTIGHETSNÄMND
fastigheter
skolfastigheter
förskolefastigheter

-20,0

-4,1

24,1

-26,3

-67,8

-17,6

59,1

-9,1

-13,9

-1,7

6,5
-3,0

vårdfastigheter

-5,5

-2,5

Kommunhuset

-10,1

-12,0

1,9

övriga fastigheter

-20,4

-17,4

-2,4

-0,6

gator och vägar

-26,1

48,3

-37,8

-60,0

gång- och cykelvägar

-4,0

-5,0

1,0

offentlig belysning

-4,5

-1,0

-3,5

maskiner och inventarier

-2,2

-2,1

utemiljö
Summa

-7,7

7,6

-0,7

-0,5

-0,8

0,6

-120,6

-187,7

-74,9

142,0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
maskiner och inventarier

-2,8

-2,3

-1,3

0,8

konst

-1,5

-0,3

-0,8

-0,4

Summa

-4,3

-2,6

-2,1

0,4

NAVI
inventarier
Summa

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

STADSBYGGNADSNÄMND
hamn, kajer

-2,6

nytt industrispår bangården
kollektivtrafikanläggning Birsta
exploatering

-30,0

-28,9

-10,0
-1,5

-9,8

2,2

56,3

Påbörjas 2009

10,0
-

8,3

-4,3

6,5

maskiner och inventarier

-0,7

-1,0

-0,6

0,9

övrigt

-2,1

-0,7

-5,0

3,6

Summa

-4,7

-51,5

-38,8

85,6

-0,3

-0,3

-1,0

1,0

Pågår

MILJÖNÄMND
inventarier
Summa

-0,3

-0,3

-1,0

1,0

Summa

-158,2

-275,7

-133,3

250,8

Större investeringsprojekt har särredovisats.
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Medarbetare
Medarbetare
Mål och måluppfyllelse
➧ Mångfalden och jämställdheten ökar.
För att öka mångfalden i organisationen är det viktigt att utveckla en icke- diskriminerande rekryteringsprocess. Av det skälet har ett stort antal chefer och fackliga representanter gått en särskild utbildning i FAIR
– framtidsanpassad inkluderande rekrytering.

➧ Kvaliteten höjs och effektiviteten stärks genom långsiktig kompetensutveckling och utveckling av ledarskap och
medarbetarskap,
Under 2008 har kommundirektionen arbetat fram en ny
ledningsmodell. Syftet var att göra verksamheternas ansvar att nå målen utifrån de politiska besluten tydligare.

I lönekartläggningen som kommunen gjorde under
2008 visar det sig att den senaste tidens lönepolitik har
haft goda resultat. Även om det fortfarande finns oskäliga löneskillnader i kommunen så har de blivit färre.

Ledningsmodellen kommer att förankras bland cheferna
i kommunkoncernen i en stor utvecklingsinsats under
2009. Meningen är att alla ska planera, leda och följa
upp verksamheten på samma sätt.

Lönebildning

Samtidigt har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört utvecklingsprogram för medarbetare. Kommunen har också utvecklat programmen för ledarintroduktion och ledarförsörjning vidare under 2008.

De senaste årens centrala avtal har legat på relativt höga
nivåer. Det har gjort att det inte alltid finns utrymme för
löneökningar som är motiverade lokalt.

Personalen i siffror

➧ Personalens engagemang ges utrymme och möjligheterna till inflytande och medskapande är goda.
Under året har kommunen tagit fram ett förslag till nytt
samverkansavtal. Det tillsammans med det arbetsgivarpolitiska program som kommunstyrelsen fastställde i
januari utgör den formella grunden för hur samverkan
kan utvecklas.

Under 2008 var 8 032 personer månadsavlönade av
Sundsvalls kommun. Antalet tillsvidareanställda var
7 406, vilket är 22 fler än året före. Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat med 80 tillsvidareanställda medan socialtjänsten ökat med 102. Ökningen
av antalet anställda vid socialtjänsten beror på konverteringsregeln i lagen om anställningsskydd som innebär
att anställninging som vikarie i mer än 2 år automatiskt
övergår till tillsvidareanställning.

➧ Hälsoläget bland personalen förbättras.
Sjukfrånvaron minskade från 7 procent till drygt 6 procent av den planerade arbetstiden. Det är en minskning
med drygt 12 procent. HUR-enheten som hade sitt första verksamhetsår 2008 har inneburit stora förbättringar
av kommunens rehabiliteringsprocess.

Antalet månadsavlönade visstidsanställda minskade med 263 personer jämfört med 2007 till 626.
Huvudsaklig anledning till minskningen är avveckling
av arbetsmarknadsåtgärden PLUS-jobb, vikariat som
övergått till tillsvidareanställning enligt LAS samt fler
pensionsavgångar än tidigare år.

Månadsavlönade per förvaltning 2008
Månadsavlönade per förvaltning och anställda
Kommunstyrelsekontoret

Tillsvidareanställda
118

Visstidsanställda

Antalet
totalt
32

Årsarbetare

150

139

Barn och utbildning

3 191

243

3 434

3 294

Socialtjänsten

3 184

191

3 375

3 455

471

61

532

518

Fastighetskontoret
Kultur & Fritid

193

32

225

212

FAVI

116

44

160

152

Stadsbyggnadskontoret

79

16

95

92

Miljökontoret

33

3

36

32

Lantmäterikontoret

14

2

16

15

7

2

9

9

7 406

626

8 032

7 622

Överförmyndarkontoret
Totalt
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Medarbetare
Antal anställda
År

Månadsavlönade

Årsarbetare

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Kvinnor

Män

2007

8 266

7 830

89 %

11 %

83 %

17 %

2008

8 032

7 622

92%

8%

83 %

17 %

Av den tillsvidareanställda personalen är 83 procent
kvinnor och 17 procent män.

28 procent jämfört med 2007. Vi har märkt att det finns
en tendens att allt fler väljer att sluta något år innan man
fyller 65 år. Det handlar i första hand om anställda inom
vård och utbildning. Vi har även märkt en liten ökning
när det gäller anställda som väljer att fortsätta arbeta efter fyllda 65 år.

Medelåldern är oförändrad sedan 2002 – 47 år.
Andelen tillsvidareanställda över 55 år är i princip
oförändrad jämfört med 2007.

Av pensionsavgångarna 2008 slutade 26 personer i åldersgruppen mellan 65 – 67 år, 61 personer mellan 63
Personalförsörjningen är viktig för att kommunen ska – 64 år och 17 personer mellan 61-62 år.
kunna bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna.
Många anställd kommer att gå i pension de närmaste Vi har fortfarande många sökande till våra lediga jobb.
10 åren. Den rådande konjunkturen innebär stora be- Från och med maj 2008 har 226 lediga jobb publicerats
sparingskrav för kommunerna och det tillsammans med på kommunens hemsida, vilket är färre än tidigare år.
pensionsavgångarna innebär ett delvis förändrat rekryteringsbehov. I samband med den stundande generations- Vi får många kvalificerade sökande till våra tjänster. Toväxlingen är det nödvändigt att också ta hänsyn till beho- talt antal sökande uppgick 2008 till 4 208 - 76 provet av kompetensförnyelse.
cent kvinnor och 24 procent män. Medelåldern på de
sökande var 40 år. Hela 65 procent av de lediga jobben
Pensionsavgångarna ökar för varje år och under 2008 har utgörs av jobb som lärare och förskollärare.
181 personer fått ålderspension. Det är en ökning med

Personalförsörjning

Hälsoläge
Sjukfrånvaro i % av de anställdas
sammanlagda arbetstid

2008

Total sjukfrånvaro
Varav sjukfrånvaro 60 dagar och mer

2007

2006

6,1

7,0

7,7

60,3

64,9

69,2

Kvinnor

6,6

7,7

8,6

Män

3,7

4,0

3,9

29 år eller yngre

3,4

4,0

4,2

30-49 år

5,8

6,7

7,0

50 år och äldre

7,7

8,3

9,5

Personalkostnader
2008
Lön och ersättningar

2007

2 219,8

2006

2 129,2

2005

2 048,8

2004

1 909,6

1 871,4

Sociala avgifter

755,7

734,6

713,5

673,4

653,7

Pensionskostnader

251,8

256,4

192,6

193,8

177,8

35,4

31,4

31,8

25,9

18,0

3 262,7

3 151,6

2 986,7

2 802,7

2 720,9

Övriga
Summa:
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Koncernens miljöarbete

Uppföljning av
kommunkoncernens arbete enligt
Sundsvalls Agenda 21 under 2008
Hållbarhet i MRP-arbetet
2008 års hållbarhetsinsatser har präglats av arbete för
att genomföra uppdraget, Att stärka miljötänkandet i
den kommunala organisationen, som kommunstyrelsen
gav i direktiven inför mål- och resursplanen 2008-2010.
Uppdraget har inneburit att samtliga huvudprocesser
har arbetat med att identifierat sina mest betydande
miljöaspekter. Den dominerade miljöaspekten är klimatperspektivet. Föreslagna insatser handlar framför
allt om energieffektivisering, transporter och mat. Hälsoaspekterna ska analyseras ur det sociala perspektivet
och Sundsvall ur ett tillväxtperspektiv i det ekonomiska
perspektivet.

Upphandling en viktig miljöaspekt
Två andra uppdrag som kommunfullmäktige gav i
Mål- och resursplanen för 2008-2010 har berört rutiner för att miljövänliga och lokalt producerade varor ska
handlas upp så långt som möjligt. Dessutom att krav
på fackliga avtal och mänskliga rättigheter ska föras in
i upphandlingspolicyn och att meddelandefrihet följer
med i kommunala entreprenader. Ett förslag till avtal för
leverantörer om hållbar utveckling har tagits fram för
att FN:s och ILO:s konventioner ska efterlevas i upphandlingar. Upphandling av livsmedel har genomförts
under året. En stor utmaning för klimatarbetet är just
maten. Det är viktigt att mindre mat slängs, att det serveras mer vegetabilier och mindre kött samtidigt som
näringsvärdet bibehålls och kostnaderna hålls ner. Menyer och recept behöver ses över, något som kan ta en
tid att förändra.

Transporter och avveckling av fossila bränslen
Den lokala regeringsförklaringen ställer krav på att halvera koldioxidutsläppen från kommunens fordon till
2010 jämfört med 2007 och att de kommunala transporterna ska minskas.
Kommunfullmäktiges uppdrag att minska de kommunala transporterna genom ett samordnat och aktivt
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arbete och en samlad fordonshantering har resulterat i
att fordonsavdelningen på fastighetkontoret ska administrera alla fordon och styra användningen så att kommunens uppsatta klimatmål kan nås. En trafiksäkerhetspolicy har antagits och Fordonshandboken är en del i ett
ledningssystem för fordonen. Möjligheter och vinster
med samordnade varutransporter och samhällsbetalda
resor har också utretts.
Kommunfullmäktige uppdrog också till kommunstyrelsen att arbeta fram en avvecklingsplan för fossila
bränslen för uppvärmning, energiproduktion och transporter samt visa hur koldioxidutsläppen från kommunens fordon ska halveras till 2010. För att nå målen
måste fordonsflottan bestå av energieffektiva och miljövänliga fordon som så långt möjligt drivs med förnybara
drivmedel. Ett av kommunfullmäktiges uppdrag till
fastighetsnämnden handlar om energibesparing genom
beteendepåverkan, energiförbrukning och beteende studeras noggrant på fem förskolor.

Reseregler
Förslag till nya reseregler har tagits fram. Syftet är att
styra till ett mer kostnadseffektivt, miljö- och klimatanpassat och säkert resande. Resor ska minskas genom
distansoberoende teknik. Korta resor ska uppfylla kommunens klimat-, miljö- och säkerhetskrav. Längre resor
ska om möjligt ske med tåg. Fordon och resor ska bokas
via system på kommunens intranät.

