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Sundsvall växer
År 2016 blev ett byggboomens år i Sundsvall
och alldeles särskilt bostadsbyggande.
Det gjorde att regeringen beslutade om en
byggbonus till Sundsvall för vårt framgångsrika arbete för att ytterligare stärka det lokala
arbetet. Vi slår oss dock inte till ro, för vi
kommer även de kommande åren behöva
hålla uppe denna höga takt i bostadsbyggandet för att möta framtidens behov.
För Sundsvall växer, inte bara vad gäller
hus utan även med människor. Bland annat
genom att i en tid av oro i världen har vi i
Sundsvall bidragit till att erbjuda människor
en lugnare plats. Det har i sin tur krävt ett
mer omfattande och aktivt arbete med
integration, vilket vi kommer fortsätta med
de kommande åren.
Tillväxten i Sundsvall forsätter att vara stark.
Näringslivet utvecklas och arbetslösheten
har fortsatt sjunkit det senaste året, inte
minst bland ungdomar. Fler i sysselsättning
ger ökade skatteintäkter som i sin tur kan
användas för att utveckla vår gemensamma
välfärd. Det har möjliggjort mer pengar till
framförallt skolan samt vård och omsorg,
men även utökat stöd till föreningslivet och
en tydlig prioritering av att hela Sundsvall
ska utvecklas med stöd av en helt ny
landsbygdsstrategi.
Det ekonomiska resultatet för 2016 är positivt
för kommunen som helhet och överträffar
budget, vilket är glädjande. Socialnämnden
har samtidigt brutit den negativa trenden,
men har fortsatt tuffa utmaningar. Där liksom
för Barn- och utbildningsnämnden krävs
ett fortsatt aktivt arbete för att komma i
ekonomisk balans. Fortsatt fokus på bättre
ekonomiska resultat är viktigt de
kommande åren. Det är nödvändigt
för att kunna fortsätta erbjuda
en välfärd av hög kvalité,
goda arbetsvillkor för
alla kommunens

anställda och för att ekonomiskt klara av
de investeringar som Sundsvalls kommun
behöver genomföra.
En positiv utveckling för Sundsvalls kommun
kräver medarbetare som levererar kommunens välfärd i olika former till oss Sundsvallsbor varje dag, året om. Organisationens
kompetenta och engagerade personal är
dess största tillgång. Därför är det glädjande
att den nyinrättade personalnämnden nu
påbörjat sitt arbete för att utveckla personalpolitiken och fortsätta erbjuda goda arbetsvillkor. Vi fortsätter arbetet med att minska
sjukfrånvaron, vilket precis som annat arbete
med personalfrågor är ett långsiktigt arbete.
I utformningen av vår gemensamma politik
i Sundsvall har vi i den politiska kommunledningen haft en viktig utgångspunkt: vi
söker det som förenar snarare än det som
skiljer. Jag hoppas att det även ska prägla
kommunens arbete som helhet. Genom
gemensamma ansträngningar över
organisations- och verksamhetsgränser kan
vi göra det ännu bättre de kommande åren.
Ett stort tack till alla er som även under 2016
bidragit till att Sundsvall kommun levererar
välfärd och bidrar till utveckling.

Peder Björk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens organisation
Kommunfullmäktige
KOMMUNREVISION
Nämnder & förvaltningar
KOMMUNSTYRELSE
Koncernstaben
Service och teknik
Servicecenter

PERSONALNÄMND
Koncernstaben
BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMND
Barn och utbildning

SOCIALNÄMND
Socialtjänsten
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Kultur & Fritid

Bolag & kommunalförbund
STADSBACKEN AB - moderbolag***
SUNDSVALL ENERGI AB
Sundsvall Elnät AB
ServaNet AB (65,9%)
Reko Sundsvall AB
Korsta Oljelager AB (75%)
MITTHEM AB
SUNDSVALL VATTEN AB
MittSverige Vatten AB (76%)
REKO SUNDSVALL AB
MittSverige Vatten AB (4%)
SKIFU AB ****
NÄRINGSLIVSBOLAGET I
SUNDSVALL AB
SUNDSVALL OLJEHAMN AB
SUNDSVALL LOGISTIKPARK AB
SUNDSVALLS HAMN AB (85%)

NAVI *
FAVI **
STADSBYGGNADSNÄMND
Stadsbyggnadskontoret

MILJÖNÄMND
Miljökontoret
LANTMÄTERINÄMND
Lantmäterikontoret

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND MITT
Överförmyndarkontoret

MIDLANDA FASTIGHETER AB (84%)
Midlanda Flygplats AB

NORRA KAJEN EXPLOATERING AB
Norra Kajen Entreprenad AB
Norra Kajen Holding AB
- Norra Kajen Kvarter 3 AB
- Norra Kajen Kvarter 4 AB
Norra Kajen Utveckling AB
- Norra Kajen Kvarter 5 AB
- Norra Kajen Kvarter 6 AB
- Norra Kajen Kvarter 7 AB

SCENKONST
VÄSTERNORRLAND AB (40%)

VALNÄMND
* Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
** Förvaltningen för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
*** Sundsvalls kommun äger
Stadsbacken AB till 100 procent.
Stadsbacken äger och förvaltar aktier
i de bolag som kommunen använder
till sina verksamheter
**** Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB
***** Ingår inte i den sammanställda
redovisningen

SVENSKA KOMMUN
FÖRSÄKRINGS AB (26,9%)

MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (76,9%)

LILLHÄLLOM FASTIGHETSFÖRVALTNING AB ****

KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN
FÖRSÄKRINGS AB (50%) ****
Kommungaranti Reinsurance S.A

BIOGAS MELLANNORRLAND AB
(50%) *****

Kommunala uppdragsföretag
SAMÄGDA FÖRETAG UTAN
BETYDANDE INFLYTANDE
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
•
Kollektivtrafik
•
Färdtjänst
KOMMUNALA ENTREPRENADER
(över 5 mnkr)
Barn och utbildningsnämndens
verksamhetsområde
Byberg & Nordin Busstrafik AB
• Skolskjuts
Taxi Drakstaden
• Skolskjuts
Kollektivtrafikmyndigheten
• Skolskjuts
Personalkooperativet Trädet
• Förskola
Personalkooperativet Blå Draken
• Förskola
Optimus Personalkooperativet
• Förskola
Socialnämndens
verksamhetsområde
Västernorrlands Utveckling och
Omvårdnad
• Vård barn och unga flykting, boende
SOL, missbruksvård
HSB Omsorg/hemtjänst
• Hemtjänst
Solatium
• Vård barn och unga, flykting
Hudiksvalls ungdomshem
• Vård barn och unga, flykting
MJK Trading/hemtjänst
• Hemtjänst
Baggium vård och behandling
• Vård barn och unga, flykting
Klippangården
• Missbruksvård
Carlbo i Stöde AB
• Vård barn och unga, flykting
Neuropsyk i Bollnäs –
• Vård barn och unga
Hemtjänst Ditt Liv
• Hemtjänst
Mellannorrlands hospice
• Vård i livets slut
Övriga kommunala entreprenader
• Skolskjuts
• Förskola
• Missbruksvård
• Vård barn och unga
• Vård barn och unga, flykting
• Hemtjänst
• Boende LSS
• Vuxenutbildning
• Arbetsmarknad
• Tolk
• Yrkeshögskola
• Livsmedelsanalys
• Kalkning
• Behandling och service mätdata luft

Laila Bergström
är inflyttningslotts
på Näringslivs-

Foto: Therése Ny

bolaget.
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Kommunens ekonomi
3%

10%

Varifrån kommer pengarna?
Kommunen omsätter cirka
6,6 miljarder kronor 2016.
Av dessa är 5,5 miljarder kronor
skatteinäkter och statsbidrag.
Resterande intäkter är främst
avgifter, bidrag och hyror.

9%
3%
4%

Avgifter
Bidrag
Hyror
Övriga intäkter
Skatteintäkter

71%

Vad används pengarna till?
Av de 6,6 miljarderna går cirka 2,8 miljarder kronor
till skola och förskola, cirka 2,7 miljarder kronor
till äldreomsorg och socialt stöd.
Till samhällsbyggnad, bland annat vägar och
kollektivtrafik går 0,5 miljarder kronor,
0,4 miljarder kronor går till fritid och
8%
kultur medan insatser för arbete och
tillväxt, till exempel arbetsmarknadsåtgärder kostar 0,2 miljarder kronor.

7%

Generella statsbidrag

3%
Utbildning
Vård och omsorg
Samhällsbyggnad

42%

Fritid och kultur
Näringsliv och arbete

40%
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Ekonomiskt resultat
Kommunen har de senaste fem
åren haft ett positivt resultat.
Det är viktigt att kommunen har
ett potitivt resultat och därmed en
ekonomi i balans exempelvis för
att har större handlingsfrihet vid
oförutsedda händelser.
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Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster

Fem år i sammandrag

2016

2015

2014

2013

2012

Folkmängd 31/12

98 325

97 633

97 338

96 978

96 687

Total skattesats, %

33,28

33,28

33,28

33,28

33,28

- varav kommunal skattesats, %

22,59

22,59

22,59

22,29

22,29

2,4

0,6

0,6

2,3

2,5

Finansiella mål
Årets resultat/ skatteintäkter och generella statsbidrag, %***, resultat
Egenfinansiering av investeringar, %, resultat

70

49

29

98

100

Egna kapitalets ökning, %, kapacitet

4,7

1,3

1,1

4,5

4,9

Betalningsberedskap, %, risk

144

134

93

94

107

Prognossäkerhet högst 1 % avvikelse, %, kontroll

1,1

0,0

1,1

1,0

0,2

Budgetföljsamhet högst 1 % avvikelse, %, kontroll

0,6

2,6

1,0

0,3

0,0

1 231,6

1 137,8

1 032,4

985,4

960,7

-6 328,8

-6 128,7

-5 778,3

-5 557,2

-5 320,4

Intäkter, kostnader och resultat
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Nettokostnad, mnkr*
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, %*
Skatteintäkter, utjämning, generella stadsbidrag, mnkr
Finansnetto, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr*

-264,7

-263,8

-255,8

-215,9

-221,2

-5 361,9

-5 214,6

-5 001,7

-4 787,7

-4 580,9

98,1

100,7

99,6

99,3

98,2

5 468,1

5 215,5

5 022,2

4 819,5

4 664,0

24,6

32,3

9,0

-4,0

-3,8

130,8

-6,9

29,5

43,1

79,3

11 560,5

11 111,2

9 978,0

9 274,7

9 027,2

Tillgångar, skulder och eget kapital
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr

117 574

113 806

102 509

95 637

93 365

Skulder, avsättningar, mnkr

8 779,0

8 460,4

7 299,4

6 674,4

6 527,6

Skulder, avsättningar per invånare, kr

89 286

86 656

74 990

68 823

67 513

Eget kapital, mnkr

2 781,5

2 650,7

2 617,5

2 600,3

2 499,6

Eget kapital per invånare, kr

28 289

27 150

26 891

26 813

25 852

Pensionsskuld, kommunen, mnkr**

2 533,2

2 634,6

2 730,8

2 868,5

2 695,6

216,8

216,2

201,8

200,0

208,4

Semesterlöneskuld och upplupna löner, kortfristig, mnkr
Betalningsförmåga och stabilitet
Soliditet, %

24,1

23,9

26,2

28,0

27,7

Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

0,8

-1,2

1,3

-0,1

0,1

Balanslikviditet, %

174

172

148

132

148

561,1

612,2

909,7

323,6

218,5

213

232

374

150

99

7 346

7 294

6 889

6 862

6 758

2 759,9

2 682,1

2 531,7

2 404,3

2 328,5

Nettokostnad, mnkr*

-513,5

-4 945,5

-4 845,2

-4 531,3

-4 297,1

Resultat efter finansnetto, mnkr*

258,6

114,5

39,5

107,3

167,0

22,2

22,0

23,3

24,6

24,2

5,1

3,4

1,6

0,0

0,1

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

Soliditet, %
Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

1 170,6

1 379,7

959,1

942,3

680,4

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %

238

270

194

211

152

Balanslikviditet, %

149

167

134

126

137

Nettoinvesteringar, mnkr

Nyckeltal för 2014-2011 har räknats om på grund av ny redovisningsprincip för
kommungaranti. Budgetföljsamhet har inte omräknats.
*exklusive jämförelsestörande poster. ** exklusive avgiftsdel, individuell del.
*** inklusive jämförelsestörande poster.
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Ny gång- och cykelväg Storgatan.
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förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomins utveckling
2016 har präglats av stora omvärldsförändringar med Brexit och presidentvalet i USA
som mest betydande händelser. Den ekonomiska tillväxten har minskat något inom
Eurozonen och OECD men förväntas utvecklas positivt under 2017. Den svenska
ekonomin har dock en fortsatt hög ekonomisk tillväxt och låg inflationstakt.
Global ekonomi
Trots en orolig omvärld är tillväxten i Europa
och USA relativt god. De senaste årens effekter av finanskrisen börjar avta och det finns
förutsättningar för en starkare tillväxt under
2017. Tillväxten i Eurozonen visar en positiv
utveckling där både konsumenters och företagens förtroende ökar. Hushållens konsumtion fortsätter att öka vilket syns i bland annat
detaljhandelns utveckling. Sysselsättningen
stiger och arbetslösheten faller vilket ökar
hushållens inkomster trots att löneutvecklingen
är svag. Många ekonomier utmanas många dock
av en åldrande befolkning. Det finns även ökade
politiska risker med osäkerheten kring Trumps
presidentskap och vilka effekter Brexit för
med sig.
Sveriges ekonomi
Den svenska ekonomin har fortsatt att utvecklas
starkt under 2016 och bedöms öka med
3,2 procent för att under 2017 minska något till
2,8 procent. Hög investeringstakt samt en växande offentlig konsumtion är bakomliggande
krafter i denna utveckling. Den ökande migrationen under 2015 har haft en effekt på tillväxten även under 2016. Inflationen har under 2016
legat på en fortsatt låg nivå för att i slutet av
året långsamt öka framförallt drivet av ökade
energipriser.
Den höga befolkningstillväxten i Sverige har
medfört att antalet invånare passerat 10 miljoner under 2016. Detta medför ökade investeringsbehov i bostäder och offentlig sektor,
vilket bidrar till att skapa jobb och ökad tillväxt.
De senaste årens ekonomiska återhämtning
med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har gett kommunernas och landstingens
en positiv utveckling av skatteunderlaget. En
fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden

förbättras ytterligare. Den positiva utvecklingen
innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner
mot 6 procent. Trots det förbättrade läget på
arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli
fortsatt dämpad. En stor utmaning är att Sverige
har en åldrande befolkning vilket medför ökad
försörjningsbörda för personer i arbetsför ålder
vilket sätter press på skolor, vård och omsorg.
Den starka befolkningstillväxten kan motverka
de negativa effekterna som en åldrande befolkning bär med sig då Sverige en hög invandring
där andelen unga personer dominerar. Förutsättningen är att unga och nyanlända får bättre
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
än vad som är fallet i dagsläget.
Kommunens ekonomi och utmaningar
Den ekonomiska utvecklingen har för 2016
varit positiv i förhållande till tidigare år men det
finns fortfarande stora ekonomiska utmaningar
i att hantera underskott inom socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden. Sundsvalls kommuns ekonomiska utmaningar med
ett fortsatt högt investeringsbehov ställer dock
fortsatta krav på en god ekonomisk hushållning.
I kommande budgetperiod finns planer på omfattande investeringar i förvaltningsfastigheter
inom huvudsakligen skola och omsorg. Vidare
finns det ett stort behov av bostadsinvesteringar
vilket medför behov av omfattande infrastukturinvesteringar. Skatteintäkterna är förhållandevis stabila och för 2017 kommer Sundsvalls
kommun att ha en oförändrad skattesats.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Kommunens styrmodell

God ekonomisk hushållning

Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla resultatnivåer som möjliggör en god
ekonomisk hushållning. Mål och resursplan,
redovisning, uppföljning och utvärdering samt
internkontroll samverkar i ledningen/styrningen
av kommunens ekonomi och verksamhet.
God ekonomisk hushållning skapas genom en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten utan skattehöjning.
Kommunens mål och resursplanen ligger till
grund för det strategiska och konkreta arbetet.
Planen följs upp kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i årsredovisningen.
Sundsvalls kommun har fram till och med
2016 använt en processorienterad styrmodell.
Inom ramen för styrmodellen finns huvud- och
stödprocesser med olika övergripande syften.
Dessa syftar till att säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befintliga resurser.
Huvudprocessernas 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 näringsliv och arbete. För att dessa huvudprocesser ska nå bästa möjliga resultat finns behov av
interna stödresurser i form av stöd till ledning
och stöd till verksamhet.
Att konkretisera den politiska viljeinriktningen till tydliga och mätbara mål samt koppla
samman detta med resursfördelningen till
nämnderna är viktiga utgångspunkter i styrmodellen.

Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten närmare ange och definiera mål respektive
riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål behövs för att markera att
ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet – ”spelplanen” utifrån kommunens egna
förutsättningar.
Verksamhetsmål behövs för att ange hur
mycket av de olika verksamheterna som ryms
på spelplanen (det vill säga kopplingen till
ekonomin) samt för att klargöra uppdraget gentemot medborgarna.
God ekonomisk hushållning förutsätter inte
bara att den löpande verksamheten under året
kan finansieras med intäkter. För att inte behöva
göra besparingar i verksamheten enskilda år,
då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag)
plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en
buffert i sin ekonomi. För Sundsvalls kommun
innebär god ekonomisk hushållning dessutom
att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga
den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar (ändamålsenlighet) och dessutom bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt.
För att nå en god ekonomisk hushållning
krävs ett systematiskt arbete efter den processorienterande mål och resursplan som fastställts
av kommunfullmäktige och att kommunen har
förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Prioriterade områden

Måluppfyllelse

I mål och resursplan 2016 med plan för 2017-2018
har kommunfullmäktige även beslutat om tre
prioriterade områden:
• Jobb och arbetsliv
• En likvärdig skola för alla
• Sociala framtidsinvesteringar
Dessa prioriterade områdena har i årsredovisningen lagts under respektive process.

För varje huvudprocess finns ett av kommunfullmäktige beslutat mål. På de närmast följande sidorna redovisas en bedömning av
måluppfyllelse för respektive process; näringsliv och arbete, utbildning, samhällsbyggnad,
fritid och kultur, vård och omsorg samt lednings- och verksamhetsstöd. Därefter följer en
redovisning av måluppfyllelsen för kommunens
finansiella mål som är viktiga i bedömningen av
god ekonomisk hushållning.
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Status för måluppfyllelse
Målet är uppnått



Målet är inte uppnått

Målet är delvis uppnåt



Målet kan inte bedömas

Foto Petra Berggren




			

Sundsvall växer – Grönt stråk, Selångersån.
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Mål

Näringsliv och arbete

Sundsvallsborna ska ha jobb
och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens
och bra förutsättningar för näringslivet
leder dit. Fler jobb är en förutsättning för
att skapa en hållbar tillväxt.

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

Prioriterat område Arbetslösheten i Sundsvall har bitit sig fast på en hög nivå. Det
är en utveckling som innebär att många inte har möjlighet till en egen försörjning. Vi ska
göra allt vi kan för att få fler i jobb och arbeta förebyggande för att minska arbetslöshet i
framtiden. Vi behöver skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa samt rusta
människor för att kunna ta dagens och framtidens jobb.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har delvis uppnåtts



Nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration har antagit sju
mål.
1. Ökad andel av individer med försörjningsstöd som deltar i arbetsmarknadsåtgärder.
2. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som också studerar.
3. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som går vidare till arbete eller
studier.
4. Fler åtgärder som riktar sig till arbetslösa
utlandsfödda.
5. Ökad andel inom Komvux som uppnår ett
godkänt betyg.
6. Förbättrad genomströmning inom sfi,
svenska för invadrare.
Här är det endast målet om fler åtgärder som
riktar sig till arbetslösa utlandsfödda som uppnås. Av övriga mål är det ett som inte kan bedömas, tre som inte uppnås och två som uppnås
delvis. Jämfört med många andra kommuner
har Sundsvall de senaste åren satsat på längre
insatser till färre personer, snarare än kortare
insatser till fler personer. Arbete har pågått,
tillsammans med socialtjänsten, för att hitta
metoder att mäta andelen. NAVI har under året
jämfört antalet personer med arbetsmarknadsåtgärder med antalet biståndstagare, men det
är ett grovt mått då det även mäts mot personer
14
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som inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder, till exempel pensionärer. Någon bedömning
av måluppfyllelsen för Mål 1 har därför inte
kunnat göras.
Målen 2, 3 och 7 uppnås inte. Mål 5 och 6
uppnås delvis.
Kommunstyrelsen har antagit två mål
Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar att
leda och samordna kommunens sysselsättningsoch näringslivsfrågor, ska kommunstyrelsen
verka för att företagare i Sundsvall upplever ett
gott företagsklimat. I detta ingår att säkerställa
att kommunens myndighetsutövning och service gentemot företag utförs med hög kvalitet.
Målet kan inte bedömas då mätmetoden har
ändrats och ett komplett resultat för 2016 ännu
inte finns tillgängligt.
Kommunstyrelsen ska genom dialog med
utbildningsanordnare sträva efter att utbildningar
i ökad utsträckning motsvarar arbetslivets behov.
Att kvantitativt mäta kompetensförsörjning är
ytterst komplicerat. Den så kallade LA-kvoten,
som visar hur antalet arbetslösa utvecklas i relation till antalet lediga jobb, är på intet sätt en
perfekt indikator för hur väl kompetensförsörjning fungerar, men den kan antas indikera hur
arbetsmarknaden utvecklas.

förvaltningsberättelse

LA-kvoten1 för oktober 2016 är stigande både
för Sundsvall och riket jämfört med samma månad föregående år. I Sundsvalls fall från 0,293
till 0,416, för riket från 0,418 till 0,501. Att kvoten är stigande indikerar (upp till en viss nivå)
sannolikt förbättrad matchning, det vill säga
är positivt. Sundsvalls kvot är lägre än rikets,
vilket kan tolkas som att matchningsproblematiken är större i Sundsvall än i riket. Dock ökar
kvoten starkare i Sundsvall än i riket. Målet har
därför uppnåtts.
Barn- och utbildningsnämnden har målen
att studie- och yrkesvägledning är integrerad så
att eleverna utvecklar kompetenser för att kunna
fatta beslut om framtida studie- och yrkesval,
att alla elever har tillgång till goda APL- och
praktikplatser samt att alla elever når målen i
alla ämnen.

Målet om studie- och yrkesvägledning kommer delvis att uppnås – implementering av huvudmannaplan påbörjades under höstterminen 2016.
Målet kommer inte att uppnås för antal praktikplatser, då det är för få arbetsgivare som upplåter
platser. Målet kommer inte att uppnås för andel
elever som nått målen i alla ämne.
Socialnämnden ska verka för att människor i
kommunen ges ökade möjligheter till självständighet och oberoende med egen försörjning.
Målet har delvis uppnåtts för 2016. Antalet
barn i familjer med försörjningsstöd är lägre än
önskad nivå för året, vilket är mycket positivt.
Inom ramen för projektet KomiJobb mäts andelen
vuxna som efter ett år efter avslutad insats är
självförsörjande och resultatet, 83 %, överstiger
önskad nivå för 2016.

Indikatorer
Mål 2016
Andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder
som gått till arbete
Kvinnor
Män
Andel som gått till studier
Kvinnor
Män
Arbetslöshet 16-64 år
Totalt
Kvinnor
Män
Ungdomsarbetslöshet,
andel arbetslösa 18-24
procent
Andel förvärvsarbetande
i kommunen 20-64 år

2016

2015

2014

+5%
23 %
27 %

26 %
28 %

27 %
32 %

8%
6%

8%
9%

13 %
11 %

+5%

Minskande

8,0% (På sikt)

7,8 % (dec)
6,7 %
8,9 %

8,7 % (dec)
7,5 %
10,0 %

December 2016
Totalt
13,1 %
Kvinnor 9,5 %
Män
16,5 %

December 2015
Totalt 16,2 %
Kvinnor 11,5 %
Män
20,5 %

Helår 2014

Sundsvall 2015

Sundsvall 2014

Kvinnor 79,5 %
Män
80,9 %
Totalt 80,2 %

Kvinnor 78,5 %
Män
80,3 %
Totalt
79,5 %

13,1 %
9,5 %
16,5 %

16,2 % (dec)
11,5 %
20,5 %

14,8 %
22,1 %

673

Oktober 2015
733

November 2014
779

Högre än riksgenomsnittet
Riket 2015 (2014)
Kvinnor: 76,8 % (76,0%)
Män:
79,0 % (78,5%)
Totalt: 77,9 % (77,3%)

Ungdomsarbetslöshet av
andel arbetslösa 18-64 år
Totalt
Kvinnor
Män

Bättre än
riksgenomsnitt

Antal barn under 18 år
som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd

500 (På sikt)

Kvinnor 14,8 %
Män
22,1 %

(1) Antal lediga jobb/Antal arbetslösa = LA-kvot. Fler lediga jobb ger en högre kvot. Fler arbetslösa ger en lägre kvot.
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Mål Barn och ungdomar i Sundsvall
ska i en sammanhållen skola lägga
grunden för ett livslångt lärande och för
att bli aktiva medborgare med många
möjligheter i livet.

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 med flera.

Prioriterat område - En likvärdig skola för alla
Skolresultaten i Sundsvall är på en låg nivå. Det är dags att ge våra barn nyckeln till den
framtid som de är värda. Skolan ska stimulera varje barns särskilda förmågor och barnen ska
mötas och utmanas i sin kunskapstörst. Alla barn ska känna trygghet i skolan och vi behöver
göra mer för att öka både elevernas fysiska och psykiska hälsa. En ytterligare utmaning är
rekrytering av tillräckligt många lärare.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har delvis uppnåtts



Det är främst barn- och utbildningsnämndens
verksamhet som knyter an till det prioriteradeområdet ”en likvärdig skola för alla”. Men även andra nämnder har verksamheter som bidrar till att
målet om en likvärdig skola för alla kan uppnås.
Exempelvis har Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, NAVI som mål att
aktivt verka för att finna flexibla och individuella
lösningar för personer som hoppar av, eller riskerar
att hoppa av gymnasieskolan samt utveckla arbetet
mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Bedömningen är att tre mål av fyra delvis uppnås
och att ett mål har uppnåtts. Kultur- och fritidsnämnden har som mål att öka samarbetet mellan
skolan och föreningslivet i syfte att en mer varierad
undervisning ska kunna erbjudas. Nämnden bedömer att målet har uppnåtts 2016 och att samarbetet har ökat med bland annat modernare bibliotek,
klassbesök, utökade möjligheter till friluftsliv samt
simundervisning för ungdomar från HVB-hem.
I strävan efter att bli Sveriges bästa skola till
2021 har barn- och utbildningsnämnden sex stycken mål;
1. Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor
		 och skolor känner sig trygga.
2. Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor
		 och skolor har en lärmiljö som stimulerar
		 till utveckling och lärande.
3 a) Alla barn i förskolan stimuleras till utveckling
och lärande.
b) Alla elever i grundskolan når målen i alla
		 ämnen.
c) Alla elever på Sundsvalls gymnasium har
		 slutbetyg efter 4 år.
4. Alla barn och elever utvecklar sin fulla
		 potential och förmåga.
16
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5.
		
6.
		

Alla barn och elever har ett starkt inflytande i
förskolan/skolan.
Alla lärare är legitimerade i de skolformer
och ämnen samt kurser som de verkar i.

Målen mäts årligen genom SKL:s jämförelse bästa
skolkommunen. Årligen genomförs trygghetsenkäter i grundskolan och gymnasieskolan. Vidare
genomförs en årlig kvalitetsutvecklingsrapport
och medarbetarnas självskattning. Betygsresultat
mäts i grund- och gymnasieskola och en årlig uppföljning görs av antalet lärare med legitimation.
Merparten av barn- och utbildningsnämndens
indikatorer som har mätts för trygghet inom grundskolan och gymnasieskolan visar utfall över 87 procent vilket får anses som bra. Utfallet inom grundskolan är något bättre än 2015 medan utfallet inom
gymnasieskolan är lika som 2015. Indikatorer för
möjligheten att utveckla sin potential och förmåga
inom grundskolan har utfall över 95 procent vilket
är mycket bra (bättre utfall än 2015).
Indikatorn ”Alla elever når målen i samtliga
ämnen”, (grundskolan åk 6), redovisar ett utfall
på 77 procent vilket är 4 procentenheter bättre än
2015.
I mål och resursplan 2016 är önskad målnivå för
samtliga indikatorer satt till 100 procent. Det har
inte uppnåtts, men mätvärden över 85 procent får
anses som bra. För att kommunfullmäktiges mål
i sin helhet ska kunna uppnås bör fler indikatorer
ha bättre utfall än i dagsläget och mätvärden bör
även finnas för förskolan. Eftersom flera av indikatorerna som har bäring till det prioriterade området
dock håller höga värden är koncernstabens bedömning att måluppfyllelsen delvis nås för 2016.

förvaltningsberättelse

Indikatorer
Mål 2016

2016

2015

2014

100 %

89 %

90 %

91 %

100 %
100 %
100 %

97 % (Åk 5)
96 %
97 %

90 % (Åk 5)
91 %
89 %

96 % (Åk 3-5)
93 %
92 %

100 %
100 %
100 %

95 %
96 %
95 %

95 %
95 %
96 %

96 %
96 %
95 %

Stimulerande lärmiljö
Skolarbetet stimulerar mig att lära
mig mer.
Grundskolan
Totalt
Flickor åk 5
Pojkar åk 5

100 %
100 %
100 %

79 %
78 %
80 %

-

-

Totalt
Flickor åk 8
Pojkar åk 8

100 %
100 %
100 %

64 %
63 %
64 %

-

-

Utveckling och lärande
Förskolan
3 b) Alla elever når målen i samtliga
ämnen
Grundskolan
Totalt åk 6
Flickor åk 6
Pojkar åk 6

100 %
100 %
100 %

77 %
82 %
74 %

Totalt åk 9
Flickor åk 9
Pojkar åk 9

100 %
100 %
100 %

63 %
70 %
58 %

Elever på Sundsvalls gymnasium
som har en gymnasieexamne
efter 4 år.
Totalt

100 %

58 %

Utvecklar potential
och förmåga
Jag kan nå kunskapskraven i skolan
om jag försöker.
Grundskolan
Totalt
Flickor åk 5
Pojkar åk 5

100 %
100 %
100 %

98 %
98 %
99 %

89 %
90 %
87 %

91 % (Åk 3-5)
90 %
92 %

Totalt
Flickor åk 8
Pojkar åk 8

100 %
100 %
100 %

97 %
98 %
97 %

87 %
87 %
85 %

85 % (Åk 6-9)
85 %
84 %

Trygghet
Förskolan
Grundskolan
Totalt
Flickor
Pojkar
Gymnasiet
Totalt
Flickor
Pojkar

74 %
76 %
72 %
63 %
70 %
61 %

76 %
82 %
71 %
62 %
61 %
62 %

58 %
68 % (2012/2013)
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Mål

Sundsvall ska erbjuda goda livsoch verksamhetsmiljöer i hela kommunen
med möjlighet till bra boenden och goda
kommunikationer i ett tryggt och hållbart
samhälle.

