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Uppföljning av kommunfullmäktiges
mål
Styrmodell

Grunden i Sundsvalls kommuns styrmodell är att
ledningsprocessen på alla resultatnivåer måste vara
utvecklad för att göra en god ekonomisk hushållning
möjlig. Mål och resursplan, redovisning, uppföljning och
utvärdering samt internkontroll samverkar i ledningen och
styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. God
ekonomisk hushållning skapas genom en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet med en finansiering som
långsiktigt garanterar att verksamheten kan fungera utan
skattehöjning.
Mål och resursplanen ligger till grund för kommunens
strategiska och konkreta arbete. Planen följs upp
kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen.

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
grupperade 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.

Sundsvalls kommun använder en processorienterad
styrmodell. Inom ramen för styrmodellen finns huvud-
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Verksamhet
Kommunens verksamheter har delats in i processer.
Processer är ett synsätt som kompletterar
organisationsstrukturen genom att dela in verksamheten
utifrån syfte istället för organisationstillhörighet. Det är
också utifrån detta sätt som medborgarna uppfattar
kommunen. För varje process finns ett av kommunfullmäktige beslutat mål enligt mål och resursplan 20132014.

Socialnämnden, som har den största delen av verksamheten
inom processen, har visat att en knapp tredjedel av
indikatorerna når målnivåerna. Några målnivåer nås inte
alls medan några är på väg. Några indikatorer har inte
värderats till denna delårsrapport. Sammantaget så återstår
en del arbete för att nå beslutade målnivåer. För överförmyndarnämndens område når flertalet indikatorer inte
målvärdena.

Utbildning

Mot bakgrund av detta är bedömningen att processmålet för
vård och omsorg delvis kommer att kunna uppfyllas 2013.

⇒ Barn och ungdomar i Sundsvall ska i en
sammanhållen skola lägga grunden för
livslångt lärande.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer delvis att
uppnås.
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt sju mål för
2013 som tillsammans ska bidra till att det övergripande
processmålet uppfylls. Ingen annan nämnd har fastställt mål
inom processen utbildning för 2013.
För fem av målen kan utläsas en positiv förbättringstrend i
jämförelse med tidigare år. Exempelvis har andelen elever
som upplever att de är trygga i grundskolan förbättrats,
vilket ger en indikation på att förbättringsarbetet i
grundskolan har givit resultat. Föräldrarnas nöjdhet i
förskolan vad gäller hur förskolans miljö inbjuder till lek
och kreativitet är dock lägre än 2011.
I jämförelse med delårsrapporten i april finns nu fler
mätvärden till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.
Mot bakgrund av att en positiv förbättringstrend kan utläsas
för fem av målen samt att barn- och utbildningsnämnden
arbetar för att utreda orsakerna till de mål som har en
negativ trend, är bedömningen att det övergripande
processmålet delvis kommer att kunna uppfyllas 2013.
Noteras bör att barn- och utbildningsnämnden har fattat
beslut om åtgärdsplaner, för totalt 19,2 mnkr, som kan
komma att påverka utfallet av måluppfyllelsen för
processen i år och på längre sikt.

Vård och omsorg
⇒ Sundsvallsborna ska känna sig trygga i att de får
det stöd som behövs, när det behövs och utifrån
behov. Riktig valfrihet innebär inflytande över sin egen
situation.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer delvis att
uppfyllas.
Socialnämnden har fastställt åtta mål inom processen och
överförmyndarnämnden har fastställt två mål. Med hänsyn
tagen till de indikatorer som utgör mätningen så uppnås
inget av de tio målen. Övervägande antal indikatorer uppnår
ej önskade nivåer och ytterligare ett antal är ännu ej
bedömda. Eftersom några indikatorer ändå kommer upp i
önskade nivåer så bedömer koncernstaben att processmålet
delvis är uppfyllt.

Samhällsbyggnad
⇒
Bra boende och boendemiljöer för
Sundsvallsborna är en social rättighet. Sundsvall
blir attraktivt genom att vara en klimatsmart och
trygg kommun med god infrastruktur för resor inom
samt till och från hela kommunen.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer att delvis att
uppnås.
Stadsbyggnadsnämnden har fastställt tre mål inom
processen, miljönämnden har fastställt tretton mål,
lantmäterinämnden har fastställt tre mål och kommunstyrelsen har fastställt ett mål.
De mål som nämnderna har tagit för samhällsbyggnadsprocessen bedöms nästan uteslutande kunna uppfyllas.
Endast ett av tjugo mål bedöms ej kunna uppfyllas. Detta är
målet avseende miljökvalitetsnormer och det får anses vara
en allvarlig avvikelse från processmålet. I delårsrapport 1
gjorde miljönämnden bedömningen att man inte skulle nå
målet ”Alla livsmedelsobjekt ska under 2013 kontrolleras
utifrån planerad kontrolltid” Under sommaren har
personalen förstärkts för att klara planerad kontrolltid.
Miljönämnden bedömer nu att målet kommer att uppnås
2013. Två av målen mäts i slutet av mandatperioden. Tre av
målen bedöms delvis kunna uppnås.
Mot bakgrund av detta är bedömningen att processmålet
delvis kommer att uppnås 2013.