Uthållig kommun, Sveriges Ekokommuner och
SAMT
Sundsvall ingår sedan juni 2008 i nätverket Uthållig
kommun. Syftet är att ta del av andra kommuners erfarenheter, energimyndighetens kompetens samt sprida
kunskaper och samarbeta kring aktuella projekt.
Sveriges Ekokommuners årsmöte 2008 ägde rum i
Sundsvall med klimatpåverkan som tema. Vid mötet
blev kommunstyrelsens vice ordförande invald i styrelsen.

Koncernens miljöarbete

Foto: Ulf Wallin

SAMT, Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven
Tillväxt, startade 2008 och är ett projekt inom Arena
Miljölänet Västernorrland. Projektet ska stärka företagen i Sundsvall och regionen genom starka nätverk och
miljösatsningar anpassade till företagens behov. Intresset
har varit stort från de kontaktade företagen. Ett 20-tal
företag har genomfört första steget i företagssupporten,
miljöcoach. SAMT har även bjudit in till seminarier
om klimat- och energieffektiva byggnader och hållbara
inköp. Energi- och klimatrådgivaren är delaktig i flera
projekt.

Kultur, utbildning och hälsa för bättre
livskvalitet
Flera olika aktiviteter med fokus på bättre livsmiljö har
genomförts med kultur och fritid, barn och utbildning,
Galant kost och städ, kulturskolan, Sundsvall energi,
Reko Sundsvall och MittSverige vatten. 1200 elever
(årskurs 1-3) deltog i en speciell kulturmiljövecka och
fick besöka miljöhjältar och hjälpa till att rädda jorden. Elever deltog också i en recepttävling för den bästa
S.M.A.R.T-maten, bra för både hälsa och miljö. Livnära,
en serie föreläsningar om mat, hälsa och klimat riktade
till allmänheter genomfördes i samarbete med Kultur
och fritid och NBV. Dessutom fick 300 gymnasieelever
lyssna på en föreläsning om klimatet. I skolans miljönät-

verk är intresset för miljö- och hälsocertifieringar stort
och Päronlunda förskola har certifierat sig inom skola
för hållbar utveckling .
I samarbete med studieförbunden ABF, Bilda och
NBV har studiecirkeln Familjeverkstan startat under
hösten vid sju förskolor. Målgruppen är föräldrar med
barn i åldern 3-12 år som vill utveckla sitt föräldraskap.
Cirklarna avslutas under våren 2009 och ska sedan utvärderas. Under luciahelgen genomfördes aktivitet på
torget där betydelsen av föräldrars inställning till alkohol belystes.
En alkohol- och drogsamordnare projektanställdes
under hösten för att stötta skolornas förebyggande arbete. Under våren 2009 anordnas en utbildning i den
evidensbaserade förebyggande metoden Örebro Preventions Program (ÖPP) som ska användas vid föräldramöten. Under året har flera skolor och organisationer
fått bidrag till drogförebyggande och hälsofrämjande
insatser. Under hösten har förberedelser pågått för att
erbjuda högstadier dansundervisning. Fem intresserade
högstadieskolor kommer att få undervisning i foxtrot.
Att dansa är roligt, stärker självförtroendet och ger motion, det stärker dessutom sammanhållningen i skolan.
Genom att dansa får eleverna verktyg och tillträde till
fler drogfria mötesplatser och en känsla att kunna och
våga vilket stärker självkänslan.
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Räkenskaper kommunen
Resultaträkning, kommunen mkr

Resultaträkning

Not

2008

2007

2006

Verksamhetens intäkter

1

963,9

933,5

921,4

Verksamhetens kostnader

2

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

Jämförelsestörande poster

3

17,5

22,2

-62,3

-183,1

-172,1

-133,4

-4 121,7

-3 886,1

-3 738,5

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

4

3 827,4

3 641,7

3 498,8

Generella statsbidrag och utjämning

5

309,5

282,6

236,7

Finansiella intäkter

6

206,2

165,7

150,5

Finansiella kostnader

7

-188,1

-172,9

-137,3

33,3

31,0

10,2

-

-

-

33,3

31,0

10,2

Not

2008

2007

2006

Verksamhetens intäkter

1

963,9

933,5

921,4

Verksamhetens kostnader

2

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

4,5

4 136,9

3 924,3

3 735,5

Resultat före extraordinära poster och skatt
Extra ordinära intäkter och kostnader
Årets resultat
Betalningsflödesrapport kommunen mkr
Den löpande verksamheten

Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter

6

206,2

165,7

150,5

Finansiella kostnader

7

-188,1

-172,9

-137,3

Justering rörelsekapitalförändring

8

62,0

7,9

-51,0

260,9

188,8

154,9

Inköp av materiella och immateriella tillgångar

-168,0

-184,5

-357,8

Avyttrade materiella och immatriella tillgångar

14,0

79,6

49,0

Inköp av finansiella tillgångar

-18,3

-17,5

-2,0

Avyttrade finansiella tillgångar

39,3

1,7

1,9

-133,0

-120,7

-308,9

-1 116,6

-508,7

-813,1

Återbetald utlåning

777,9

432,7

509,7

Ökning av kortfristig utlåning

-66,8

-32,3

0,0

3,8

-

77,1

2 783,3

1 150,0

2 629,6

-2 542,2

-1 125,0

-2 179,5

Verksamhetsnetto
Investeringar

Investeringsnetto
Finansiering
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar

Återbetald utlåning
Upplåning
Långfristig upplåning
Amortering
Kortfristig upplåning

-

-

45,0

Amortering

-

-

-81,2

Övrig finansiering

-

0,2

0,2

-160,6

-83,1

187,8

-32,7

-15,0

33,8

Finansieringsnetto
Förändring likvida medel
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Balansräkning
Balansräkning, kommunen mkr

Not

2008

2007

2006

9

16,7

7,7

-

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

2 973,2

3 009,9

2 581,2

Maskiner och inventarier

11

105,2

103,7

92,3

79,6

81,2

564,8

3 158,0

3 194,8

3 238,3

308,1

309,5

292,4

3,6

3,7

4,0

3 671,4

3 339,4

3 267,6

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 983,1

3 652,6

3 564,0

Summa anläggningstillgångar

7 157,8

6 855,1

6 802,3

42,8

44,5

30,7

1,4

1,8

2,0

44,2

46,3

32,7

59,8

56,2

45,3

412,5

344,5

286,7

472,3

400,7

332,0

21,5

54,2

69,2

538,0

501,2

433,9

7 695,8

7 356,3

7 236,2

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

12

Bostadsrätter
Långfristiga fordringar

13

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

14
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Balansräkning
Not
15

därav årets resultat

2008

2007

2006

2 112,4

2 079,1

2 048,1

33,3

31,0

10,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser

16

119,8

107,4

81,8

Övriga avsättningar

17

5,8

14,4

-

125,6

121,8

81,8

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

18

4 552,9

4 312,0

4 304,1

Övriga långfristiga skulder

19

60,2

68,2

76,4

4 613,1

4 380,2

4 380,5

213,7

195,3

191,5

32,3

31,1

12,7

Leverantörsskulder

256,9

199,9

215,1

Övriga kortfristiga skulder

341,8

348,9

306,5

Summa kortfristiga skulder

844,7

775,2

725,8

Summa skulder

5 457,8

5 155,4

5 106,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

7 695,8

7 356,3

7 236,2

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

2 232,6

2 245,8

1 921,8

Borgensåtaganden

21

84,9

94,7

100,6

Pensionsförpliktelser, kommunala bolag mm.

22

16,0

16,2

14,6

Intjänad visstidspension

23

25,3

*

*

2 358,8

2 356,7

2 037,0

Summa panter och ansvarsförbindelser
* Jämförelse med 2007 och 2006 saknas
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Noter kommunen

Noter kommunen
1

Verksamhetens intäkter

2008

2007

Avgifter

223,5

218,5

212,5

Bidrag

363,7

361,7

399,4

Realisationsvinster

2

2006

11,8

12,3

20,9

Övriga intäkter

364,9

341,0

288,6

Summa kommunen

963,9

933,5

921,4

Verksamhetens kostnader

2008

2007

2006

Bidrag

-291,6

-277,9

-258,8

-3 257,9

-3 148,1

-2 983,8

-326,0

-302,4

-276,4

Personalkostnader
Köp av varor
Köp av tjänster

-1 044,5

-941,3

-945,2

Summa kommunen

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

Leasingkostnader, operationella
Avtalade leasingavgifter att betalas

3

Inom 1 år

33,6

28,4

19,4

1-5 år

72,9

87,1

48,7

>5 år

78,5

76,4

70,4

2008

2007

2006

Realisationförlust

Jämförelsestörande poster

-

-

-53,9

Nedskrivning

-

-

-15,2

Återvunnen moms

-

12,0

6,8

Kostnad återvunnen moms

-

-2,9

-

Realisationsvinster markförsäljning

-

27,5

-

17,5

-

-

-14,4

-

22,2

-62,3

Realisationsvinst vid försäljning av aktier
Avsättning avvecklingskost. Naturbruksgymnasium
Summa kommunen
4

Skatteintäkter

2008

2007

2006

Preliminära skatteintäkter

3 859,8

3 602,2

3 462,0

Prognos för slutavräkning

-22,9

53,6

19,8

Differens slutavräkning tidigare år

-6,1

-10,7

20,4

Skatteväxling

-3,4

-3,4

-3,4

3 827,4

3 641,7

3 498,8

2008

2007

2006

-

-

Summa
5

17,5

Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag
Generellt sysselsättningsstöd
Inkomstutjämningsbidrag

-

-

52,3

366,1

351,0

329,9
5,5

Införandebidrag

-

-

Regleringsbidrag

-

86,3

Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift

-43,3

-1,7

-147,3

-156,3

-152,9

9,7

1,6

3,6

Kommunal fastighetsavgift

124,3

-

-

Summa

309,5

282,6

236,7

Bidrag LSS-utjämning
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6

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter från bolagen

4,1

196,7

158,7

142,7
3,5

1,3

1,8
-

-

Utdelning koncernbolag

0,0

0,2

0,2

206,2

165,7

150,5

Finansiella kostnader

2008

2007

2006

Ränta på långfristiga lån och koncernkonto

-183,6

-168,7

-134,1

Ränta på pensionsavsättningar

-3,6

-2,8

-2,0

Övriga finansiella kostnader

-1,0

-1,4

-1,2

-188,1

-172,9

-137,3

2008

2007

2006

-5,4

-35,7

-28,9

2,1

-13,8

10,6

Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder

68,3

30,9

-42,0

Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar

-1,4

-4,0

-8,3

Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar

-1,9

-1,3

-0,9
-0,2

Justering av rörelsekapitalets förändring
Ökning(-) eller minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter

Utdelningar

-

-0,2

Pensionsavsättning

6,4

18,5

9,4

Löneskatt pensionsavsättning

2,4

5,0

2,7
2,0

Ränta på pensioner
Minskning av övriga avsättningar
Mellankommunalutjämning
Periodiserad långfristig skuld