Samhällsbyggnad

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

Bedömning av måluppfyllelse
Målet uppnås delvis



Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden
och kommunstyrelsen har formulerat mål inom
processen. Stadsbyggnadsnämnden har målen
att Sundsvall upplevs som tryggt och attraktivt
med en livsmiljö i toppklass och att Sundsvall
har säkra och framkomliga huvudstråk för
gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafikresenärer där fler har möjlighet att välja hållbara
transportalternativ. Miljönämndens mål är att
nämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att
nå miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Frisk luft”, och ”God
bebyggd miljö” till 2020. Kommunstyrelsen ska
verka för att alla parter tar sitt ansvar för att
genomföra det bostadspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen ska arbeta för en utvecklad
systematisk och regelbunden verksamhetsuppföljning av verksamheten i Sundsvall, från den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att målen
är uppnådda.
Miljönämnden anses ha nått målet, om
målnivåerna för de fem tillhörande indikatorerna nås inom mandatperioden. Två av de fem
indikatorerna klarar sina respektive målnivåer.
Exempelvis klaras miljökvalitetsnormerna
för luft även om vissa data är bristfälliga.
Indikatorn för utåtriktade aktiviteter klaras
också. Däremot klaras inte åtgärdstakten för att
bedriva tillsyn och utreda förorenade områden.
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Indikatorn för användningen av fossilfri bränslen i tillståndspliktiga anläggningar klaras inte
heller.
Den sammantagna bedömningen är att
nämndens mål delvis uppnås.
Under åren 1995-2014 har byggandet i
Sundsvalls kommun varierat mellan 0-120
(medeltal cirka 65 st/år) lägenheter per år.
I det bostadspolitiska programmet från 2014
sattes ett mål om att minst 250 bostäder per år
ska byggas och detta grundade sig på aktuellt
bostadsbestånd och beräknade behov utifrån
aktuella befolkningsprognoser.
Kommunstyrelsen bedömer att målet om
det bostadspolitiska programmet kommer att
uppnås.
Kollektivtrafikmyndigheten arbetar med
att utveckla sin uppföljning av verksamheten i
samverkan med operatörerna.
Dialogen har fortsatt på tjänstemannanivå
och kollektivtrafikmyndigheten har redovisat
uppföljning av trafiken som ett trafikbokslut.
Även för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har de tagit upp frågan om indikatorer.
Någon systematiskt återkommande rapportering
utöver tertialrapporterna lämnas dock inte till
medlemmarna.
Kommunstyrelsen bedömer att målet uppnås
delvis.

förvaltningsberättelse

Indikatorer
Mål 2016

2016

2015

2014

Regionindex –Trygghet
Hur trygg och säker kan du vistas
utomhus på kvällar och nätter

Kvinnor:
Män:

NKI Bygglov

70-75

75

Regionindex – Kommunikationer
Tillgång till gång och cykelvägar

Kvinnor: > 6,0 %
Män:
> 6,3 %

Kvinnor:
Män:

6,0 %
6,0 %

Kvinnor:
Män:

6,7 %
6,3 %

Kvinnor:
Män:

5,9 %
5,4 %

Regionindex – Gator och vägar

Kvinnor:
Män:

Kvinnor:
Män:

50 %
50 %

Kvinnor:
Män:

48 %
49 %

Kvinnor:
Män:

49 %
45 %

Volym fossilt bränsle som förbrukas
föregående år av våra tillståndspliktiga anläggningar i produktionen
(ej transport)

Minska

640 m3

570 m3

570 m3

Bostadsbyggande, antal lägenheter

250 lägenheter
enligt program
som gällde fram
till 2016-06

t.o.m. 160630
Färdigställda:
160 lägenheter
----------------Påbörjade:
95 lägenheter

Färdigställda:
71 lägenheter
---------------Påbörjade:
182 lägenheter

–

> 5,2
> 6,2

> 49 %
> 49 %

Kvinnor:
Män:

4,9 %
5,7 %

Kvinnor:
Män:

4,4 %
6,2 %

75

Bygglov:
32 lägenheter
(enbostadshus)

5,2 %
6,1 %

Mäts vartannat år

Bygglov:
127 lägenheter
(enbostadshus)
474 lägenheter
(flerbostadshus)

Foto: Therése Ny

317 lägenheter
(flerbostadshus)

Kvinnor:
Män:

		

Katarina Nygren är logoped och skolhandledare och reser ofta kommunalt till sina uppdrag.
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Mål

Sundsvallsborna ska erbjudas
idrotts-, fritids- och kulturbud i en
attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet
utgör navet i arbetet för en bättre
folkhälsa i Sundsvall med fokus på barn
och ungdomar.

Fritid och kultur

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

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har uppnåtts



Kultur- och fritidsnämnden har beslutat
om fyra mål inom processen och socialnämnden
har ett mål. Övriga nämnder med ansvarsområden inom processen har inte beslutat om några
mål.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat
om fyra mål inom processen:
1. Kommunens insatser för ett rikare kultur-,
fritids- och idrottsliv ska vara jämställt inom
såväl kön, ålder etnicitet, utbildning, social
status och livsmiljö.

Kultur- och fritidsförvaltningen samlar in
könsuppdelad statistik från de verksamheter
där det går att redovisa detta. Sammantaget
kan den ge en uppfattning om hur kvinnor
och män deltar i förvaltningens verksamheter. Alla oavsett bakgrund, har samma rätt att
utnyttja kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt delta i ledarledd verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden anser att målet är
uppnått.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter
som vänder sig till barn och ungdomar ska
förläggas i de olika kommundelarna.

Öppethållandet i kommunens anläggningar
är tilltagna för att till stor utsträckning möta
medborgarnas behov. Fritidsgårdar finns i
alla kommunens kommundelar. Hälften av
årets scenkonstföreställningar för barn och
70 procent av museets uppsökande konstpedagogiska verksamhet har under året nått
elever utanför stadskärnan. Kultur- och
fritidsnämnden anser att målet är uppnått.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska möjliggöra platser för barn och ungdomar i de olika
kommundelarna som stödjer deras spontana
initiativ.

Från våren till hösten är kommunens egna
spontananläggningar i Nacksta och Sköns20
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berg flitigt använda och arbetet med ytterligare en i Granloholm har startat. Flera av
de kommundrivna anläggningarna är tillgängliga för spontanaktiviteter. Kultur- och
fritidsnämnden anser att målet är uppnått.
4. Sundsvall ska ha ett väl utvecklat, brett och demokratiskt föreningsliv i syfte att möjligöra för
framför allt barn och ungdomar att utvecklas.

Föreningsbyrån ger stöd i form av ekonomiska bidrag och rådgivning till ett stort
antal föreningar. För de senaste två åren har
kultur- och fritidsnämnden haft ett extra
anslag på 5 miljoner kronor som använts till
olika föreningsprojekt samt till bidrag för
investeringar i föreningsägda anläggningar.
Ungdomsavdelningen arbetar med att stödja
ungdomar i deras vilja att bilda egna föreningar. Kultur- och fritidsnämnden anser att
målet är uppnått.
Socialnämndens mål är att verka för att sundsvallsborna ges ökade möjligheter att delta i en
social gemenskap och få stimulans i sin vardag
genom olika aktiviteter. Indikatorer för målet är
hur stor andel personer med funktionsnedsättning som deltar i samhälllsutbudet (ej mätt
under 2016) samt andelen äldre med hemtjänst
som besväras av ensamhet, där resultatet för
2016 är något bättre än målnivån för året.
Här bredvid visas mål och utfall för några av
de indikatorer som finns för verksamheten inom
processen. Enligt SCB:s medborgarundersökning kan man se att Sundsvall för 2016 redovisar ett utfall i nivå med jämförbara kommuner
för Nöjdmedborgarindex kultur. Nöjdmedborgarindex idrott visar ett resultat något över (en
enhet) resultatet för jämförbara kommuner och
detsamma gäller också Nöjd-regionindex (två
enheter).

förvaltningsberättelse

Indikatorer
Mål 2016
Besökare bad
(enkelbiljetter), mål 1
Kvinnor
Män

Behålla samma
nivå som 2015

Antal medlemmar 7-20 år redovisade för aktivitetsbidraget, mål 1
Flickor
Pojkar

Behålla samma
nivå som 2015

Utfall något över
medel bland
jämförbara
kommuner

NMI (Nöjd medborgar- index) kultur
NMI idrott
NRI (Nöjd region index)

67 (NMI kultur)
63 (NMI idrott)
67 (NRI)

Antal aktiviteter och antal
medlemmar redovisade för
aktivitetsbidraget, mål 4
Totalt
Flickor
Pojkar

Behålla samma
nivå som 2015

2015

2014

87 515
89 440

94 143
94 198

91 206
91 782

7 610
9 867

7 546
9 462

7 430
9 187

67 (NMI kultur)
64 (NMI idrott)
69 (NRI)

68 (NMI kultur)
61 (NMI idrott)
69 (NRI)

67 (NMI kultur)
61 (NMI idrott)
66 (NRI)

666 318
363 943
302 375

623 785
276 955
337 741

598 509
272 720
325 789

Foto: Therése Ny

SCB medborgarundersökning,
mål 1

2016

		

Kulturskolan by night.
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Mål

Sundsvallsborna ska känna sig
trygga i att de får det stöd som behövs,
när det behövs och utifrån behov.
Medborgarna ska ha inflytande över sin
egen situation.

Vård och omsorg

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

Prioriterat område - Sociala framtidsinvesteringar Sundsvall behöver
utveckla den sociala hållbarheten. En viktig del i detta är att vi Sundsvallsbor ska känna
oss trygga med att vi och våra anhöriga får den vård och omsorg vi behöver. Därför ska
Sundsvall erbjuda en stark generell välfärd som alla bidrar till och som alla kan ta del av
efter behov. Den ökande urbaniseringen ställer samtidigt nya krav på det offentliga att
ta ansvar för service och uppmuntra till delaktighet i hela kommunen. Vi behöver skapa
förutsättningar för landsbygden att utvecklas och bidra till kommunens utveckling.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har delvis uppnåtts



Inom området särskilda boendeformer har inte
målet om icke verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL uppnåtts 2016. Målet följs bland
annat genom beslut SoL om särskilt boende,
som inte verkställts inom 3 månader. Antalet i
december var 42 vilket är högre än önskad nivå
för 2016 (25). Generella nöjdheten inom äldreomsorgen samt indikatoren trygghet är också
lägre än önskad nivå för 2016. Mätetalen kan
indikera hur flödet kring boendeplatser fungerar, det vill säga verkställandet av biståndsbesluten, och bör inte förväxlas med det totala
behovet av boendeplatser framåt sett. Inte heller
målet om icke verkställda beslut om boende
enligt LSS har uppnåtts. Antalet i december var
20 stycken vilket är högre än den önskade nivån
på 18 för december 2016.
Målet för individ- och familjeomsorgen har
delvis uppnåtts 2016. Andelen barn och ungdomar som inte återaktualiserats efter avslutad
utredning ligger på en högre nivå än vad som
sattes som mål för 2016. Vad gäller andelen
vuxna som inte återaktualiserats så ligger den
på en lägre nivå än vad som sattes som mål för
2016. Uppföljningen kan indikera hur insatser
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och stöd leder till ett hållbart resultat. Sett ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv är detta väsentligt
– främst att människor får hjälp och stöd att
kunna leva ett på sikt självständigt och oberoende liv, men också ur ett resursperspektiv –
att de insatser som ges leder till önskat resultat.
Målet inom området socialnämndens hälso- och
sjukvård har inte uppnåtts 2016. Riskbedömningar, smärtskattning i palliativ vård samt
läkemedelsgenomgångar ligger på en markant
lägre nivå än den önskade nivån för 2016.
Målet för hemtjänsten har delvis uppnåtts 2016.
Personalkontinuiteten ligger för närvarande på
11,1 personer för en månad vilket är lägre än
önskad nivå 2016. Dock ligger den generella
nöjdheten samt tryggheten inom hemtjänsten
på en lägre nivå än den önskade nivån för 2016.
Socialtjänsten ligger i nivå med riket.

förvaltningsberättelse

Indikatorer
Mål 2016

2016

2015

2014

25

42

28

49

Andelen i särskilt boende, som är
mycket eller ganska nöjda med
hjälpen/omsorgen som helhet

82 %

85 %
Kvinnor:
Män

Resurser: icke verkställda beslut
om boende enl LSS (exkl. personer
som tackat nej till erbjuden plats)

18

20

25

21

90 %

73 %

84 %

84 %

70 %

32 %

33 %

38 %

93 %

90 %
Kvinnor
Män

90 %
89 %

93 %
Kvinnor:
Män:

92 %
89 %

91 %
Kvinnor
Män

91 %
92 %

86 %
Kvinnor
Män

85 %
87 %

89 %
Kvinnor:
Män:

88 %
91 %

85 %
Kvinnor:
Män:

84 %
87 %

Särskilda boendeformer
Antal icke verkställda beslut om
särskilt boende enl SoL (exkl. personer som tackat nej till erbjuden
plats)

SOCIALNÄMNDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Riskbedömning fall, trycksår,
undernäring Särskilt boende
Smärtskattning i palliativ vård i
Särskilt boende och hemsjukvård
Hemtjänst
Andel som är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten som helhet

89 %

81 %
Kvinnor:
Män:

80 %
82 %

79 %
Kvinnor
Män

77 %
83 %

Foto: Therése Ny

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel

85 %
87 %

		

Aktivitetshandledaren Ingris N Skoglund gläds tillsammans med Carina Hådén över den fulla bingobrickan. Aktivitetscenter Baler.
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Mål

Likvärdig och jämlik service
erbjuds samtidigt som organisationen
levererar ändamålsenlig och effektiv
verksamhet med utgångspunkt i att
kommunen finns till för medborgarna.

Ledning
och ledningsstöd

Ledningen ska säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befintliga resurser.
Ledningsstöd ska genom att tillhandahålla olika interna tjänster och produkter stödja
arbetet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till området hör bland annat underlag och utveckling av kommunkoncernens ledningsmodell, Mål och resursplan, finansiering, intern kontroll samt stöd för strategisk utveckling av till exempel arbetsgivarpolitik,
verksamhetsutveckling, kommunikation och IT samt prioriterade politikområden.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har delvis uppnåtts



Kommunstyrelsen har antagit sex delmål för
processmålet för ledning och ledningsstöd. De
sex delmålen är alla aktivitetsinriktade och får
ses som medel för att uppnå fullmäktiges mål
och inte resultatmål i sig. Två av målen har
uppnåtts, tre har delvis uppnåtts och ett kan inte
bedömas. Den samlade bedömningen blir att
målet delvis har uppnåtts.
RIKARE – en hållbar tillväxtstrategi till
år 2021 ska genomföras i kommunen. Utifrån
genomförda utbildningsinitiativ och dialoger
med förvaltningar och bolag finns det en ökad
förståelse för den hållbara tillväxtstrategins
syfte, men det kvarstår osäkerhet kring vad som
ska göras och hur den ska implementeras
i koncernorganisationen.
Kommunstyrelsen ska följa att en positiv
utveckling sker avseende verksamheternas resultat för Sundsvalls medborgare. Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK) består av 40 mått.
Måtten avser att mäta kommunens kvalitet på
en övergripande nivå. En god kvalitet i kommunens verksamheter är generellt viktig för
att kommunen ska uppfattas som attraktiv och
effektiv.
Kommunens styrmodell ska vara ändamålsenlig och effektiv. För närvarande pågår ett
antal utvecklingssträvanden, som tillsammans
syftar till att öka styrmodellens ändamålsenlighet och effektivitet. Förslag på utveckling av
kommunens styr- och ledningsmodell har under
2016 remitterats till förvaltningar, bolagsstyrelser samt partier med representation i kommunfullmäktige.
Kommunens strategiska investeringsplan
ska genomförs. Kommunens strategiska inves24
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teringsplan i nu gällande mål och resursplan
sträcker sig fram till 2019. Denna plan kommer
att revideras i kommande mål och resursplan
och då sträcka sig fram till 2021.
Kommunstyrelsen ska utveckla kommunkoncernen genom att styra, leda och prioritera
utvecklingsinsatser enligt utvecklingsplan
för Sundsvalls kommunkoncern. Syftet med
utvecklingsplanen är att säkerställa att beslut
som berör hela kommunen och/eller koncernen
implementeras i kommunens verksamheter. I
planen för 2016-2017 har 24 uppdrag listats. Under 2016 har 5 uppdrag färdigställts, 14 uppdrag
delvis färdigställs och 5 uppdrag ej färdigställs.
• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin
uppsiktplikt årligen följa upp och analysera
arbetslösheten. Arbetslösheten i kommunen
för åldrarna 16-64 år är för december 2016
7,8 procent, vilket är en minskning med 0,9
procent jämfört med samma period föregående år. Arbetslösheten för riket är december
2016 också på 7,8 procent.
• Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64
år ökar från 78,9 procent till 79,5 procent i
kommunen och ligger fortsatt på en högre
andel än riksgenomsnittet (77,3 procent).
• Arbetslösheten bland ungdomar i förhållande till andel arbetslösa i åldern 18-64
år har minskat till 13,1 procent december
2016 vilket är en minskning med 3,1 procent
jämfört med samma period föregående år.
Ungdomsarbetslösheten ligger dock på en
fortsatt högre nivå jämfört med riket (11,5
procent).

förvaltningsberättelse

Indikatorer
2016

2015

2014

Andel nämnder som i MRP1
bedöms ha inarbetat RIKARE till
år 2021 i sina Mål och resursplaner

75 %

60 %

50 %

50 %

Andel nyckeltal i KKiK som har
en positiv utveckling

Positiv
utveckling

19 av 38
inrapporterade
mått (50 %)

17 av 38
inrapporterade
mått (43 %)

-

Foto: Katarina Lövgren.

Mål 2016

		

Fontänen Olof Palmes Torg.
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Mål

Ändamålsenliga och
kostnadseffektiva tjänster och produkter
levereras på ett sätt som stödjer
uppdraget att erbjuda en god service
och verksamhet med utgångspunkt ur
medborgarnas behov.

Verksamhetsstöd

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

Bedömning av måluppfyllelse
Målet har delvis uppnåtts



Under 2015 startade ett kommunövergripande servicecenter där olika stödfunktioner
för de kommunala verksamheterna har samlats,
exempelvis IT, löneadministration och löpande
redovisning. Kostnadsminskning på 10 miljoner
kronor har genomförts för 2016 i enlighet med
ursprungligt beslut. Verksamheten har utvecklat
sina processer löpande under 2016 för att möjliggöra ytterligare kostnadsminskning på
15 miljoner kronor för 2017.
Införandet av servicecenter har inte fullt
ut nått de ekonomiska mål som var uppsatta
för 2016. Inom servicecenter finns avvikelser
mellan de olika funktionerna som måste rättas
till under 2017. Det är skälet till att målet delvis
nås. Kostnadsminskning på 20 mnkr har inarbetats i MRP 2017.
För servicecenter finns även en målsättning
om kontinuerlig effektivisering med 3-5 procent
årligen. Servicecenter IT har nått målet att öka

produktiviteten med minst 3 procent under
2016 samtidigt som kvaliteten på tjänsterna
har ökat vilket indikerar på en ökad effektivitet. För servicecenter ekonomi har ännu inga
effektivitetsmått tagits fram men det finns ett
antal produktivitetsmått. Dessa indikerar på en
produktivitetsökning som är större än 3 procent.
Förvaltningar har under hösten arbetat med att
ta fram mått på samtliga verksamheter.
Gällande service och teknik har inga nya
mätningar gjorts sedan årsrapport 2015.
Antagandet är att målet kommer att uppnås
2016 genom uppvisandet av minst lika bra
utfall som i senaste rapporteringen. De senaste
mätningarna visade att kundnöjdhet uppmättes
till index 76 (där både målnivå och föregående
årsutfall överskreds) samtidigt som 79 procent
av verksamheten har prisnivåer som är motiverande i förhållande till tjänsteomfattning.

Indikatorer
Mål 2016

2016

2015

2014

Kundnöjdhet
Service och Teknik

65-70 %

76 %

76 %

75 %

Kostnadseffektivitet
Service och Teknik

75-85 %

79 %

79 %

81 %

Effekthemtagning till följd av införande
av servicecenter har skett

10 mnkr

10 mnkr

-

-
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Finansiella mål
Sundsvalls kommuns finansiella mål bygger på fyra aspekter vilka är viktiga för att bedöma god
ekonomisk hushållning.
• Det finansiella resultatet
– Avser vilken balans kommunen har över sina intäkter och kostnader under året.
• Kapacitetsutvecklingen
– Handlar om att ha en god kapacitet för att möta finansiella svårigheter på lång sikt.
• Riskförhållanden
– Handlar om att på kort sikt inte behöva vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem.
• Kontrollen över den finansiella utvecklingen
– Avser vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen.

Mål Årets resultat ska vara positivt.
För att täcka in viss egenfinansiering
av investeringar, värdesäkring av
nettotillgångar samt budgetmarginal ska
resultatet uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.

Det finansiella resultatet
Bedömning av måluppfyllelse



Målet är uppnått

Resultatet för 2016 uppgår till 2,4 procent av
skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att
målet uppnås. Skatteintäkterna för året är högre

än budgeterat samtidigt som en resultatförbättring kan ses för nämnderna motsvarande totalt
drygt 78 miljoner kronor.

Diagram: Årets resultat / Skatteintäkter och generella statsbidrag
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2012

2013

2014

2015

2016
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Kapacitetsutvecklingen
- investeringar

Mål Nettoinvesteringarna ska finansieras
med egna medel.

Bedömning av måluppfyllelse



Målet är inte uppnått
Investeringarna uppgår till totalt
552,9 miljoner kronor
exklusive exploateringar 2016.
Av dessa har 70 procent finansierats med egna medel. Detta
innebär att kommunen har lånefinansierat cirka 164 miljoner
kronor av investeringarna. Målet
uppnås inte. Orsaken till att målet
inte uppnås är att den investeringsbudget som kommunfullmäktige har beslutat om till viss
del kräver lånefinansiering. För
att uppnå full egenfinansiering av
investeringarna skulle resultatet
ha behövt uppgå till 300 miljoner
kronor.

Diagram: Egenfinansiering av investeringar
160%
140%
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
2012

Kapacitetsutvecklingen
- egna kapitalets utveckling

2013

2014

2015

2016

Mål Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska värdesäkras och växa i takt
med inflationen (konsumentprisindex KPI).

Bedömning av måluppfyllelse



Målet är uppnått

Det egna kapitalet har ökat med 4,7 procent vilket
är högre än inflationen. Att kommunen har ett
positivt resultat 2016 medför att det egna kapitalet
ökar medan inflationen har varit låg, endast
1 procent. Det innebär att målet är uppnått.
Diagramet nedan visar egna kapitalets utveck-

ling under de senaste fem åren. Det syns tydligt
att det egna kapitalet växt mer än inflationen under
alla dessa fem år. Inflationen har dock varit väldigt
låg de senaste fem åren. En bättre utveckling
av det egna kapitalet hade varit önskvärd för att
trygga långsiktig stabilitet i kommunens ekonomi.

Diagram: Egna kapitalets ökning
5,0%
4,0%
3,0%
Egna kapitalets förändring

2,0%

Inflationstakten enligt KPI

1,0%
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-1,0%

28

ÅRSREDOVISNING 2016

förvaltningsberättelse

2016

Riskförhållanden
- betalningsberedskap

Mål Den kortfristiga betalningsberedskapen ska motsvara minst 80 procent
av de skulder som förfaller inom ett år.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet är uppnått


Diagram: Betalningsberedskap
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Foto: Therése Ny

Betalningsberedskapen uppgår till
144 procent av de skulder som förfaller
inom tolv månader vid årsskiftet 2016/2017
vilket innebär att målet uppnås.
Kommunen arbetar aktivt med att tillse att
betalningsberedskapen är god genom god
framförhållning och aktiv likviditetshantering.
I diagramet nedan redovisas betalningsberedskapens utveckling under de senaste
åren. Sundsvalls Kommun har under alla
dessa år legat på en nivå över 80 procent men
aldrig haft en så hög betalningsberedskap
som 2016.

		

Gudmunstjärn är ett skogshemman från självhushållningens tid - byggnadsminnesförklarat och naturreservat sedan 1983.
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Kontroll över den finansiella utvecklingen
- prognossäkerhet och budgetföljsamhet
Mål

Budgetföljsamheten ska
vara god, högst 1 procents avvikelse.

Bedömning av måluppfyllelse



Målet är uppnått

Verksamheternas nettokostnad hade en negativ avvikelse
mot budget med 0,6 procent 2016, vilket innebär att budgetföljsamheten får anses som god för kommunen i sin
helhet. Dock finns större budgetavvikelser inom enskilda
verksamhetsområden. Målet är uppnått.

Mål

Prognossäkerheten ska
vara god, högst 1 procents avvikelse.



Målet är uppnått

Vid delårsrapporten januari till augusti visade prognosen
för verksamheternas nettokostnad en negativ avvikelse
mot budget med 89,5 miljoner kronor, vilket motsvarar
1,7 procent. Om man jämför prognosen för verksamheternas nettokostnad per delårsrapporten 30 augusti med
årsutfallet, redovisas en negativ avvikelse mot budget
med 1,1 procent. Målet uppnås.

Sammanfattning måluppfyllelse finansiella mål
Nyckeltal finansiella mål

Mål 2016

Utfall 2016

1

Årets resultat/skatteintäkter
och generella statsbidrag

Minst 2 %

2,4 %



2

Investeringarnas egenfinansiering

100 % egenfinansiering

70 %



3

Egna kapitalets ökning

Växa i takt med inflationen 1 %

4,7 %



4

Betalningsberedskap

Minst 80 % av skulder som förfaller inom 1 år

144 %



5

Budgetdifferens,
verksamheternas nettokostnad

Högst 1 % avvikelse

0,6 %



6

Prognosdifferens,
verksamheternas nettokostnad

Högst 1 % avvikelse

1,1 %
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God ekonomisk hushållning och balanskravet
Verksamhetsmålen
Ett mål anses ha uppnåtts och övriga mål anses
ha uppnåtts delvis. Anledningen till detta är till
viss del att målen är långsiktiga och visionära
till sin karaktär vilket gör att de är svåra att
uppnå på ett års sikt.
Målen följs upp via nämndernas mål och
indikatorer som ska kopplas till de övergripande
målen. Detta innebär ofta en utslätning av måluppfyllelsen som då innefattar både uppnådda
nämndmål och inte uppnådda nämndmål. Både
målens visionära utformning och uppföljningsmetodiken gör att bedömningen ofta hamnar på
en bedömning att målet delvis har uppnåtts.

God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanfattningsvis blir bedömningen att
kommunen inte helt uppnår god ekonomisk
hushållning för 2016 enligt de kriterier som
kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsresultaten behöver bli bättre för att skapa en
större måluppfyllnad i verksamheten även om
förbättringar har gjorts jämfört med tidigare år.
De finansiella målens måluppfyllnad är
bättre än 2015 men för låg för att kommunen
ska anses ha god ekonomisk hushållning som
helhet. Sammantaget är inte detta ett godkänt
resultat för måluppfyllelse för kommunens
verksamhet och ekonomiska stabilitet.

De finansiella målen
Av de fem finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om uppnås fyra mål helt
för 2016. Resultatnivån är tillfredsställande för
att kommunen ska uppnå resultatmålet om att
resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Målet att kommunen
ska kunna egenfinansiera sina investeringar nås
inte då investeringsnivån är så hög att cirka 30
procent av investeringarna måste lånefinansieras. För att uppnå full egenfinansiering av investeringarna skulle resultatet ha behövt uppgå
till 300 miljoner kronor.

Positivt balanskravsresultat
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi
i balans, det så kallade balanskravet, innebär att
kommunen inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är
negativt, ska det enligt kommunallagen regleras
under de närmast tre följande åren. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur
regleringen av resultatet ska ske.
Kommunen klarar balanskravet även för
2016. För att kommunen även fortsättningsvis
ska ha en god ekonomi de närmaste åren krävs
dock en fortsatt effektivisering av verksamheterna för att resultatnivåerna ska kunna hålla
sig på en högre nivå så att risken för att kommunen inte klarar balanskravet minskar.

Balanskravsutredning
Mnkr

2016

2015

2014

Årets resultat enligt resultaträkningen

130,8

33,3

29,5

Reducering av samtliga realisationsvinster

-10,7

-8,8

-14,7

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

-

120,1

24,5

14,8

-

-

-

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

120,1

24,5

14,8

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

ÅRSREDOVISNING 2016

förvaltningsberättelse

31

Finansiell struktur
Sundsvalls kommun fungerar som internbank åt sina helägda bolag samt Midlanda
Fastigheter AB med dotterbolag och Medelpads Räddningstjänstförbund. Internbanken
tar emot inlåning från och lånar ut till koncernens bolag.
Genom att samla all finansiell verksamhet hos 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. Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy som styr
internbankens verksamhet.

Finansiella tillgångar

Nettolåneskulden

Kommunens finansiella räntebärande tillgångar
per den 31 december 2016 var 5 281 miljoner
kronor, varav 569 miljoner kronor var likvida
medel.1 Kommunens resterande finansiella
tillgångar bestod i huv udsak av långfristiga
lånefordringar på kommunens bolag.
De finansiella räntebärande tillgångarna
ökade med 155 miljoner kronor under året.
De bolag som har ökat sin upplåning i takt med
nyinvesteringar var SKIFU AB, Mitthem AB,
Sundsvall Vatten AB och Sundsvall Elnät AB.
Sundsvall Energi AB och Reko Sundsvall AB
har minskat sin upplåning.
Den genomsnittliga räntebindningen för
kommunens finansiella tillgångar har pendlat
mellan 2,5 år och 2,8 år under året. Den genomsnittliga räntebindningen per den 31 december
2016 var 2,8 år (2,6 år 2015).
Kommunens genomsnittliga ränta 2 på räntebärande tillgångar vid årsskiftet var
1,60 procent (1,83 procent 2015).

Kommunens nettolåneskuld per den 31 december 2016 var 1 710 miljoner kronor. Det är en
ökning med 196 miljoner kronor jämfört med
årsskiftet 2015/2016 och beror av en ökad lånefinansiering vid investeringar.
Under 2017 har kommunen certifikat och
obligationer som förfaller på 2 450 miljoner
kronor.

Ökat kreditutrymme
För att klara av bolagens och kommunens nyupplåning via internbanken samt löpande
refinansieringsbehov har kommunen slutit olika
kreditavtal. Outnyttjade delar av kapitalmarknadsprogrammen och olika kreditavtal utgör
tillsammans en kraftig buffert mot likviditetssvängningar.
Vid utgången av 2016 fanns 6 miljarder kronor i kvarvarande kreditutrymme, vilket är en
ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med
föregående år (5,8 miljarder kronor 2015).