Fritid och kultur
⇒ Sundsvallsborna ska erbjudas idrotts- fritids- och
kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö.
Föreningslivet utgör navet i arbetet med ett mer
hälsosamt Sundsvall där ungdomar prioriteras.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer att uppnås.
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt sju mål för år 2013
som tillsammans ska bidra till att uppfylla det övergripande
processmålet för processen fritid och kultur.
Sex delmål har erhållit status grön vilket
betyder måluppfyllelse, ett delmål har status gul, vilket
betyder att målet delvis uppnåtts. Bedömningen är
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att kultur- och fritidsnämnden har bidragit till att uppfylla
det övergripande processmålet för år 2013.
Miljönämnden har fastställt tre delmål som tillsammans ska
bidra till att uppfylla det övergripande processmålet för
processen fritid och kultur. Alla tre mål bedöms uppnås
under 2013. Bedömningen är att miljönämnden har bidragit
till att uppfylla det övergripande processmålet.
Mot bakgrund av detta prognostiseras att processmålet för
fritid och kultur kommer att uppfyllas 2013.

Näringsliv och arbete
⇒ Sundsvallsborna ska ha jobb och det är
nolltollerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till
rätt kompetens och bra grundförutsättningar för
näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för
att skapa en hållbar tillväxt.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer delvis att
uppnås.

Delårsrapport januari-augusti 2013
Miljönämnden har satt två mål inom processen och
bedömningen är att båda målen kommer att uppnås.
Vid delårsrapport 1 kunde en bedömning av
måluppfyllelsen inte göras. Bedömningen är nu utifrån
nämndernas redovisningar att målet delvis kommer att
uppnås.

Ledningsstöd
⇒
I MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016
finns inget övergripande processmål.
Prognos för måluppfyllelse: Bedömning kan ej göras.

Verksamhetsstöd
⇒ I MRP 2013-2014 med plan för 2015-2016
finns inget övergripande processmål.
Prognos för måluppfyllelse: Bedömning kan ej göras.

Kommunstyrelsen, NAVI, socialnämnden och
miljönämnden har fastställt mål och tillhörande indikatorer
inom denna process.
Kommunstyrelsen har två mål inom processen varav ett
bedöms uppnås och det andra delvis uppnås. NAVI har tre
mål inom processen varav alla bedöms delvis uppnås.
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Ekonomi
Sundsvalls kommun har fem finansiella mål för 20132016 för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på
god ekonomisk hushållning.
Målen utgår från fyra aspekter som är viktiga för att
bedöma god ekonomisk hushållning;
•
•
•
•

det finansiella resultatet,
kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt
kontrollen över den finansiella utvecklingen.

⇒ Nettoinvesteringarna ska finansieras med
egna medel.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer inte att
uppnås.
Prognosen för investeringarna 2013 uppgår till 364,1
mnkr. Enligt resultatprognosen för 2013 kommer årets
investeringar inte att kunna egenfinansieras då endast
74,6% av investeringarna finansieras med egna medel.
Det prognostiserade resultatet skulle behöva uppgå till
149 mnkr för att investeringarna skulle egenfinansieras.
200%

Resultat

180%
160%

⇒ Årets resultat ska vara positivt. För att täcka
in viss egenfinansiering av investeringarna,
värdesäkring av nettotillgångar samt
budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 2 %
av skatteintäkter och statsbidrag.
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer inte att
uppnås.
Enligt prognosen kommer resultatet för 2013 att bli
bättre än budget, främst på grund av jämförelsestörande
post, återbetalning av AFA-medel. Det prognostiserade
resultatet exklusive jämförelse-störande poster uppgår till
-12,9 mnkr. Om det prognostiserade resultatet blir det
verkliga resultatet i december uppgår resultatet till -0,3
% av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att
målet inte kommer att uppnås.
4,5%
4,0%

140%
120%

Målnivå
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20%
0%
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Diagram 2: Andelen av investeringarna som finansierats med
egna medel.

Kapacitet
⇒ Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska
värdesäkras och växa minst i takt med inflationen
(Konsumentprisindex KPI).
Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer att uppnås.