3,6

2,8

-8,7

-

-

3,5

3,5

3,5

-

-

-1,5

-6,9

-6,9

-6,9

Återvunnen moms

-

9,1

6,8

Exploateringsmark under försäljning

-

-

2,7

62,0

7,9

-51,0

Periodiserad realisationsvinst redovisad som kort skuld

Summa kommunen
Immatriella anläggningstillgångar

Internt upparbetade Externt upparbetade
kostnader
kostnader

Nyttjande period
IT-system

Summa

5

Anskaffningsvärde vid året början

-

1,5

6,2

7,7

Anskaffningar under året

-

2,5

6,6

9,1

Avskrivningar under året

-

Planenligt restvärde
10

2006

0,8

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar

9

5,0

Räntebidrag

Summa kommunen
8

2007

7,4

Valutakursvinster
Summa kommunen
7

2008

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

-

-

-0,1

4,0

12,8

16,7

2008

2007

2006

54,9

57,5

57,4

Försäljningar och utrangeringar

-2,1

-2,6

-0,1

Anskaffningsvärde vid årets slut

52,8

54,9

57,5

Bokfört värde

52,8

54,9

57,5

Markreserv mm
Anskaffningsvärde vid årets början
Från pågående anläggning
Årets investeringar
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar (från föreg. sida)

2008

2007

2006

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början

2 884,7

2 791,3

2 780,7

Från pågående anläggning

54,1

52,5

100,8

Årets investeringar

22,9

43,7

67,0

-15,6

-2,8

-157,2

Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

2 946,1

2 884,7

2 791,3

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-1 215,3

-1 141,0

-1 117,0

-80,1

-76,0

-74,5

0,8

1,7

50,5

-1 294,6

-1 215,3

-1 141,0

1 651,5

1 669,4

1 650,3

293,5

289,4

268,5

0,9

4,1

20,9

Anskaffningsvärde vid årets slut

294,4

293,5

289,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-72,4

-65,7

-59,5

-6,7

-6,7

-6,2

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-79,1

-72,4

-65,7

Bokfört värde

215,3

221,1

223,7

645,1

590,0

556,0

3,2

13,8

17,6

48,8

41,3

18,2

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

Årets avskrivningar

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

-

-

-1,8

Anskaffningsvärde vid årets slut

697,1

645,1

590,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-246,3

-228,9

-213,2

-22,9

-17,4

-15,7

-269,2

-246,3

-228,9

427,9

398,8

361,1

96,5

124,5

101,8

-

24,3

19,1
3,6

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

0,1

-2,3

Försäljningar och utrangeringar

Årets investeringar

-

-50,0

-

Anskaffningsvärde vid årets slut

96,6

96,5

124,5

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-41,2

-43,0

-40,1

-2,1

-2,2

-2,9

-

4,0

-

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-43,3

-41,2

-43,0

Bokfört värde

53,3

55,3

81,5

0,4

0,4

1,7

-

-

-1,3

Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

0,4

0,4

0,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-0,2

-0,2

-1,3

Årets avskrivningar

-

-

-0,1

Försäljningar och utrangeringar

-

-

1,2

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-0,2

-0,2

-0,2

Bokfört värde

0,2

0,2

0,2
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar (från förg. sida)

2008

2007

2006

Leasingavtal
Anskaffningsvärde vid årets början

684,8

243,5

243,5

-varav verksamhetsfastigheter

243,5

243,5

243,5

-varav fastigheter för affärsverksamhet

441,3

-

-

-

441,3

-

Anskaffningsvärde vid årets slut

684,8

684,8

243,5

-varav verksamhetsfastigheter

243,5

243,5

-

-varav fastigheter för affärsverksamhet

441,3

441,3

-

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-74,6

-36,6

-20,5

-varav verksamhetsfastigheter

-52,8

-36,6

-20,5

-varav fastigheter för affärsverksamhet

-21,8

-

-

Årets avskrivningar

-38,0

-38,0

-16,1

Från pågående anläggning

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-112,6

-74,6

-36,6

-varav verksamhetsfastigheter

-69,0

-52,8

-36,6

-varav fastigheter för affärsverksamhet

-43,6

-21,8

Bokfört värde

572,2

610,2

206,9

4 009,6

Leasingkostnader, finansiell leasing
Avtalade leasingavgifter att betalas
Inom ett år

50,7

1-5 år

229,3

>5 år

439,9

Totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde vid årets början

4 659,9

4 096,6

Från pågående anläggning

57,3

531,9

137,5

Årets investeringar

72,7

86,8

109,9

Försäljningar och utrangeringar

-17,7

-55,4

-160,4

Anskaffningsvärde vid årets slut

4 772,2

4 659,9

4 096,6

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-1 650,0

-1 515,4

-1 451,6

-149,8

-140,3

-115,5

0,8

5,7

51,7

-1 799,0

-1 650,0

-1 515,4

2 973,2

3 009,9

2 581,2

Maskiner och inventarier

2008

2007

2006

Anskaffningsvärde vid årets början

387,2

361,4

337,7

-

3,6

4,0

23,2

27,4

20,8

Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde
11

Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar

-6,0

-5,2

-1,1

Anskaffningsvärde vid årets slut

404,4

387,2

361,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-283,5

-269,1

-251,2

-21,8

-19,4

-17,9

6,1

5,0

-

-299,2

-283,5

-269,1

Bokfört värde

105,2

103,7

92,3

Aktier och andelar mm

2008

2007

2006

309,5

292,4

291,3

-

17,5

2,0

Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

12

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Aktieägartillskott
Årets förvärv
Årets försäljningar
Nedskrivningar
Bokfört värde vid årets slut
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18,3

-

-

-19,7

-0,4

-0,9

-

-

-

308,1

309,5

292,4

Noter kommunen
Forts. från föregående sida

12

Specifikation av kommunens innehav av aktier och andelar

Ägarandel
-

-

Stadsbacken AB

100%

270,0

Norra Kajen Exploaterings AB
Svenska Kommun Försäkrings AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Scenkonst i Västernorrland AB
Summa aktier och andelar i koncernföretag
Övriga aktier och andelar
Västernorrlands Läns Trafik AB
Stadshuset i Sundsvall AB
Summa övriga aktier och andelar

50%

17,5

26,9%

7,5

81,25%

8,1

40%

2,0

-

305,1

-

-

17%

2,7

9%

0,2

-

2,9

Summa aktier och andelar
13

Bokf värde

Koncernföretag

Långfristiga fordringar
Utlämnade lån till kommunala bolag

308,0
2008

2007

2006

3 667,4

3 332,0

3 257,0

Mellankommunal utjämning

3,3

6,7

10,1

Övriga långfristiga fordringar

0,7

0,7

0,5

3 671,4

3 339,4

3 267,6

Summa kommunen
Specifikation av fordringar per bolag
Sundsvall Arena AB

148,7

148,7

142,1

SKIFU

176,4

159,0

119,0

Sundsvalls kommuns Parkerings AB

137,3

139,2

140,7

Mitthem AB

806,0

806,0

891,0

Sundsvall Energi AB

210,0

950,0

210,0

Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund

-

0,0

1,1

Korstaverket Förvaltnings AB

-

490,0

415,0

Sundsvall Vatten AB

445,0

445,0

445,0

Sundsvall Elnät AB

270,5

233,0

183,0

Studentbostäder i Sundsvall AB

147,3

158,8

168,7

Stadsbacken AB

577,4

543,2

543,6

12,0

-

-

3 670,6

3 332,9

3 259,2

-3,2

-0,9

-2,2

3 667,4

3 332,0

3 257,0

Reko Sundsvall AB
Summa
Avgår kortfristig del
Summa
Specifikation av kommunens utlämnade lån
Förfalloår/räntejustring räntebärande fordringar inom;
12 månader

14

Belopp

Ränta

1 356,6

5,35%

2 år

862,7

4,31%

3 år

573,7

4,46%

4 år

467,1

4,59%

5 år

335,5

4,77%

5- 10 år

75,0

3,88%

Summa

3 670,6

Övriga kortfristinga fordringar

2008

2007

Nettofordran koncernkonto

164,2

98,0

64,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

183,9

188,0

152,2

Kortfristig del av långfristig fordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2006

3,2

0,9

2,2

61,2

57,6

67,5

412,5

344,5

286,7
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Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

2008
2 079,1
33,3
2 112,4

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

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

16

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för pensioner
Vid årets början
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Intjänad särskild avtalspension
Intjänad PA-KL
Nya efterlevandepensioner
Utbetalda pensioner
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekninska grunder
Övrig post
Vid årets slut
Varav avsatt till utlösta sk fallskärmar för förtroendevalda och tjänstemän
Avsättning till löneskatt
Vid årets början
Förändring av löneskatt
Vid årets slut
Varav avsatt särskild löneskatt till utlösta sk fallskärmar till förtroendevalda och tjänstemän

2008

2007

2006

86,4
8,3
7,7
0,9
2,8
-13,3
2,9
1,6
0,8
-1,7
96,4
15,1

65,8
13,6
11,6
2,1
1,0
-12,7
2,5
1,1
2,3
-0,9
86,4
*

54,5
-2,1
19,4
0,0
2,1
-10,5
1,5
0,5
3,8
-3,4
65,8
*

21,0
2,4
23,4

16,0
5,0
21,0
*

13,2
2,8
16,0
*

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser vid årets slut

119,8

107,4

81,8

Aktualiseringsgrad

96,0%

94,3%

90,0%

3,7

Av de totala avsättningarna 2008 avser 17,9 mkr pensioner och löneskatt för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund som
kommunen har ansvar för.
17

18

Övriga avsättningar

2008

2007

2006

Avsättning avvecklingskostnad naturbruksgymnasium

-

14,4

-

Avsättning för befarad förlust vid infriande av borgen

5,8

-

-

Vid årets slut

5,8

14,4

-

Långfristiga räntebärande skulder

2008

2007

2006

Checkkredit

558,7

-

-

Lån hos kreditinstitut

1 140,0

2 215,0

1 705,0

MTN

1 780,0

1 500,0

1 500,0

Certifikatlån

789,5

-

173,7

Leasing

190,8

204,0

216,8

Handelsbanken finans, projekt varm.nu
Summa långfristiga räntebärande skulder
Avgår kortfristig del av långfristig skuld
Summa
Förfalloår/räntejustring räntebärande skulder inom ;
12 månader

424,0

441,3

4 343,0

4 316,8

-32,3

-31,0

-12,7

4 552,9

4 312,0

4 304,1

Belopp

Ränta

1 338,6

1,73%

2 år

605,0

3,17%

3 år

575,0

3,86%

4 år

325,0

4,25%

5 år

675,0

4,24%

10 år

568,9

3,33%

20 år

91,5

4,81%

12 månader leasing projekt varm.nu
Summa

*Jämförelse med 2007 och 2006 saknas
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Övriga långfristiga skulder
Periodiserad realisationsvinst, leasing
Periodisering avgiftsväxling Länstrafiken
Summa

2008

2007

2006

60,2

67,1

74,0

-

1,1

2,4

60,2

68,2

76,4

74,0

80,9

87,9

-

-

-

Specifikation av periodiserad realisationsvinst
Ingående värde
Årets realisationsvinst, leasing

20

Varav intäktsfört

-6,9

-6,9

-7,0

Utgående värde periodiserad realisationsvinst

67,1

74,0

80,9

Omfört till övrig kortfristig skuld

-6,9

-6,9

-6,9

Utgående värde

60,2

67,1

74,0

2008

2007

2006

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller
avsättningar
Pensioner vid årets början