Finansiella skulder
Kommunens finansiella räntebärande skulder
(exklusive finansiell leasing för avfallsförbränningsanläggningen i Korsta på 347 miljoner
kronor) per den 31 december var 6 991 miljoner
kronor.
De finansiella räntebärande skulderna ökade
med 351 miljoner kronor under året, vilket
främst beror på en ökad vidareutlåning till de
kommunala bolagen, samt finansiering av kommunens investeringar.

1) Mätt som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.
2) Exklusive banktillgodohavanden och lånefordran mot bolagen på centralkontot.
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Upplåningsformernas ramar och utnyttjande 2016-12-31
Upplåning

Ramar beviljade
(mnkr)

Utnyttjat 2016-12-31
(mnkr)

Checkkredit

810

0

Kreditlöften

2 000

0

Kreditavtal
Certifikatprogram
Obligationsprogram (MTN)
Summa

150

0

2 000

1 502

8 000

5 450

12 960

6 952

Kommunens kortfristiga lånebehov säkerställs
genom kommunens certifikatprogram på
2 miljarder kronor samt checkkredit, kreditlöften och kreditavtal på 2 960 miljoner kronor.

Kommunens långfristiga lånebehov tillgodoses
med ett svenskt obligationsprogram 3 på 8 miljarder kronor. Emissionsinstitut är SEB, Nordea,
Swedbank, Svensk Exportkredit och SHB.

Finansiering via kapitalmarknadsprogram
Sundsvalls kommun har valt att finansiera sig
på kapitalmarknaden via kapitalmarknadsprogram, där kommunen har ett obligationsprogram och ett certifikatprogram. Emissioner av
obligationer och certifikat ger lägre räntenivåer
än traditionella banklån.

Kommunens finansieringskällor under 2016 var
obligationsprogrammet och certifikatprogrammet.

Diagram: Fördelning av upplåningsformer 2015-12-31 och 2016-12-31
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
31 december 2015

31 december 2016

MTN Obligationslån
Leasing
Kommuncertifikat

Under året har volymen kommuncertifikat ökat med
166 miljoner kronor och volymen obligationer ökat
med 300 miljoner kronor.
3) Medium Term Note (MTN).
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Hög och stabil kreditvärdighet
Sundsvalls kommuns kreditvärdighet bedöms
regelbundet av Standard & Poor`s, som är ett av de
ledande internationella kreditbedömningsinstituten.
Under 2016 fick Sundsvalls kommun fortsatt
förtroende av Standard & Poor´s och får behålla
kreditvärdighetsbetygen.4
Kreditvärdighet 2016-12-31
Horisont

Kategori

Definition

Långsikt

AA+/Stabil

Mycket starkt mått på finansiella åtaganden

Kortsikt

A-1+

Extrem hög kapacitet att möta finansiella åtaganden

Kortsikt enligt nordisk skala

K-1

Extrem hög kapacitet att möta finansiella åtaganden

Kommunens kortfristiga kreditvärdigheter;
A-1+ och K-1, är bästa möjliga på respektive
skala. De höga kreditbetygen ger kommunen
god tillgång till finansiering till bra pris.
Kreditvärdighetsbetygen återspeglar Sundsvalls kommuns starka lokala makroekonomiska
struktur, kommunens starka likviditetsposition
och det svenska institutionella ramverket vilket
Standard & Poor´s bedömer vara förutsägbart
och stöttande.

Finansiella riskerna under
kontroll
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.
Även under 2016 har det varit betydelsefullt
med en bra rating om AA+ för Sundsvalls
kommuns nyupplåning och vid omsättning av
befintliga obligationer och certifikat. 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 kapitalbindningen för
kommunens finansiella räntebärande skulder5
per 31 december 2016 var 2,1 år 6 (2,2 år 2015).

4) Den långfristiga kreditvärdigheten bedöms på en skala från AAA till C, där AAA är högsta kreditvärdighet.
5) Exklusive leasingen för avfallsförbränningsanläggningen i Korsta.
6) Exklusive kreditavtal och lånelöften.
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Ränterisk
Ränterisk är ett uttryck för det belopp med vilket
kommunens resultat (räntenetto) förändras vid
en viss given förändring av marknadsräntan.
Vid upplåning begränsas ränterisken genom att
räntebindningen ska vara fördelad inom ett antal
årsintervall. En god spridning av räntebindningen över tiden sker även inom varje intervall.

Diagrammet nedan visar Sundsvalls kommuns räntebindning (blå staplar) i förhållande
till finanspolicyns begränsningar för räntebindning (röda streck). Den gröna stapeln visar
andelen rörliga lån.

Diagram: Ränterisken i procent per löptidsintervall 2016-12-31
60%
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20%
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1-2 år

2-3 år
Fast ränta

3-5 år

5-20 år

Rörlig ränta

Max andel enligt finanspolicy
Min andel enligt finanspolicy
Sundsvalls kommuns lån

En mindre avvikelse förekommer i intervallen 1-2 år (-3 procent). Avvikelsen beror av att
marknadsräntorna har varit på historiskt låga
nivåer, vilket gjort det attraktivt att binda räntan
på längre löptider.
Andelen räntebärande skulder inklusive
ränteswapar med räntebindningstid mindre än
ett år, per den 31 december 2016 var 42 procent
(42 procent 2015).
Den genomsnittliga räntebindningstiden för
kommunens finansiella skulder har under 2016
pendlat mellan 1,9 år och 2,4 år. Den 31 december 2016 var den genomsnittliga räntebindningstiden 1,9 år (2,1 år 2015).
Räntebindningen kan också förändras med
hjälp av ränteswapar. Volymen ränteswapar per
den 31 december 2016 var 4 850 miljoner kronor,
vilket var något högre än föregående årsskifte
(4 600 miljoner kronor).

Historiskt lägsta upplåningsräntan
Den genomsnittliga upplåningskostnaden per
den 31 december 2016 var 1,41 procent
(1,47 procent 2015). Under 2016 har kommunen
köpt ränteswapar då långa räntor varit nere på
låga nivåer, vilket bidragit till en lägre genomsnittlig ränta.

Ingen valutarisk
Sundsvalls kommun har ingen valutarisk på de
finansiella skulderna då alla lån är i svenska
kronor.
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Finansiell analys kommunen
Resultatet efter finansnetto uppgår 2016 till 130,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring
med 97,6 miljoner kronor jämfört med 2015. Årets investeringar uppgår till 564,1 miljoner
kronor exklusive exploateringar. Investeringsnivån är 48,1 miljoner kronor lägre än 2015.

Nettokostnadsutveckling
Mnkr

2016

2015

2014

Nettokostnad, mnkr

-5 361,7

-5 214,6

-5 001,1

Nettokostnad exklusive
jämförelsestörande poster, mnkr

-5 361,7

-5 254,7

-5 014,1

2,0

4,8

4,5

Förändring exklusive jämförelsestörande poster, %

Nettokostnaderna har under året ökat med 2
procent vilket är lägre än 2015. En anledning
till den lägre nivån är bland annat att verksamheternas nettokostnader inom socialnämndens
verksamhetsområde ligger lägre i jämförelsen
med 2015. Det är främst äldreomsorgens verksamhet som resultatförbättring och sänkt nettokostnad visas. Orsaken är att kostnaderna för
beställd tid inom hemtjänsten har minskat, men
även att personalkostnaderna minskat. Totalt
har personalkostnaderna ökat med 114,4 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 3 procent.

Detta är lägre än fjolårets ökning (6,7 procent)
och i linje med löneökningen enligt avtal som
motsvarar cirka 3 procent.
Att personalkostnaderna inte har ökat i lika
stor omfattning som 2015, stämmer överens
med att antalet tillsvidareanställda inte har ökat
lika mycket som mellan 2014-2015. Fortfarande
kan ökning av antalet tillsvidareanställda och
visstidsanställda noteras inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, men
en minskning har skett inom socialnämndens
verksamhetsområde.

Skatte- och statsbidragsutvecklingen
Mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr
Ökning, mnkr
Ökning, %

Kommunens verksamhet finansieras till största
del av skatteintäkter och statsbidrag. Totala
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till
5 468,1 miljoner kronor 2016. Det motsvarar
en ökning med 4,8 procent. Återhämtningen
i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit en
relativt gynnsam utveckling av kommunernas
skatteunderlag. Enligt Sveriges kommuner och
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2016

2015

2014

5 468,1

5 215,5

5 022,2

252.6

193,3

202,7

4,8

3,8

4,2

landsting, SKL, beräknas skatteunderlaget öka
med cirka 2 procent till och med 2017. Från
och med 2018 beräknas dock skatteunderlaget
utvecklas svagare vilket innebär att skatteintäkterna inte förväntas öka i samma takt som
skatteintäkterna och att det därmed finns behov
av att hålla nere kostnaderna för att möta en
lägre skatteunderlagsutveckling.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
%

2016

2015

2014

Nettokostnaders andel av skatteintäkter
exklusive jämförelsestörande poster

98,0

100,7

99,8

Nettokostnaders andel av skatteintäkter
inklusive jämförelsestörande poster

98,0

100,0

99,8

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag är ett överskådligt mått på kommunens ekonomiska utveckling och balans mellan
intäkter och kostnader. Uppgår nettokostnadernas andel till högst 100 procent av skatteintäkter
och statsbidrag har kommunen en balans mellan
kostnader och intäkter men inget överskott
generaras som kan utveckla verksamheten och
investeras i tillgångarna för att bibehålla värdet.
Det bör därför alltid finnas ett visst överskott
och nyckeltalet bör därmed ligga under 100
procent. Exakt nivå skiljer sig från kommun
till kommun och från tid till tid. För Sundsvalls
kommun borde nyckeltalet uppgå till en nivå
runt 97 procent för att klara av det stora investe-

ringsbehov som finns i verksamhetsfastigheter
och infrastruktur.
För 2016 uppgår nyckeltalet till 98 procent.
Detta är en för hög nivå för att långsiktigt skapa
en god ekonomi för kommunen. Genomsnittet för Sveriges kommuner har de senaste fem
åren pendlat mellan 97 och 99 procent. Även
om man ser bakåt i tiden har nettokostnadernas
andel av skatteintäkter och statsbidrag legat på
en nivå runt 100 procent om man räknat bort
de jämförelsestörande poster vilket visar att
kommunens överskott är för lågt i förhållande
till nettokostnaderna och att nettokostnaderna
måste anpassas till de skatteintäkter och statsbidrag som kommunen erhåller.

Årets resultat är positivt
Årets resultat
Mnkr

2016

2015

2014

130,8

-6,9

29,5

2,4

-0,1

0,6

130,8

33,2

29,5

2,4

0,6

0,6

-32,4

-130,9

-37,8

0,0

40,1

0,0

Skatter och statsbidrag

20,0

-29,9

-1,0

Finansnetto

24,2

50,2

26,7

Planerat överskott

118,3

103,7

43,2

Summa

130,8

33,2

29,5

Exklusive jämförelsestörande poster
Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag, %
Inklusive jämförelsestörande poster
Årets resultat , mnkr
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %
Fördelning av resultatet i förhållande till budget
Verksamheterna
Jämförelsestörande poster
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Diagram: Årets resultat 2012-2016 inklusive och exklusive jämförelsestörande poster
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Kommunens resultat för 2016 uppgår till 130,8
miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse
mot budget med 12,5 miljoner kronor. I jämförelse med resultatet för 2015 så är det en
förbättring med 97,6 miljoner kronor. I resultatet 2016 ingår ett statsbidrag på 18,3 miljoner
kronor, som inte fanns med i fjol. I jämförelse
med fjolåret har nämndernas resultat förbättrats
med totalt 78,1 miljoner kronor. Under åren
2011-2015 har kommunen kunnat tillgodoräkna
sig jämförelsestörande poster som återbetalning från AFA Försäkring, vilket har varit en
bidragande orsak till positiva resultatnivåer de
senaste åren. Någon sådan återbetalning ingår
inte i resultatet för 2016.
Socialnämnden redovisar för 2016 ett underskott med 155 miljoner kronor, vilket är ett förbättrat resultat med 58,8 miljoner kronor jämfört med 2015 (-213,8 mnkr), och den negativa
trenden är bruten. Den resultatförbättring som
visas finns främst inom äldreomsorgen, vilket i
stort förklaras av den sänkta beställda tiden för
hemtjänsten och lägre personalkostnader.
Underskott finns främst inom äldreomsorgens
verksamheter (-83,6 mnkr), individ- och
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familjeomsorg (-43,1 mnkr) samt inom omsorgen för funktionshindrade (-41,9 mnkr).
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
underskott för 2016 med 54,1 miljoner kronor,
vilket är en försämring med 29,8 miljoner
kronor. Främsta orsak är underskott inom
gymnasieskolans verksamhet (-28,7 mnkr) samt
grundskolan (-4,2 mnkr). Underskottet för
gymnasieskolans verksamhet beror bland
annat på minskade antal elever. På kort sikt har
det inte varit möjligt att minska de redan höga
personalkostnaderna i samma takt som vore
önskvärt. I underskottet ingår även ett felaktigt
statsbidrag på 18 miljoner kronor från 2015.
Främsta positiva budgetavvikelse redovisas för kommunstyrelsens verksamheter där
verksamhetens nettokostnad avviker positivt
mot budget med 165,7 miljoner kronor. Främsta
orsaker till överskottet inom kommunstyrelsens
verksamheter är överskott på anslaget för
personalkostnadsökningar (85 mnkr), anslag för
kompensation av lokalhyror (31 mnkr),
kollektivtrafik (17,9 mnkr) underskottstäckning
till Midlanda Fastigheter AB och Midlanda
Flygplats AB (7,9 mnkr) samt försening av
byggprojekt (27 mnkr).
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Positivt balanskravsresultat

på 10,7 miljoner kronor, uppgår balanskravsresultatet till 120,1 miljoner kronor. Det positiva
resultatet innebär att kommunen klarar kommunallagens krav på balans för 2016 precis som
de senaste tio åren. För att kommunen även
fortsättningsvis ska ha en god ekonomi de närmaste åren krävs dock en fortsatt effektivisering av verksamheterna för att resultatnivåerna
ska ligga på en nivå som finansierar de stora
investeringsvolymerna som planerats.

Balanskravet innebär att kommunen inte får
besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för
ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt
kommunallagen regleras under de närmast tre
följande åren. Kommunfullmäktige ska då anta
en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet
ska ske.
Årets resultat uppgår till 130,8 miljoner
kronor. Om man räknar in realisationsvinster,

Investeringstakten har ökat
Investeringar
Mnkr

2016

2015

2014

Investeringsvolym, mnkr
- Varav köp av fastigheter från koncernbolag

564,1
-

612,2
0,0

905,5
474,2

Nettoinvesteringarnas andel
av avskrivningarna, %

213

232

196*

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %

10,3

11,7

-

70

49

29

Självfinansieringsgrad, %

* Nyckeltalet är beräknat exklusive anläggningar som förts över från det kommunägda Sundsvall Arena AB,
för att möjliggöra jämförelse.

med 254,2 miljoner kronor, vilket innebär att
254,2 miljoner kronor av beslutad investeringsbudget inte har förbrukats under 2016. Total
investeringsbudget uppgår till 2 060,6 miljoner
kronor, där 1 242,3 miljoner kronor är överförd
investeringsbudget sedan tidigare år.

Foto: Sundsvalls kommun

Kommunens investeringsvolym 2016 uppgår till
564,1 miljoner kronor, vilket är en lägre nivå är
2015. Lägre investeringsutfall 2016 i jämförelse
med tidigare år, innebär att kommunen i år har
investerat i jämnare takt med beslutad investeringsbudget. Utfallet för investeringarna avviker mot beslutad investeringsbudget för 2016
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Diagram: Utfall för investeringar 2012-2016
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Årets nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar exkusive köp av fastigheter från kommunföretag

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna
är ett nyckeltal som visar hur stor andel kommunen har investerat i materiella anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna.
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna
uppgår till 208 procent vilket är lägre än 2015.
Årets investeringar har varit lägre än den
beslutade totala investeringsbudgeten vilket
innebär att 254,2 miljoner kronor av investeringsbudgeten för 2016 (818,3 mnkr) inte är
använd. Detta beror både på förseningar i vissa
investeringsprojekt, att vissa projekt tar flera år

att färdigställa samt att de ännu är i projekteringsfasen eller att ett slutgiltigt besked om projektet ännu inte har tagits av ansvarig nämnd.
Självfinansieringsgraden visar på hur stor
del av investeringarna som kommunen har kunnat finansiera med egna medel medan resterande del måste lånefinansieras. För 2016 har
kommunen kunnat självfinansiera 70 procent av
årets investeringar. För att kommunen skulle ha
kunnat finansiera samtliga investeringar 2016
medel hade resultat behövt uppgå till
324 miljoner kronor.

Större investeringar
Fastighetetsinvesteringar
Under 2016 har investeringarna i kommunens
fastigheter uppgått till 385,7 miljoner kronor
(413,3 mnkr). Det innebär i likhet med föregående år en fortsatt hög investeringsnivå. För
närvarande pågår 99 projekt. Projekten är av
varierande storleksordning och med olika lång
projekttid.
Investeringsbudgeten 2016 uppgick till
560,9 miljoner kronor och ej förbrukad budget
från tidigare år uppgår till 798,6 miljoner kronor.
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Vid utgången av 2016 uppgår budgeterade ej
för brukade medel i fastighetsinvesteringar till
973,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består
till cirka 25 procent av beställda men ej utförda
projekt och till cirka 75 procent av projekt där
det inte finns någon beställning från verksamheten.
Några av de större pågående eller slutförda
fastighetsprojekten 2016 redovisas nedan.
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Några av de större pågående eller slutförda fastighetsprojekten
Projekt

Investering 2016

Status

Äldreboenden
Ny, till och ombyggnad av 3 nya äldreboenden Norra kajen
2017 (ny), Heffnersgården 2018 (ny) och Granlunda 2018
(om och tillbyggnad).

66,0

Pågående, klar 2018-2019

Reinvesteringar i verksamhetsfastigheter

65,3

Pågår kontinuerligt

Navigator, Kom Vux

32,1

Klar 2018

Energieffektiviseringar

31,5

Pågår

Hedbergska skolan

26,2

Klar 2018

Vibackeskolan

21,2

Klar 2020-2021

Sporthallsbadet

20,5

Klar 2018

Skyddscenter Fillan

16,2

Klar 2017

Igeltjärnsgården, förvärv

12,1

Klar 2016

Verkstad, förråd tvättstuga, Norra Kajen

12,0

Klar 2017

Teaterkvarteren

15,3

Klar 2016

Moduler för ensamkommande flyktingbarn

10,2

Pågår

			
Kommunstyrelsens infrastrukturinvesteringar
I kommunstyrelsens investeringsbudget finns
ten är att kommunen ska hyra dem. Därför har
anslag till ett antal infrastrukturprojekt.
investeringsanslaget på 14,0 miljoner kronor
Den återstående budgeten på 46,8 miljoner
inte förbrukats. För anläggande av ny parkekronor kommer att förbrukas när byggandet
ringsyta vid Gärdehov och nya fotbollsplaner i
av ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen
Korsta har 19,7 miljoner kronor använts.
startar. Anslaget för Green Highway avser
10,2 miljoner kronor har använts till investebyggande av laddningsbara stolpar för elbilar.
ringar i hamnanläggningar.
Sundsvall Elnät har byggt stolparna och avsik-

Stadsbyggnadsnämndens investeringar
Stadsbyggnadsnämndens investeringar i gator,
vägar, belysning, parker mm uppgår till 129,7
miljoner kronor (159,7 mnkr).
Investering i kaj på Norra kajen pågår.
Även förlängning av kajen österut pågår.
Båda delarna färdigställs under 2017.
Investeringar i vägar, broar GC-vägar är
40,2 miljoner kronor i bland annat Ljustadalen,
centrala Sundsvall och Skönsberg.

Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser på olika ställen har gjorts för 2,7 miljoner
kronor.
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God likviditet och betalningsförmåga
Likviditet
%

2016

2015

2014

Kassalikviditet

152

150

128

Betalningsberedskap

144

134

94

Kommunens likviditet har förstäkts ytterligare
under året. Anledningen till detta är främst
att kommunen valt att öka de likvida medlen
med hjälp av extern upplåning för att förbättra
betalningsberedskapen. Betalningsberedskapen,
det vill säga andelen av de kortfristiga räntebärande skulderna som kan betalas med likvida
medel eller lånelöften, är vid årsskiftet uppe i

144 procent. Enligt ett av kommunens finansiella
mål bör den kortfristiga betalningsberedskapen
uppgå till minst 80 procent av de räntebärande
skulder som förfaller inom ett år. Från och med
verksamhetsåret 2017 höjs målet till 100 procent.
Utfallet för 2016 visar att kommunen även klarar
höjd målnivå.

Finansiella nettotillgångar
Mnkr

2016

2015

2014

Finansiella nettotillgångar

-1 534,1

-1 371,8

-1 054,0

Finansiella nettotillgångar exklusive koncernleasing,

-1 207,5

-991,3

-640,6

De finansiella nettotillgångarna, det vill säga
omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar minus kort- och långfristiga
skulder, har sjunkit kraftigt de senaste åren.
Orsaken är främst att kommunen har höga
investeringsnivåer som måste lånefinansieras.

Kommunen har beslutade men ännu inte genomförda investeringar på cirka 1 482,9 miljoner
kronor. Om dessa hade genomförts enligt budgeten skulle de finansiella nettotillgångarna varit
ännu lägre.

Soliditeten bör förbättras
Soliditet
%

2016

2015

2014

Soliditet, exklusive pensionsåtaganden

24,1

23,9

26,2

Soliditet inklusive pensionsåtaganden

0,8

-1,2

1,3

Kommunens soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, det vill säga hur stor andel av
kommunens totala tillgångar som finansierats
med eget kapital. Soliditeten är således ett riktmärke på kommunens ekonomiska stabilitet på
längre sikt.
Soliditeten uppgår 2016 till 24,1 procent,
vilket innebär att soliditeten har ökat sedan 2015.
Orsaken till att kommunen har bättre soliditet
2016 i jämförelse med 2015 är främst att resultatet har förbättrats. Räknar man med kommunens
pensionsskuld, som i dagsläget inte ingår i
balansräkningen, uppgår soliditeten endast till
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0,8 procent. Anledningen till att detta soliditetsmått ökar är att pensionsskulden minskar.
Soliditeten bör öka med minst 1 procent per år,
vilket även har beskrivits i de finansiella målen
för 2017, för att kommunen ska kunna säkra
händelser vid sämre tider. Att soliditeten är
fortsatt låg innebär att kommunens handlingsutrymme begränsas. Det behövs en stärkt soliditet
för att säkra kommunens handlingsutrymme vid
sämre tider. Med de investeringar som planeras
inom koncernen kommer inte de budgeterade
resultaten de närmaste åren räcka för att öka
soliditeten.
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Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande
Mnkr

2016

2015

2014

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

272,5

260,1

243,8

2 276,4

2 374,5

2 487,0

160,8

152,3

148,2

Totala förpliktelser

2 694,0

2 786,9

2 879,0

Återlånade medel

2 694,0

2 786,9

2 879,0

Ansvarförbindelser – pensionsförpliktelser som inte
tagits upp bland avsättningar
Avgiftsdel – placeras av de anställda, kortfristig skuld

avgångar och effekterna av att kommunerna redovisar enligt den så kallade blandmodellen där
pensioner intjänade före 1998 kostnadsförs först
vid utbetalningstillfället. Den ökade pensionskostnaden kan medföra minskat utrymme för
verksamheterna. Bedömningen är att ansvarsförbindelsen i sin helhet är noll år 2050.
Hela kommunens pensionsåtagande har återlånats, vilket innebär att kommunen har lånat
tillbaka pengarna till sin egen verksamhet. För
att möta de stora utbetalningarna under framförallt senare delen av 10-talet och hela 20-talet
har kommunen tecknat en garantiförsäkring i
det av kommunen delägda bolaget Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Kommunfullmäktige har dock beslutat att avveckla
denna lösning när det är möjligt.

Foto: Sundsvalls kommun

Kommunens totala pensionsförpliktelse inklusive löneskatt uppgår till 2 694 miljoner kronor
2016 vilket är en minskning med 92 miljoner kronor jämfört med 2015. Att den totala
pensionsskulden är lägre beror bland annat
på att räntenivån har varit lägre men också att
ansvarsförbindelsen för pensioner nu minskar
i takt med att utbetalningarna blir större än
värdeökningen för pensionsåtagandet.
Kostnaderna för pensioner och liknande förpliktelser uppgår 2016 till 325 miljoner kronor
inklusive löneskatt jämfört med 333 miljoner
kronor 2015. Pensionskostnaderna beräknas
inte öka under 2017 men kommer därefter
antagligen att fortsätta öka med mellan 5 och 10
procent per år fram till och med 2025 då kostnaderna börjar sjunka igen. Detta är bland annat
beroende på 40-talisternas gradvisa pensions-

		

El Sistema-verksamheten på kulturskolan är undervisning där musik används som verktyg för social och personlig utveckling.
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Känslighetsanalys
Händelse
Förändring 12 månader, mnkr
Löneförändring 1%

38,2

Bruttokostnadsförändring 1%

63,3

Generell avgiftsförändring 1%

2,1
4,9

Befolkningsförändring 100 personer

211,7

Kommunalskatt förändring 1 kr

En kommun påverkas många gånger av händelser som är utanför kommunens kontroll.
Känslighetsanalysen ovan visar hur några
händelser kan påverka Sundsvalls kommuns
resultat. Känslighetsanalysen visar även på att
marginalerna i kommunens resultat är små. En
genomsnittlig löneökning på en procent skulle
för kommunen innebära en resultatförsämring
med 38,2 miljoner kronor. Om kommunens
befolkning ökar med 100 personer innebär det

att kommunens ekonomi och således resultat
ökar med 4,9 miljoner kronor på grund av att
skatteintäkterna ökar. Om kommunalskatten
som varje medborgare i Sundsvalls kommun
betalar, skulle öka med 1 krona, innebär det att
kommunens intäkter skulle förbättras med
211,9 miljoner kronor.

Sammanfattade kommentarer
För låg resultatnivå
Kommunens resultat har de senaste tio åren
varit positiva men under flertal av dessa ändå
ganska låga. Under de tre senaste åren har
det genomsnittliga överskottet varit cirka 0,8
procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket
inte är i den nivå som kommunen behöver för
att kunna utvecklas och investera i den takt
som behövs för att bedriva ändamålsenlig och
effektiv verksamhet. Det är av största vikt att
kostnadsökningarna främst inom socialnämndens verksamhetsområde dämpas kraftigt för
att kommunens ekonomi inte ska äventyras.

Fortsatt lånefinansiering
Kommunen är inne i en period med stora investeringar både inom infrastuktur och verksamhetsfastigheter. Det finns för närvarande inga
möjligheter att kommunen själv kan finansiera
alla investeringar. Detta innebär att kommunen
måste lånefinansiera en viss del av investeringarna. Detta ökar naturligtvis risken för kostnadsökningar vid höjda räntor. Det är av denna
anledning viktigt att kommunen kan förbättra
resultatet för att på sikt också amortera på de
skulder som dagens investeringar innebär.

Soliditeten behöver stärkas
Den långsiktiga betalningsberedskapen, soliditeten, är låg i jämförelse med andra liknande
kommuner. Eftersom kommunen är inne i
en period med höga investeringsnivåer kommer inte soliditeten att öka om inte resultatet
förstärks kraftigt. En förbättrad soliditet skulle
trygga en stabilitet i kommunens ekonomi.
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Finansiell analys koncernen
Årets resultat för koncernen uppgick 2016 till 216,4 miljoner kronor. Soliditeten har ökat
från 22 procent till 22,2 procent. Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick till 1 170,6 miljoner kronor 2016.
Årets resultat
Mnkr

2016

2015

2014

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

216,4

95,0

39,5

Årets resultat inkl jämförelsestörande poster, mnkr

216,4

135,2

39,5

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

3,9%

2,6%

0,8%

Koncernens resultat uppgår till 216,4 miljoner
kronor 2016 vilket är en stor förbättring sedan
2015. Främsta orsaken till förbättringen är att
kommunen har ett bättre resultat 2016 (130,8
mnkr) i jämförelse med 2015 (33,2 mnkr).
Stadsbackenskoncernens resultat 2016 före
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
160 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kro-

nor bättre än 2015 (148 mnkr). Främsta förklaringen till resultatförbättringen var ett starkt
resultat i Mitthem AB (57,5 mnkr). Den främsta
anledningen var återföringen av tidigare gjorda
nedskrivningar (netto 29,5 mnkr). Stadsbackens
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till 113,8 miljoner kronor.

Soliditet
%
Soliditet
Soliditet inklusive pensionsåtaganden

Koncernens soliditet uppgår till 22,2 procent
vilket är en ökning med 0,6 procentenheter
jämfört med föregående år. Minskningen beror
på stora investeringar i kommunen vilket innebär att tillgångarna ökar i högre takt än det egna
kapitalet.
Om pensionsförpliktelserna som ligger inom
linjen räknas med är soliditeten 5,1 procent
vilket är en ökning med 1,7 procentenheter
jämfört med föregående år. Att soliditeten
inklusive pensionsåtaganden ökar beror på att
pensionsåtagandena har minskat under året.
Den låga soliditeten för kommunkoncernen
innebär att koncernens handlingsutrymme inte

2016

2015

2014

22,2

22,0

23,3

5,1

3,4

1,6

är så stort och en ökad soliditet är önskvärd.
Om Sundsvalls kommunkoncerns soliditet ska
ligga på samma nivå som jämförbara kommuner bör alltså soliditeten stärkas med cirka
15-20 procentenheter.
Eftersom kommunkoncernen planerar stora
investeringar under de närmaste åren är det inte
sannolikt att soliditeten kommer att komma upp
i den nivån även om överskotten skulle uppnå
höga nivåer. I de reviderade finansiella målen
som beslutats från och med 2017 är målet att
Sundsvalls kommun skall nå en soliditet på
15 procent. Stadsbacken har en långsiktig målsättning på en soliditet om 20 procent.
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Nettoinvesteringar

Investeringsvolym
Investeringarnas andel av avskrivningarna

Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 170,6 miljoner kronor
2016, vilket är 209,1 miljoner kronor lägre än
föregående år men investeringsnivån är fortfarande hög. För närvarande pågår 100 olika
investeringsprojekt inom kommunen av varierande storleksordning och med varierande
projekttid.
Investeringarna i Stadsbackenkoncernen
uppgick till 727,9 miljoner kronor. Investeringar
genomfördes främst av SKIFU (263,4 mnkr)
samt Mitthem (213,7 mnkr) under året.