3,5%
3,0%
Mål
nivå

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
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-0,5%

2010

2011
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2013

Riksbankens prognos för inflationen har vänt från -0,5 %
i april till 0,1 % i augusti. Detta innebär att efterfrågan i
ekonomin har ökat. Det egna kapitalet beräknas öka med
cirka 2,3 % vilket innebär att målet beräknas uppnås
2013.
7%
6%

Diagram 1: Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster i
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag

5%
4%
3%

Egna
kapitalets
förändring

2%

KPI

1%
0%
2010
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Diagram 3: Egna kapitalets ökning.
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Risk
⇒ Den kortfristiga betalningsberedskapen ska
motsvara minst 80 % av de skulder som förfaller
inom ett år.

Delårsrapport januari-augusti 2013

Kontroll
⇒ Prognossäkerheten och budgetföljsamheten
ska vara god (högst 1 % avvikelse).

Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer att uppnås.

Prognos för måluppfyllelse: Målet kommer inte att
uppnås.

Betalningsberedskapen i kommunen uppgår till 89 % av
de skulder som förfaller inom tolv månader vilket
innebär att målet beräknas kunna uppfyllas.

Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster ska vara 100 % av budgeten för att målet
ska vara uppfyllt.
Enligt prognosen för 2013 kommer budgetföljsamheten
att ha en avvikelse med 1,7 % vilket skulle innebära att
målet inte kommer att uppnås.

Sammanfattande bedömning av god
ekonomisk hushållning
Utifrån vad man kan se efter åtta månader så kommer
endast ett av fem verksamhetsmål att uppnås och fyra av
dem att delvis uppnås.
Därutöver tillkommer att inget övergripande processmål
har beslutats i mål- och resursplanen för stödprocesserna
ledning och verksamhetsstöd, vilket gör att bedömning
inte kan göras.
Att större delen av verksamhetsmålen endast delvis
bedöms kunna uppnås 2013 är inte ett godkänt resultat.
Av de finansiella målen prognostiseras att endast två av
fem mål kommer att uppnås. Om prognosen håller
kommer målen för resultat och kontroll inte att kunna
uppnås. Detta innebär att kommunens handlingsutrymme
fortfarande är begränsat.

Enligt resultatprognosen för 2013 kommer årets
investeringar inte att kunna egenfinansieras och
investeringsmålet kan därför inte uppnås. Det
prognostiserade resultatet skulle behöva uppgå till 149
mnkr för att investeringarna skulle egenfinansieras.
Sammanfattningsvis kommer kommunen på grund av
detta inte att kunna uppnå god ekonomisk hushållning
under 2013.

Balanskravet
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 prognostiseras till 56,2 mnkr inklusive
jämförelsestörande poster. Om prognosen håller kommer
kommunen att klara balanskravsresultatet.
Om man räknar in prognosen för realisationsvinster, -8,0
mnkr, uppgår balanskravsresultatet till 48,2 mnkr.

9

Förvaltningsberättelse

Delårsrapport januari-augusti 2013

Finansiell analys
Detta innebär att nettokostnaderna understiger
skatteintäkter och statsbidrag 7,7 % och kommunens
kostnader för perioden täcks av skatteintäkter och
statsbidrag. Det är normalt att nyckeltalet är högt efter
första tertialet (101,4 % i april) för att sedan förbättras.

Kommunen
Resultat och kapacitet

Resultat
Januari-augusti Januari-december
Inklusive jämförelsestörande poster, mnkr
Exklusive
jämförelsestörande poster,
mnkr

2013

2012

2012

2011

243,5

332,6

109,8

145,8

159,5

244,1

72,3

134,5

Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 243,5
mnkr, vilket är 89,1 mnkr sämre än samma period
föregående år (332,6 mnkr). I resultatet ingår en
jämförelsestörande post som avser återbetalning av AFApremier för år 2005 och 2006. Räknas dessa premier bort
uppgår resultatet för perioden till 159,5 mnkr, vilket är 85
mnkr lägre än resultatet för perioden föregående år.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Januari-augusti
2013

Januari-december

2012

2012

2011

Nettokostnad, mnkr

-2 976,0 -2 793,8 -4 550,4 -4 419,5

Nettokostnad exkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

-3 060,4 -2 882,3 -4 587,9 -4 419,5

Förändring, %
Skatteintäkter och
statsbidrag, mnkr
Förändring %

6,2

3,0

3,8

4,4

3 224,9

3 125,6

4 664,0

4 557,9

3,2

2,9

2,3

3,3

Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna
Januari-augusti Januari-december
2013