1 807,3

1 546,6

1 408,5

Löneskatt på pensioner vid årets början

438,5

375,2

341,7

Pensionsutbetalningar

-65,0

-62,3

-56,9

Aktualisering

-1,2

1,9

2,5

Ränteuppräkning

28,6

28,7

42,2

Basbeloppsuppräkning

54,4

34,7

27,9

-

257,7

101,9

-27,4

-

20,5

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Förändring av löneskatt

-2,6

63,3

33,5

Pensioner vid årets slut

1 796,7

1 807,3

1 546,6

Löneskatt vid årets slut

435,9

438,5

375,2

2 232,6

2 245,8

1 921,8

Aktualiseringsgrad

96,2%

94,3%

90,0%

Borgensåtaganden

2008

2007

2006

SBAB

11,9

14,0

17,4

BKN

3,0

3,3

4,3

Summa pensionsförpliktelser och liknande

21

Egna hem och småhus

AB Balken Finans Sweden

0,6

0,8

0,9

Swedbank Hypotek

0,1

0,1

0,1

15,6

18,2

22,7

Föreningen Folkets Hus och Park, Sundsvall

11,5

12,4

13,2

Sundsvalls Tennisklubb, tennishall

12,4

12,4

12,4

-

5,8

5,9

1,0

1,1

1,2

Summa egna hem och småhus
Övriga

Folkets Husföreningen Enighet, Matfors
Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening

22

Sundsvalls Good Templars Byggnads AB

0,3

0,3

0,3

Selångers Folkets Hus föreninig

0,1

0,1

0,1

Riksbyggen Brf Axhöjden

44,0

44,4

44,8

Summa övriga

69,3

76,5

77,9

Summa borgensåtaganden

84,9

94,7

100,6

2008

2007

2006

16,0

16,2

14,6

2008

2007

2006

*

*

Pensionsförpliktelser kommunala bolag mm
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

23

Intjänad visstidspension
Antal förtroendevalda med rätt till sk fallskärm
Intjänad visstidspension
Särskild löneskatt, intjänad visstidspension
Summa intjänad visstidspension

Kommunen har inga andra pensionsåtaganden än RIPS07 och visstidsförordnanden
*Jämförelse med 2007 och 2006 saknas

8
20,4
4,9
25,3
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Koncernen

Bolag och kommunförbund

Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB – moderbolaget
Stadsbacken AB ägs till 100% av Sundsvalls kommun
och är moderbolag en koncern som består av 15 bolag
varav tre är helägda och ett intressebolag. Moderbolagets nettoomsättning uppgår till 2,5 (1,8) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -76,6 (-48,2) mkr.
Stadsbacken AB uppvisar en kraftig resultatförsämring
mot bakgrund av ökade finansiella kostnader för bolagets långfristiga skulder.

Sundsvall Energi AB – koncernen
Ekonomi
Årets resultat uppgår till 29,9 mkr, vilket understiger
budget med 17 mkr. Bolagets investeringar uppgick till
283 mkr under året.
För år 2008 har de viktigaste verksamhetsmålen varit,
ett resultat efter finansnetto på minst 53 mkr, mängden
avfallsbränsle till energiproduktion ska uppgå till minst
220 000 ton och minst 400 nya fjärrvärmekunder ska
anslutas. Resultatmålet på 53 mkr uppnåddes inte.
Mängden avfallsbränsle till energiproduktion uppgick
till 211 000 ton vilket är 9 000 ton lägre än budget.
Bolaget tecknade avtal med 412 nya fjärrvärmekunder
vilket innebär att det uppsatta målet uppfylldes. Av de
nya kunderna är 51 direktelkonverteringar.
Framtiden
Fjärrkyla kan nu erbjudas via ett nytt samarbetsavtal
med Mitt Sverige Vatten. Kylamarknaden är en helt
konkurrensutsatt marknad 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 rutinerna
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för planerat underhåll att ses över. Rökgasreningsanläggningen på den äldre avfallspannan arbetar med små
driftmarginaler, en modernisering av denna anläggning
skall prövas.
Utredningar om ytterligare reduktion av bolagets oljeberoende pågår, ett flertal tekniska utvecklingsmöjligheter kommer att prövas.

Sundsvalls Elnät AB
Ekonomi
Årets resultat före dispositioner och skatt uppgår till 5
mkr, vilket är betydligt lägre än planerat.
Elnätsintäkterna har minskat gentemot budget på
grund av den minskade energiomsättningen. Intäkterna
till ServaNet är oförändrade från föregående år.
Trots att regionnätstarifferna stigit har bolaget kunnat
hålla oförändrade regionnätskostnader, i och med att en
mottagningsstation avvecklats. Även kostnaden för inköp av nätförluster är betydligt lägre än budget tack vare
minskade förlustvolymer. Eftersom intäkterna inom
bredbandsverksamheten inte utvecklats som planerat
gör bolaget en nedskrivning på kommunikationsnätet,
som uppgår till 10 mkr.
Bolagets investeringar uppgick till 67 mkr under
året. Av detta utgjorde 32 mkr investeringar elnätsanläggningar, 13 mkr nya elmätare och 19 mkr investeringar i anläggningar för kommunikation.
Under året har ett gemensamt driftbolag för bredbandsverksamheten bildats tillsammans med Härnösand Energi & Miljö AB. Tack vare sammanslagningen
kommer synergier att uppstå såväl marknadsmässigt
som inom driften av näten.
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.

Bolag och kommunförbund
Kraven på avläsning av elmätare kommer att skärpas
2009. Nya reglera innebär att automatisk mätvärdesinsamling har installeras för bolagets samtliga 30 000
kunder, en investering på ca 55 mkr. Med hjälp av insamlingssystemet får kunderna bättre information om
sin förbrukning, samtidigt som bolaget får förbättrade
kontroll på nätet.
Ny lagstiftning för elnätsverksamheten ställer bland
annat krav på avbrottsersättning efter 12 timmar, maximalt 24 timmars avbrott från år 2011, årliga risk- och
sårbarhetsanalyser, årliga åtgärdsplaner, utökad avbrottsrapportering 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.

REKO Sundsvall AB
Ekonomi
Resultatet uppgick till 1,3 mkr, vilket är att hänföra till
verksamheten beställaruppdraget.
Investeringarna uppgår till ca 14 mkr och består i huvudsak nybyggnad av en kretsloppspark i anslutning till
Blåbergets avfallsanläggning.
Under året har ny insamlingsentreprenör för hushållsavfallet upphandlats där tydliga miljö- och trafiksäkerhetskrav på insamlingen genomförts. Bland annat
finns i samtliga fordon hastighetsbegränsare och alkolås
samt att fordonen framförs på miljöbränslen.
Under hösten har planeringsarbetet dragits igång inför nästa års start av insamling av matavfall från hushållen.
Framtiden
För närvarande pågår byggande av en ny och modern
återvinningscentral – Kretsloppsparken – där ett stort
fokus är lagd på återbruk i nära samarbete med hjälporganisationerna. Anläggningen planeras att tas i drift
under april 2009.

Mitthem AB
Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 31,0 (51,5)
mkr. Detta är det bästa resultatet i bolagets historia. Bolaget har en hög uthyrningsgrad, sista december fanns
endast 26 (27) vakanta lägenheter. Hyrorna för bostäder
höjdes med i snitt 1,5 % 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 70,3
(83,0) mkr. Av detta avser 17,5 (17,4) mkr inre lägenhetsunderhåll (målning, tapetsering, golv och byte av
vitvaror).

Räntekostnaderna uppgick till 34,9 (36,6) mkr.
Medelräntan per den sista december var 4,41 (4,17)
procent med en genomsnittlig bindningstid på 1 år och
10 månader.
Framtiden
Fokus kommer att fortsätta vara att effektivisera den
dagliga verksamheten för att minska driftkostnaderna.
Befolkningsutvecklingen i kommunen är av stor vikt för
Mitthem. 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.
Avgiftshöjningar för taxebundna kostnader, som
hänför sig till el, värme, vatten samt sophantering, har
en stor inverkan på resultat eftersom över 34 % av de
totala driftkostnaderna består av dessa.

StuBo
Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,0 mkr (0,8
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. Per sista december fanns 39 (95) vakanta
lägenheter. Hyrorna för bostäder höjdes med 1,5 %
från augusti 2008. 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 där
lägre räntor än beräknat påverkar den del av lånen som
är rörliga respektive de lån som omförhandlats under
året. En fastighet på Sidsjövägen har sålts till Mitthem
för 6,2 mkr med en reavinst på 2,3 mkr.
Framtiden
Resultatutvecklingen kommande år bedöms uppgå till
0,6 mkr. 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 bolaget hyr ut
fler lägenheter och en negativ utveckling leder till fler
vakanta lägenheter.
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Sundsvall Vatten AB – koncernen
Ekonomi
Under 2008 har verksamheten omfattat produktion och
distribution av 14,9 (15,0) miljoner m³ dricksvatten,
varav 2,4 (2,3) miljoner m³ har levererats till Timrå,
samt avledning och behandling av 16,7 (13,9) miljoner
m³ avloppsvatten.
Bolagets omsättning under 2008 uppgick till 181,8
(182,4) mkr, varav VA-avgifter utgjorde 96,8 (96,3) %.
Totalt uppgick investeringarna till 62,8 (58,6) mkr,
vilket är 9,9 mkr högre än budget. Orsaken till det är
bland annat nyanslutningar för 5,5 mkr och fördyringar
i ledningsnätprojekt på Bergsgatan med 3,2 mkr.
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är 7,2 mkr, vilket är 0,2 mkr bättre än budget. Underskottet har uppkommit genom ett medvetet underuttag av
avgifter och kommer att täckas av tidigare års upparbetade medel enligt lagen om allmänna vattentjänster.
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 % av
kunderna.

Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB – SKIFU koncernen
Ekonomi
Resultatet för 2008 uppgår till 0,7 mkr (7,2 mkr), 4,6
mkr lägre än budget. Resultat är betydligt lägre än föregående år. Det lägre resultatet beror på en reservering
för befarad kundförlust på 5,8 mkr. SKIFU, och dotterbolagen PARKERA och AB Stuvaren i Sundsvall har
alla lokaler uthyrda.
Beläggningsgrad på korttidsparkering har under de
senast åren ökat. För 2008 ligger beläggningen något
under 2007 års nivå, det är främst under hösten som
en nedgång har märkts. På långtidsparkering finns vid
årsskiftet endast ett mindre antal platser att hyra i Magasinskvarteret och Balder efter tillbyggnaden.
Framtiden
Parkeringsbeståndet kommer att behöva utökas de kommande åren. Utvecklingen i hamnområdet kommer att
kräva ett ganska stort antal nya parkeringsplatser. På
fastigheten Stuvaren 2 i hamnen finns möjligheten att
bygga ett parkeringshus med drygt 300 parkeringsplatser.
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En utredningsgrupp där PARKERA ingår tillsammans
med Stadsbyggnadskontoret, Norrvidden och Norrporten har bildats under 2008 som skall utreda möjligheterna till att bygga ett centralt parkeringshus under mark.
Den finansiella oron kommer förmodligen att påverka
bolaget intäkter främst på korttidsparkering.
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 drygt
2,5 mkr.

Sundsvall Arena AB
Ekonomi
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -5,9
(-17,9) mkr, vilket är ca 1,2 mkr sämre än budget.
Intäkterna har ökat med 12,3 mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på ett nytt serviceavtal med
kommunen. Jämfört med budget 2008 är intäkterna
något lägre p.g.a att bolagets satsning på evenemang fick
en liten nedgång under hösten.
De totala kostnaderna är på samma nivå som föregående år. Däremot är det en avvikelse mot budget på -1,2
mkr, vilket framförallt beror på personalkostnaderna.
Under året har staben förstärkts samt att viss anställning
gjorts för att tillgodose behoven som uppstår i samband
med det nya äventyrsbadet.
Under året har investeringar gjorts för 64,5 (12,3)
mkr. Förutom några mindre ombyggnationer på Gärdehov består investeringen av uppförandet av äventyrsbadet som påbörjades under hösten.
Framtiden
Kostnadsläget kommer under 2009 att försämras då ett
antal förändringar påbörjas som inte ger några intäkter.
Dessutom faller intäkter bort då utomhusbadet vid
Sporthallen kommer att vara stängt under byggnationen av äventyrsbadet. Bolagets marknadsorganisation
ger arbetstillfällen och intäkter till Sundsvall, men inte
bara till bolagets anläggningar. Om etapp två av äventyrsbadet genomförs måste inomhusbadet stängas med
intäktsbortfall som följd. Bolaget räknar med att det tar
ca 5 år innan de investeringar som görs bär frukt.