2016

2015

2014

1 170,6

1 379,7

959,1

238 %

270 %

196 %

De största investeringarna var SKIFU:s byggnation för Mittuniversitetet samt Mitthems
byggnation vid Norra Kajen.
Investeringarnas andel av avskrivningarna
har varit cirka 200 procent de senaste åren men
uppgår i år till 238 procent vilket visar på den
stora investeringsvolymen i koncernen. Att
investeringarna överstiger avskrivningarna så
mycket tyder på omfattande investeringar vilket
medför att de materiella anläggningstillgångarna ökar.

Riskanalys
I kommunkoncernen finns affärsrisker i stadsbackenkoncernen som kan påverka resultatet.
Sundsvall Energi AB är mycket beroende av
temperaturen. Bolaget budgeterar utifrån förutsättningar för ett normalår, men stora avvikelser
i temperaturen kan innebära stor resultatpåverkan för bolaget och därmed även koncernens resultat i sin helhet.
I övriga bolag inom stadsbackenkoncernen
bedöms affärsriskerna som låga. SKIFU AB
genomför under kommande år stora investeringar för att utveckla fastighetsbeståndet och
förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet i kommunen. Investeringarna medför
också ökade risker för koncernen även om riskerna bedöms som begränsade då fastigheterna
anpassas till hyresgästernas behov och hyresavtalen återspeglar de investeringar som görs.
Mitthems investeringar i nya fastigheter medför
att bolaget stärker sin position på den lokala
fastighetsmarknaden men medför också finansiella risker, i synnerhet om vakansgraden ökar
i betydande utsträckning.
Arbetet med en ny logistikpark bedrivs av
Sundsvall Logistikpark AB. Eftersom projektet
är beroende av både statliga beslut och investeringsbeslut av SCA gör det att bolaget inte har
full kontroll över processen. Näringsdepartementet har utlovat byggstart för Bergsåkers-
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triangeln 2017 och Malandstriangeln samt
Tunadalsspåret 2018 vilket gör att planeringsoch projekteringsarbetet kan fortlöpa enligt
plan. Logistikparken beräknas kunna tas i drift
2021. Under 2017 förväntas utredningen av
eventuellt nedskrivningsbehov av utgifter som
har aktiverats som tillgångar i bolaget kunna
avslutas. FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) planerar att lämna rekommendationer för
nedskrivning i kommunala bolag under året.
Den finansiella risken inom stadsbackenkoncernen bedöms också vara låg då större delen av
upplåningen sker genom kommunens internbank.
Företagsskattekommittén har föreslagit att nya
skatteregler ska införas. Om förslaget genomförs i sin nuvarande utformning får det stora
konsekvenser för koncernen då negativa finansnetton inte blir skattemässigt avdragsgilla samt
hälften av inrullade skattemässiga underskott
faller bort.
För övriga bolag och kommunalförbund bedöms
affärsrisken vara låg, däremot finns vissa finansiella risker i kommunens placering i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB där
kommunen investerat 533 miljoner kronor som
förvaltas i olika värdepapper. Den totala risken
är dock förhållandevis låg då många placeringar
är så kallade lågriskplaceringar.
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Koncerninterna mellanhavanden
Bolag

Kommunen

Försäljning

Lån

Köp

Sälj

Fordran

269,1

130,8

4 688,9

4,2

5,3

Stadsbacken

Koncernbidrag
Skuld

Till

Från

Till
25,0

11,1

25,0

0,7

1,1

Midlanda Fastigheter
Midlanda Flygplats

2,8

0,2

12,0

Mitthem

7,9

18,5

1 252,9

Näringslivsbolaget

0,9

18,0

SKIFU

6,9

31,9

965,5

Sundsvall Vatten

13,7

24,2

1 065,0

MittSverige Vatten

5,0

Sundsvall Energi

40,7

50,7

930,0

Sundsvall Elnät

7,3

10,8

324,5

Reko

0,6

4,9

9,0

ServaNet

1,3

3,7

Sundsvalls Hamn

6,9

10,0

Sundsvall Oljehamn

1,0

Sundsvall Logistikpark

1,6

0,5

Medelpads Räddningstjänstförbund

13,4

45,9

SKFAB

0,2

16,4

Norra Kajen

13,7

9,2

Scenkonst Västernorrland

2,8

19,0

400,0

400,0

Totalt

Från

Utdelningar

1,1
0,7

0,3

10,0

4,6
3,2

130,0

4 688,9

4 688,9

15,7

15,7

25,7

25,7

Aktieägartillskott och borgen
Villkorade aktieägartillskott, mnkr
Från kommunen till Mitthem

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

15,0

15,0

15,0

83,6

83,6

83,6

269,8

269,8

269,8

Från Stadsbacken till Sundsvall Vatten

11,7

11,7

11,7

Från Stadsbacken till Sundsvall Energi

37,9

57,9

57,9

Från Stadsbacken till Sundsvall Logistikpark

95,0

95,0

-

5,0

10,0

10,0

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Från kommunen till Mitthem

46,2

46,2

44,1

Från Stadsbacken till Mitthem

26,7

26,7

26,7

3,4

3,4

1,3

17,0

17,0

17,0

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

673,0

673,0

578,0

Från kommunen till Stadsbacken
Från Stadsbacken till Mitthem

Från Stadsbacken till SKIFU
Ovillkorade aktieägartillskott, mnkr

Från Stadsbacken till Midlanda Fastighet
Från kommunen till Norra kajen
Borgen, mnkr
Från kommunen till Stadsbacken
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Driftredovisning, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

Ackumulerat
över/underskott
UB 2016 *

Kommunstyrelse

-593,5

-427,8

-426,2

165,7

136,6

administration

-108,8

-111,8

-101,6

-3,0

räddningstjänst

-89,6

-82,3

-87,6

7,3

-153,6

-127,8

-123,2

25,8

-30,9

-30,9

-34,2

0,0

-4,0

-3,9

-5,0

0,1

övrig kommungemensam verksamhet

-150,1

-32,8

-56,3

117,3

politisk verksamhet

-56,5

-32,2

-31,2

24,3

0,0

-6,1

12,9

-6,1

-2 135,9

-2 189,9

-2 075,8

-54,1

Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet

intern service

Barn- och utbildningsnämnd
förskola

-527,4

-534,4

-516,5

-7,0

-1 105,2

-1 148,4

-1 083,9

-43,3

-312,0

-349,4

-334,4

-37,4

-24,9

-24,5

-23,8

0,4

-164,4

-131,7

-115,9

32,7

-2,0

-1,5

-1,3

0,5

-1 819,6

-1 974,5

-1 982,3

-155,0

omsorg om funktionshindrade

-437,2

-479,2

-452,8

-42,0

individ- och familjeomsorg

-304,7

-347,8

-341,2

-43,1

äldre- och handikappomsorg

-959,9

-1 043,3

-1 067,6

-83,5

-10,0

6,1

2,6

16,1

-105,0

-107,5

-120,3

-2,5

-2,8

-2,8

-3,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnd

-352,9

-346,5

-343,6

6,4

kulturverksamhet

-134,4

-124,3

-122,2

10,1

fritidsverksamhet

-195,3

-198,9

-205,0

-3,6

-2,8

-2,7

-2,3

0,1

-18,9

-19,3

-12,6

-0,4

-1,5

-1,3

-1,5

0,2

grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet

Socialnämnd

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet

* Kommunstyrelsens förslag.
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7,1

-451,1

31,5

Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

Ackumulerat
över/underskott
UB 2016 *

-238,7

-233,6

-218,8

5,1

105,1

-11,1

-13,2

-15,1

-2,1

infrastruktur

-44,4

-41,4

-41,1

3,0

väghållning

-150,7

-146,5

-136,0

4,1

-19,8

-19,8

-19,8

0,0

0,0

0,0

-4,0

0,1

-11,0

-11,0

-1,0

0,0

-1,7

-1,7

-1,8

0,0

-154,7

-143,1

-145,1

11,6

arbetsmarknad

-73,4

-69,7

-64,5

3,7

vuxenutbildning

-68,5

-64,6

-68,3

3,9

integration

-3,5

-0,8

0,6

2,7

administration och övrigt

-8,0

-6,6

-11,4

1,4

politisk verksamhet

-1,3

-1,4

-1,5

-0,1

Miljönämnd

-18,2

-17,1

-16,6

1,1

förebyggande och granskande
miljöarbete

-17,0

-15,8

-15,2

1,2

politisk verksamhet

-1,2

-1,3

-1,4

-0,1

Lantmäterinämnd

-2,3

0,1

0,4

2,4

5,9

-10,9

-14,6

-9,8

-3,7

-2,4

Kommunrevision

-2,6

-2,4

-2,8

0,2

2,2

Valnämnd

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

2,1

Personalnämnd

-0,3

-0,1

0,0

0,2

0,2

4,5

-12,2

6,1

-16,7

-5 325,2

-5 361,8

-5 214,6

-36,8

Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning

park
kollektivtrafik
administration och övrigt
politisk verksamhet

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Överförmyndarnämnden Mitt

Finansiering

SUMMA

50,6

2,5

-109,7

* Kommunstyrelsens förslag.
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Investeringsredovisning, mnkr
Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter

Budget
2016

Överförd
budget

-78,9

Total
budget

Utfall
2016

Budgetavikelse

-78,9

0

78,9

-560,9

-798,6

-1 359,5

-385,7

973,8

Infrastruktur

-4,0

-107,8

-111,8

-29,4

82,4

Inventarier

-5,5

-0,4

-5,9

-3,4

2,5

-649,3

-906,8

-1 556,1

-418,5

1 137,6

IT

-5,0

-4,3

-9,3

-0,4

8,9

Inventarier och utrustning

-6,0

2,3

-3,7

-6,6

-2,9

-11,0

-2,0

-13,0

-7,0

6,0

-6,8

-0,7

-7,5

-2,0

5,5

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

-1,5

-8,3

-2,8

5,5

-25,0

-25,0

-0,3

24,7

-6,6

-2,2

-8,8

-3,6

5,2

-6,6

-27,2

-33,8

-3,9

29,9

Tekniklyft, inventarier

-1,8

-1,3

-3,1

-1,9

1,2

Summa

-1,8

-1,3

-3,1

-1,9

1,2

Summa

Barn- och utbildningsnämnd

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel
Summa

-6,8

Kultur- och fritidsnämnd
Norra Berget/ Kulturarv
Maskiner inverntarier , konst
Summa

NAVI

Stadsbyggnadsnämnd
-4,2

-9,2

-2,2

7,0

Birsta infrastruktur

Kajer Selångersån

-49,7

-49,7

0,0

49,7

Parkeringsanläggning centrum

-15,0

-15,0

0,0

15,0

-65,0

-119,5

-184,5

-40,2

144,3

-8,0

-5,1

-13,1

-5,5

7,6

Parker, utemiljö

-10,0

-49,4

-59,4

-8,0

51,4

Kollektivtrafik, infrastruktur

-10,0

-19,1

-29,1

-11,7

17,4

-20,0

-20,0

0,0

20,0

-20,0

-20,0

0,0

20,0

-4,5

-39,5

-53,0

-13,5

-1,6

0,0

1,6

Vägar, broar, GC vägar
Belysning

-5,0

Industrispår
Logistikparken
Norra kajen

-35,0

Lörudden/Brämön

-1,6

Övrigt

-4,9

9,0

4,1

-4,7

-8,8

Maskiner och utrustning

-3,0

-3,4

-6,4

-4,4

2,0

-142,5

-300,9

-443,4

-129,7

313,1

Maskiner och utrustning

-0,3

-2,6

-2,9

-0,3

2,6

Summa

-0,3

-2,6

-2,9

-0,3

2,6

Summa

-818,3

-1 242,3

-2 060,6

-564,1

1 496,5

Summa

Miljönämnd
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Exploateringsredovisning, mnkr
Överförd
budget

Total
budget

Utfall
2016

Budgetavvikelse

197,5

197,5

11,2

-186,3

Exploatering Alliero 21 fd Berners

-1,9

-1,9

0,0

1,9

Exploatering Sidsjö fd sjukhusomr

-0,3

-0,3

0,0

0,3

195,3

195,3

11,2

-184,1

Stadsbyggnadsnämnd

Budget
2016

Exploatering inkl Birsta

0,0

Foto: Jenny Nääs

Summa

		

Lekställning Broparken.
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Medarbetare

Fakta

Alla som arbetar i Sundsvalls kommun gör det på uppdrag
av de människor som bor, arbetar i och gästar kommunen.
31 december 2016 var
Sundsvalls kommun vill vara en arbetsgivare som sätter
8 004 personer månadsanställda
verksamhetens resultat, kvalité och utveckling i fokus.
i Sundsvalls kommun, 81 % kvinnor
och 19 % män. Av dessa var 7 346
tillsvidareanställda och 658
visstidsanställda. Medelåldern
bland tillsvidareanställda var
47 år och för visstidsanställda 37 år.

En professionell och attraktiv arbetsgivare

Sedan 2013 har Sundsvalls kommun en arbetsgivarpolitisk strategi.
Syftet med strategin är att vara ett stöd för chefer och medarbetare
i att uppfylla kommunens vision – Vi gör det goda livet möjligt. Den
arbetsgivarpolitiska strategin kan sammanfattas i att Sundsvalls kommun
ska vara EN professionell och attraktiv arbetsgivare.

Personalnämnden får utökat
ansvar

Arbetsmiljöarbete – projekt
SAM-klang

Personalnämnden har under 2016 genomfört
sitt första verksamhetsår. Nämnden ska bland
annat se till att den arbetsgivarpolitiska strategin
uppfylls. Ansvaret för de kommungemensamma
arbetsgivarfrågorna har flyttats till personalnämnden, samtidigt som beslutanderätten för
arbetsgivarfrågor är kvar hos respektive nämnd.
Personalnämnden har inför 2017 fått i uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta med
att sänka kommunens sjukfrånvaro. Fullmäktiges vill att sjukfrånvaron år 2020 som högst är
samma som riksgenomsnittet. Personalnämnden
har också fått ansvar att arbeta med kommunens
interna kompetensförsörjning, att kommunen
är jämställd och jämlik och att vi är en attraktiv
arbetsgivare.

Projektet SAM-klang startades 2015 för att realisera ”Koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet”. Projektet har under 2016 fokuserat på att det systematiska arbetsmiljöarbetet
uppfyller lagkrav och får en kommungemensam
struktur. Det ska vara lätt att göra rätt inom
arbetsmiljö och rehab området. SAM-klang har
under 2016 arbetat med:

Hälsofrämjande arbete –
projekt Hållbart Arbetsliv
Europeiska Socialfonden har gett Sundsvalls
kommun 6,5 miljoner i stöd för att bedriva projektet ”Hållbart Arbetsliv”. Projektet tar krafttag
för att främja hälsa i Sundsvalls kommun tillsammans med deltagare från alla förvaltningar.
Hållbart Arbetsliv ska bland annat genomföra
utbildning i hälsofrämjande ledarskap och organisation, spetsutbildning HAJ (hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet) och ta fram en modell för
certifiering av en hälso-främjande arbetsplats.
Projektets mål är att ta fram hållbara verktyg
som kan användas i hela organisationen. Alla
aktiviteter i projektet är kopplade till Sundsvalls
kommuns vision, värdegrund och arbetsgivarpolitiska strategi. Projektet pågår fram till 31 juli
2018.
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• Utbildning inom arbetsmiljöområdet – med
utgångspunkt i FAS 05 för skyddsombud,
chefer, ledning och politiker. Utbildningarna
kommer att testas, utvärderas och innehåller
moment i webb inklusive test samt föreläsningar och workshops.
• Systemstöd för att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet och nyckeltal
– som ger möjlighet att följa upp de åtgärder
som genomförs. Exempel på systemstöd som
tas fram är ett interaktivt årshjul och e-tjänst
för registrering av skyddsorganisation, roller
samt fördelning av arbetsmiljö och brandskyddsuppgifter.

förvaltningsberättelse

Kommunens interna
komptensförsörjning

Ledarakademin,
ledarutveckling

Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016 en
kompetensförsörjningsstrategi med externt
fokus. Det är kommunstyrelsen som är ansvarig
för strategin. Personalnämnden har fått i uppdrag av fullmäktige att ansvara för Sundsvalls
kommuns interna kompetensförsörjning. Nämnden har därför tagit fram ett förslag på Rekryterings- och utvecklingsplan (RUP) som är ute på
remiss. Personalnämnden planerar att ta fram ett
förslag till beslut under våren 2017 som fullmäktige kan ta ställning till i juni 2017.

Ledarakademin har avslutat chefsförsörjningsprogram 3 med 13 utexaminerade blivande chefer. Chefsförsörjningsprogram 4 löper på och har
sin examen i februari 2017. Samtidigt har akademin förberett och planerat för två nya chefsförsörjningsprogram 5 och 6 med start våren
och hösten 2017. Ledarakademin har utvecklat
en ny chefsintroduktion för nyanställda chefer
med start hösten 2016/våren 2017 samt utvecklat
samarbetet med projektet SAM-klang.

Frisknärvaro
55 procent av de anställda i Sundsvalls kommun
har varit helt friska eller frånvarande från arbetet
högst 5 dagar på grund av sjukdom. Det är en
försämring med 1 procentenhet jämfört med
2015. I jämförelse med 2014 är det en försämring
med 4 procentenheter.
Störst förändring har skett när det gäller helt
friska som har minskat med 2 procentenheter
samtidigt som gruppen frånvarande från arbetet
högst 5 dagar på grund av sjukdom har ökat med
1 procentenhet.

Sjukfrånvaron ökar
Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Det är andelen
långtidssjukskrivna som ökar från att ha uppgått
till 66,6 procent av total sjukfrånvaro förra året
till 69,8 procent i år. Männens sjukfrånvaro är i
princip oförändrad men kvinnornas sjukfrånvaro
har stigit med 1,2 procentenheter. Sjukfrånvaron
har även ökat i åldrarna 30-49 år med 1,4 procentenheter samt i åldrarna 50 år och äldre med 1
procentenhet. Den totala sjukfrånvaron har ökat
med 1,1 procentenhet sedan 2015.
Sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda arbetstid
2016

2015

2014

2013

2012

9,7

8,6

7,4

6,7

6,3

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar och mer

69,8

66,6

59,6

55,1

55,3

Kvinnor

10,9

9,6

8,2

7,2

7,4

Män

4,5

4,4

3,9

4,5

4,2

29 år eller yngre

5,9

5,7

4,2

4,9

7,5

30-49 år

9,9

8,5

4,5

6,5

6,3

11,0

10,0

8,4

7,5

7,4

Total sjukfrånvaro

50 år och äldre
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Anställda
är tillsvidareanställda och 658 medarbetare är
visstidanställda med månadslön. Omräknat till
årsarbetare motsvarar det 7 682 heltidsanställda.

Totalt var 8 004 personer anställda vid Sundsvalls kommun den 31 december 2016. Merparten av dessa 91,8 %, eller 7 346 medarbetare,

Månadsavlönade per förvaltning
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal totalt

Årsarbetare

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

67

61

55

10

10

13

77

71

68

74

69

65

Barn och utbildning

2 993 2 960 2 860

389

363

303

3 382

3 323

3 163

3 275

3 213 3 060

Socialtjänsten

Koncernstaben

3 105

3 132

2 883

121

161

252

3 226

3 293

3 135

3 051

3 115

2 958

Kultur och fritid

244

243

236

50

36

32

294

279

268

279

265

254

Stadsbyggnadskontoret

146

141

138

9

6

10

155

147

148

154

146

147

FAVI

184

175

162

40

35

44

224

210

206

218

203

201

34

32

32

3

6

7

37

38

39

36

36

37

Service och teknik

390

388

491

27

42

38

417

430

529

405

415

514

Servicecenter

149

128

-

7

10

-

156

138

-

155

138

-

Lantmäterikontoret

22

24

25

1

1

1

23

25

26

22

24

25

Överförmyndarkontoret

12

10

7

1

4

2

13

14

9

13

14

9

7 346 7 294 6 889

658

674

Miljökontoret

Totalt

702 8 004 7 968

7 591 7 682 7 638 7 270

Könsfördelning, medelålder och avgångar
Medelåldern bland Sundsvalls kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 47 år vilket är detsamma som 2015. De visstidsanställdas medelålder är oförändrat 37 år. De i genomsnitt äldsta
arbetar på service- och teknikförvaltningen. De
yngsta medarbetarna, 42 år i genomsnitt, finns
på överförmyndarkontoret.

Könsfördelningen har förbättrats från att tidigare ha varit oförändrad under fyra år. Andelen
män är 19 procent och andelen kvinnor 81 procent bland de månadsavlönade.
År 2016 gick 202 medarbetare i pension. Den
genomsnittliga pensionsåldern var 65 år.

Antal anställda, könsfördelning, pensionsavgångar
År

Medelålder
tillsvidare anst.

Årsarbetare

Kvinnor

Män

Pensionsavgångar

2012

48 år

6 998

82 %

18 %

201

2013

47 år

6 980

82 %

18 %

258

2014

48 år

7 270

82 %

18 %

193

2015

47 år

7 638

82 %

18 %

186

2016

47 år

7 682

81 %

19 %

202
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Personalkostnader, mnkr
2016

2015

2014

2013

2012

62,2%

62,3%

59,3%

59,6%

63,3%

2 759,9

2 682,1

2 531,7

2 404,30

2 328,50

Sociala avgifter

916,5

873,5

772

723,3

704,2

Pensionskostnader

262,0

268,4

281,4

321,1

345,8

3 938,4

3 824,0

3 585,0

3 448,7

3 401,8

Personalkostnader i % av verksamhetskostnad
Lön och ersättningar

Summa personalkostnader

mycket som mellan 2014-2015. Mellan 2014-2015
ökade antalet årsarbetare totalt sett med 368,
medan ökningen mellan 2015-2016 har varit endast 44 årsarbetare. Fortfarande kan ökning av
antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda
noteras inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde, men en minskning har
skett inom socialnämndens verksamhetsområde.

Foto: Torbjörn Bergqvist

Personalkostnaderna har ökat med 114,4 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 3 procent.
Detta är lägre än fjolårets ökning (6,7 procent)
och i linje med löneökningen enligt avtal som
motsvarar cirka 3 procent.
Att personalkostnaderna inte har ökat i lika
stor omfattning som 2015, stämmer överens med
att antalet tillsvidareanställda inte har ökat lika

		

Norra Kajen och Sundsvallsbron – Sundsvall växer.
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Gudmunstjärn
är ett väl bevarat

De första byggnaderna byggdes i slutet
av 1700-talet. Här hittar du en vacker
gårdsmiljö med boningshus, ladugård,
bagarstuga, spånhyvel, smedja
och vattensåg.
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skogshemman

Uppföljning av kommunkoncernens arbete
enligt Sundsvalls Agenda 21
Sundsvalls Agenda 21 är ett uppdrag från kommunfullmäktige som ska visa vägen
hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta för att Sundsvall ska vara ett hållbart
samhälle år 2020.
Kommunkoncernens största inverkan på en hållbar utveckling ligger i hur kommunens förvaltningar och bolag utför sina huvuduppdrag, vilket
i sin tur påverkar samhället vi lever i. Som en
vägledning för kommunkoncernens arbete finns
RIKARE – en hållbar tillväxtstrategi till 2021.
Kommunkoncernens interna hållbarhetsarbete
påverkar också utvecklingen i samhället. Internt
hållbarhetsarbete handlar om beteenden, val av
produkter och åtgärder som bidrar till hushållning med resurser och minskad miljöbelastning i
det dagliga arbetet. I den här redovisningen visas
några exempel på utveckling inom det interna
miljöarbetet.

Matens miljöpåverkan

Grundutbildning i hållbar
tillväxt

Från 2009 till och med 2015 har klimatpåverkan från Sundsvalls kommunkoncerns energiproduktion, fastigheter och tjänsteresor i bil
minskat med 57 procent vilket motsvarar en
minskning med 69 860 ton fossil koldioxid. Den
största minskningen är kopplad till förändringar
gjorda i fjärrvärmesystemet.

Under 2016 lanserades RIKARE-portalen som
är ett stöd för chefer att arbeta in långsiktiga
mål för en hållbar tillväxt i sin verksamhetsplanering och utveckling. Utbildningen riktar sig
till alla anställda i kommunen och är uppdelad
i nio teman: Inledning Hållbar tillväxt, Energi
& Transporter, Avfall & konsumtion, Effektiv
kommun, Hälsa, Mat, Mångfald, Kompetens
samt Livsmiljö i toppklass. Målet är att minst
hälften av alla anställda i kommunens förvaltningar och bolag ska genomföra minst hälften
av alla teman fram till 31 december 2017.

Andelen ekologisk mat ser ut att öka även under
2016, första halvåret var andelen 29 procent att
jämföra med 27 procent år 2015. Kommunens
målsättning är 50 procent ekologisk mat till
2018. Antalet skolor som sorterar ut sitt matavfall blir allt fler och under 2016 gjordes för första
gången en uppföljning av mängden matavfall per
elev och år från 2013-2015, första indikationen
är att matavfallet minskar, målsättnigen till 2020
är 11 kg per elev och år.

Energieffektivisering och
klimatpåverkan

Hållbara resor

Inköpsstrategi
Under 2016 antog kommunfullmäktige en ny inköpsstrategi för kommunen. En av målsättningarna med strategin är att bidra till omställningen
av Sundsvall till ett socialt, etiskt och ekologiskt
hållbart och kretsloppsanpassat samhälle genom
tydliga krav i upphandlingar. Under 2017 kommer en handlingsplan att tas fram.

Projektet som arbetar för fler hållbara tjänsteresor och arbetsresor har arbetat med reserådgivning i form av workshops ute hos arbetsgrupper
i organisationen. Sammanlagt har 126 personer
deltagit i träffarna. Under 2016 har 220 cykelparkeringsplatser upphandlats som ska placeras ut på kommunala arbetsplatser under 2017.
Inom projektet har även cirka 50 anställda provat
på att arbetspendla med elcykel, och
50 personer har provat att arbetspendla med
buss.
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Uppföljning av målen i RIKARE
– Hållbar tillväxtstrategi till 2021
Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi till år 2021, det år Sundsvall
fyller 400 år. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan
ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Strategins målbild har fastställts i bred
politisk enighet och anger några gemensamma prioriteringar för Sundsvalls långsiktiga
utveckling. Varje år görs en uppföljning för att se om vi är på väg i rätt riktning mot
målbilen.

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

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

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

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

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

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

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

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

förvaltningsberättelse
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Strategin för hur Sundsvall kan växa och
utvecklas heter RIKARE och finns på
www.sundsvall.se/rikare
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Musik för förändring. Kommer inte eleverna till kulturskolan
får kulturskolan komma till dem. El sistema är ett sätt att
lära ut musik som härstammar från Venzuela.
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Nämnder, bolag och
kommunalförbund

NÄMNDSUPPFÖLJNING

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den totala förvaltningen i Sundsvalls
kommun och samordningen av den politiska uppgiften och uppsiktsansvar. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens långsiktiga utvecklingsmål, att kommunens
nämnder och bolag inriktas mot dess mål samt prioritering och utvärdering av mål. Till
kommunstyrelsen hör även fastighetsförvaltning, mat till skolor och äldreomsorg samt
städning. Även IT-drift, kommunväxel med kommunhusreception, upphandling, arkiv,
kommunhälsa samt ekonomi är organiserade inom kommunstyrelsen.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse

-593,5

-427,8

-426,2

165,7

administration

-108,8

-111,8

-101,6

-3,0

-89,6

-82,3

-87,6

7,3

-153,6

-127,8

-123,2

25,8

-30,9

-30,9

-34,2

0,0

-4,0

-3,9

-5,0

0,1

-150,1

-32,8

-56,3

117,3

-56,5

-32,2

-31,2

24,3

0,0

-6,1

12,9

-6,1

räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
intern service

Kommunstyrelsen redovisar överskott
Kommunstyrelsens samlade överskott 2016 är
165,7 miljoner kronor. Resultatetet för kommunstyrelsen är 171,8 miljoner kronor. Intern service redovisar ett underskott på -6,1 miljoner
kronor, varav servicecenter står för ett resultat
på -7,5 miljoner kronor.
Orsaker till budgetöverskottet
De främsta orsakerna till budgetöverskottet
finns inom övrig kommungemensam verksamhet som redovisar en positivbudgetavvikelse på
117,3 miljoner kronor. Av denna står anslaget
för personalkostnadsökningar för 85 miljoner
kronor. Anslaget har i beslut för MRP 20172020 justerats ned med 35 miljoner kronor
vilket inneburit att medel frigjorts för andra
angelägna politiska satsningar. Kommunstyrelsens anslag för kompensation till nämnderna
för ökade hyror med två tredjedelar, på grund

av att investeringar som ingår i fastställd investeringsbudget, redovisar ett överskott på 31 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att beslutade
investeringar inte genomförts i den takt som
planerats vilket i sin tur innebär att inflyttning
och hyresdebitering blir försenat över åren.
Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på
25,8 miljoner kronor. Utav det redovisar kollektivtrafikmyndigheten ett överskott på 17,9
miljoner kronor, vilket dels beror på att för hög
kostnad bokades upp i bokslutet 2015 jämfört
med slutavräkningen som gjordes i maj 2016
och dels för att åtgärder för ökad trafik inte
startat som planerat och avsatta medel därför
inte har förbrukats. För underskottstäckning till
bolagen Midlanda Fastigheter AB och Midlanda
Flygplats AB fanns i MRP 2016 budgeterat ett
anslag på 7,9 miljoner kronor, vilket inte har
behövt användas under 2016.
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Den politiska verksamheten redovisar ett
överskott på 24,3 miljoner kronor och orsaken
till överskottet är att inom politiska verksamheten ingår även anslaget för nya boenden
inom socialtjänsten. Planerade byggprojekt är
försenade och det är oklart när verksamheterna
kan starta upp och personal anställas. Avsatta
medel för 2016 har därför bara förbrukats till en
mindre del.
Orsaker till underskott inom
intern service
Servicecenter redovisar för 2016 ett underskott
på 7,4 miljoner kronor. Orsaken till underskottet
är att framförallt ekonomiavdelningen inte har
kommit upp till de volymer som var budgeterade för året. För att åtgärda underskottet har
en översyn av organisation, tjänstekatalog och
prislista tagits fram. Personalminskningar har
genomförts genom att pensionsavgångar inte
har återbesatts.
Även HR-avdelningen uppvisar ett underskott vilket främst beror på de insatser som
gjordes för att få in de konsultativa tjänsterna
i servicecenter. En del av dessa återfördes till
förvaltningarna i december vilket gjorde att
viss del av dessa kostnader inte har skapat det
värde som tanken var.
Investeringar
2016 var investeringsbudgeten 642,5 miljoner
för kommunstyrelsen och tillsammans med den
överförda investeringsbudgeten från tidigare
år på 906,5 miljoner kronor så var den totala
investeringsbudgeten 1 556,1 miljoner kronor.
Utfallet för investeringarna för 2016 uppgår till
418,5 miljoner kronor, det vill säga en budgetavvikelse på 1 137,6 miljoner kronor.
Utfallet för investeringar inom service och
tekniks verksamhetsområde uppgår till totalt
385,7 miljoner kronor och den totala återstående
och oförbrukade investeringsvolymen uppgår
till 973,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen
består både av beställda eller avropade åtgärder
samt projekt som ännu inte har beställts och inte
heller avropats från budgetramen. För närvarande pågår 99 aktiva projekt där förbrukade
medel är 49 procent av beslutade eller avropade
medel. Denna avvikelse kan hänföras till cirka
25 procent av den totala budget-
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avvikelsen. Några av de mer omfattande projekten är äldreboenden på Granlunda och Norra
kajen, Sporthallsbadet och energisparprojektet.
Framtida utmaningar
Effektiv kommun
Enligt prognos kommer befolkningen att öka
med cirka 4 000 personer fram till 2022, varav
29 procent kommer att vara i arbetsför ålder.
Den demografiska utvecklingen ställer följande
utmaningar på den kommunala organisationen:
• Effektivisering av resursanvändningen, det
vill säga Sundsvalls kommun kan inte långsiktigt ha högre kostnader och/eller sämre
verksamhetsresultat för sina verksamheter
än jämförbara kommuner.
• Efterfrågan på ytterligare tjänster och krav
på bättre kvalité kommer att öka, vilket
kräver att kommunen blir tydligare i sina
åtagande men också ytterst restriktiv med att
erbjuda nya tjänster.
• Kommunens styr- och ledningsmodell måste
utvecklas så att den stödjer en effektiv
resursanvändning och goda verksamhetsresultat.
• Mer kostnadseffektivt och ändamålsenligare
internservice, det vill säga den behöver motsvara efterfrågan i högre grad än i nuläget.
Den kommunikativa och digitala
kommunen
Ständig uppkoppling till internet kommer snart
att vara en naturlig del av livet för nästan alla.
Det innebär att medborgarna vill kunna kommunicera med kommunen dygnet runt, sju dagar i veckan via olika digitala kanaler. Kommunens verksamheter behöver därför digitaliseras
och dess IT-mognad behöver öka. Konkurrensen med ett ökat informationsflöde där medborgaren styr agendan, innebär att kommunens
förmåga att externt och internt kommunicera
kommunens beslut behöver utvecklas. Kommunen behöver bli bättre på att via visualisering,
förklara sammanhang, resursknapphet, måluppfyllelse samt brukarnöjdhet exempelvis via
automatiska uppföljningar och publicering.

nämnder, bolag och kommunalförbund

förvaltningen upphandlar. En högre investeringsvolym i kombination med ett begränsat antal utförare, gör att priserna stiger. Detta medför
i sin tur en utmaning att klara de planerade budgetramarna för de enskilda fastighetsprojekten.
Det finns också en utmaning i att kommunens
fastighetsbestånd till stora delar är föråldrat och
därmed svårt att underhålla till en standard som
verksamheten kräver och förväntar sig.

Foto: Therése Ny

Investeringstakt i förvaltningsfastigheter
Under de senaste åren har investeringstakten
ökat markant och årsupparbetningen uppgår för
närvarande till 385 miljoner kronor. Under de
kommande åren fortsätter investeringstakten
att vara hög, vilket innebär en utmaning för
organisationen när det gäller att säkerställa god
kontroll, hög kvalitet och att tidplaner följs.
En annan utmaning kopplat till en hög investeringstakt och en ökad tillväxt i Sundsvall, är
den prisnivån i de fastighetsentreprenader som

Kockarna Gunilla Vesterlund och Ann-Sofie Vestberg fixar käket på Vallens skola som uppmärksammats av Whiteguide Jr.
ÅRSREDOVISNING 2016

nämnder, bolag och kommunalförbund

63

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola
samt gymnasium. Nämnden ansvar även för Sundsvalls kulturskola som bedriver
undervisning i bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till friskolor.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden
redovisar underskott
Barn- och utbildningsnämndens utfall för 2016
är ett underskott på 54,1 miljoner kronor vilket
är 51,6 miljoner sämre än utfallet 2015.
De flesta skolområden redovisar ett relativt
stort underskott 2016 jämfört med 2015. Hedbergska och Västermalm är de enheter där
skillnaderna är som störst. En stor förklaring
till underskotten är att det är färre elever än
beräknat, vilket ger lägre intäkter i form av
skolpeng till enheterna medan kostnaderna för
personal är den samma eller inte har minskat i
samma takt som intäkterna.
I underskottet ingår ett felaktigt statsbidrag
på 18 miljoner kronor från 2015.
Att många enheter skulle redovisa stora
underskott 2016 jämfört med 2015 blev tydligt
redan under arbetet med MRP 2016 i samband
med att skolledarna gjorde sina enhetsbudgetar.
Av den anledningen påbörjades tidigt under
2016 ett arbete med åtgärdsplaner och extra
fokus på de enheter som budgeterade stora
underskott.
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Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-2 135,9

-2 189,9

-2 075,8

-54,1

-527,4

-534,4

-516,5

-7,0

-1 105,2

-1 148,4

-1 083,9

-43,3

-312,0

-349,4

-334,4

-37,4

-24,9

-24,5

-23,8

0,4

-164,4

-131,7

-115,9

32,7

-2,0

-1,5

-1,3

0,5

Ny ledningsorganisation
Som ett steg för att arbeta med att vända den
ekonomiska situationen och höja elevernas
resultat beslutades under 2016 om en ny ledningsorganisation som innebär att den tidigare
organisationen med nio geografiska skolområden ersätts med fem programområden, två för
förskola, två för grundskola och ett för gymnasiet, därtill även Centrum för kunskapsbilning
inom vilket bland annat elevhälsa och skolutveckling ingår. Den nya ledningsorganisationen kommer att gälla från den 1 februari 2017.
Samtidigt som den nya organisationen träder i
kraft kommer fem nya verksamhetschefer att
ersätta tidigare skolområdeschefer.
I den nya ledningsorganisationen har
verksamhetscheferna ett uttalat övergripande
ansvar för enheternas arbete med ekonomi. De
ska även följa upp och utveckla enheternas
arbete med verksamhetsplan och systematiskt
kvalitetsarbete samt personal- och verksamhetsutveckling. Genom att införa den nya organisationen med ett uttalat ansvar för bland annat
en budget i balans skapas ett tydligare uppdrag
där verksamhetscheferna kan fokusera på sina
verksamhetsområden och stödja de skolledare
som ingår däri. Detta ska i sin tur bidra till det
viktigaste målet – att höja resultaten i Sundsvalls kommunala skolor.
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Översyn av resursfördelningsmodell
Under 2016 har en översyn av resursfördelningsmodellen genomförts, vilket resulterat i
ett beslut om förändring av strukturtillägget
som går ut till enheterna. Genom att ändra hur
strukturtillägget fördelas blir modellen mer
träffsäker och resurserna fördelas dit de bäst
behövs. De beslutade förändringarna kommer
att gälla från och med 2017.

Investeringar
Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget för 2016 är 13 miljoner kronor och
av denna har 7 miljoner kronor använts. Nämnden har bland annat investerat i nya möbler
till nya lokaler

Foto: Sundsvalls kommun

Gymnasiets ekonomiska förutsättningar
Gymnasiet har under 2016 arbetat med att
minska det förväntade underskottet genom att
minska sina personalkostnader under hösten.
Möjligheten att effektivisera undervisningen

kommer att ses över. Antalet lokaler för gymnasiet har minskats, ett arbete som påbörjades
redan 2013, men har inte gett tillräckligt stora
effekter. Utöver det fortgår arbetet med den
utredning som ska se över gymnasieskolans
ekonomiska förutsättningar.
Utredningen förväntas vara klar under 2017.

Maskerad på Mjösunds förskola – personalen är med på noterna....
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Vikariepool och kompetensförsörjningsplan
Nämnden har beslutat om tillfälliga medel för
en vikariepool och en pilot har startats i Matfors/Stöde.
Arbetet med en antagen komptetensförsörjningsplan fortsätter i ledningsgruppen. Parallellt med att skapa delaktighet och förståelse för
den processen görs ett antal konkreta åtgärder
inom området, såsom validering och utbildning
för modersmålslärare, en gemensam plan mellan HR och kommunikation som syftar till att
stärka förvaltningens varumärke.
Lärarlönelyftet infördes som en tillfällig
satsning som nu personalnämnden beslutat att
permanenta. Detta gör att lärargrupperna stärker sin lönenivå i förhållande till andra grupper
i samhället.
Arbetsmiljö
Ett led i att förbättra skolledares arbetsmiljö
har varit att inrätta arbetsplatsträffar för skolledarnas egna arbetsmiljö. Här ska bland annat
medarbetarenkätens resultat på ledningsnivå
tas om hand, vilket ger ett verktyg för att systematiskt identifiera styrkor men också risker och
utvecklingsområden i ledarskapet och arbetsmiljön. Ett antal chefer har ingått i SAM-klangs
nya utbildning i rehabilitering och sjukfrånvaro.
Utöver det så anordnar även förvaltningen egna
arbetsmiljöutbildningar, just i syfte att stärka
chefer i att jobba förebyggande både i arbetsmiljöfrågor men även att agera tidigt i sjukfrånvaroprocessen. Ett antal chefer har också påbörjat sitt deltagande i Projekt Hållbart arbetsliv
som syftar till att stärka chefer och organisation
i det förebyggande arbetsmiljölivet.
Ovanstående insatser förväntas att påverka
sjukfrånvaron i positiv riktning som just nu
befinner sig i en stigande trend. Sjukfrånvaron
ökade från 8,49 procent till 9,24 procent mellan
åren 2015 och 2016.
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Framtida utmaningar
Inom barn- och utbildningsnämnden finns det
främst två utmaningar som kommer att prägla
framtidens arbete, det vill säga elevernas resultat och ekonomin. Dessa två huvudområden har
högsta prioritet.
Det finns inget entydigt samband mellan lågt
antal elever per pedagog och måluppfyllelsen.
Frågan är hur andra kommuner kan få så
mycket bättre resultat än Sundsvall, trots att de
verkar ha mindre resurser. Av statistiken från
skolverket kan man dra slutsatsen att Sundsvall
har mindre pengar till undervisning och läromedel, men använder mer pengar än jämförbara
kommuner till lokaler, skolmat och övriga kostnader. Slutsatsen blir att Sundsvall satsar mer
än jämförbara kommuner men att pengarna till
stor del går till annat än undervisning. Analyser
och slutsatser måste göras på detta för att sedan
komma fram till åtgärder att genomföra.
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Värdeskapande arbete med Mitthem och NCC
- grundskola och gymnasiet 2.

ÅRSREDOVISNING 2016

nämnder, bolag och kommunalförbund

67

Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och
familjeomsorg samt socialpsykologisk verksamhet.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-1 819,6

-1 974,5

-1 982,3

-155,0

omsorg om funktionshindrade

-437,2

-479,2

-452,8

-42,0

individ- och familjeomsorg

-304,7

-347,8

-341,2

-43,1

äldre- och handikappomsorg

-959,9

-1 043,3

-1 067,6

-83,5

-10,0

6,1

2,6

16,1

-105,0

-107,5

-120,3

-2,5

-2,8

-2,8

-3,0

0,0

Socialnämnd

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

ningen och sänkta personalkostnader.
I de prognoser som har redovisats under året har
det varit både socialnämndens och förvaltningsledningens ambition och målsättning att arbete
med konkreta åtgärder ute i verksamheterna,
baserat på de beslutade handlingsplanerna, ska
vara på god väg och att tydliga ekonomiska
effekter ska kunna utläsas i resultatet. Sedan
mars månad har en tydlig resultatförbättring
kunnat följas jämfört med föregående år. En
ekonomi och verksamhet i balans på månadsbasis vid årets slut har emellertid inte klarats,
där ett fortsatt arbete pågår inför 2017.

Foto: Therése Ny

Socialnämnden redovisar underskott
Socialnämnden redovisar för 2016 ett negativt
resultat på 155 miljoner kronor, men vilket är
ett förbättrat resultat med 58,9 miljoner kronor
jämfört med förgående år. Främst har äldreomsorgen bidraget till resultatförbättringen
vilket i stort förklaras av den sänkta beställda
tiden för hemtjänsten, intern omdisponering
av personal till flyktingverksamheten som
finansieras av statliga migrationsmedel och till
verksamheter finansierade av statliga stimulansmedel inom äldreomsorgen samt en sammantagning minskning av personalkostnadsök-

Kul i bassängen – Nadifo i ringen och Elvina famför lär sig bemästra vattnet.
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Äldreomsorg
Äldreomsorgen redovisar en negativ avvikelse
mot budget på 83,5 miljoner kronor, men som
är en resultatförbättring på 45,4 miljoner kronor
jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras av den sänkta beställda tiden
inom hemtjänsten, ökade taxor och avgifter,
ökade statliga stimulansbidrag samt en sänkt
personalkostnad. Merparten av den kvarstående
obalansen avser bemanningen i egen regi inom
hemtjänst och äldreboenden.
Omsorgen om funktionshindrade
Omsorgen om funktionshindrade redovisar ett
negativt resultat på 42 miljoner kronor, vilket är
en resultatförsämring på 16,1 miljoner kronor
jämfört med föregående år. Orsaken till avvikelsen återfinns i princip inom samtliga områden som bemanningen i boenden och personlig
assistans i egen regi, transporter till och från
daglig verksamhet, externa köp av boendeplatser och insatser, externa ersättningar för
de 20 första timmarna samt sjuklöner inom
personlig assistans.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett negativt resultat på 43,1 miljoner kronor, vilket är
en resultatförsämring med 14,4 miljoner kronor
jämfört med 2015. Orsaken är externa placeringskostnader på institution och familjehem
avseende barn och unga samt vuxna.
Flyktingverksamheten
Flyktingverksamheten redovisar ett positivt
resultat på 16,1 miljoner kronor avseende reserverade medel för eventuella merkostnader under
året samt effekter av en påbörjad omställning
till lägre ersättningsnivåer.
Effekter av beslutade åtgärder
I syfte att hantera den ekonomiska situationen
samt uppnå en verksamhet och ekonomi i
balans beslutade socialnämnden i Mål- och
resursplan för 2016, om fortsatt arbete med
redan tidigare beslutade handlingsplaner och
åtgärder samt förslag till nya konkreta åtgärder
motsvarande 190 miljoner kronor på helårsbasis
inför 2016 samt ytterligare 15 miljoner kronor
inför 2017. Effekterna har blivit enligt följande:

Beställd tid inom hemtjänsten, bemanning
inom äldreomsorgen samt anpassning av
äldreomsorgens kostnader
Åtgärden kring den beställda tiden för hemtjänsten är sedan 1 januari 2016 verkställd.
Effekten är en minskad beställning med cirka
100 000 timmar jämfört med föregående år
vilket motsvara cirka 32 miljoner kronor. Den
beställda nivån är därmed anpassad till en nivå
om cirka 800 000 timmar och är, tillsammans
med ersättningsnivån till hemtjänstutförarna,
i nivå med budgetramen. Fortsätt arbete med
översyn av skälig levnadsnivå i biståndsbedömningen kvarstår.
För bemanningen inom äldreomsorgen så
redovisas sänkta personalkostnader på cirka
20,5 miljoner kronor jämfört med 2015. Fortsatt arbete pågår kring införandet av optimala
scheman och hantering av heltidsbeslut. Socialnämnden beslutade 2016-09-21 om att förvaltningen ska fortsätta den kontinuerliga uppföljningen kring ekonomi, bemanning och åtgärder
med första linjens chefer inom äldreomsorgen.
Sammantaget kvarstår en negativ avvikelse vid
bokslutet avseende bemanning inom äldreomsorgen på drygt 50 miljoner kronor.
Intern och/eller extern översyn av organisationen, bemanning och övriga kostnader
Socialnämnden beslutade 2016-03-23 om en
ny övergripande organisation för socialförvaltningen, vilken verkställs från och med 1 januari
2017. Översyn av interna kostnader har pågått
under året bland annat kring lokaler, kommuntransporter, IT och HR. Sammantaget kvarstår
en ekonomisk avvikelse vid bokslutet inom
dessa områden med 15-20 miljoner kronor.
Med bakgrund av årets resultatförsämring
för omsorgen om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorgen beslutade socialnämnden 2016-09-21 om ytterligare åtgärder.
Förvaltningen har i december 2016 påbörjat en
fördjupande analys enligt modellen för kostnad
per brukare. Analysen beräknas vara klar i
slutet av mars 2017 och omfatta helårsutfallen
avseende ekonomi och insatser för åren 2015
och 2016. En sammantagen negativ avvikelse
redovisas i bokslutet inom dessa områden på
totalt cirka 85 miljoner kronor.
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Översyn av taxor och avgifter inför 2017
En översyn av taxor och avgifter inför 2017
har genomförts under året med målsättning
att komma i nivå med liknande kommuner.
Målsättningen är cirka 15 miljoner kronor i
intäktsökning. Förslag till nya avgifter tillstyrktes av socialnämnden i september 2016 och
gick vidare för beslut av kommunfullmäktige i
december där beslutet blev en återremiss.
Ökning av personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat med totalt 23,3
miljoner kronor jämfört med föregående år.
Av personalkostnaden svarar flyktingverksamheten för 27,5 miljoner kronor medan övriga
verksamheter sammantaget redovisar en sänkt
personalkostnad på 4,2 miljoner kronor. Inom
verksamheterna redovisar hemtjänsten sänkta
personalkostnader på 15 miljoner kronor och
äldreboendena sänkta personalkostnader på
5,5 miljoner kronor. Ökade personalkostnader
redovisas för omsorgen om funktionshindrade
med 13,5 miljoner kronor.
SAM-klang och Hållbart Arbetsliv
Inom det koncerngemensamma projektet SAMklang har ett arbete inletts. Projektet syftar till
att utveckla ett systematiskt och kvalitetssäkrat
arbetsmiljöarbete. På längre sikt kommer en
gemensam plan för kompetensförsörjning samt
nyckeltal för arbetsmiljö och kompetens att tas
fram. Fokus i SAM-klang har under en period
varit att mot möjliga sätt att minska ökningen
av sjuktal samt hantera de redan befintliga sjuktalen. Sjukfrånvaron för 2016 var 11,4 procent,
vilket är en ökning från 9,9 procent 2015 och
högre än kommunens sjukfrånvaro som var 9,5
procent för 2016.
Ett ytterligare projekt har kopplats till SAMklang, Hållbart Arbetsliv. Ett försök med att anställa riktade rehabchefer inleds inom socialförvaltningen under regi av SAM-klang. Tanken är
att ta tag i de långa sjukskrivningarna med hjälp
av rehabchefer och låta den ordinarie chefen
fokusera på arbetsledning och att minska den
korta sjukfrånvaron.
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Framtida utmaningar
Utöver det intensiva arbetet med att komma
tillrätta med den ekonomiska situationen står
nämnden inför flertalet utmaningar. Det har
det skett en kraftig ökning av antalet inledda
utredningar inom barn och ungdom. Situationen
försvåras påtagligt av att många tjänster inte
kunnat tillsättas. Idag klarar socialtjänsten inte
sitt uppdrag fullt ut sett till kvalitet. En översyn
har gjorts av socialsekreterarnas arbetssituation
och en handlingsplan har tagits fram.
Stora utmaningar finns även gällande rekryteringar. Frågorna omfattar olika yrkesgrupper
bland medarbetare samt chefer. Förutsättningarna måste kunna erbjudas för att personal med
rätt kompetens ska välja kommunen och socialtjänsten som arbetsgivare och för att kunna
behålla befintliga anställda.
Bostadsbristen hindrar utflöden från verksamheter och försvårare gynnsam utveckling
hos flera målgrupper. Plan för hur kommunen
tillgodoser behoven behövs. Idag hanteras cirka
300 lägenheter genom socialtjänsten/Bos (varav
cirka hälften ägs av förvaltningen), därutöver
uppstår kostnader för härbärgen med mera.
Behov finns även av ökad central samordning
gällande fördelning av bostäder inom kommunen. Vad gäller personer med funktionsnedsättning finns ett akut behov av platser, framförallt servicelägenheter (LSS) samt lägenheter
socialpsykiatri (SoL). Här står nämnden inför
hot om viten på mångmiljonbelopp om beslut
inte kan verkställas. Gällande barn (LSS) finns
behov av ytterligare boenden (korttids- och
gruppboenden, elevhem). På sikt även behov av
omfattande om- och utbyggnationer av befintliga boenden.
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Malla Lundman jobbar på
Bergsåkerstravet i en handledd
daglig verksamhet med
företagsliknande arbetsuppgifter.
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Foto: Therése Ny

Simon Meurling, naturpedagog
på naturskolan. Undervisar
skolklasser i friluftslära.
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, museum, fritidsgårdar och annan
ungdomsverksamhet, kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet, idrotts- och
friluftsanläggningar samt stöd och bidrag till föreningsliv.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

Kultur- och fritidsnämnd

-352,9

-346,5

-343,6

6,4

kulturverksamhet

-134,4

-124,3

-122,2

10,1

fritidsverksamhet

-195,3

-198,9

-205,0

-3,6

-2,8

-2,7

-2,3

0,1

-18,9

-19,3

-12,6

-0,4

-1,5

-1,3

-1,5

0,2

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet

Kultur och fritidsnämnden redovisar
överskott
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 6,4 miljoner kronor för 2016. Överskottet har uppstått inom kulturverksamheten som
redovisar ett resultat på 10,1 miljoner kronor,
vilket beror främst på att bidrag till kulturföreningar varit för högt budgeterad med 4,8 miljoner kronor. Överskottet beror också på lägre
lokalkostnader jämför med budget på grund av
teaterkvarteren återinvigdes 12 mars medan
hyra debiterades för andra halvåret 2016.
Fritidsverksamheten redovisar ett budgetunderskott på 3,6 miljoner kronor vilket främst
avser bidrag till fritidsföreningar. Administration och övrigt redovisar ett budgetunderskott
på miljoner kronor vilket beror på att lönekostnaden för integrationssamordnare på föreningsbyrån inte var budgeterad men har finansierats
med bidragsmedel.
Investeringar under 2016
En ismaskin till Gärdehovs ungdomshall har anskaffats för 1,1 miljoner kronor enligt fastställd
investeringsbudget. En spårmaskin har också
anskaffats till Norra Spårområdet för 0,3 miljoner kronor och Sidsjöbacken har investerat i nya
vändkors för 0,3 miljoner kronor. Nämnden har
också investerat i en ny tidtagarutrustning på
Baldershov för 0,3 miljoner kronor, en golfsimulator till Stödehuset för 0,1 miljoner kronor
och två flyglar till Tonhallen för 0,55 miljoner kronor. Ungdomsavdelningen har förnyat

inventarier på föreningsgårdar för 0,3 miljoner
kronor. Museet har köpt in en ny scen till
programverksamheten i Kulturmagasinet för
0,1 miljoner kronor. Konstköp har gjorts med
0,3 miljoner kronor enligt nämndens investeringsbeslut. 2016 köptes också en fyrhjuling
med utrustning och tillbehör till Norra Stadsbergets naturreservat enligt beslut i Skötselplanen för naturreservat.
Medarbetare
Nämndens sjukfrånvaro är för helåret 4,79 procent. Trenden är att sjukfrånvaron ökar men
kultur- och fritidsförvaltningen ligger på en
väsentligt lägre nivå än kommunen som helhet
vars sjukfrånvaro för 2016 är 9,57 procent.
Antalet långtidssjukskrivna över 60 dagar
har under helåret 2016 varit 22 personer, vilket
är i nivå med föregående år. Under december
2016 är 12 personer långtidssjukskrivna,
8 kvinnor och 5 män. Övriga 10 har antingen
återgått i arbete eller avslutat anställningen.
63 procent av de tillsvidareanställda har
under 2016 haft högst 5 sjukdagar vid högst
6 tillfällen, varav männen 75 procent och
kvinnorna 54 procent.
I september 2015 gjordes en medarbetarenkät. Arbetet med resultatet har pågått inom
avdelningarna på arbetsplatsnivå. Åtgärdsbehov
har analyserats och delvis genomförts inom
avdelningarna och finns delvis också i planeringen framåt för åtgärd. Analys och åtgärder
har inte aggregerats uppåt i organisationen och
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åtgärder på förvaltningsnivå har inte vidtagits
direkt kopplade till medarbetarenkätens resultat
2015. Inför 2016 års övergripande aktiviteter på
förvaltningsnivå gjordes valet att flytta fram utbildning i kommunikativt ledarskap för chefen
till 2017.
Framtida utmaningar
Moderna lokaler för kultur och idrott
Kultur- och fritidsnämnden står inför flera stora
utmaningar där uppdraget att skapa fler moderna lokaler för kultur och idrott är den största ur
ett ekonomiskt perspektiv. Flera av kommunens
egna anläggningar är i stort behov av underhållsåtgärder och i andra fall behöver nyinvesteringar göras. För att skapa goda underlag inför
prioriteringar behöver stor energi läggas ner på
planering, utredning och konsekvensanalyser.
Exempel på anläggningar som berörs är
•
•
•
•
•
•
•

En modern sporthall (arena)
Malandsbadet
Matforsbadet
Alnöbadet
Färsta ridanläggning
Kulturmagasinet
Kulturarvsfastigheterna Svartvik och
Norra berget

Brist på handläggare
En annan stor utmaning är att förvaltningen
idag har en organisation med för få handläggare, liten administrativ kapacitet och lite
resurser för strategiskt arbete. Till exempel
har internkontrollen under 2016 visat utvecklingsbehov i handläggning och uppföljning av
föreningsbidrag. Uppdrag som till exempel att
ta fram ett idrottspolitiskt program har inte startats ännu och lokalförsörjningsplanen har inte
uppdaterats under året.
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Integration
Ett annat viktigt fokus framåt är att utveckla
verksamheten för att i högre utsträckning nå
landsbygden och verka socialt utjämnande samt
att i högre grad bidra till integration. Satsningar
som initierades under förra budgetperioden
med uppsökande konstpedagogisk verksamhet,
digital delaktighet, språkcaféer, spontankultur
och spontana idrottsplatser fortsätter. Integration föreslås också bli ett kriterium för prioritering av utvecklingsbidrag via föreningsstöden.
Även om antalet nyanlända minskat så
bedömer nämnden att trycket kommer att vara
högt även under 2017. Inte minst gäller det att
ha en beredskap för hur vi kan stödja och hjälpa
de ungdomar som får avslag på sin asylansökan
och på att det kan skapa oro i våra verksamheter. Nämnden fortsätter därför under 2017 att
ha en utökad bemanning på fritidsgårdarna i
Nacksta, Skönsmon, Bredsand och Stöde.
Start av bygget av ny simanläggning
Rivningen av Sporthallsbadet är i sitt slutskede
och arbetet med en ny simanläggning har nu
startat. Ett stort gemensamt arbete mellan alla
simanläggningar i kommunen finns för att
kunna erbjuda föreningar och allmänhet bästa
möjligheterna till träning och motion under
byggperioden. Föreningarna har fått tillgång i
första hand till Njurunda- och Alnöbadet, men
även Matfors. För allmänheten har det pusslats
om i Himlabadets multibassäng och äventyrsbadets rundsimmningsbassäng har öppnats på
kvällstid för motionssimmare.
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Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) arbetar med
kommunens uppdrag inom områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.
Nämndens ansvarsområde är att genom utbildning och åtgärder underlätta för
medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-154,7

-143,1

-145,1

11,6

arbetsmarknadsåtgärder

-73,4

-69,7

-64,5

3,7

vuxenutbildning

-68,5

-64,6

-68,3

3,9

integration

-3,5

-0,8

0,6

2,7

administration och övrigt

-8,0

-6,6

-11,4

1,4

politisk verksamhet

-1,3

-1,4

-1,5

-0,1

Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

NAVI redovisar överskott
Nämnden redovisar ett överskott på 11,6 miljoner kronor.
Arbetsmarknadsåtgärder
Resultatet för arbetsmarknadsåtgärder är 3,7 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del att
3 miljoner kronor avseende ”Nya jobb” betalades ut 2016. Kommunstyrelsen beviljade pengarna under hösten för att driva det som ett pilotprojekt under 2017. Projektet har inte börjat
och belastades därför inte med några kostnader
under 2016. De 3 miljoner kronorna kommer att
återsökas från det balanserade egna kapitalet.
Navi tog beslutet att vid delårsrapport 2 låta
KomiJobb överträda sin budget med 2,5 miljoner kronor och låta ett generellt överskott
på Navi täcka underskottet. Underskottet blev
1,7 miljoner kronor vilket beror på att ungefär
hälften av anställningarna på KomiJobb har
varit nystartsjobb vilka är mest kostsamma
för arbetsgivaren. Andra verksamheter inom
arbetsmarknadsområdet väger upp en del av
KomiJobbs underskott.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens resultat är ett överskott på
3,9 miljoner kronor. Överskottet är på personalbudgeten och på köp av utbildningar medan
försäljning av utbildning och bidrag är lägre än
budget. Orsaken till de lägre personalkostnaderna är att det är fortsatt svårt att rekrytera till

vissa lärarkategorier. Målsättningen är att bara
ha behöriga lärare. Möjligheten till att behörighetskomplettera under arbetstid gör att intresset
för lärare att söka sig till Vuxenutbildningen har
ökat.
Med start hösten 2016 har många nya utbildningar upphandlats både av gymnasieskolan
och av privata aktörerer som till exempel isolermontör, florist och industriteknisk, sammanlagt
drygt 70 platser till en årlig kostnad av knappt
5 miljoner kronor.
Flyktingmottagande
Flyktingmottande redovisar ett överskott på 2,8
miljoner kronor bland annat på grund av att rekryteringar inte har gjorts fullt ut. Pengar från
det tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen bidrar också till överskottet. Navi
blev beviljad 5 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor fördelades till flyktingmottagandet.
Eftersom beslutet fattades av kommunstyrelsen
en bit in på året var det svårt att få full effekt på
pengarna under 2016. Navi har överfört motsvarande 1,7 miljoner kronor till 2017 som avser
täcka det andra året av de intäkter som togs
emot 2016.
Investeringar i tekniklyft
Vuxenutbildningen har 3 miljoner kronor i
investeringsmedel för att kunna hantera flytten
från Nackstaskolan till Navigator samt även
flytten av verksamhet till Åkanten. Pengarna