Fokusera Utveckling Sundsvall AB
Ekonomi
Jämfört med 2007 har intäkterna minskat och kostnaderna ökat. Bolaget har dock haft både lägre kostnader
och mindre intäkter än budgeterat. Den främsta orsaken
är att ett av projekten, som Fokusera förväntades att
driva, är omfört till Fokuseras intressebolag eFokus AB.
Att kostnaderna uppgår till mindre än budgeterat beror
bland annat på att det förväntade driftstartsbidraget till

Bolag och kommunförbund
intressebolaget inte har begärts ut till budgeterat belopp.
Fokusera har under 2008 varit delaktig i iordningsställande av tankställe för biogasdriven yrkestrafik.
Under 2008 har en ny organisation tagit sin form.
Bolaget har gått från inga anställda till att ha rekryterat
och tillsatt tre tjänster, samt börjat sälja konsulttjänster.
Samtidigt har den ordinarie verksamheten med projektarbeten pågått. Utöver detta har bolaget, tillsammans
med Sollefteå kommun, bildat intressebolaget eFokus
AB, ett bolag vars främsta syfte är att fungera som en
plattform för olika aktörer med verksamhet som syftar
till energiomställning.
Framtiden
Tillsammans med moderbolaget, Stadsbacken AB, verkar bolaget för ett ökat regionalt samarbete, specifikt
inom energiområdet samt för att fortsätta satsningen på
forskning inom biobränslen.
Ökad samverkan mellan industri, näringsliv och forskning står högt på agendan och återfinns i bolagets verksamhet. Det allmänna konjunkturläget påverkar intressenters möjligheter att ekonomiskt delta i projekt.
Teknisk utveckling, forskning och omvärldsbevakning
måste prioriteras och Fokusera har en viktig roll däri.

Norra Kajen Exploatering AB
Ekonomi
Bolaget bildades 2007 och ägs till 50% av Sundsvalls
kommun och till 50 % av Norrlandspojkarna Fastighets
AB. Syftet med bolaget är att exploatera Norra Kajen
området. Under året har en VD anställts på 80%. Bolaget äger lokaler i området vars yta uppgår till ca 40 000
m2. I stort sett allt har varit uthyrt under året. Resultatet
före skatt uppgår till 3,5 mkr.

Framtiden
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inom Norra Kajen området fortsätter. Efter utställningen på våren
2009 bör förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.
Samtidigt kan arbetet starta med en första detaljplan
som beräknas bli klar våren 2010. De första byggrätterna ska säljas under 2009 så att framtida byggherrar
kan delta i detaljplaneprocessen.

Sundsvalls Hamn AB
Ekonomi
Bolaget har under 2008 drivits utan stuverirörelse, vilken övertagits av SCA Transforest AB. Jämförelse mellan
åren 2007 och 2008 är därmed inte relevant. Resultatet
för 2008 uppgår till 2,0 mkr före bokslutsdispositioner
och skatter. Intäkter och kostnader är högre än budgeterat. Bolaget ska enligt aktieägaravtal drivas med kostnadstäckning. Genom att överavskrivningar för sålda inventarier tagits fram för beskattning, då vinst uppstod vid
nämnda försäljning, har det positiva resultatet blivit stort.
Framtiden
Hamnverksamheten är av stor betydelse för Sundsvallsregionens utveckling genom att utgöra ett logistikcenter
för regionens näringsliv med anslutning till sjö-, vägoch järnvägstransporter.
Tunadalshamnens kunder finns inom basindustrin
och framtiden för hamnverksamheten är därmed kopplad till basindustrins framtidsförutsättningar vad avser
avsättningsmöjligheter för industrins produkter samt
för energi-, råvaru- och produktionskostnader. Hållbara transporter uppstår om långväga vägtransporter
väljs bort till förmån för sjö- och järnvägstransporter.
Hamnens funktion blir med en sådan utveckling ännu
viktigare.
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Bolag och kommunförbund
Sundsvall Oljehamn AB

Scenkonst i Västernorrland AB

Ekonomi
Bolaget inledde verksamhet 1 januari 2008. Verksamheten var tidigare en del av Sundsvalls Hamn AB. Intäkter
och kostnader var större än i budget. Resultatet uppgår till 2,3 före bokslutsdispositioner och skatt och har
uppnåtts trots en oförutsedd kostnad för muddring vid
Mokajen i enlighet med avtal mellan kommunen och
Cementa tecknat ursprungligen 1958.

Ekonomi
Bolaget bildades 2008 och har övertagit verksamheterna
från kommunalförbundet Nordiska kammarorkestern
i Sundsvall, stiftelsen Teater Västernorrland samt verksamheterna Norrdans, Film i Västernorrland och musik
i Västernorrland, från landstinget. Bolaget har under
sitt första år präglats av arbete med att säkerställa den
ekonomiska situationen på kort och lång sikt. Resultatet
före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,6 mkr.

Framtiden
Oljehamn- respektive cementhamnverksamheten är av
stor betydelse för Sundsvallsregionens försörjning av
fordonsdrivmedel respektive cement. Idag utgörs fordonsdrivmedlen huvudsakligen av petroleumbaserade
produkter. Etanol hanteras i ökande omfattning över
oljehamnen. Flytande fordonsdrivmedel kommer sannolikt under överskådlig tid vara dominerande.
Cement är och förblir ett dominerande materiel för
bygg- och anläggningssektorn. Under kommande år
kommer flertal stora projekt inom väg- och järnvägsutbyggnad att genomföras i Sundsvallsregionen.

Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Ekonomi
Räddningstjänstförbundets ekonomi är i balans. Resultatet 2008 ger ett överskott på 2,2 mkr, vilket är i nivå
med SKL: s rekommendationer om god ekonomisk hushållning. Förbundets förslag till direktionen är att en del
av överskottet reserveras för att täcka de kostnader av
engångskaraktär som förväntas uppstå vid bildandet av
ett gemensamt räddningstjänstförbund där även Ånge
kommun ingår.
Framtiden
Medlemskommunernas effektivitetskrav på verksamheten medför att räddningstjänsten årligen måste finna
nya intäktsmöjligheter för att möta löpande driftskostnadsökningar. Samhällsutvecklingen ställer allt högre
krav på räddningstjänstens kompetens inom många
skiftande områden. För att långsiktigt kunna möta kraven pågår en organisationsöversyn som slutförs under år
2009. Avsikten är att kunna leverera än bättre och effektivare medborgarnytta och tjänster inom efterfrågade
områden.
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Framtiden
Inriktningen för bolaget kommer under 2009 att vara att
vidareutveckla formerna för verksamheterna. En ansvarig för bolagets samlade barn- och ungdomsverksamhet
kommer att rekryteras. Bolaget kommer att bevaka det
betänkade som den statliga kulturutredningen kommer
att lämna under 2009 och studera de konsekvenser som
kan uppstå med en ny kulturpolitik. Under 2009 ska
beslut fattas om byggande av det nya kultur- och teaterhuset vid Kulturmagasinet i Sundsvall.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Ekonomi
Före avsättning till premieåterbäring, avsättning till säkerhetsreserv och skatt är resultatet 15,0 mkr (9,1 mkr).
Någon vinst att disponera föreligger inte. Under 2008
utvidgades ägarkretsen i bolaget med Umeå kommun.
Framtiden
Styrelsen föreslår att kunderna 2009 får ansöka om
medel för riktade skadeförebyggande insatser som långsiktigt ska bidra till att minska skadekostnaderna.

Resultaträkning koncernen

Betalningsflödesrapport

Resultaträkning koncernen
Resultaträkning, koncern mkr

Not

2008

2007

2006

Verksamhetens intäkter

1

2 203,3

2 100,5

2 029,6

Verksamhetens kostnader

2

-5 775,0

-5 506,0

-5 304,1

Jämförelsestörande poster

3

-

49,5

-47,1

Avskrivningar

-363,6

-334,6

-267,3

-3 935,3

-3 690,6

-3 588,9

4

3 827,4

3 641,7

3 498,8

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5

309,5

282,6

236,7

Finansiella intäkter

6

23,8

19,5

14,1

Finansiella kostnader

7

-206,1

-171,1

-132,7

19,3

82,1

28,0

Resultat före extraordinära poster och skatt
Skatt

2,8

-6,1

2,0

22,1

76,0

30,0

2008

2007

2006

1

2 203,3

2 100,5

2 029,6

2

-5 775,0

-5 506,0

-5 304,1

4,5

4 136,9

3 924,3

3 735,5

6

23,8

19,5

14,1

Finansiella kostnader

7

-206,1

-171,1

-132,7

Justering rörelsekapitalförändring

8

-69,7

-34,4

52,7

313,2

325,9

395,1

Inköp av materiella och immateriella tillgångar

-786,0

-609,1

-879,3

Avyttrade materiella och immatriella tillgångar

102,7

179,6

72,6

-0,3

-0,5

-2,0

Årets resultat
Betalningsflödesrapport, koncernen mkr

Not

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter

Verksamhetsnetto
Investeringar

Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto

3,3

1,1

0,8

-680,3

-428,9

-807,9

FINANSIERING
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar
Återbetald utlåning

-

-0,7

-0,8

6,2

2,4

0,1

2 831,2

1 212,6

2 629,6

-2 513,2

-1 125,0

-2 193,8

Upplåning
Långfristig upplåning
Amortering
Finansieringsnetto

324,2

89,3

435,1

Förändring likvida medel

-42,9

-13,7

22,3
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Balansräkning, koncern mkr

Not

2008

2007

2006

9

28,2

12,7

8,2

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

6 711,0

6 525,9

5 572,3

Maskiner och inventarier

11

255,0

239,1

207,8

374,3

264,3

1 088,2

7 340,3

7 029,3

6 868,3

4,9

6,0

5,5

3,6

3,7

4,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

12

Bostadsrätter
Långfristiga fordringar

13

8,7

18,2

23,3

Uppskjuten skattefordran

14

1,3

1,3

1,7

18,5

29,2

34,5

7 387,0

7 071,2

6 911,0

Exploateringsmark

42,7

44,4

30,7

Övriga förråd och lager

65,8

73,0

82,5

108,5

117,4

113,2

Kundfordringar

130,8

160,7

163,3

Övriga kortfristiga fordringar

434,5

326,9

262,0

Summa fordringar

565,3

487,6

425,3

39,4

82,3

96,1

713,2

687,3

634,6

8 100,2

7 758,5

7 545,6

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd mm.