ÅRSREDOVISNING 2016

nämnder, bolag och kommunalförbund

75

har benämningen ”Tekniklyftet” och används
till att utrusta lokaler med ny teknik men också
till investeringar för elever med funktionsnedsättning. Hittills har bara 1,8 miljoner kronor av
medlen förbrukats. De 1,2 miljoner kronor som
återstår kommer att överföras till 2017. Inventarier för 0,3 miljoner kronor har också köpts
in till arbetsmarknadsarenan Crea och Arbetsmarknadstorget.
Sjukfrånvaro
Vid utgången av 2016 har Navi en sjukfrånvaro
på 5,02 procent, vilket i princip är oförändrat
jämfört med årets första månad. De långtidssjukskrivna (sjukskrivna mer än 60 dagar) utgör
den större delen (70,43 procent vid årets utgång)
av den totala sjukfrånvaron och den trenden har
ökat under året.
Framtida utmaningar
Flyktingmottagande
Enligt den nya bosättningslagen är det staten
som bestämmer hur många flyktingar som
anvisas till en kommun. Sundsvall kommer att
få ökat antal anvisningar 2017. En stor utmaning
för kommunen, via Drakfastigheter, är att hitta
bostäder år de anvisade flyktingarna. Antalet
flyktingar kommer påverka behovet av mottagningsinsatser, samhällsorientering och sfi men
även behov och inriktning av arbetsmarknadsinsatser kommer att påverka. Det kommer även
att påverka behovet av övrig vuxenutbildning.
Här krävs en stor flexibilitet hos kommunen
för att anpassa utbudet när behovet ökar eller
minskar. Den största utmaningen är dock att öka
andelen flyktingar som kommer in på arbetsmarknaden. Blir det ingen kraftig förändring
av flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden
kommer sannolikt många att bli beroende av
ekonomiskt bistånd den dag den statliga etableringsersättningen upphör.
Arbetslöshet
För Sundsvalls del är arbetslösheten nu i paritet
med riket. Arbetslösheten bland ungdomar
är fortfarande hög, även om den har minskat
kraftigt. Ungdomar med en slutförd gymnasieutbildning har inga större problem med etableringen på arbetsmarknaden. För utrikesfödda är
arbetslösheten mycket hög. Under 2018 räknar
arbetsförmedlingen med att den totala arbetslösheten kommer att öka igen då asylsökande
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får uppehållstillstånd och går in i etableringen.
Av de registrerade arbetslösa i Sundsvall hösten
2016 är cirka 42 procent utrikesfödda, vilket i
riket motsvaras av cirka 55 procent.
Matchningsproblematiken är stor då efterfrågan på arbetskraft är stor, men kompetensen inte
finns hos de arbetslösa. Utbildningsinsatserna
är därför centrala. Arbetsförmedlingen har
konstaterat att avklarat gymnasium är näst intill
nödvändigt för att vara gångbar på arbetsmarknaden.
Den stora utmaningen framöver är att öka
andelen flyktingar som får ett arbete. Kommunen har under senare år satsat mycket på
åtgärdsanställningar, arbetsträning, praktik
och utbildning för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Detta har också påverkat
storleken på både arbetslösheten och ekonomisk
bistånd. Arbetsförmedlingen har också tagit initiativ till ett utökat samarbete med kommunen
kring målgrupper som det idag inte finns någon
samverkan kring. Vad detta kommer att innebära kommer att klarna i början av 2017.
Utbildning
Vuxenutbildningen står väl rustad att möta den
förväntade tillströmningen av studerande. Regeringens satsning på till exempel utbildningskontrakt för unga utan slutförd gymnasieutbildning kan påverka efterfrågan på utbildning
inom komvux, men för denna satsning följer det
med statsbidrag. En stor utmaning är rekrytera
behöriga lärare. Detta gäller främst inom ämnet
svenska som andraspråk, där det finns en stor
brist även på nationell nivå, men även inom
vård, specialpedagogik och naturvetenskap.
Antalet sfi-studerande ser ut att öka. Att
fler elever går sfi kommer sannolikt på sikt att
öka efterfrågan på Komvux efter avslutade
sfi-studier. Från och med årsskiftet är det en rättighet att läsa gymnasial Komvux för att uppnå
grundläggande behörighet till högskolan.
Den kanske största utmaningen för vuxenutbildningen är att öka andelen studerande
som når målen för utbildningarna. Eleverna på
yrkesutbildningarna klarar sig bättre, men med
stor variation mellan utbildningarna. Bland
elever som läser allmänna kurser är det hög
andel avbrott och endast 50-60 procent av kursdeltagarna avslutar sina studier med godkänt
betyg. Bortser man från avbrotten och endast
tittar på dem som slutför sina studier är andelen
godkända betydligt högre.
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Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fysiska översikts- och detaljplanering,
bygglovsprövning och byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet, trafikfrågor, mark,
exploaterings- och bostadsfrågor, väghållning samt parkförvaltning.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2016

Budgetavvikelse

-238,7

-233,6

-218,8

5,1

-11,1

-13,2

-15,1

-2,1

infrastruktur

-44,4

-41,4

-41,1

3,0

väghållning

-150,7

-146,5

-136,0

4,1

-19,8

-19,8

-19,8

0,0

0,0

0,0

-4,0

0,1

-11,0

-11,0

-1,0

0,0

-1,7

-1,7

-1,8

0,0

Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning

park
kollektivtrafik
administration och övrigt
politisk verksamhet

Stadsbyggnadsnämnden redovisar
överskott
Resultatet för 2016 för stadsbyggnadsnämnden
är ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre kostnader för vinterväghållningen på grund av liten snömängd,
stora och många bygglovsärenden på grund
av ”byggboom” och lägre personalkostnader
på grund av vakanta tjänster och svårigheter
att rekrytera personal. Kvarvarande medel i
MRP-uppdragen ”driftsbidrag till trygghetsboende” och ”giftfri miljö” har också bidragit till
överskottet.
Investeringar under året
Stadsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på totalt 443 miljoner kronor. Av dessa
avser 142 miljoner kronor budgeterade investeringsmedel för 2016 medan de resterande 301
miljoner kronorna är överförda investeringsmedel från tidigare år. Under 2016 har 130 miljoner
kronor förbrukats av investeringsbudgeten.
Investeringsmedlen upparbetas oftast inte i den
takt som budgetmedlen är fördelade. Anledningen till det är att medlen till stor del fördelas
teoretiskt och inte utifrån hur kostnaderna
vanligtvis faller ut i projekt. Utrednings- och
planeringsfasen i investeringsprojekt är tidskrävande men inte kostnadskrävande. Den
största delen av kostnaderna upparbetas sedan i
ett projekts genomförandefas.

Investeringar som Norra Kajen, Väghållning,
Utvecklad kollektivtrafik samt Nya E4:an, broar
anslutningar mm står för den största delen av
investeringskostnaderna under året.
Exploateringar
Utgiften för exploateringar uppgår till
11,2 miljoner kronor och kommer i ett senare
skede att täckas i upprättade exploateringskalkyler. Det innebär att inkomsterna från
försäljning och exploateringsbidrag varit större
än utgifterna under 2016. Exempel på några exploateringar är Korsta/Petersvik, Norra Kajen
och Inre Hamnen (Skanska).
Sjukfrånvaro
Stadsbyggnadsnämndens sjukfrånvaro ligger på
5,88 procent (november 2016). Nämnden jobbar
aktivt med att försöka sänka sjukfrånvaron
genom att arbeta och genomföra aktiviteterna
i ”aktivitetsplan för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet”. Nämnden har också under året haft
extra fokus på rehabiliteringsutredningarna.
För att minska sårbarheten har nämnden dels
förstärkt organisationen och dels ökat samarbetet mellan stadsbyggnadskontorets avdelningar.
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Verksamhetens utmaningar och fokusområden
Inför de närmaste åren står nämnden inför ett
ökat behov och intresse på bostadsmarknaden
vilket innebär ett behov av att öka plan- och
markberedskapen för att bidrag till igångsättning av bygg- och fastighetsprojekt. Stora
komplexa projekt på gång är ombyggnad av
väg 562, E14, resecentrum, Sundsvallspusslet,
Norra Kajen, Södra Kajen samt inre hamnen.
På personalsidan är utmaningen att rekrytera
och bibehålla personal på en konkurrensutsatt
arbetsmarknad. Nämnden står inför en ökande
arbetsbelastning på grund av de många och
stora komplexa projekt och infrastruktursatsningar som ska genomföras.
Ekonomiska utmaningar och fokusområden
Stadsbyggnadsnämnden står inför ett antal
ekonomiska utmaningar och fokusområden i
driften de närmaste åren.

Intäktsbortfall skogen
Andelen avverkningsbar mogen skog i kommunens skogsinnehav har drastiskt minskat
på senare år. De avsättningar till naturreservat
som har gjorts, liksom de upprepade storskadorna de sista tre åren, han undantagslöst rört
de områden som bestod av avverkningsmoden
skog. Skogen har historiskt lämnat ett positivt
bidrag till nämndens driftbudget med minst 2
miljoner kronor per år. Ett långsiktigt hållbart
avkastningskrav utifrån ovan angivna förutsättningar är 0,8 miljoner kronor per år.
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen är en underbudgeterad
verksamhet enligt tidigare utredning. I nuläget
får nämnden, enligt praxis, kompensation i
efterhand via överföring av resultat och det är
hanterbart utifrån nämndens perspektiv om det
också fortsätter så framåt. Budgeten för 2016 är
på 11 miljoner kronor medan resultatet visar ett
underskott på 2 miljoner kronor.

Foto: Svanthe_Harstrom

Underhåll av vägar, broar, belysnings- och
trafikanordningar
Av de 60 mil väg och 20 mil gång- och cykelväg som kommunen ansvarar för att cirka 85
procent i acceptabel standard. För att upprätthålla vägarna i en acceptabel standard behövs
24 miljoner kronor per år för asfaltsbeläggning.
Utöver det ska även underhållsmedlen räcka till
underhåll av broar, gc-underfarter, belysningsanläggningar och trafikanordningar, det vill
säga underhållsmedel för 6 miljoner kronor per
år. Totalt 30 miljoner kronor per år är behovet
att jämföra med nuvarande 21 miljoner kronor.

Överlämning från Trafikvärket; väg 562,
broparker med mera
När nu Sundsvallsbron är på plats har Trafikverket påbörjat överlämnande av vägar till kommunen. Väg 562, gamla E4, ska först byggas om
innan överlämnandet sker, vilket blir tidigaste
2019. Stadsbyggnadskontoret har tidigare lyft
behov av drift och underhåll på cirka 6 miljoner kronor för väg 562. Val av E14-dragning
kommer att styra vilka delar som kommer att
lämnas över, därför är det i dagsläget inte helt
klart vilka delar som kommer lämnas över.

Sundsvall växer. Byggprojekt och planer på nya vägar, parker, bostadsgator och offentliga lokaler.
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Investeringsbehov
De finns kontinuerliga investeringsbehov i
vägar, broar, kajer, parker, skog, kollektivtrafik,
åtgärder på grund av E4-projektet, samt stadsdels- och kommundelscentra med mera.
Vägar
15 procent av kommunens vägar, främst bostadsgator, har behov av urgrävningar på grund att
vägen är uttjänt. Det är där den största ekonomiska skulden inom vägar finns. En grov kalkyl
på kostnad för de 15 % är 415 miljoner kronor.
Dessa åtgärder är investeringar där vägkroppen
behöver byggas om. Den nuvarande ramen på
15 miljoner kronor skulle därför behöva utökas
med ytterligare 15 miljoner kronor per år för att
minska underhållsskulden.

Investeringskostnader för nya exploateringsområden
Uppförande av nya stadsdelar/exploateringsområden är nästan alltid förknippade med såväl
investerings- som driftskostnader, till exempel utbyggnad av allmän mark, renovering av
kajer/kajstråk, gång- och cykelvägar, skötsel
av nya gator, parker och stråk som tillskapas
Dessa investeringar finansieras till stor del av
försäljningsintäkter men inte alltid fullt ut. Ett
exempel är Södra kajen som kräver flytt av
industrispår och upprustning av kajer, vilket
försäljningsintäkterna inte kan bära. För Södra
kajen kommer även saneringsåtgärder att kräva
kommunal finansiering i form av driftsmedel.

Personalnämnd
Personalnämnden inrättades 22 juni 2015 och den 30 november 2015 fastställdes
personalnämndens reglemente. 2016 är personalnämndens första verksamhetsår.
Personalnämnden har under 2016 arbetat med att hitta sin roll som Sundsvalls kommuns
politiska organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare. Under det första verksamhetsåret har arbete skett för att nämnden
ska kunna leva upp till sitt nyinrättade reglemente och de krav och rutiner som finns för
Sundsvalls kommuns nämnder, exempelvis för mål och resursplan och internkontroll.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Personalnämnd

Personalnämnden redovisar överskott
Personalnämndens resultat för 2016 är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Den främsta
orsaken till överskottet är att nämnden inte har
använt budgeterade pengar för köp av tjänst
fullt ut.
Personalnämnden har ingen personal
anställd utan delar förvaltning (koncernstaben)
med kommunstyrelsen. Personalkostnaderna,
utöver arvoden till ledamöter och ersättare,
redovisas därför inom kommunstyrelsen.
Framtida utmaningar
Ett utvecklingsområde är att tydliggöra om personalnämnden har mandat att ta fram styrdoku-

Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-0,3

-0,1

0,0

0,2

ment inom personalområdet och följa upp dessa.
Personalnämnden är enligt sitt reglemente
Sundsvalls kommuns centrala organ för frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare. Nämnden
ansvarar även för att årligen följa upp förvaltningarnas arbete, eventuella avvikelse mot fastställda planer samt vilka resultat som utifrån
den arbetsgivarpolitiska strategin har uppnåtts.
Under hösten 2016 har frågetecken uppstått
om personalnämnden har mandat att ta fram
styrdokument som ska gälla för övriga nämnder
inom detta område. Personalnämndens mandat
från fullmäktige behöver därför utvecklas och
eventuellt tydliggöras.
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Miljönämnden
Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god
folkhälsa. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger
skador på miljö och skyddar medborgarens hälsa. En viktig uppgift är att ha ansvar för
tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

Miljönämnd

-18,2

-17,1

-16,6

1,1

förebyggande och granskande miljöarbete

-17,0

-15,8

-15,2

1,2

-1,2

-1,3

-1,4

-0,1

politisk verksamhet

Miljönämnden redovisar överskott
Miljönämndens resultat för 2016 är ett resultat på
1,1 miljoner kronor. Nämndens kostnader är lägre
än budgeterat medan intäkterna är i nivå med
budget. Den främsta orsaken till resultatet är att
de 1,5 miljoner kronor som miljönämnden erhöll
i eget kapital 2016 för att klara projektledning för
MRP-uppdrag om giftfri miljö och arbete med
nytt verksamhetssystem inte har belastat resultatet i lika stor utsträckning som var budgeterat.
Övriga kostnader är också sammantaget något
mindre än budget.
Arbetsmiljö i fokus
Miljökontorets sjuktal för perioden december
2015 till november 2016 är 9,1 procent (9,6 procent för kommunen under samma period).
Ett av nämndens fyra mål är:
”Miljönämnden ska vara en professionell
och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att
arbetsmiljön på nämndens förvaltning ska
vara god med hög trivsel, välmående hos
medarbetare och låga sjuktal.”
Nämnden har fortsatt stort fokus på arbetsmiljöfrågorna. Miljökontoret för en ständig dialog på
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp om hur
god arbetsmiljö, trivsel och låga sjuktal ska nås.
Dialogen har resulterat i olika aktiviteter som
sammanfattas i 2016 års handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder som antagits av nämnden och följs
upp vid årets slut.
Medarbetarenkät
Den kommungemensamma medarbetarenkäten visar att miljökontoret ligger bättre än
kommunens genomsnitt för samtliga nyckeltal
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(arbetsmiljö, hållbart medarbetarengagemang
och kommunikativt ledarskap). Nämndens egen
medarbetarundersökning som görs tre gånger
per år visar sammantaget att 100 procent trivs på
kontoret och 96 procent anger att arbetsmiljön är
god på miljökontoret.
Effektiv och ändamålsenlig miljötillsyn
De kommande åren är det helt avgörande att Sveriges lokala tillsynsmyndigheter visar att de kan
utföra en effektiv och ändamålsenlig miljötillsyn
och livsmedelskontroll för att inte tillsynsområdena ska förstatligas. Områdena har varit föremål
för både utredningar och politisk diskussion och
ett förstatligande har diskuterats. Nu senast har
miljötillsynsutredningen tillsatts som bland annat
ska utreda eventuell förändring av tillsynsvägledningen, ökad styrning och uppföljning av tillsyn,
finansiering av tillsyn med mera.
En giftfri vardag
MRP-uppdraget som handlar om en giftfri vardag och att upprätta en kemikalieplan för kommunen pågår. De delar av uppdraget som handlar
om saneringsarbete av förorenade områden
fortskrider tack vare ett bra samarbete med stadsbyggnadskontoret där statsbidrag har beviljats
för flera saneringsobjekt, bland annat sågverken
Ankarsvik, Karlsvik, Skönviken och Kubikenborg samt etapp 2 av oljesaneringen vid Nacksta
som gränsar till Selångersån. Den egeninitierade
tillsynen med ansvarsutredningar har dock inte
hunnits med i planerad omfattning. Tillsamman med kultur- och fritidsförvaltningen har vi
arbetat med provtagning av markföroreningar
på vissa strandbad för att säkerställa att stranden
inte är farliga för hälsan.
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Lantmäterinämnd
Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Den
ansvarar också för myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) med flera.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Lantmäterinämnd

Lantmäterinämnden redovisar överskott
Lantmäterinämnden redovisar överskott på
2,4 miljoner kronor. Överskottet beror på ökat
bostadsbyggande som resulterat i fler ärenden
och att antal avslutade förrättningar också har
ökat. Även lägre personalkostnader på grund
av vakanta tjänster under året har bidragit till
nämndens överskott.
Framtida utmaningar
Verksamhetens utmaningar och fokusområden
de närmaste åren är enligt följande:
• Stora infrastrukturprojekt samtidigt som
planer för bostäder och andra samhällsbyggnadsprojekt ska genomföras, medför extra
arbete med olika typer av lantmäteriförrättningar.

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-2,1

0,4

-1,1

2,5

på mängden ansökningar kan detta arbete
också komma att kräva resurser i ett redan
ansträngt läge.
• Att inom befintliga ramar avsätta resurser
för fortsatt arbete med kvalitetsförbättringar av fastighetsregistret med tillhörande
karta. Detta arbete ingår i den kommunala
lantmäterimyndighetens åtagande och är
en förutsättning för ett fortsatt arbete med
digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen ska ge önskade
effektiviseringar på sikt.
• Fortsatt arbete med att minska ärendebalansen samtidigt som arbetsbelastningen ökar.
• Rekrytera och behålla personal på konkurrensutsedd marknad.
• Arbeta med ständiga förbättringar inom såväl arbetsmiljöområdet som i verksamhetens
arbetsprovesser bland annat utifrån medarbetareenkäten, ledningens genomgång samt
fokus på hälsoåret för alla medarbetare.

Foto: Anders Thorsell

• Ny lag om billigare utbyggnad av bredband trädde i kraft den 1 juli 2016 och den
innebär nya krav på kort hanläggningstid
av ledningsrätter för bredband. Beroende

Budget
2016

Ett av målen i den hållbara tillväxtstrategin för Sundsvall är att år 2021 bli fler än 100 000 invånare i kommunen.
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Överförmyndarnämnden Mitt
Överförmyndarnämnden Mitt är, från och med 1 januari 2011, en gemensam nämnd för
Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämndens uppgift är att ha tillsyn
och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämnden Mitt redovisar
underskott
Överförmyndarnämnden Mitt redovisar ett
underskott på 3,7 miljoner kronor. Orsaken är
bland annat ersättning till socialtjänstens förvaltarenhet för arvoden under perioden 20132015 på 1,1 miljoner kronor. Även verksamheten
för ensamkommande barn visar ett underskott
på 1,1 miljoner kronor.
Kartläggning av utvecklingsområden
Nämndens förvaltning har under hösten 2016
påbörjat ett arbete att identifiera och kartlägga
brister och utvecklingsområden i verksamheten.
Vad gäller handläggningen av ärenden enligt
föräldrabalken samt förvaltningschefens funktion finns omfattande behov av förändringar i
struktur, resurssättning, kompetens och arbetssätt. Insatser krävs för att skapa effektiva och i
övrigt rättssäkra rutiner inom olika handläggningsområden. Process- och flödeskartläggning
har påbörjats och fortsätter under 2017.
Säkerställa rättssäkerheten
Mycket tid och resurser under 2017 kommer
att behöva användas till överförmyndarkontorets utbildning och kompetensutveckling för
att säkerställa rättssäkerheten för de berörda
kommunernas medborgare. Kontoret kommer
att rekrytera en jurist och en nämndsekreterare
vars funktioner i dagsläget saknas i verksamheten. På sikt kommer rekryteringarena att
kunna bidra till att minska arbetsbelastningen
för handläggarna och förvaltningschefen samt
bidra till verksamhetens effektivitet, rättsäkerhet och den kompetenshöjning som behövs
inom kontoret.
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Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-10,9

-14,6

-9,8

-3,7

Arbetsmiljö
Personalen på överförmyndarkontoret vittnar
om en arbetsmiljö med hög stressnivå på grund
av att utredar- och handläggarfunktionen har
varit hårt ansatta under en lång tidsperiod. De
omställningar som förvaltningen genomgår
avseende bland annat ansvarsfördelning av
arbetsuppgifter och framtagande av nya handläggningsrutiner, bidrar också till en pressad arbetssituation. Att värna om personalens mående
är en grundförutsättning för att nämnden ska
kunna genomföra det omfattande åtgärdspaket
som arbetas fram för verksamheten i sammarbete med kommunstyrelsen i Sundsvall kommun under 2017.
Resursförstärkning
Större insatser kommer att genomföras 2017 för
att särskilt årsräknings- och arvoderingsprocesserna ska kunna fungera väl långsiktigt. Till
detta kopplas kompetenshöjande insatser för
ställföreträdare. Andra processer kan komma
att få stå tillbaka i väntan på att verksamheten
har nödvändigt utrymmer att utveckla dem.
Resursförstärkning behövs för att kunna hantera frågor inom särskilt ekonomi, HR, nämndsadministrativa funktioner och olika former av
processarbete. Med stöd av kommunstyrelsen i
Sundsvalls kommun tas nu ett helhetsgrepp om
frågor som under lång tid varit eftersatta
i verksamheten.

nämnder, bolag och kommunalförbund

Valnämnd
I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten.
Valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige samt Europarlamentet.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Valnämnd

Valnämnden redovisar ett resultat som är
lika med budget
Valnämndens budget för 2016 uppgår till
100 000 kronor. Valnämnden redovisar ett resultat
som är lika med budget.

Kommunrevision
Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning följa upp och granska
kommunens verksamhet och ekonomi. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen består
av sju förtroendevalda revisorer.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Kommunrevision

Ett mindre överskott
Årets resultat ger ett mindre överskott på
0,2 miljoner kronor. Kostnader för revisionsgranskningar som genomförts under 2016
men det som inte fakturerats vid bokslutet, har
kostnadsförts på 2016.
Revisionsgranskningar 2016
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och
nämndernas ansvarsutövande, vilket årligen genomförs som en grundläggande revisionsinsats.
Fördjupade granskningar har bland annat
gjorts på områden som socialsekreterarnas
arbetssituation, styrning genom övergripande
styrdokument, styrning genom styrdokument inom socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, styrning genom styrdo-

Budget
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Budgetavvikelse

-2,6

-2,4

-2,8

0,2

kument inom socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden - styrning på enhetsnivå,
granskning av kommunens strategiska arbete
med att skapa säkra fysiska miljöer och granskning av kommunens löneadministration samt
uppföljning av tidigare granskning. Vidare har
revisorerna gjort en uppföljning av de tidigare
gjorda granskningarna av ramavtal (2014) samt
kontroll, insyn och tillsyn av externa utförare
(2015).
Tillsammans med granskning av delårsrapport och årsredovisning är de grundläggande
och fördjupade granskningarna underlag för
den revisionsberättelse i vilken revisorerna ska
uttala sig om ansvarsfrihet för ledamöter i
kommunens styrelser och nämnder.
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Det bor totalt 97 338 personer i Sundsvalls kommun
(per den 31 december 2015).
Av dessa bor 23 473 personer på landsbygden,
utifrån den definition som kommunen använder.
motsvarar
cirka 24 procent av befolkningen.
SimonDet
Meurling,
naturpedagog

Foto: Anders Nilsson

på naturskolan. Undervisar
skolklasser i friluftslära.
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BOLAGSUPPFÖLJNING

Stadsbacken AB
För Stadsbackenkoncernen har en separat och mer utförligt årsredovisning framställts.
Det som redovisas här är utdrag ur denna årsredovisning.

Koncernen
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

100,7

160,0

148,0

21,5

59,3

Främsta förklaringen till resultatförbättringen var ett starkt resultat i Mitthem AB (57,5 mnkr)
som kraftigt översteg budgeten (42,5 mnkr). Den främsta anledningen var återföringen av tidigare
gjorda nedskrivningar (netto 29,5 mnkr).

Moderbolaget Stadsbacken AB
Stadsbacken AB äger och förvaltar aktier i de flesta bolag som kommunen använder
till sina verksamheter.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

-19,9

-12,2

-16,5

0,2

7,6

11,1

Bolaget har netto mottagit koncernbidrag med 11,1 miljoner kronor. Främsta avvikelserna jämfört med
budget avsåg utdelning från dotterföretag (4,7 mnkr), lägre personalkostnader (1,4 mnkr) och lägre
finansiella kostnader (1,0 mnkr) tack vare lägre räntenivå än budgeterat. Justerat med utdelningen från
dotterföretag, som inte var budgeterad, uppgick resultatförbättringen till 2,9 mnkr.
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Sundsvall Logistikpark AB
Sundsvall Logistikpark leder och samordnar kommunkoncernen för att utveckla ett
transportcentrum för hamn-järnväg-landsväg i området Tunadal-Korsta-Ortviken.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

-3,7

-3,4

-2,9

0,0

0,4

3,2

Bolaget har under året mottagit koncernbidrag med 3,2 miljoner kronor. Resultat var marginellt bättre
än budgeterat.

Mitthem AB
Mitthem är ett bostadsbolag som äger och hyr ut bostäder med hyresrätt. De flesta av
fastigheterna finns i Sundsvalls tätort.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

15,0

57,5

89,6

5,4

42,5

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag 2016. Mitthem ska dock lämna en utdelning till Stadsbacken
med 0,7 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till det starka resultatet var återföringen av tidigare
gjorda nedskrivningar (netto 29,5 mnkr) då marknadsvärdet på fastigheterna ökade under året.

Sundsvall Vatten AB
Sundsvall Vatten äger de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls
kommun. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av MittSverigeVatten på uppdrag
av Sundsvall Vatten.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

0,0

4,3

16,5

1,8

4,3

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag 2016. Exkluderat den budgeterade fonderingen med
7,3 miljoner kronor var resultatet 3 miljoner kronor sämre än budgeterat. Främsta orsaken var högre
driftskostnader (5,1 mnkr) för utförda entreprenader samt ett flertal skador i samband med källaröversvämningar som inte fullt ut kompenserades av resultatförbättringar på andra poster.
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Sundsvall Energi AB
Sundsvall Energi medverkar till att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och
utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att uppnå en
miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling.
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

92,4

104,1

51,2

20,9

11,7

10,0

Koncernen har under året lämnat koncernbidrag med 10,0 miljoner kronor. Anledningen till resultatförbättringen i koncernen var starka resultat i dotterföretagen Sundsvall Elnät AB, ServaNet AB och
Korsta Oljelager AB.
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

49,7

42,2

1,2

-29,4

-7,5

5,0

Bolaget har netto mottagit koncernbidrag med 5,0 miljoner kronor. Främsta förklaringen till resultattappet var ökade råvarukostnader (17,0 mnkr) på grund av produktionsstörningar som inte fullt ut
kompenserades av resultatförbättringar för andra poster. Beaktat det relativt varma vädret under året
och produktionsstörningarna får resultatet ändå betraktas som relativt starkt även om budgeterat
resultat inte uppnåddes.

Reko Sundsvall AB
Reko Sundsvall arbetar med kommunens avfallshantering och renhållning. Bolaget har
uppdraget genom avtal att biträda kommunen vid fullgörande av uppgifter avseende
avfallshantering och renhållning, enligt miljöbalkens bestämmelser samt gällande
renhållningsordning och avfallsplan.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

3,8

0,4

2,1

3,8

-3,5

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag 2016. Resultatförsämringen berodde främst på för lågt
budgeterade kostnader för sophämtningen (3,9 mnkr).

ÅRSREDOVISNING 2016

nämnder, bolag och kommunalförbund

87

Korsta Oljelager AB
Korsta Oljelager äger och driver oljeanläggningen i Korsta och lagrar oljeprodukter.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

1,0

5,0

0,3

0,0

4,0

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag under 2016. Båda oljebergrummen var uthyrda under hela året
till externa hyresgäster, vilket medförde högre intäkter och därmed bättre resultat än budgeterat.

Sundsvall Elnät AB
Sundsvall Elnät arbetar med att utveckla infrastrukturen i Sundsvall vad gäller
nätanläggningar.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

30,6

38,3

33,9

41,0

7,7

15,0

Bolaget har under året lämnat koncernbidrag med 15,0 miljoner kronor. Den höga nivån på investeringssidan (bolagets egna samt bredbandsinvesteringar hos andra delägare i ServaNet) bidrar till lägre
redovisade kostnader då en större del av utgifterna endera aktiveras i balansräkningen eller vidarefaktureras. Finansnettot (exklusive säkringarna av nätförlusterna) var 3,7 miljoner kronor bättre än
budget till följd av lägre räntekostnader (1,0 mnkr), aktieutdelning från ServaNet (1,7 mnkr) och
uppskrivning av aktierna i Norrsken (1,0 mnkr).

ServaNet AB
Servanet är ett öppet stadsnät som finns i Sundsvall, Härnösand, Timrå, och Ånge. Under
2014 vidgades ägandet till att även omfatta Berg, Ragunda och Strömsunds kommuner.
Utbyggnation av nätet pågår i dessa tre kommuner.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

2,6

10,7

6,8

3,6

8,1

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag under 2016. Under året tillkom Timrå kommun som delägare
i bolaget. Resultatförstärkningen var i sin helhet en effekt av den fortsatt stora efterfrågan på nyanslutningar.
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SKIFU AB
SKIFU arbetar för att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att förvärva,
äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, och att avyttra
sådana fastigheter med bästa möjliga resultat.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

13,2

12,6

8,1

8,7

-0,7

0,3

Bolaget har under året mottagit koncernbidrag med 0,3 miljoner kronor. Det något försämrade resultatet jämfört med budget beror till största delen på senare inflyttningar av hyresgäster till nya lokaler
samt något högre underhållskostnader.

Sundsvalls Hamn AB
Sundsvalls Hamn ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är
samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i området.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

0,1

0,0

0,0

0,1

-0,1

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag under 2016.