Summa förråd mm.
Fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

▼

Summa tillgångar

15
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Not
16

därav årets resultat

2008

2007

2006

1 947,9

1 926,0

1 850,0

22,1

76,0

30,0

5,6

1,1

1,1

Avsättningar
Minoritetsintresse
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

17

128,8

118,9

93,0

Uppskjuten skatteskuld

18

116,2

124,1

119,0

Övriga avsättningar

19

56,1

60,8

43,8

306,7

304,9

256,9

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

20

4 618,0

4 376,9

4 307,8

Övriga långfristiga skulder

21

91,2

101,3

107,6

4 709,2

4 478,2

4 415,4

Semesterlöneskuld och upplupna löner

217,8

197,4

195,8

Kortfristiga räntebärande skulder

116,6

36,3

18,6

Leverantörsskulder

296,2

305,0

279,8

Övriga kortfristiga skulder

505,8

510,7

529,1

Summa kortfristiga skulder

1 136,4

1 049,4

1 023,3

Summa skulder

5 845,6

5 527,6

5 438,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

8 100,2

7 758,5

7 545,6

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

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

22

2 282,4

2 294,9

1 966,7

Borgensåtaganden

23

84,9

94,7

100,6

2 367,3

2 389,6

2 067,3

Summa panter och ansvarsförbindelser
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Noter koncernen
1

Verksamhetens intäkter

2008

2007

Sundsvalls Kommun

964,0

933,5

921,4

1 399,5

1 253,3

1 157,9

Stadsbacken AB (Konc)
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Nordiska kammarorkester
Scenkonst i Västernorrland AB

2006

-

59,4

63,7

78,6

74,0

81,2

8,7

15,4

15,3
14,6

17,5

Svenska Kommun Försäkrings AB

15,9

14,9

Norra kajen Exploaterings AB

10,2

3,5

-

-291,1

-253,5

-224,5

2 203,3

2 100,5

2 029,6

Interna mellanhavanden
Summa
Varav jämförelsestörande intäkter
2

2008

2007

2006

Sundsvall kommun

Verksamhetens kostnader

-4 920,0

-4 669,7

-4 464,2

Stadsbacken AB (Konc)

-1 030,6

-931,4

-899,5

-

-56,4

-54,0

-74,9

-69,4

-75,1

-8,8

-15,4

-15,0

Scenkonst i Västernorrland AB

-17,3

-

-

Svenska Kommun Försäkrings AB

-11,3

-13,9

-13,1

Sundsvalls Hamn AB
Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund
Nordiska kammarorkestern

Norra kajen Exploaterings AB
Interna mellanhavanden
Summa
3

Jämförelsestörande poster

-5 775,0

-5 506,0

-5 304,1

2007

2006

-

-

-40,8

Nedskrivningar

-

-17,5

-19,7

Återvunnen moms

-

12,0

6,8

Kostnad åtevunnen moms

-

-2,9

-

Realisationsvinster

-

72,3

-

Avsättning avvecklingskost. Naturbruksgymnasium

-

-14,4

-

Ackordlån Venatius

-

-

1,9

Återföring nedskriven revers

-

-

4,5

Återvunnen reservering fordran

-

-

0,2

0,0

49,5

-47,1

2008

2007

2006

Preliminära skatteintäkter

Skatteintäkter

3 859,8

3 602,2

3462

Prognos för slutavräkning

-22,9

53,6

19,8

Differens slutavräkning tidigare år

-6,1

-10,7

20,4

Skatteväxling

-3,4

-3,4

-3,4

3 827,4

3 641,7

3 498,8

2008

2007

2006

-

-

52,3

366,1

351,0

329,9
5,5

Generella statsbidrag och utjämning
Generellt sysselsättningsstöd
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag

-

-

Regleringsbidrag

-

86,3

-

-43,3

-

-1,7

-147,3

-156,3

-152,9

9,7

1,6

3,6

Kommunal fastighetsavgift

124,3

-

-

Summa

309,5

282,6

236,7

Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning

74

216,8

2008

Summa
5

-3,1
253,3

Realisationsförlust

Summa
4

-4,2
292,1
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2008

2007

Ränteintäkter

Finansiella intäkter

21,4

15,3

8,4

Räntebidrag

2,4

4,2

5,7

23,8

19,5

14,1

Summa
7

Finansiella kostnader

2008

2007

2006

Ränta på långfristiga lån och koncernkonto

-200,3

-166,3

-129,0

Ränta på pensionsavsättningar

-3,6

-3,4

-2,5

Övriga finansiella kostnader

-2,2

-1,4

-1,2

-206,1

-171,1

-132,7

Justering av rörelsekapitalets förändring

2008

2007

2006

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar

-77,7

-62,2

56,4

-

-

0,2

8,8

-4,1

56,9

Summa
8

Omföring långfristig fordran till kortfristig
Ökning(-) eller minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder

6,7

8,3

-75,7

-6,9

-6,9

-6,9

-

-

-1,5

Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar

-7,1

-8,4

-8,0

Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar

-1,4

-1,0

-0,7

-

-

-4,5

-4,7

2,5

3,3
13,3

Periodiserad realisationsvinst redovisad som kort skuld
Omföring långfristig skuld till kortfristig

Återförd nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Förändring avsättningar
Jämförelsestörande poster exkl nedskrivningar och
realisationsförluster
Betald skatt
Pensionsavsättning inkl löneskatt
Mellankommunalutjämning
Summa koncernen
9

2006

-

9,1

-0,6

-0,9

-0,3

9,9

25,9

16,9

3,3

3,3

3,3

-69,7

-34,4

52,7

Int. upparbetade
kostnader

Ext. upparbetade
kostnader

Summa

Immatriella anläggningstillgångar
Nyttjande
(antal år)
IT-system

5

Anskaffningsvärde vid året början

1,5

6,2

7,7

Anskaffningar under året

2,5

6,6

9,1

Avskrivningar under året

-

-

-0,1

4,0

12,8

16,7

Anskaffningsvärde vid årets början

-

4,0

4,0

Anskaffningar under året

-

1,7

1,7

Tilldelade under året

-

5,1

5,1

Försäljningar under året

-

-4,1

-4,1

Utnyttjade för kvotplikt

-

-2,2

-2,2

Planenligt restvärde

-

4,5

4,5

Planenligt restvärde
Elcertifikat

Utsläppsrätter

1

4

Anskaffningar under året

-

6,0

6,0

Planenligt restvärde

-

6,0

6,0
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9

Nyttjande
(antal år)

Int. upparbetade
kostnader

Ext. upparbetade
kostnader

Summa

Anskaffningsvärde vid året början

-

1,0

1,0

Anskaffningar under året

-

1,0

1,0

Försäljningar under året

-

-1,0

-1,0

Avskrivningar tidigare år

-

-

-

Skogsavtal

20

Avskrivningar under året

-

-

-

1,0

1,0

Anskaffningsvärde vid året början

-

6,9

6,9

Anskaffningar under året

-

-

-

Försäljningar under året

-

-

-

Avskrivningar tidigare år

-

-6,9

-6,9
-

Planenligt restvärde
Nyttjanderätter

Avskrivningar under året

-

-

Planenligt restvärde

-

0,0

Totalt immateriella anläggninstillgångar

10

5

2008

2007

Anskaffningsvärde vid årets början

19,7

15,1

2006
22,7

Årets investeringar

22,9

12,4

15,5

Försäljningar och utrangeringar

-7,3

-7,8

-23,1

Anskaffningsvärde vid årets slut

35,3

19,7

15,1

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-7,0

-6,9

-6,8

Årets avskrivningar

-0,1

-0,1

-0,1

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-7,1

-7,0

-6,9

Bokfört värde

28,2

12,7

8,2

2008

2007

2006

54,9

57,5

57,4

-

-

0,2

Försäljningar och utrangeringar

-2,1

-2,6

-0,1

Anskaffningsvärde vid årets slut

52,8

54,9

57,5

Bokfört värde

52,8

54,9

57,5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv mm
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar

Verksamhetsfastigheter
2 879,2

2 786,0

2 756,9

Från pågående anläggning

Anskaffningsvärde vid årets början

54,1

52,5

100,8

Årets investeringar

22,9

43,5

67,0

Försäljningar och utrangeringar

-15,6

-2,8

-138,7

Anskaffningsvärde vid årets slut

2 940,6

2 879,2

2 786,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-1 213,4

-1 139,3

-1 110,2

-79,9

-75,8

-74,3

0,8

1,7

45,2

-1 292,5

-1 213,4

-1 139,3

1 648,1

1 665,8

1 646,7

5 467,5

4 800,9

4 456,0

36,7

553,4

24,7

368,3

199,6

325,1

-175,8

-86,4

-4,9

89,7

0,0

0,0

5 786,4

5 467,5

4 800,9

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

-1 726,8

-1 582,5

-1 463,2

-165,0

-163,2

-122,7

Försäljningar och utrangeringar

111,4

18,9

3,4

Köp av dotterbolag

-49,5

-

-

-1 829,9

-1 726,8

-1 582,5

3 956,5

3 740,7

3 218,4

645,1

590,0

556,0

3,2

13,8

17,6

48,8

41,3

18,2

Årets avskrivningar

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

-

-

-1,8

Anskaffningsvärde vid årets slut

697,1

645,1

590,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-246,3

-228,9

-213,2

-22,9

-17,4

-15,7

-269,2

-246,3

-228,9

427,9

398,8

361,1

96,5

124,5

101,8

-

24,3

19,1

0,1

-2,3

3,6

Försäljningar och utrangeringar

-

-50,0

-

Anskaffningsvärde vid årets slut

96,6

96,5

124,5

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-41,2

-43,0

-40,1

-2,1

-2,2

-2,9

-

4,0

-

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-43,3

-41,2

-43,0

Bokfört värde

53,3

55,3

81,5

0,4

0,4

1,7

-

-

-1,3

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

Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

0,4

0,4

0,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-0,2

-0,2

-1,3

Årets avskrivningar

-

-

-0,1

Försäljningar och utrangeringar

-

-

1,2

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-0,2

-0,2

-0,2

Bokfört värde

0,2

0,2

0,2

Leasingavtal
Anskaffningsvärde vid årets början

684,8

243,5

243,5

-varav verksamhetsfastigheter

243,5

243,5

243,5

-varav fastigheter för affärsverksamhet

441,3

-

-

Från pågående anläggning
Anskaffningsvärde vid årets slut

-

441,3

-

684,8

684,8

243,5

-varav verksamhetsfastigheter

243,5

243,5

-

-varav fastigheter för affärsverksamhet

441,3

441,3

-

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-74,6

-36,6

-20,5

-varav verksamhetsfastigheter

-52,8

-36,6

-20,5

-varav fastigheter för affärsverksamhet

-21,8

-

-

-38

-38,0

-16,1

-112,6

-74,6

-36,6

-69

52,8

-

-varav fastigheter för affärsverksamhet

-43,6

21,8

-

Bokfört värde

572,2

610,2

206,9

6 711,0

-

-

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
-varav verksamhetsfastigheter
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Totalt mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde vid årets början

9 828,4

8 602,8

94,0

1 085,3

162,2

440,1

282,1

414,1

-193,5

-141,8

-146,8

89,7

-

-

10 258,7

9 828,4

8 602,8

-3 302,5

-3 030,5

-2 848,5

-307,9

-296,6

-231,8

Försäljningar och utrangeringar

112,2

24,6

49,8

Köp av dotterbolag

-49,5

-

-

-3 547,7

-3 302,5

-3 030,5

6 711,0

6 525,9

5 572,3

Maskiner och inventarier

2008

2007

2006

Anskaffningsvärde vid årets början

770,2

703,7

657,7

0,0

23,9

4,0

69,7

42,8

53,0

-44,3

-0,2

-11,0

2,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde vid årets slut

797,6

770,2

703,7

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-531,1

-495,9

-466,3

-47,4

-43,2

-40,2

Försäljningar och utrangeringar

37,3

8,0

10,6

Köp av dotterbolag

-1,4

-

-

-542,6

-531,1

-495,9

Bokfört värde

255,0

239,1

207,8

Aktier och andelar mm

2008

2007

2006

Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Köp av dotterbolag
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar och nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokfört värde
11

Från pågående anläggning
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Köp av dotterbolag