Sundsvall Oljehamn AB
Sundsvall Oljehamn ansvarar för säkerhets- och miljöarbetet inom sitt verksamhetsområde samt samordnar i övrigt det övergripande säkerhetsoch miljöarbete i
oljehamnen på Vindskärsudde.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

4,3

4,6

4,8

3,1

0,3

4,6

Bolaget har under året lämnat koncernbidrag med 4,6 miljoner kronor. Bolaget redovisade en
marginell resultatförbättring.
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Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Näringslivsbolaget är ansvarigt för kommunens näringslivsservice och syftet är att
på lång sikt stärka företagsklimatet genom att öka företagens konkurrenskraft och
förnyelsen i näringslivet. Bolaget ansvarar även för turistbyråverksamheten och
genomför Stadsbackens sponsring av elitidrott samt evenemang.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Bolaget har inte erhållit koncernbidrag under 2016. Bolaget har på uppdrag av kommunen bedrivit
flytta-hit-service och har under året varit involverad i över femtio ärenden för inflyttade familjer.

Midlanda Fastigheter AB
Midlanda Fastigheter förvaltar byggnader och mark som hyrs ut till det helägda
dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB. Bolaget ägs till 84 procent av Stadsbacken och
resterande 16 procent av Timrå kommun.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

0,0

-3,1

-2,5

-1,4

-3,1

1,1

Bolaget har under året lämnat koncernbidrag med 1,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror
på att Midlanda Fastigheter lämnat aktieägartillskott med 4,3 miljoner kronor till Midlanda Flygplats.
I samband med lämnat aktieägartillskott har andelar i dotterbolag skrivits ned med motsvarande
belopp och belastar resultaträkningen som en nedskrivning. Justerat för nedskrivningen, som inte
ingick i budgeten, var resultatet 1,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Midlanda Flygplats AB
Midlanda Flygplats bedriver den operationella driften av Sundsvall-Timrå Airport.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

-6,5

-5,4

-2,5

-3,4

1,1

1,1

Bolaget har under året mottagit koncernbidrag med 1,1 miljoner kronor. Den positiva differensen beror
främst på ökade intäkter.
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Norra Kajen Exploatering AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en planerad och strukturerad
omdaning av Norra Kajen-området utveckla detsamma till Norrlands mest intressanta
bebyggelseområde och därigenom bidra till att utveckla Sundsvall till en mer attraktiv
stad. Området skall utvecklas i linje med kommunens målsättning för stadens utveckling
vilken fastslagits i ”Stadsvision Sundsvall..
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

-2,9

-3,9

-0,8

-12,0

-1,0

0,0

Foto: Anders Nilsson

I budget låg avyttring av kvarter 8 som en intäkt. Avyttringen beräknas ske först under 2017.
Investeringar i fastigheten Skönsberg 1:4 är i stort sett klara, där kommunens städ-, gatu-, park,
fordon- och verkstadsverksamheterhar etablerat sig. Under 2016 har cirka 20 miljoner kronor
investerats i fastigheten och den totala investeringsnivån beräknas bli 30 miljoner kronor i fastigheten
och 6 miljoner kronor i verksamhetsanpassning.
Under året har det varit fortsatt full aktivitet på Norra kajen. Mitthems trygghetsboende och
vanliga hyreslägenheter i kvarter 1 och 2 har blivit färdiga för inflyttning. Sundsvalls kommun bygger
ett äldreboende i kvarter 5. I tre kvarter där byggnation pågår kommer inflyttning att ske under 2017.
I ytterligare tre kvarter kommer byggstart att ske våren 2017. Avtal om byggnation av resterande
kvarter i detaljplan 1B kommer att tecknas under 2017.

Stadsvision Sundsvall visar hur vi vill att Sundsvall ska utvecklas. Visionen togs fram 2007 och siktar mot år 2037.
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UPPFÖLJNING KOMMUNALFÖRBUND

Medelpads Räddningstjänstförbund
Med lagen som utgångspunkt har förbundet fått ett ägaruppdrag av
medlemskommunerna under perioden 2012-2015. Uppdraget innebär att förbundet ska
bidra till en förbättrad trygghet för de som bor och vistas i Sundsvalls, Timrå och Ånge
kommuner.
Under 2016 trädde ett nytt ägaruppdrag i kraft. I detta förtydligas Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF:s) målsättning, vision och värdegrund enligt följande:
• MRF ska ha som målsättning att tillhöra landets ledande räddningstjänster inom både räddning
och förebyggande arbete. Ett aktivt framtids- och utvecklingsarbete är av största vikt. Visionen är
ett tryggt och säkert samhälle.
• MRF ska uppfylla intentionerna i värdeorden från sitt eget värdegrundsarbete (Vår viktiga vardag),
dessa är ”vi visar omtanke”, ”vi söker kunskap” och ”vi skapar trygghet”.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

Koncernbidrag 2016

0,8

2,1

0,8

0,8

1,3

0,0

Från ägarkommunerna har MRF kravet om ett resultat på 2 procent av omsättningen sett i ett treårsperspektiv. Ägarkommunerna har ställt detta krav bl.a. för att MRF ska kunna finansiera sina egna
investeringar.
Med ett resultat på 2,1 miljoner kronor uppfyller MRF inte ägarmålet i ett treårsperspektiv om ett
resultat på 2 procent. Även om MRF inte nått 2 procentmålet för 2016 så har förbundet klarat av att
finansiera sina investeringar med egna medel, som då delvis kommer från tidigare års resultat som
överstigit målet.
För 2016 redovisar förbundet ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor över det budgeterade. Budgeterat resultat för året var 0,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen
mot budget beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft en vakant tjänst inom avdelningen för verksamhetsstöd under tio månader och tre vakanta tjänster på förebyggande avdelningen
under cirka fem månader.
Fler än förväntat valde att gå i pension under året. Detta genererar ett överskott mot budget på
0,6 miljoner kronor. MRF har arbetat för att anställda ska ta ut sina semesterdagar. För deltidspersonalen gäller att omsättningen av personal successivt har ökat. Under året genomfördes rekrytering av
cirka 15 nya medarbetare.
Årets investeringar, till exempel nytt ledningsfordon samt nytt transportfordon till Stöde som finns
i den årliga investeringsplanen har genomförts. Avsikten var att under ta en ny resurstank i drift 2015.
Denna blev försenad och kom inte att levereras förrän under 2016.
Komplettering av nytt andningsskydd har påbörjats under 2016 och kommer att slutföras under
våren 2017. Detta medför att investeringarna 2016 bara uppgår till 4,7 miljoner kronor och inte som
budgeterat 7 miljoner kronor.
Under året gjorde MRF 2 023 registrerade insatser, en ökning med 202 insatser från föregående år.
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Biogas i Mellannorrland AB
Biogas Mellannorrland AB startades i februari 2016 och ägs gemensamt av Sundsvalls
(50 procent) Östersunds( 31 procent) och Hudiksvalls (19 procent) kommuner:
Utgångspunkten för bolagets arbete är de slutsatser och antaganden som projektet Biogas i Mellannorrland kom fram till. De slutsatser och antaganden som projektet gjorde har delats upp i fyra
områden; miljö, teknik, juridik och ekonomi. Delområdena ska gås igenom, analyseras, uppdateras
och återrapporteras till ägarna inför ett kommande beslut om en investering i ett biogaskombinat ska
genomföras eller inte. Detta utredningsarbete ska genomföras på ett år och i planeringen ingår att
redovisa en slutrapport för styrelsen i början på mars 2017.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
MRP
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Avvikelse
MRP/utfall

-2,5

-1,9

-

-

0,7

Koncernbidrag 2016

Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv och helt enligt fastställd
verksamhetsplan.
Bolaget har en ekonomisk ram på 3 miljoner kronor för ett års verksamhet vilket för 2016 motsvarar 2,5 miljoner kronor. Utfallet blev -1,9 miljoner kronor och eftersom bolaget inte haft några intäkter
innebär detta ett negativt resultat på motsvarande belopp.

Scenkonst Västernorrland AB
Bolagets uppdrag är att producera, förmedla, främja och utveckla verksamhet inom
musik-, teater-, dans-, och filmområdet, liksom annan därmed förenlig och närstående
scenisk kulturell verksamhet. Landstinget Västernorrland äger 60 procent och
Sundsvalls kommun 40 procent av bolaget.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

-0,4

2,1

1,4

Scenkonst Västernorrland skapar scenkonst av bredd och kvalitet. Goda exempel från 2016 är musikalen Ingvar – en musikalisk möbelsaga, dansföreställningen Carmen, dokumentärfilmen Kjell Lönnå –
ett liv i körsång och Mozarts Requiem som sattes upp i samarbete med Folkoperan, Riksteatern,
Scen Sundsvall, Eric Ericssons Kammarkör och lokala körer.
Scenkonst Västernorrland nådde med sin samlade verksamhet en publik på 128 765 personer med
2 557 olika aktiviteter. 53 procent av aktiviteterna riktades till barn och unga. Pedagogisk verksamhet bedrevs genom bland annat dansklasser, filmworkshopar i skolan och den årligt återkommande
jazzkursen för unga jazzmusiker.
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UPPFÖLJNING ÖVRIGA BOLAG

Svenska Kommun Försäkrings AB
Bolaget ägs tillsammans med Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Trondheim
Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå kommuner.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2016

Utfall
2015

Utfall
2014

19,2

26,3

26,2

Bolaget SKFAB koordinerar och leder risk- och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna.
Sundsvalls kommun äger 26,9 procent av aktierna i bolaget.

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2016

Utfall
2015

Utfall
2014

-12,9

-93,1

122,1

Bolaget ägs av Sundsvall (50 procent) och Gävle (50 procent) kommuner. Bolaget har bildats för att
aktieägarna i samverkanlångsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt ska kunna hantera och
utjämna framtida ökad kostnadsbelastning avseende pensioner för kommunanställda samt ökade kostnader i kommunal äldreomsorg.
Bolaget ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens andel i bolaget redovisas som
en kortsiktig placering.
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Resultaträkning, mnkr
Kommunen

Koncernen

Not

Utfall
2016

Utfall
2015

MRP
2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Verksamhetens intäkter

1

1 231,7

1 137,8

1 100,0

2 936,7

2 715,7

Verksamhetens kostnader

2

-6 328,8

-6 128,7

-6 158,2

-7 557,8

-7 189,7

Jämförelsestörande poster

3

-

40,1

-

-

40,1

Avskrivningar

4

-264,7

-263,8

-267,0

-492,4

-511,6

-5 361,8

-5 214,6

-5 325,2

-5 113,5

-4 945,5

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter

5

4 782,0

4 584,5

4 863,8

4 782,1

4 584,5

Generella statsbidrag och utjämning

6

686,0

631,0

579,4

686,0

631,0

Finansiella intäkter

7

129,9

144,6

132,3

16,3

11,3

Finansiella kostnader

8

-105,3

-112,3

-132,0

-112,3

-126,7

-

-

-

-

-

130,8

33,2

118,3

258,6

154,6

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

-

-

Skatt på årets resultat

-

-

-

-42,2

-19,5

130,8

33,2

118,3

216,4

135,1

Jämförelsestörande finansiell kostnad
Resultat före extraordinära poster och skatt

Foto: Sundsvalls kommun

Årets resultat

Sundsvalls första ungdomsfullmäktige.
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Kassaflödesanalys, mnkr
Kommunen
Not

Koncernen

2016

2015

2016

2015

130,8

33,2

216,4

135,1

292,9

313,9

538,0

501,8

-21,9

-32,9

-27,4

-38,1

-158,0

-173,1

-89,9

-129,7

243,8

141,1

637,1

469,1

-588,6

-628,7

-1 291,5

-1 379,4

1,0

21,2

84,6

144,9

-14,8

-3,0

-11,1

-0,1

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering ej likviditetspåverkande poster

9

Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Justering rörelsekapitalförändring

10

Verksamhetsnetto

Investeringar
Inköp av materiella och immateriella tillgångar
Avyttrade materiella och immateriella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar

1,2

Investeringsnetto

0,0

-601,2

-610,5

-1 218,0

-1 234,6

6 265,4

6 432,5

6 263,7

6 489,2

Amortering av långfristiga skulder

-5 932,8

-5 356,8

-5 836,3

-5 381,3

Ökning av långfristiga fordringar

-1 310,0

-1 677,0

-159,6

-

1 015,7

1 307,5

0,4

6,1

116,1

0,0

Finansiering
Nyupptagna lån

Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av kortfristig utlåning
Ökning av kortfristig utlåning

-18,8

Ökning av kortfristiga placeringar

-16,0

-16,0

-16,0

-16,0

Avyttrade kortfristiga placeringar

44,2

91,8

44,2

91,8

Finansieringsnetto

47,7

898,1

296,4

1 189,8

-309,7

428,7

-284,5

424,3

Årets kassaflöde

0,0

Likvida medel vid årets början

20

731,4

302,9

746,5

322,2

Likvida medel vid årets slut

20

421,7

731,5

462,0

746,5

-309,7

428,6

-284,5

424,3

Förändring av likvida medel
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Not

Kommunen

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
11

1,4

2,8

17,5

18,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

12

3 652,1

3 680,0

9 568,4

8 706,9

Maskiner och inventarier

13

178,9

168,4

430,3

413,2

885,1

544,1

1 213,7

1 243,5

4 716,1

4 392,5

11 212,4

10 363,6

371,5

366,5

3,5

2,1

13,1

3,4

13,1

3,4

4 688,9

4 394,6

222,9

63,7

-

77,6

83,7

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

14

Bostadsrätter
Långfristiga fordringar

15

Uppskjuten skattefordran

16

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 073,5

4 764,5

317,1

152,9

Summa anläggningstillgångar

9 791,0

9 159,8

11 547,0

10 535,3

18,4

20,7

18,4

20,7

227,7

238,8

227,6

238,8

1,1

1,3

22,9

17,4

228,8

240,1

250,6

256,2

41,7

60,0

202,7

195,2

525,5

342,2

806,0

624,3

567,2

402,2

1 008,7

819,5

Bidrag till statlig infrastruktur

17

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

Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

18

Summa fordringar

Kortfristiga placeringar

19

533,5

556,9

579,7

609,0

Kassa och bank

20

421,7

731,5

462,0

746,5

1 751,1

1 930,7

2 301,0

2 431,2

11 560,5

11 111,2

13 866,4

12 987,2

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Not

21

varav årets resultat

Kommunen

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2 781,5

2 650,7

3 078,8

2 863,0

130,8

33,2

216,4

135,1

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

22

272,5

260,1

333,8

323,0

Övriga avsättningar

23

126,4

133,4

234,1

169,6

-

-

13,0

10,1

-

-

290,1

247,3

398,9

393,5

871,0

750,0

Minioritetsintresse
Uppskjuten skatteskuld

24

Summa avsättningar

SKULDER
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

25

7 348,0

6 923,2

8 021,0

7 596,3

Övriga långfristiga skulder

26

28,4

18,8

351,4

326,7

7 376,4

6 942,0

8 372,4

7 923,0

216,8

215,7

216,8

220,5

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Kortfristiga räntebärande skulder

61,1

51,5

59,5

60,9

Leverantörsskulder

277,5

289,2

378,7

402,5

Övriga kortfristiga skulder

448,3

568,6

889,2

767,3

Summa kortfristiga skulder

1 003,7

1 125,0

1 544,2

1 451,2

SUMMA SKULDER

8 380,1

8 067,0

9 916,6

9 374,2

11 560,5

11 111,2

13 866,4,6

12 987,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Ansvarsförbindelser och panter
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulder eller avsättningar

27

2 276,4

2 374,5

2 318,0

2 422,2

Borgensåttaganden

28

728,3

729,9

55,6

56,9

Pensionsförpliktelser, kommunala bolag m m

29

16,5

16,5

-

-

3 021,2

3 120,9

2 373,6

2 479,1

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER
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Noter kommunen och sammanställd redovisning
mnkr
Not 1

Kommunen

Koncernen

Verksamhetens intäkter kommunen

2016

2015

2016

2015

Avgifter

207,5

269,9

454,2

454,8

Bidrag

592,4

486,7

604,6

520,4

19,9

10,2

19,6

75,3

Hyror

206,2

203,8

597,2

569,1

Övriga intäkter

205,6

167,2

1 261,1

1 096,1

1 231,7

1 137,8

2 936,7

2 715,7

Realisationsvinster

Summa

Not 2

Kommunen

Verksamhetens kostnader kommunen

2016

Bidrag
Personalkostnader
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa

Koncernen
2015

2016

2015
-336,5

-392,6

-411,3

-392,6

-3 938,4

-3 824,0

-4 455,3

-4252

-346,7

-336,5

-809,5

-759,9

-1 651,1

-1 556,9

-1 900,4

-1 841,3

-6 328,8

-6 128,7

-7 557,8

-7 189,7

Kommunen
Leasingkostnader, operationella
Avtalade leasingavgifter att betalas

Mark, byggnader
och tekniska anl.

Maskiner och
inventarier

Totalt

Inom 1 år

10,1

20,4

30,5

1-5 år

34,9

24,5

59,4

> 5 år

28,4

0,0

28,4

Not 3

Kommunen

Jämförelsestörande intäkter
Återbetalning från AFA-försäkring
Summa

Not 4

2015

2016

2015

-

40,1

-

40,1

0,0

40,1

0,0

40,1

Kommunen

Avskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa

Not 5

Koncernen

2016

2015

2016

-1,4

-1,7

-2,0

-2,3

-222,3

-211,6

-296,4

-422,8

-36,9

-35,3

-189,9

-71,3

-4,1

-15,2

-4,1

-15,2

-264,7

-263,8

-492,4

-511,6

Kommunen

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

100

Koncernen

2016
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Koncernen

2016

2015

2016

2015

4 797,5

4 588,4

4 797,5

4 588,4

-20,1

4,2

-20,1

4,2

4,7

-8,1

4,7

-8,1

4 782,1

4 584,5

4 782,1

4 584,5

Not 6

Kommunen

Koncernen

Generella statsbidrag och utjämning

2016

2015

2016

2015

Inkomstutjämningsbidrag

564,9

522,8

564,9

522,8

Strukturbidrag
Regleringsavgift

10,1

10,1

-3,3

-3,8

-3,3

-3,8

Kostnadsutjämningsavgift

-79,7

-59,4

-79,7

-59,4

Avgift till LSS utjämning

-21,1

-21,3

-21,1

-21,3

Kommunal fastighetsavgift

165,1

161,3

165,1

Generella bidrag från staten
Summa

161,3

60,1

21,3

60,1

21,3

686,0

631,0

686,0

631,0

Av det generella statsbidraget på 55,6 mnkr med anledning av flyktingsituationen har 41,7 mnkr intäktsförts 2016.

Not 7
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter från bolagen

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015

0,4

0,3

9,8

2,8
-

94,1

107,1

-

Borgensavgift

4,0

3,7

-

Valutakursvinster

1,3

0,0

1,3

Utdelning koncernbolag

0,0

25,0

25,0

-

-

Vinst vid försäljning av finansiella tillgångar

4,8

8,2

4,8

8,2

Övriga finansiella intäkter

0,3

0,3

0,4

0,3

129,9

144,6

16,3

11,3

Summa

Not 8

Kommunen

Koncernen

Finansiella kostnader

2016

2015

2016

2015

Ränta på långfristiga lån och koncernkonto

-96,4

-101,5

-103,4

-115,9

Ränta på pensionsavsättningar

-3,1

-3,4

-3,1

-3,4

Förlust vid avyttring av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,8

-7,4

-5,8

-7,4

-105,3

-112,3

-112,3

-126,7

Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9

Kommunen

Koncernen

Justering av av ej likviditetspåverkande poster

2016

2015

2016

2015

Avskrivningar

260,6

248,6

490,4

496,6

Nedskrivningar

4,4

32,9

4,4

32,9

Upplösning bidrag statlig infrastruktur

2,3

2,3

2,3

2,3

Avsättningar

27,4

44,2

101,5

40,3

Realisationsvinster

-6,4

-6,8

-71,6

-73,3

Periodiserade investeringsbidrag

-0,4

-0,4

-0,4

-7,0

Periodiserade realisationsvinster

-6,3

-6,9

-6,3

-6,9

Övrigt

11,3

Summa

292,9

Not 10

Kommunen

313,9

17,7

16,9

538,0

501,8

Koncernen

Justering av rörelsekapitalets förändring

2016

2015

2016

2015

Ökning (-) eller minskning (+) av förråd eller

11,4

-82,4

5,7

-42,0

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

-146,1

-111,0

-189,2

-87,6

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

-23,3

20,2

93,6

-0,1

-158,0

-173,2

-89,9

-129,7
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Not 11

Kommunen

Immatriella anläggningstillgångar

Koncernen

2016

2015

2016

2015

27,6

27,6

27,6

27,6

IT-system
Nyttjandeperiod 5 år
Anskaffningsvärde vid årets början
-varav internt upparbetade

4,0

4,0

4,0

4

Anskaffningar under året

0,0

0,0

0,0

0

Försäljningar och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0

Avskrivningar tidigare år

-24,8

-23,1

-24,8

-23,1

Avskrivningar under året

-1,4

-1,7

-1,4

-1,7

Redovisat värde vid årets slut

1,4

2,8

1,4

2,8

Kommunen
Elcertifikat och utsläppsrätter

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

-

-

11,7

10,6

Anskaffningar under året

-

-

7,5

2,4

Försäljningar under året

-

-

-7,7

-1,3

0,0

0,0

11,5

11,7

Nyttjandeperiod 1 år

Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Nyttjanderätter

Koncernen

2016

2015

2016

2015

-

-

0,9

1,0
0,0

Nyttjandeperiod 20 år
Anskaffningsvärde vid årets början
Anskaffningar under året

-

-

-

Försäljningar under året

-

-

-

0,0

Avskrivningar tidigare år

-

-

-0,1

-0,1

Avskrivningar under året

-

-

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,8

0,9

Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Nyttjanderätter

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

-

-

3,0

0,0

Nyttjandeperiod 5 år
Anskaffningar under året

-

-

0,0

3,0

Försäljningar under året

-

-

0,0

0,0

Avskrivningar tidigare år

-

-

-0,3

0,0

-

-

-0,6

0,0

0,0

0,0

2,1

3,0

Avskrivningar under året
Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Koncessioner, patent, licenser varumärken

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

-

-

0,5

0,0

Anskaffningar under året

-

-

1,4

0,5

Försäljningar under året

-

-

0,0

0,0

Avskrivningar tidigare år

-

-

0,30

0,0

-

-

-0,3

0,0

0,0

0,0

1,6

0,5

Nyttjandeperiod 5 år

Avskrivningar under året
Redovisat värde vid årets slut
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Kommunen
Goodwill

Koncernen

2016

2015

2016

2015

-

-

1,2

1,2

Anskaffningar under året

-

-

0,0

0

Avskrivningar tidigare år

-

-

-1,0

-0,7

-

-

-0,2

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

Nyttjandeperiod 5 år
Anskaffningsvärde vid årets början

Avskrivningar under året
Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Totalt immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde vid årets början

Koncernen

2016

2015

2016

2015
40,4

27,6

27,6

45,0

Årets investeringar

0,0

0,0

8,9

5,9

Årets försäljningar

0,0

0,0

-7,7

-1,3

Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 12
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

27,6

27,6

44,8

45,0

-24,8

-23,1

-26,2

-23,9

-1,4

-1,7

-2,3

-2,3

-26,2

-24,8

-28,5

-26,2

1,4

2,8

17,5

18,8

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015

68,9

64,4

68,8

64,3

4,8

4,5

4,8

4,5

Försäljningar och utrangeringar

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Omfört till exploatering

-1,8

-

-1,8

-

Anskaffningsvärde vid årets slut

71,7

68,9

71,6

68,8

Redovisat värde vid årets slut

71,7

68,9

71,6

68,8

Markreserv mm
Anskaffningsvärde vid årets början
Årets investeringar

Kommunen
Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
- varav leasade verksamhetsfastigheter
Från pågående anläggning
Årets investeringar

Koncernen

2016

2015

2016

2015

3 387,3

4 121,9

2 738,9

3 473,5

208,6

208,6

208,6

208,6

110,5

92,2

110,5

92,2

14,6

37,3

14,6

37,3

-0,3

-864,1

-0,3

-864,1

3 512,1

3 387,3

2 863,7

2 738,9

208,6

208,6

208,6

208,6

-1 241,9

-1 950,3

-1 296,2

-1 948,4

Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Anskaffningsvärde vid årets slut
- varav leasade verksamhetsfastigheter
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
- varav leasade verksamhetsfastigheter

-165,5

-150,7

-165,6

-150,7

Årets avskrivningar

-136,4

-128,8

-136,4

-184,7

Omklassificeringar

0

0

0

0,3

837,2

0,3

836,9

-1 378,0

-1 241,9

-1 432,3

-1 296,2

-180,4

-165,6

-180,4

-165,6

2 134,1

2 145,4

1 431,4

1 442,7

Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
- varav leasade verksamhetsfastigheter
Redovisat värde vid årets slut
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Kommunen

Koncernen

Fastigheter för affärsverksamhet

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

924,1

926,5

9 292,5

9054,8

-varav leasade fastigheter för affärsverksamhet

626,8

626,8

626,8

626,8

0,0

2,1

508,6

205,8
143,6

Från pågående anläggning
Årets investeringar

10,2

1,0

594,4

Omklassificering

0,0

0,0

1,0

50,3

Försäljningar och utrangeringar

0,0

-5,5

-5,8

-111,7
9 292,5

Anskaffningsvärde vid årets slut

934,3

924,1

10 390,7

-varav leasade fastigheter för affärsverksamhet

626,8

626,8

626,8

626,8

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-417,8

-379,6

-3 106,7

-2 918,8

-varav leasade fastigheter för affärsverksamhet

-296,1

-224,0

-296,1

-224,0

Årets avskrivningar

-43,4

-43,3

-240,6

-198,6

Omklassificeringar

0,0

0,0

-5,2

-50,3

5,1

4,0

61,0
-3 106,7

Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-461,2

-417,8

-3 348,5

-varav leasade fastigheter för affärsverksamhet

-332,2

-296,1

-332,2

-296,1

473,1

506,3

7 042,2

6 185,8

Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Publika fastigheter (gator, vägar parker)
Anskaffningsvärde vid årets början

Koncernen

2016

2015

2016

2015
1 135,5

1 277,3

1 135,5

1 277,3

Från pågående anläggning

13,5

85,9

13,5

85,9

Årets investeringar

32,1

131,2

32,1

131,2

Omklassificeringar

0,0

-8,1

0,0

-8,1

Utrangeringar

0,0

-67,2

0,0

-67,2

1 322,9

1 277,3

1 322,9

1 277,3

-413,3

-446,1

-413,3

-446,1

Årets avskrivningar

-37,6

-34,9

-37,6

-34,9

Omklassificeringar

0,0

0,5

0,0

0,5

Utrangeringar

0,0

67,2

0,0

67,2

-450,9

-413,3

-450,9

-413,3

872,0

864,0

872,0

864,0

Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Kommunen

Koncernen

Fastigheter för annan verksamhet

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

142,0

158,1

142,0

158,1

Från pågående anläggning

3,4

3,7

3,4

3,7

Årets investeringar

7,1

0,7

7,1

0,7

Omklassificeringar

0,0

8,1

0,0

8,1

Försäljningar och utrangeringar

0,0

-28,6

0,0

-28,6

Anskaffningsvärde vid årets slut

152,5

142,0

152,5

142,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-46,8

-70,1

-46,8

-70,1

Årets avskrivningar

-4,7

-4,6

-4,7

-4,6

Omklassificeringar

0,0

-0,7

0,0

-0,7

Försäljning och utrangeringar

0,0

28,6

0,0

28,6

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-51,5

-46,8

-51,5

-46,8

Redovisat värde vid årets slut

101,0

95,2

101,0

95,2
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Kommunen
Övriga fastigheter

Koncernen

2016

2015

2016

Anskaffningsvärde vid årets början

0,4

0,4

0,4

0,4

Anskaffningsvärde vid årets slut

0,4

0,4

0,4

0,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Redovisat värde vid årtes slut

Kommunen
Totalt mark, byggnader och tekniska
anläggningar

2015

Koncernen

2016

2015

2016

2015

5 867,2

6 406,8

13 637,4

13 886,6

Från pågående anläggning

127,4

183,9

636,0

387,6

Årets investeringar

68,8

174,7

653,0

317,3
50,3

Anskaffningsvärde vid årets början

Omklassificeringar

0,0

1,0

Omfört till exploatering

-1,8

-1,8

Försäljningar och utrangeringar

-0,5

-898,2

-6,3

-1 004,4

Anskaffningsvärde vid årets slut

6 061,1

5 867,2

14 919,3

13 637,4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-2 187,2

-2 846,3

-4 930,5

-5 383,7

-222,1

-211,6

-419,3

-422,8

Årets avskrivningar och nedskrivningar
Omklassificeringar

0,0

-0,2

-5,2

-50,5

Försäljningar och utrangeringar

0,3

870,9

4,1

926,5

-2 409,0

-2 187,2

-5 350,9

-4 930,5

3 652,1

3 680,0

9 568,4

8 706,9

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

I balansräkningsposten mark, byggnader och tekniska anläggningar ingår leasingobjekt med följande belopp

Kommunen

Koncernen

Leasingavtal

2016

2015

2016

2015

Anskaffningsvärde vid årets början

835,4

835,4

835,4

835,4

0,0

0,0

0,0

0,0

835,4

835,4

835,4

835,4

-461,6

-410,7

-461,6

-410,7

-50,9

-50,9

-50,9

-50,9

Ackumulerade avskrivningar avslutade leasingavtal

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-512,5

-461,6

512,9

-461,6

Redovisat värde vid årets slut

322,9

373,8

322,9

373,8

Årets avslutade leasingavtal
Anskaffningsvärde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar

Nuvärde av framtida minimileasavgifter
Verksamhetsfastigheter
Inom 1 år

18,7

18,3

18,7

18,3

Mellan 1-5 år

14,6

37,4

14,6

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Nuvärde totala minimileasavgifter

Senare än 5 år

33,3

55,7

33,3

55,7

Totala minimileasavgifter

38,1

57,9

38,1

57,9

Leasingskuld enligt balansräkningen

38,5

56,2

38,5

56,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Variabla avgifter som ingår i periodens
resultat
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Kommunen

Fastigheter för affärsverksamhet
Inom 1 år
Mellan 1-5 år
Senare än 5 år

Koncernen

2016

2015

2016

28,2

27,8

28,2

2015
27,8

112,9

111,2

112,9

111,2

0,0

27,4

0,0

27,4

Nuvärde totala minimileasavgifter

141,1

166,4

141,1

166,4

Totala minimileasavgifter

154,9

185,9

154,9

185,9

Leasingskuld enligt balansräkningen

346,6

380,5

346,6

380,5

33,9

32,9

33,9

32,9

Variabla avgifter som ingår i periodens
resultat

Not 13

Kommunen

Maskiner och inventarier

2016

Anskaffningsvärde vid årets början
- Varav leasade fordon

2016

2015

597,5

597,4

1 197,0

1 174,6

71,9

100,8

71,9

100,8

0,1

52,1

0,0

47,6

40,2

62,9

Från pågående anläggning
Årets investeringar

23,5

Omklassificeringar

24,7

Försäljningar och utrangeringar

-8,9
636,8

Anskaffningsvärde vid årets slut
- Varav leasade fordon

Koncernen
2015

0,0

11,7

-47,5

-19,7

-52,2

597,5

1 269,6

1 197,0

93,6

71,9

93,6

-71,9

-429,1

-428,5

-783,8

-748,9

- Varav leasade fordon

-19,9

-39,6

-19,9

-39,6

Årets avskrivningar

-36,9

-35,3

-74,1

-71,3

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
- Varav leasade fordon
Redovisat värde vid årets slut