Årets avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

12

8 173,3

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

6,0

5,5

3,5

Årets tillkommande tillgångar

0,3

0,5

2,0
0,0

0,4

0,0

Årets försäljningar

Under året återförda nedskrivningar

-1,8

0,0

0,0

Bokfört värde vid årets slut

4,9

6,0

5,5

Specifikation av koncernens innehav av aktier och andelar

Ägarandel

Bokf värde

Norrsken AB

10%

1,5

-

Västernorrlands Läns Trafik AB

17%

2,7

-

9%

0,2

-

50%

0,2

-

Övriga aktier och andelar

-

0,3

-

Summa aktier och andelar

-

4,9

-

Långfristiga fordringar

2008

2007

2006

Stadshuset i Sundsvall AB
Efokus AB

13

78

Utlämnade lån

0,7

0,7

0,2

Mellankommunal utjämning

3,4

6,8

10,1

Övriga långfristiga fordringar

4,6

10,7

13,0

Totalt koncernen

8,7

18,2

23,3
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Uppskjuten skattefordran

2008

2007

1,3

1,7

3,2

Årets förändring

-

-0,4

-1,5

Utgående värde

1,3

1,3

1,7

Kassa och bank

2008

2007

2006

Sundsvalls kommun

21,5

54,2

69,2

0,4

0,2

0,2

-

5,4

2,9

Sundsvall/Timrå räddningstjänstförbund

0,1

-

-

Scenkonst i Västernorrland AB

3,9

-

-

12,4

20,0

23,8

Ingående värde

15

Stadsbacken AB
Sundsvalls Hamn AB

Sveriges Kommun Försäkrings AB
Norra kajen Exploaterings AB

16

Eget kapital
Vid årets början

17

2,5

-

82,3

96,1

2008

2007

2006

1 926,0

1 850,0

1 819,9

-0,2

-

0,1

Årets resultat

22,1

76,0

30,0

Vid årets slut

1 947,9

1 926,0

1 850,0

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2008

2007

2006

Vid årets början

118,9

93,0

76,1

8,5

13,6

-2,6

10,0

11,6

26,1

Intjänad särskild avtalspension
Intjänad PA-KL

0,9

2,1

-

Nya efterlevandepensioner

2,8

1,0

2,6

-13,3

-12,7

-13,0

2,9

2,5

2,0

Utbetalda pensioner
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning

1,6

1,1

1,4

Ändring av försäkringstekninska grunder

0,8

2,3

3,8

Övrig post

-4,3

4,4

-3,4

128,8

118,9

93,0

18,8

*

*

Uppskjuten skatteskuld

2008

2007

2006

Ingående värde

124,1

119,0

122,9

Årets förändring

-7,9

5,1

-3,9

Utgående värde

116,2

124,1

119,0

Övriga avsättningar

2008

2007

2006

-

14,4

-

49,0

45,0

41,0

Vid årets slut
Varav avsatt till utlösta sk fallskärmar för förtroendevalda och tjänstemän, inkl. särskild löneskatt

19

1,1
39,4

Justering

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

18

2006

Avvecklingskostnader naturbruksgymnasiet
Återställningsreserv, Blåberget
Friköpsmedel
Avsättning för eftersatt underhåll
Avsättning för befarad förlust vid infriande av borgen
Summa koncernen

-

-

1,5

1,3

1,4

1,3

5,8

-

-

56,1

60,8

43,8

* Jämförelse med 2007 och 2006 saknas
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Noter koncernen
20

Långfristiga räntebärande skulder
Lån hos kreditinstitut
Checräkningskredit
MTN

558,7

32,4

-

1 500,0

1 500,0

1780

789,5

0,0

173,7

190,8

204,0

216,8

406,2

424,0

441,3

4 650,3
-32,3

4 407,9
-31,0

4 320,5
-12,7

4 618,0

4 376,9

4 307,8

2008

2007

2006

60,1

67,1

74,0

-

1,5

2,4

Anslutningsavgifter Vatten

3,6

3,6

-

Anslutningslån Fjärrvärme

27,5

29,1

31,2

91,2

101,3

107,6

2008

2007

2006

Övriga långfristiga skulder
Periodiserad realisationsvinst, leasing
Periodisering avgiftsväxling Länstrafiken

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar
Pensioner vid årets början

1 846,8

1 582,7

1 435,8

Löneskatt på pensioner vid årets början

448,1

384,0

348,3

Pensionsutbetalningar

-58,9

-67,7

-65,0

Aktualisering

-1,2

2,6

2,5

Ränteuppräkning

29,5

29,5

43,0

Basbeloppsuppräkning

55,4

35,4

28,3

-

261,6

103,8
28,2

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post

-26,0

-

Förändring av löneskatt

-2,5

64,1

35,7

Pensioner vid årets slut

1 836,8

1 846,8

1 582,7

Löneskatt vid årets slut
Summa pensionsförpliktelser och liknande
23

2006
1 708,7

Certifikatlån
Handelsbanken finans, projekt varm.nu

22

2007
2 247,5

Leasing
Summa
Avgår kortfristig del

21

2008
1 205,1

Borgensåtaganden

445,6

448,1

384,0

2 282,4

2 294,9

1 966,7

2008

2007

2006
17,4

Egna hem och småhus
SBAB

11,9

14,0

BKN

3,0

3,3

4,3

AB Balken Finans Sweden

0,6

0,8

0,9

SPINTAB
Summa egna hem och småhus

0,1

0,1

0,1

15,6

18,2

22,7

Övriga
Föreningen Folkets Hus och Park, Sundsvall

11,5

12,4

13,2

Sundsvalls Tennisklubb, tennishall

12,4

12,4

12,4

Folkets Husföreningen Enighet, Matfors
Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening
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-

5,8

5,9

1,0

1,1

1,2

Sundsvalls Good Templars Byggnads AB

0,3

0,3

0,3

Selångers Folkets Hus förening

0,1

0,1

0,1

Riksbyggen Brf Axhöjden

44,0

44,4

44,8

Summa övriga

69,3

76,5

77,9

Summa borgensåtaganden

84,9

94,7

100,6
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Revisionsberättelse

Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun

Revisionsberättelse för 2008
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.

Med utgångspunkt från uppföljning av tidigare granskningar av socialnämndens system för intern kontroll bedömer vi att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder
för att komma till rätta med de brister som uppmärksammats.
Enligt den information som socialnämnden lämnat till
kommunens revisorer pågår ett arbete med att åtgärda de
brister som återstår. Vi finner det angeläget att nämnden
skyndsamt fullföljer de åtgärder som är beslutade.
Vi bedömer att resultatet/måluppfyllelsen enligt årsredovisningen till viss del är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige uppställt. Vad gäller verksamhetsmålen anser
vi att förutsättningar saknas för att kunna bedöma om
resultatet är förenligt med dessa mål. Vi vill därför framhålla vikten av att verksamhetsmålen och utvärderingen av
dessa utvecklas.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i
styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

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

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2008
godkänns.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

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.
Sundsvall den 18 mars 2009

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i
allt väsentligt ha varit tillräcklig. Uppföljningen av den
interna kontrollen bör dock förbättras.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

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

Mikael Gäfvert
Ordförande

Elisabet Bergström

Jan Norin

Ulf Broman

Göte Stenlund

Bo Byström

Olle Åkerlund
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Revisionsprinciper

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 med följande undantag: Enligt
kommunens avfallsplan beräknas kostnaderna för att
återställa gamla avfallsupplag till 10 -70 mkr. Någon
avsättning för detta har inte gjorts. 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 (41 000 kr
år 2008) 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.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider.
• 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
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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 KAP-KL 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”.

Skuld för semester och okompenserad
övertid
Kommunens skuld till anställda för intjänad, ej uttagen semester och ej kompenserad övertid är beräknad
till och med december. I föregående bokslut beräknades
skulden till och med november. Denna förändring innebär en medkostnad på ca 20 mkr.

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.
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.
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 kostnad beroende 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.

Begreppsförklaring

Begreppsförklaring
Ekonomiska begrepp

Anläggningstillgång
Tillgång avsedda att användas under lång tid; Immateriella (goodwill mm), materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm).
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande
poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång beräknat utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Betalningsflödesrapport
Sammanställning av kommunens betalningsflöden indelat i löpande verksamhet, investeringar samt finansiering.
Balanskrav
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning,
ekonomi i balans. Intäkterna (realisationsvinst ej medräknat) ska vara större än kostnaderna.
Balansräkning (BR)
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.
Investeringsredovisning
Redovisar kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa.
Jämförelsestörande post
Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär och av
betydande storlek vilket påverkar jämförelser.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom ett
år från balansdagen.
Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga – förmågan att betala
skulder i rätt tid.
Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett
år från balansdagen.
Nedskrivning
Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är lägre
än anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar, görs
nedskrivning om värdeminskningen är bestående.
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.
Resultaträkning (RR)
Sammanställning över årets redovisade intäkter och
kostnader.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till rörelsens intäkter.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital,
graden av egenfinansierade tillgångar.
Utdebitering
Avser hur stor andel per intjänade hundrakronor som
betalas i kommunalskatt.
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Förkortningsförklaringar

Förklaringar av förkortningar
som används i Årsredovisning 2008
MRP 		

Mål- och resursplan (budget)

FATI		

Förebyggande arbete i tidigt skede

KS		
KSK		

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret

BUN		
BUF		

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

SN		
SOC		

Socialnämnden
Socialtjänsten

SBN		
SBK		

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

FN 		
FK		

Fastighetsnämnden
Fastighetskontoret

KFN		
KFK		

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidskontoret

NAVI		
FAVI		

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

MN		
MK		

Miljönämnden
Miljökontoret

SEAB		

Sundsvall Energi AB
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Indikatorer

Indikatorer
Utbildning
INDIKATOR

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008

Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Varje elev vid Sundsvalls skolor når framgång utifrån sina behov och möjligheter.
Meritvärde år 9
Andel elever som efter fyra års gymnasiestudier
fått slutbetyg

197,4

194,9

197

BUN

Ändamålsenlighet

79

77

77

BUN

Ändamålsenlighet

I Sundsvalls skolor har eleverna studiero i en trygg och hälsosam miljö, det råder nolltolerans mot kränkande behandling.
Andel elever som upplever sig kränkta

16

15

16

BUN

Ändamålsenlighet

Andel elever som upplever arbetsro på lektionerna

79

71

79

BUN

Ändamålsenlighet

Andel elever som trivs i skolan

i.u

i.u

88

BUN

Ändamålsenlighet

Vid Sundsvalls skolor har barn och elever ett reellt inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö.
Andel elever som anser sig ha reellt inflytande
över sitt lärande

i.u

i.u

73

BUN

Ändamålsenlighet

Andel föräldrar som upplever att de har bra
möjligheter till samverkan om kvaliteten i förskolan

i.u

i.u

76

BUN

Ändamålsenlighet

Utfall 2006

Utfall 2007

Vård och omsorg
INDIKATOR

Utfall 2008 Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Sundsvallsborna ska vara medvetna om och känna sig trygga i att få det stöd och den vård och omsorg de behöver.
Medborgarnas uppfattning om vård och omsorg
i kommunen

i.u

i.u

i.u

SN

Ändamålsenlighet

Brukarnas upplevda trygghet med vård och
omsorg

i.u

i.u

i.u

SN

Ändamålsenlighet

Stödet upplevs som väl anpassat till den enskildes
behov (stöd i hemmet)

i.u

i.u

i.u

SN

Ändamålsenlighet

Stödet upplevs som väl anpassat till den enskildes
behov (barn, unga och familjer)

i.u

i.u

i.u

SN

Ändamålsenlighet

Stödet upplevs vara av god kvalitet (individuellt
stöd till vuxna)

i.u

i.u

i.u

SN

Ändamålsenlighet

Brukartid, andel av total arbetstid (stöd i hemmet)

i.u

i.u

i.u

SN

Resurseffektivitet

2,3

0,83

1,19

SN

Resurseffektivitet

Antal betalningsdagar för utskrivningsklara personer (snitt/månad)

Alla som får kommunens stöd ska känna att de har ett reellt inflytande över sin vardag.
Upplevelse av inflytande över sin livssituation
(särskilt boende)

-

-

-

SN

Ändamålsenlighet

Brukarnas/anhörigas upplevelse av respektfullt
bemötande av personalen

-

-

-

SN

Ändamålsenlighet

Alla sundsvallsbor ska ges möjlighet till ett värdigt liv i gemenskap med andra, oavsett livssituation.
Upplevelse av möjlighet till social gemenskap
(individuellt stöd till vuxna)

-

-

-

SN

Ändamålsenlighet

Andel personer som fullföljer samtalsbehandling
vid Rådgivningsbyrån

-

-

90%

SN

Resurseffektivitet

Andel personer med missbruksvård som inte
återkommer inom 1 år från avslutad behandling

-

i.u

38%

SN

Resurseffektivitet

i.u= ingen uppgift

Indikatorer
Samhällsbyggnad
INDIKATOR

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008

Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Planering och byggande utgår från långsiktiga strategier som grundar sig på hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och
ekonomiskt perspektiv.
Antal resor med kollektivtrafik per år och inv

59,69

59,36

59,00

KS

Ändamålsenlighet

Antal överskridanden av miljökvalitetsnormer

39

32

96

MN

Ändamålsenlighet

Nöjd Kund Index för myndighetsutövning

i.u

89

i.u

MN

Ändamålsenlighet

Andel hållbara planer som antagits

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Nöjd Kund Index för myndighetsutövning

i.u

i.u
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SBN

Ändamålsenlighet

Bebyggelse förtätas och utvecklas mot en ökad blandning av funktioner och upplåtelseformer för att främja närhet, tillgänglighet och
mångfald.
Andel hyresrätter av totala bostadsbeståndet

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Andel boende inom 400 m till busshållplats

i.u

i.u

96%

SBN

Ändamålsenlighet

Exploateringstal i Sundsvalls centrum

i.u

i.u

11,6%

SBN

Ändamålsenlighet

Andel lokalyta av total bebyggelseyta

i.u

i.u

70,4%

SBN

Ändamålsenlighet

Människor upplever den fysiska miljön som trygg och faktiska risker förebyggs och minimeras.
Nöjd Kund Index för väghållning

41

-

38

FN

Ändamålsenlighet

Trygghetsindex

42

-

48

SBN

Ändamålsenlighet

Mängd farligt gods som transporterats genom
tätbebyggt område

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Antal trafikolyckor, på kommunens vägnät, där
oskyddade trafikanter varit inblandade

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Andel skolbarn som har trygg och säker skolväg

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Stadsnära mötesplatser, rekreations-, natur-, och grönområden bevaras och utvecklas.
Antal besökare i friluftsområden

i.u

i.u

1400-1600/dag

KFN

Ändamålsenlighet

Grönytenetto

i.u

i.u

174 779

SBN

Ändamålsenlighet

Restid kollektivtrafik exkl järnväg

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Restid järnväg, inom resp utom regionen

i.u

i.u

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Inpendlingsnetto

i.u

3289

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen

i.u

i.u

SEAB

Ändamålsenlighet

Mängd hushållsavfall som behandlas biologiskt

i.u

i.u

i.u

SEAB

Ändamålsenlighet

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008

Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Nöjd-Medborgar-Index Parker

54

-

55

FN

Ändamålsenlighet

Nöjd-Region-Index Fritid

72

-

72

KFN

Ändamålsenlighet

Andel tillgängliga parker och lekplatser

i.u

i.u

i.u

FN

Ändamålsenlighet

Antal besökare på bostadsnära spontanaktivitetsanläggningar

i.u

i.u

ca 50/dag

KFN

Ändamålsenlighet

i.u

i.u

146 782

KFN

Ändamålsenlighet

Stärka förutsättningarna för utveckling i Sundsvallsregionen.

Minskad klimatpåverkan – ökad energieffektivisering.
i.u

Fritid och kultur
INDIKATOR
Sundsvallsborna ska uppfatta sin livsmiljö som god.

Alla sundsvallsbor ska ha möjlighet till ett aktivt liv
i gemenskap med andra

Folkhälsan ska stärkas och ohälsa förebyggas aktivt.
Antal evenemang kopplat till friskvårdsaktiviteter

Indikatorer
INDIKATOR (fritid och kultur)

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008 Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Alla sundsvallsbor ska ha möjlighet till ett aktivt liv i gemenskap med andra.
Nöjd-Medborgar-Index Idrott/Fritid

69

-

64

KFN

Ändamålsenlighet

Nöjd-Medborgar-Index Fritid/Kultur

67

-

64

KFN

Ändamålsenlighet

Stöd till föreningslivet, nöjdhet %

i.u

i.u

77

KFN

Ändamålsenlighet

Antal genomförda program med arrangemangsbidrag

i.u

i.u

123

KFN

Ändamålsenlighet

Kostnad per utlånad bok vid biblioteken

i.u

i.u

51,75

KFN

Resurseffektivitet

Antal arenaevenemang

16

19

18

KFN

Resurseffektivitet

Utfall 2006

Utfall 2007

Arbete och tillväxt
INDIKATOR

Utfall 2008 Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Sundsvallsborna ska ha förutsättningar att klara egen försörjning.
Andel som efter kompetenshöjande verksamhet
inom Socialtjänsten får egen försörjning genom
arbete eller på annat sätt

-

-

38%

SN

Ändamålsenlighet

176

175

159

KS

Ändamålsenlighet

30

22

8

KS

Ändamålsenlighet

200

200

i.u

KS

Ändamålsenlighet

7

7

7

KS

Ändamålsenlighet

Antal företag som bedriver ett systematiskt
miljöarbete

i.u

i.u

122

MN

Ändamålsenlighet

Nöjd kund undersökning Miljökontoret

i.u

89

i.u

MN

Ändamålsenlighet

Nöjd kund undersökning Stadsbyggnadskontoret

i.u

i.u

81

SBN

Ändamålsenlighet

I Sundsvall finns förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv.
Placering i Svenskt Näringslivs ranking
Antal företag som startas inom Åkroken Innovation
Antal nya arbetstillfällen inom spetsområdena
Etableringar av företag i Sundsvall

I Sundsvall finns möjligheter till kompetensutveckling som leder till jobb.
Andel deltagare som arbetar eller studerar 1 år
efter genomförd aktivitet

i.u

65%

62%

NAVI

Ändamålsenlighet

Andel som får egen försörjning efter deltagande i
introduktionsprogram

i.u

i.u

45%

NAVI

Ändamålsenlighet

3 063

3 289

i.u

KS

Ändamålsenlighet

i.u

3289

i.u

SBN

Ändamålsenlighet

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008

Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Starka förutsättningar för utveckling i Sundsvallsregionen.
Antal pendlare inom regionen
Inpendlingsnetto

Verksamhetsstöd
INDIKATOR

Effektivt och ansvarsfullt stöd med hög kvalitet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Uppvärmning, minskning kWh/m2 i % från 2003
års nivå

2,1

2,6

i.u

FN

Ändamålsenlighet

Underhållsnivå fastigheter, kr/m BRA

74

76

i.u

FN

Resurseffektivitet

Nöjd kundindex

72

i.u

i.u

FN

Ändamålsenlighet

Utfall 2006

Utfall 2007

1,9%

0,2%

0,4%

KS

Ekonomi i balans

107%

121%

151%

KS

Ekonomi i balans

2

Ledning
INDIKATOR

Utfall 2008 Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Finansiellt resultat i balans.
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag
Investeringar i skattefinansierad verksamhet,
egenfinansiering %

Indikatorer
INDIKATOR (ledning)

Utfall 2008 Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

Utfall 2006

Utfall 2007

22,29

22,29

22,29

KS

Ekonomi i balans

482

434

323

KS

Ekonomi i balans

0,5%

1,5%

1,6%

KS

Ekonomi i balans

819

804

862

KS

Avvikelse prognos - bokslut kommunen, %
(0,5%=ca 20 mkr)

0,8%

0,4%

0,6%

KS

Ekonomi i balans

Avvikelse budget-utfall, %

1,2%

1,7%

1,6%

KS

Ekonomi i balans

KFN

Ändamålsenlighet

God kapacitet att möta finansiella svårigheter på sikt.
Kommunalskatt
Nettolåneskuld (exkl. Korsta), mkr
Värdesäkring av eget kapital
God förmåga att hantera finansiella problem på kort sikt.
Kortfristig betalningsberedskap (likviditet eller kreditlöften), 300 mkr = 1 månads betalningar

Ekonomi i balans

Hög prognossäkerhet och budgetföljsamheten ska vara god.

Sundsvallsborna känner förtroende för att kommunen leds på ett bra sätt.
Andel gymnasieungdomar som vet vart de ska
vända sig, om kommunal verksamhet

i.u

i.u

46%

Nöjd-inflytande-index

38

-

37

KS

Ändamålsenlighet

-

64

KS

Ändamålsenlighet

-

52

KS

Ändamålsenlighet

-

-

KS

Ändamålsenlighet

Sundsvallsborna upplever att kommunen blir allt bättre att bo i.
Nöjd-Region-Index

67

Sundsvallsborna upplever att den kommunala verksamheten blir allt bättre.
Nöjd-Medborgar-Index

52

Ledningen styr tydligt verksamheterna utifrån ett koncernperspektiv.
Kommunkompassen (maxpoäng: 800)

453,5

Kvaliteten höjs och effektiviteten stärks genom långsiktig kompetensutveckling och utveckling av ledarskap och medarbetarskap.
Utvecklingsindex

-

56

-

KS

Ändamålsenlighet

Personalens engagemang ges utrymme och möjligheterna till inflytande och medskapande är goda.
Påverkansindex

-

66

-

KS

Ändamålsenlighet

Sjukfrånvarotid, %

7,7

7

6,1

KS

Ändamålsenlighet

Arbetsklimatindex

-

74

-

KS

Ändamålsenlighet

i.u

6,2%

i.u

KS

Ändamålsenlighet

Utfall 2006

Utfall 2007

Utfall 2008

Ansv. nämnd

Ändamålsenlighet/
resurseffektivitet

160,5

-

-

KS

Ändamålsenlighet

-

i.u

KS

Ändamålsenlighet

Hälsoläget bland personalen förbättras.

Mångfalden och jämställdheten ökar.
Andel utlandsfödda medarbetare

Ledningsstöd
INDIKATOR
Ledningsprocessen är sammanhängande och tydlig.
Kommunkompassen (maxpoäng 300)

Kommunstyrelsen känner högt förtroende för Ledningsstöd.
Förtroendeindex

-

Kommunstyrelsen känner sig väl informerade för att kunna fullgöra sin ledningsfunktion.
Informationsindex

-

-

i.u

KS

Ändamålsenlighet

Andel elever i årskurs fyra som är överviktiga

i.u

i.u

i.u

KS

Ändamålsenlighet

Andel vuxna (16-84 år) som är överviktiga

i.u

i.u

i.u

KS

Ändamålsenlighet

Andel elever i årskurs fyra som är fysiskt aktiva/
idrottar på fritiden 3-4 gånger/vecka eller mer

i.u

i.u

i.u

KS

Resurseffektivitet

Andel vuxna (16-84 år) som är fysiskt aktiva minst
30 minuter/dag

i.u

i.u

i.u

KS

Resurseffektivitet

Andel ungdomar i gymnasiet som dricker sig
berusade x antal gånger per månad - år

i.u

i.u

i.u

KS

Resurseffektivitet

Andel vuxna som har ett riskabelt alkoholbruk

i.u

i.u

i.u

KS

Resurseffektivitet

Folkhälsan ska stärkas och ohälsa förebyggas aktivt.

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