-

-2,0

8,1

34,7

18,6

38,4

-457,9

-429,1

-839,3

-783,8

-32,1

-19,9

-32,1

-19,9

178,9

168,4

430,3

413,2

I balansräkningsposten maskiner och inventarier ingår leasingobjekt med följande belopp

Nuvärde av framtida minimileasavgifter
Fordon
Inom 1 år

13,0

9,5

13,0

9,5

Mellan 1-5 år

23,0

24,9

23,0

24,9

0,2

0,3

0,2

0,3

Nuvärde totala minimileasavgifter

Senare än 5 år

36,2

34,7

36,2

34,7

Totala minimileasavgifter

37,0

35,5

37,0

34,5

Leasingskuld enligt balansräkningen

61,6

51,9

61,6

51,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Variabla avgifter som ingår i periodens
resultat
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Aktier och andelar mm

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början

366,5

363,5

2,1

2,0

Årets förvärv

0,5

0,1

1,4

0,1

Årets aktieägartillskott

4,5

2,9

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

371,5

366,5

3,5

2,1

Årets försäljningar
Redovisat värde vid årets slut

Kommunen
Specifikation av aktier och andelar

Bokfört värde

Koncernen
Ägarandel

Bokfört värde

Ägarandel

Aktier och andelar i koncernföretag
Stadsbacken AB
Norra Kajen Exploatering AB
Svenska Kommun Försäkrings AB

277,0

100,0%

-

-

75,0

100,0%

-

-

7,5

26,9%

-

-

Medelpads Räddningstjänstförbund

8,2

76,9%

-

-

Scenkonst i Västernorrland AB

2,0

40,0%

-

-

369,7

-

-

-

100,0%

Summa aktier och andelar i koncernföretag
Övriga aktier och andelar
Lillhällom AB

0,1

100,0%

0,1

Ostkustbanan 2015 AB

0,1

10,0%

0,1

10,0%

Biogas Mellannorrland AB

1,4

50,0%

1,4

50,0%

Stadshuset i Sundsvall AB

0,2

9,0%

0,2

9,0%

Norrsken AB

-

-

1,5

10,0%

Övriga aktier och andelar

-

-

0,2

Summa övriga aktier och andelar
Summa aktier och andelar

Not 15
Långfristiga fordringar
Utlämnade lån till kommunala bolag
Övriga långfristiga fordringar
Summa

1,8

3,5

371,5

3,5

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

4 688,9

4 394,2

-

2015
-

0,0

0,4

222,9

63,7

4 688,9

4 394,6

222,9

63,7

Specifikation av utlämnade lån till kommunala bolag
Mitthem AB

1 252,9

1 155,7

Sundsvall Energi AB

930,0

1 070,0

Sundsvall Vatten AB

1 065,0

1 020,0

SKIFU

965,5

690,0

Sundsvall Elnät AB

324,5

294,5

Reko Sundsvall AB

9,0

22,0

Midlanda Fygplats AB
Norra Kajen Exploatering AB
Summa
Avgår kortfristig del

12,0

12,0

130,0

130,0

4 688,9

4 394,2

0,0

0,0

Summa

4 688,9

4 394,2

Specifikation av kommunens utlämnade lån
räntejustering räntebärande fordringar inom:

Belopp

Ränta

12 månader

984,0

1,83%

2 år

869,5

1,75%

3 år

669,0

1,74%

4 år

841,4

1,42%

5 år

710,0

1,45%

5- 10 år

615,0

1,28%

Summa

4 688,9
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Kommunen

Uppskjuten skattefordran

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Ingående värde

-

-

83,7

90,9

Årets förändring

-

-

-6,7

-7,2

0,0

0,0

77,6

83,7

Utgående värde

Not 17

Kommunen

Bidrag till statlig infrastruktur

Koncernen

2016

2015

2016

2015

23,0

23,2

23,0

23,2

-

-0,2

-

-0,2

Anskaffningsvärde vid årets slut

23,0

23,0

23,0

23,0

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-2,3

0,0

-2,3

0,0

Kommunens insats i E 4 Sundsvall
Justering av bidrag till E 4 Sundsvall

Årets avskrivningar

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

-4,6

-2,3

-4,6

-2,3

Summa

18,4

20,7

18,4

20,7

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att komunens investering i projekt E 4 sundsvall ska redovisas
som ett bidrag till statlig infrastruktur i balansräkningen och upplösas på 10 år.

Not 18

Kommunen

Övriga kortfristiga fordringar
Nettofordran koncernkonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristig del av långfristig fordran

Koncernen

2016

2015

2016

18,8

0,0

92,5

2015
0,0

276,4

250,5

421,8

473,3

0,4

0,5

0,0

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

229,9

91,2

291,7

151,0

Summa

525,5

342,2

806,0

624,3

Not 19

Kommunen

Koncernen

Kortfristiga placeringar

2016

2015

2016

2014

Ingående värde

556,9

624,4

609,0

631,4

Årets förändring

-23,4

-67,5

-29,3

-22,4

Utgående värde

533,5

556,9

579,7

609,0

Beräknat marknadsvärde

618,5

623,9

664,7

712,4

0,0

0,0

0,0

0

335,7

348,6

335,7

348,6

0,0

5,0

0,0

5,0

SHB Kortränta Criteria

336,6

348,6

336,6

348,6

Avgår nettoskulder i Kommungaranti

-53,8

-78,3

-53,8

-78,3

Placering i Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
Kassa och depå
Fond Global Dynamic Allocation 90 A1
Kommunobligation

Övriga placeringar
Noterade värdepapper, Sverige

-

23,1

50,8

Noterade värdepapper, utlandet

-

23,1

1,3

664,7

676,0

Summa
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Not 20

Kommunen

Koncernen

Kassa och bank

2016

2015

2016

2015

Sundsvalls kommun

731,4

421,7

731,4

421,7

Stadsbacken AB

-

-

0,0

0,0

Medelpads Räddningstjänstförbund

-

-

10,2

0,0

Scenkonst i Västernorrland AB

-

-

6,7

8,3

Svenska Kommun Försäkrings AB

-

-

23,2

6,6

Norra kajen Exploaterings AB

-

-

0,2

0,2

Midlanda Fastigheter AB

-

-

-

-

Midlanda Flygplats AB

-

-

-

-

Summa

421,7

731,4

462,0

746,5
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Kommunen

Eget kapital
Vid årets början

Koncernen

2016

2015

2016

2015

2 650,7

2 617,5

2 863,1

2 727,5

-

-0,7

0,5

Justering
Årets resultat

130,8

33,2

216,4

135,1

Vid årets slut

2 781,5

2 650,7

3 078,8

2 863,1

Not 22
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015
243,5

Avsättningar för pensioner
209,3

196,2

259,9

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

Vid årets början

18,1

15,7

18,3

15,9

Intjänad särskild avtalspension

0,0

6,4

0,0

10,9

Intjänad PA-KL

0,0

5,5

0,0

5,5

Nya efterlevandepensioner

1,9

2,4

1,9

2,4

-11,6

-17,5

-12,9

-18,3

3,1

3,0

3,8

3,7

-0,8

0,4

-1,0

0,5

-

-

-

-

Ändrad samordning

-1,4

0,7

-1,4

0,7

Övrig post

-0,7

-3,5

-2,4

-4,9

Utbetalda pensioner
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta

Avsatt till avtalspensioner
Vid årets slut
varav utlöst visstidspension för förtroendevalda

1,0

2,5

218,9

209,3

268,7

259,9

5,9

8,2

5,9

8,2

Kommunen
Avsättning till löneskatt
Vid årets början
Förändring av löneskatt
Vid årets slut
- varav avsatt särskild löneskatt till utlöst
visstidspension till förtroendevalda
Summa avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser vid årets slut
Aktualiseringsgrad

Koncernen

2016

2015

2016

2015

50,8

47,6

63,1

59,1

2,8

3,2

2,0

4,0

53,6

50,8

65,1

63,1

1,4

2,0

1,4

2,0

272,5

260,1

3333,8

323,0

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%
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Kommunen

Övriga avsättningar

Koncernen

2016

2015

2016

2015

76,0

84,8

124,4

133,2

-5,3

-8,8

-5,6

-8,8

Avsättning för återställande av avfallsupplag
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Förändring av värde avsättning

1,2

0,0

1,2

0,0

71,9

76,0

120,0

124,4

Redovisat värde vid årets början

0,5

2,8

0,5

2,8

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering ej ianspråktagna avsättningar

0,0

-1,2

0,0

-1,2

-0,5

-1,1

-0,5

-1,1

0,0

0,5

0,0

0,5

Redovisat värde vid årets början

57,0

50,8

0,0

0,0

Nya avsättningar

-2,5

6,1

0,0

0,0

Utgående avsättning

54,5

56,9

0,0

0,0

35,0

Utgående avsättning
Avsättning avgångsersättning förtroendevalda

Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning
Pensioner och löneskatt
Medelpads Räddningstjänstförbund

Försäkringstekniska avsättningar
Redovisat värde vid årets början

0,0

0,0

32,9

Nya avsättningar

0,0

0,0

10,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0
-2,1

Utgående avsättning

0,0

0,0

42,9

32,9

0,0

0,0

11,8

18,9

Övriga avsättningar
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar

0,0

0,0

59,9

0,7

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

-0,5

-7,8

Utgående avsättning

0,0

0,0

71,2

11,8

Totalt övriga avsättningar
133,5

138,4

169,6

189,9

Nya avsättningar

Redovisat värde vid årets början

-2,5

6,1

69,9

0,7

Ianspråktagna avsättningar

-5,8

-8,8

-6,6

-19,8

0,0

-1,2

Justering ej ianspråktagna avsättningar
Uppräkning av värde avsättning
Utgående avsättning

Not 24

1,2

0,0

1,2

0,0

126,4

133,5

234,1

169,6

Kommunen

Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Ingående värde

-

-

247,3

236,9

Årets förändring

-

-

42,8

10,4

0,0

0,0

290,1

247,3

Utgående värde
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Långfristiga räntebärande skulder

Kommunen

Koncernen

2016

2015

Checkkredit

0,0

0,0

Lån hos kreditinstitut

0,0

MTN
Certifikatlån
Leasing
Summa långfristiga räntebärande skulder
Avgår kortfristig del av långfristig skuld
Summa

2016

2015

0,0

673,0

673,0

5 450,0

5 150,0

5 450,0

5 150,0

1 502,3

1 336,2

1 502,3

1 336,2

0,0

446,7

488,5

446,7

488,6

7 399,0

6 974,7

8 072,0

7 647,8

-51,0

-51,5

-51,0

-51,5

7 348,0

6 923,2

8 021,0

7 596,3

7 376,4

673,0

Kommunen
Räntejustering räntebärande skulder inom ;
12 månader

Koncernen

Belopp

Ränta

Belopp

Ränta

2 911,3

1,28%

3 006,3

1,25%

2 år

825,0

2,31%

1 253,0

1,62%

3 år

1 329,5

1,72%

1 329,5

1,72%

4 år

1 175,0

0,90%

1 325,0

0,89%

5 år

750,0

1,17%

750,0

1,17%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

346,6

0,00%

346,6

0,00%

10 år
12 månader leasing
Leasing bilar

61,6

61,6

Summa

7 399,0

8 072,0

Säkringsinstrument ränteswapar

Belopp

Belopp

Ränteswapar vid årets slut, nominellt värde

4 850,0

4 850,0

Finanspolicyn för Sundsvalls kommun omfattar även helägda bolag och i vissa fall även delägda bolag och
kommunalförbund. Internbanken är Sundsvalls kommuns samlade centra för all dialog och transaktioner
med kapitalmarknaden.
Sundsvalls kommun har en riskavert hållning gentemot likviditets- och finansieringsrisk. Kapitalförsörjningen
ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur,
upplåningsformer, långivare och en väl avvägd betalningsberedskap. Ränterisken i kommunkoncernens portfölj
baseras på en analys av kommunkoncernen konsoliderad.
För att begränsa motpartsrisken ska det finnas standardiserade ISDA avtal eller liknande med motparter samt att
det i finanspolicyn finns tydliga riktlinjer för motpartsrisker. Ingen valutarisk tillåts.
Kommunen
Marknadsvärde säkringsinstrument
Säkrad låneskuld
Marknadsvärde säkringsinstrument
exkl. upplupen ränta
Summa
Räntekostnader inklusive upplupen ränta
Genomsnittsränta %
Genomsnittlig räntebindningstid, år
exkl. upplupen ränta

Koncernen

2016

2015

2016

2015

6 990,9

6 542,4

6 990,9

6 542,4

-218,2

-212,9

-218,2

212,9

6 772,7

6 329,5

6 772,7

6 755,3

Exklusive derivat

Inklusive derivat

-0,06%

1,41%

0,15%

1,91%

Årets räntekostnad 2016 har varit 101,4 mijloner kronor högre jämfört med räntekostnaden exklusive derviat.
Uppgifterna avser finansieringen av Sundsvalls kommuns hela låneportfölj inklusive bolag och kommunalförbund.
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Säkringsdokumentation per 2016
Syftet med säkringen
Sundsvalls kommun har en skuld på 6 990,9 mnkr med löpande förfall fram till längsta lånets förfallodatum 2021-1124. Sundsvalls kommun bedömer det som mycket sannolikt att skulden kommer att refinansieras i takt med förfallen.
Syftet med säkringen är att minska variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och jämna ut
räntekostnaderna över åren samt att anpassa ränterisken till de regler som anges i Sundsvalls kommuns finanspolicy
som beslutas av kommunfullmäktige.
.Säkrad risk
Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringen i basräntan,
ofta STIBOR 3M.
Säkrad post
Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig rörlig skuldportfölj.
Säkringsinstrument
Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika typer av räntederivat. Säkringsinstrumenten består av
vanliga ränteswapar där Sundsvalls kommun erhåller/betalar rörlig ränta och betalar/erhåller fast ränta.
Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
En utvärdering av säkringens effektivitet görs i samband med årsbokslut och tertialbokslut genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrument med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren
utgörs av nominella belopp, löptid samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon
väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumenten eller den säkrade posten.

Not 26
Övriga långfristiga skulder

Kommunen

Koncernen

2016

2015

Periodiserad realisationsvinst, leasing

5,3

11,6

5,3

11,6

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

7,7

7,2

316,1

298,8

-

14,6

16,3

Anslutningslån Fjärrvärme

2016

2015

Friköpsmedel parkering

15,4

0,0

15,4

0,0

Summa

28,4

18,8

351,4

326,7

Kommunen
Specifikation av periodiserad realisationsvinst

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Ingående värde

18,5

25,5

11,6

25,5

Varav intäktsfört

-6,9

-7,0

-3,2

-7,0

Utgående värde periodiserad realisationsvinst

11,6

18,5

8,4

18,5

Omfört till övrig kortfristig skuld

-6,3

-6,9

-3,1

-6,9

5,3

11,6

5,3

11,6

Utgående värde

Kommunen
Specifikation av förutbetalda intäkter som
regleras över flera år*)

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Vid årets början

3,4

3,5

111,0

110,4

Årets investeringsbidrag

0,1

0,1

0,2

2,7

-0,3

-0,2

-2,2

-2,1

3,2

3,4

109,0

111,0

17

18

29

30

3,8

4,0

3,8

4,0

Investeringsbidrag

Intäktsfört under året
Erhållna investeringsbidrag vid årets slut
- återstående antal år (vägt snitt)
Anläggningsbidrag
Vid årets början
Årets anläggningsbidrag

0,8

0,0

0,8

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

4,4

3,8

4,4

3,8

31

26

31

26

Vid årets början

-

-

184,0

171,5

Årets anslutningsavgifter

-

-

23,4

17,2

Intäktsfört under året

-

-

-4,7

-4,7

Intäktsfört under året
Erhållna anläggningsbidrag vid årets slut
återstående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter
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Erhållna anslutningsavgifter vid årets slut

-

-

202,7

184,0

återstående antal år (vägt snitt)

-

-

31

31

7,6

7,2

316,1

298,8

Bokfört värde

Not 27
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015

1 910,9

2 001,5

1 949,3

2039,7

-98,5

-103,0

-100,1

-104,5

0,4

-0,5

0,4

-0,5

18,0

18,3

18,4

18,7

Basbeloppsuppräkning

9,2

18,0

9,3

18,3

Bromsen

0,0

0,0

-

-

-

-

-8,0

-23,4

-11,8

-22,4

1 832,0

1 910,9

1 865,5

1 949,3

463,6

485,5

472,9

494,9

-19,2

-21,9

-20,4

-22,0

444,4

463,6

452,5

472,9

2 276,4

2 374,5

2 318,0

2 422,2

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Pensioner
Pensioner vid årets början
Pensionsutbetalningar
Aktualisering
Ränteuppräkning

Sänkning diskonteringsränta
Övrig post
Vid årets slut

0

Löneskatt
Vid årets början
Förändring av löneskatt
Vid årets slut
Summa pensionsförpliktelser vid årets slut
Aktualiseringsgrad

Not 28
Borgensåtaganden

Kommunen
2016

Koncernen
2015

2016

2015

Egna hem och småhus
SBAB

1,7

2,7

1,7

2,7

Boverket

0,4

0,4

0,4

0,4

AB Balken Finans Sweden

0,1

0,1

0,1

0,1

Kommunala hyresgarantier ansökta och
beviljade hos Boverket

0,3

-

0,3

-

Summa egna hem och småhus

2,5

3,2

2,5

3,2

Sundsvalls Tennisklubb, Tennishall

12,4

12,4

12,4

12,4

Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening

0,6

0,6

0,6

0,6
40,7

Övriga

Riksbyggen Brf Axhöjden

40,1

40,7

40,1

Stadsbacken AB

673,0

673,0

-

-

Summa övriga

726,1

726,7

53,1

53,7

Summa borgensåtaganden

728,6

729,9

55,6

56,9

Not 29
Pensionsförpliktelser kommunala bolag mm
Medelpads Räddningstjänstförbund

Kommunen

Koncernen

2016

2015

2016

2015

16,5

16,5

-

-
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Revisionsberättelse för år 2016
Sundsvalls kommun, Kommunrevisionen

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Vid årets granskning noterar vi att socialnämnden åter redovisar betydande underskott, att även barn- och
utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden redovisar underskott.
Det är vår bedömning att socialnämnden vidtagit åtgärder för att minska underskotten, men dessa har inte fått
tillräcklig effekt. Vi har noterat att barn- och utbildningsnämnden antagit en åtgärdsplan i syfte att minska
underskotten, men gjort det sent under året, innebärande att åtgärderna inte fått effekt 2016.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredning i Sundsvalls
kommun, i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning på en kommunövergripande nivå. Fyra av fem finansiella mål nås, men endast ett av
verksamhetsmålen nås full ut. Sammantaget delar vi kommunstyrelsens bedömning att utfallen inte är
förenliga med målen om god ekonomisk hushållning 2016.
Vi riktar kritik mot socialnämnden. Vi bedömer att nämndens styrning
sammantaget inte varit tillräcklig, då nämndens åtgärder under 2016 inte gett
tillräckliga effekter i verksamheten som lett till en ekonomi i balans.
Vi riktar kritik mot överförmyndarnämnden som, trots kraftgt överskridande av budgeterade medel, inte
organiserat handläggningen av årsredovisningar från förvaltare och gode män inom den tid som kan anses rimlig.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Ulf Broman har inte deltagit i granskning av Stadsbyggnadsnämnden på grund av jäv.
Sundsvalls kommun 2017-03-16

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1: Revisorernas redogörelse
Bilaga 2: Granskningsrapporter samt revisionsberättelser
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Redovisningsprinciper
LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) om inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den
normgivning som gäller för övriga sektorer i
samhället och som innefattas i begreppet god
redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen
Sundsvalls kommun följer god redovisningssed
och skattelagstiftningen för aktiebolag. I den
mån skattelagarna inte gäller för koncernenheterna har lämpliga anpassningar skett.
Bolagen i Stadsbackenkoncernen tillämpar
redovisningsregelverket K3.
Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag tas
från och med 2010 upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder
enligt RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag
och försäljningar. Investeringsbidrag som erhållits tidigare år redovisas som en minskning av
anläggningstillgångens värde enligt den då gällande redovisningsprincipen. Eftersom beloppen på de tidigare investeringsbidragen inte har
varit väsentliga påverkar inte detta kommunens
ställning och resultat.
Förändrade redovisningsprinciper
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB omklassificerades 2012 från finansiell anläggningstillgång
till kortfristig placering. Orsaken till bytet av
redovisningsprincip är att den nya klassificeringen mer speglar placeringens verkliga
innebörd. Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB räknas därmed inte som ett
koncernbolag i den sammanställda redovisningen. Från och med 2015 har kommunen
även bytt princip för redovisning av den
försäkringspremie som betalats löpande.
Före 2015 redovisades försäkringspremien
som kostnad men från och med 2015 har
den redovisats som ett kapitaltillskott och
ökar anskaffningsvärdet på tillgången i
balansräkningen. Även försäkringsersättning

116

ÅRSREDOVISNING 2016

redovisas sedan 2015 som en försäljning
av den finansiella placeringen och inte som
en ren försäkringsersättning. Eftersom
detta är en ändrad redovisningsprincip
har jämförelseår räknas om enligt den nya
redovisningsprincipen.
Kommunens leasing av bilar klassificerades
tidigare som operationell leasing men efter
genomgång av avtalen har leasingen klassificerats som finansiell. Detta innebär att jämförelseåren till och med 2015 har räknats om i
enlighet med RKR 14.1.
Värdering
Överordnad princip för värdering är
försiktighetsprincipen, som innebär att
tillgångar inte övervärderas och att skulder inte
undervärderas. Därigenom ger redovisningen
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. Investerings- och anläggningsbidrag
redovisas från och med räkenskapsåret 2010
som en långfristig skuld. Skulden upplöses och
intäktsfördes på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
Investeringar som aktiverats har som princip
haft ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (43 300 kronor år 2016) i kommunen och
en nyttjandetid överstigande 3 år i kommunen
och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Lånekostnader har inte 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 den planerade nyttjandeperiod som fastställs vid anskaffningstillfället. Någon anpassning av avskrivningstiderna bolagen emellan
har inte skett. Avskrivning påbörjas den dag
anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.

Från och med 2015 har samtliga anläggningar
komponentindelats enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation. Kommunen har
fastställt regler för investeringar och komponentindelning med följande avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter kommunen
• Stomme: 80 år
• Fasad: 30 år
• Fönster: 30 år
• Tak: 30 år
• VVS-installationer: 20-40 år
• Markanläggningar: 5-30 år
• El-installationer: 20 år
• Kök: 20 år
• Yttre och inre ytskikt: 10-15 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år
Publika fastigheter kommunen
• Gator och vägar: 20-60 år
• Broar: 20-60 år
• Kajer: 30-80 år
• Parker och lekparker: 5-20 år
• Belysning: 10-30 år
Bolagen inom stadsbackenkoncernen tillämpar
regelverket K3. Följande avskrivningstider
tillämpas inom stadsbackenkoncernen för
anläggningstillgångar.

Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar: 40-100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
• Hissar, ledningssystem: 25-50 år
• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader
stadsbackenkoncernen
Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år
• Hissar och lyftanordningar: 25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark stadsbackenkoncernen
Ingen avskrivning.
Markanläggningar stadsbackenkoncernen
• Bergtunnlar, vatten- och avloppsledningar,
bergrum: 33 år
• Övriga markanläggningar: 20 år
• Bostadslåneposter: 33 år
• Maskiner och andra tekniska
anläggningar: 5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer
stadsbackenkoncernen
• 3-20 år

Foto: Theresé Ny

Immateriella anläggningstillgångar
stadsbackenkoncernen
• Nyttjanderätt 5 år

Materiella anläggningstillgångar
stadsbackenkoncernen
Bostadsbyggnader
• Stommar: 100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
• Hissar, ledningssystem: 30-40 år
• Övrigt: 15-50 år

Ingrid Nordin och Mia Elmehög arbetar på kryddans resurscenter och har koll på smarta hjälpmedel.
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Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunens insats i projekt E4 Sundsvall
redovisas som bidrag till statlig infrastruktur.
Bidraget ska upplösas på 10 år.

Foto: Therése Ny

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

Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så kal�lade blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före
år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och med
år 1998 redovisas i balansräkningen som
avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade
från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Dessa redovisas som kortfristig
skuld tills utbetalning sker i slutet av mars
året efter intjänandet.

Agneta Stenmark, rektor Ljsutadalens skola.
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Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda
i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld, RIPS 07.
Rätt till visstidspension för förtroendevalda
redovisas som ansvarsförbindelse om det inte
bedöms sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. Om det bedöms som sannolikt
att utbetalningar kommer att göras ska rätt till
visstidspension redovisas som avsättning.
För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända
vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen samordning
kommer att ske.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära
men som är viktiga att uppmärksamma vid
jämförelser med andra perioder.
Som jämförelsestörande poster redovisas
intäkter och kostnader som uppgår till minst
10 miljoner kronor och är av engångskaraktär.
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 med 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 inte i koncernens räkenskaper med hänvisning till bolagens obetydliga
storlek (Samordningsförbundet i Sundsvall och
Lillhällom Fastighets AB, Oskustbanan AB,
Biogas Mellannorrland AB). I det fall kommunen genom sitt bolag äger ett annat bolag
tillsammans med utomstående intressenter
konsolideras det helägda bolaget i sin helhet.
Minoritetsägarens 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.
Kommunala uppdragsföretag redovisas i
anslutning till kommunens organisation enligt
Rådet för kommunal redovisning, (rekommendation 8.2). Med kommunalt uppdragsföretag avses en annan juridisk person till vilken
kommunen med stöd av kommunallagen har
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett på ett sätt
så att ett betydande inflytande inte erhållits. I
redovisningen anges inom vilka verksamheter
uppdragsföretag förekommer. Enskilda företag
som erhållit 5,0 miljoner kronor eller mer under
2016 redovisas med namn.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller
förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt
Rådet för kommunal redovisning, rekommendation, RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast formella förpliktelser.
Avsättning har gjorts för återställning av gamla
kommunala avfallsupplag. Kommunen påbörjade återställningen 2012 och den beräknas vara
slutförd 2021.
Avsättningen har räknats om med förändringen av KPI under året. Beräkningen görs på
det genomsnittliga värdet av avsättningen under
året. Avsättning har i den sammanställda redovisningen gjorts för återställande av pågående
avfallsupplag vid Blåberget när den avslutas.
Leasing
Regelverket enligt RKR 13.1 Redovisning av
hyres-/leasingavtal tillämpas. Är avtalstiden
tre år eller kortare eller om avtalets värde
understiger ett basbelopp ska avtalet klassas
som operationellt även om det i övrigt uppfyller
kriterierna för ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos för
skatteunderlag i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, RKR 4.2
Redovisning av skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp
Anläggningstillgång	
Tillgång avsedda att användas under lång tid;
immateriella (goodwill mm), materiella (mark,
byggnader, maskiner med mera) eller finansiella
(aktier, andelar med mera).
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive
jämförelsestörande poster i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av en
anläggningstillgång beräknat utifrån förväntad
nyttjandeperiod.
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.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.
Driftredovisning
Redovisning av kostnader och intäkter som
har ett direkt samband med produktionen av
kommunal service.
Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och
skulder.
Investeringsredovisning
Redovisning av kommunens investeringar i
anläggningstillgångar och utgifter för dessa
under räkenskapsperioden.
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Jämförelsestörande post
Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär
och av betydande storlek vilket påverkar
jämförelser.
Kassaflödesanalys
Sammanställning av kommunens kassaflöden
indelat i löpande verksamhet, investeringar
samt finansiering.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive
förrådstillgångar i förhållande till kortfristiga
skulder.
Kommunalt uppdragsföretag
Annan juridisk person till vilken kommunen
med stöd av kommunallagen har överlämnat
vården av en kommunal angelägenhet, men
där överlämnandet skett på ett sätt så att ett
betydande inflytande inte har erhållits.
Komponentavskrivning
Olika avskrivningstider för investeringar som
aktiverats enligt regler för investeringar och
komponentavskrivning. Komponentindelning
har skett enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation.
Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning
inom ett år från balansdagen.
Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal avses ett avtal enligt
vilken en leasegivare enligt avtalade villkor
under en avtalad period ger en leasetagare rätt
att använda en tillgång i utbyte mot betalningar.
Leasingavtal kallas ibland hyresavtal, särskilt
när det gäller leasing (hyra) av fastighet.
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.
Minimileaseavgift
De betalningar, exklusive avgifter så som
serviceavgifter och skatter, som ska erläggas
av leasetagaren till leasegivaren under
leasingperioden med tillägg av eventuellt
belopp som garanteras av leasetagaren.
Mål och resursplan
Kommunens budget med plan för
verksamhetens mål och resurser. Mål och
resursplanen beslutas av kommunfullmäktige
som är kommunens högsta beslutande organ.

Ränteswap
Avtal om byte av räntebindning från fast till
rörlig ränta eller tvärtom. Om ränteswapen
är stängningsbar innebär det att det är en
ränteswap med en tillhörande option som
tillåter att avsluta avtalat kontrakt i förtid, det
vill säga före swapens fulla kontraktstid.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till totalt
kapital, graden av egenfinansierade tillgångar.
Utdebitering
Avser hur stor andel per intjänade hundra
kronor som betalas i kommunalskatt.

Nedskrivning
Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen
är lägre än anskaffningsvärdet för tillgången
minus gjorda avskrivningar, görs nedskrivning.
Värdeminskningen måste vara bestående för att
nedskrivning ska göras.
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 och kortfristiga fordringar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den
redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning (RR)
Sammanställning över årets redovisade intäkter
och kostnader.
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Förklaringar av förkortningar som
används i årsredovisningen 2016
BUN

Barn- och utbildningsnämnd

FAVI

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

FINU

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

KFN

Kultur- och fritidsnämnd

KF

Kommunfullmäktige

KTM

Kollektivtrafikmyndigheten

KS

Kommunstyrelse

LMN

Lantmäterinämnd

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mdkr

Miljarder kronor

Mnkr

Miljoner kronor

MN

Miljönämnd

MRP

Mål och resursplan, kommunens budget

NAVI

Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

PA-KL

Pensionsavtal för anställda hos kommuner och landsting, gäller för de som slutat
sin anställning före 1998-07-01

RIKARE

Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv kommun.
Kommunens strategi för hållbar tillväxt

RKR

Rådet för kommunal redovisning.

SBN

Stadsbyggnadsnämnd

SKFAB

Svenska Kommunförsäkrings AB

SKIFU

Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivar- och intresseorganisation

SN

Socialnämnd
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