2012

2012

2011

180,0

94,7

218,5

243,5

Nettoinvesteringarnas
andel av
avskrivningarna, %

126

67

99

117

Skattefinansieringsgrad
%

215

491

152

137

Investeringsvolym,
mnkr

Utfallet för investeringarna uppgår till 180,0 mnkr för
perioden, vilket är 85,3 mnkr högre än föregående år och
38,6 % av årets budget för investeringar.
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna är ett
nyckeltal som visar hur stor andel kommunen har investerat
i materiella anläggningstillgångar i förhållande till
avskrivningarna. För att de materiella anläggningstillgångarna ska behålla sitt värde bör nettoinvesteringarna
överstiga avskrivningarna.
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna uppgår till
126 % vilket är betydligt högre än föregående år.
Nettoinvesteringsvolymen är således bättre i fas med den
höga sammanlagda budgetnivån än föregående år.
Risk och kontroll

Soliditet
Januari-augusti

Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster
uppgår till - 3 060,4 mnkr har ökat med 6,2 % jämfört med
samma period 2012. Skatteintäkter och statsbidrag uppgår
till 3 224,9 mnkr och har ökat med 3,2 % i jämförelse med
samma period 2012.

Nettokostnadernas andel av
skatteintäkter och statsbidrag
Januari-augusti
2013

2012

Januari-december
2012

2011

Inklusive
jämförelsestörande
poster, %

94,9%

89,4%

97,6%

97,0%

Exklusive
jämförelsestörande
poster, %

92,3%

92,2 %

98,4%

97,0%

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
exklusive jämförelsestörande poster för perioden uppgår till
92,3 % vilket är i nivå med samma period föregående år.

Soliditet, %
Soliditet inklusive
pensionsåtagande, %

Januari-december

2013

2012

2012

2011

29,5

30,1

27,3

26,2

2,4

2,2

0,0

-1,1

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill
säga hur stor andel av tillgångarna som finansieras med
eget kapital. Soliditeten är således ett riktmärke på
kommunens ekonomiska stabilitet på längre sikt.
Soliditeten uppgår till 29,5 %, en ökning med 2,2 % sedan
årsskiftet. Räknar man med kommunens pensionsskuld,
som i dagsläget inte ingår i balansräkningen, uppgår
soliditeten till 2,4 %.
Att soliditeten är fortsatt låg innebär att kommunens
handlingsutrymme är begränsat. En ökad soliditet behövs
för att säkra kommunens handlingsutrymme vid sämre
tider.
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Likviditet och finansiella nettotillgångar
Januari-augusti

Januari-december

2013

2012

2012

2011

Kassalikviditet, %

158

184

130

78

Balanslikviditet, %

177

199

144

88

-186,3

-232,6

-413,3

-611,8

Finansiella
nettotillgångar, mnkr
Finansiella
nettotillgångar exkl.
koncernleasing, mnkr

274,6

258,9

78,8

-76,2

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga.
Kassalikviditeten, det vill säga kommunens
betalningsförmåga på kort sikt uppgår till 158 % en
förbättring med 28 procentenheter sedan årsskiftet.
Balanslikviditeten, det vill säga kommunens
betalningsförmåga på lite längre sikt, uppgår till 177 %, en
förbättring med 33 procentenheter sedan årsskiftet.
Orsaken till den förbättrade betalningsförmågan är
framförallt att de kortfristiga skulderna minskat i större
utsträckning än tillgångarna.
De finansiella nettotillgångarna, det vill säga
omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar
minus kort- och långfristiga skulder uppgår till -186,3
mnkr.

Pensioner
Januari-augusti
Avsättning för
pensioner och liknande
förpliktelser, mnkr
Ansvarsförbindelser,
pensionsförpliktelser
som inte tagits upp
bland avsättningar,
mnkr
Avgiftsdel som
placeras av de
anställda, kortfristig
skuld, mnkr
Totala förpliktelser

Januari-december

2013

2012

2012

2011

255,7

189,5

241,6

185,8

2 460,5

2 480,2

2 453,9

2 446,8

109,9

91,1

136,4

136,2

2 826,1

2 760,8

2 831,9

2 768,8

Resultatprognos 2013
Prognosen för hela kommunen pekar på ett resultat på 56,2
mnkr för hela året vilket är 23,4 mnkr bättre än det
budgeterade resultatet för 2013. Orsakerna till prognosförbättringen är främst beslut om återbetalning av AFApremier.
I prognosen ingår återbetalning av premier för AFAförsäkring som styrelsen för AFA har beslutat att betala
tillbaka till kommunen. Återbetalningen uppskattas till 84,4
mnkr.
De största negativa avvikelserna för nämnderna är följande:
-104,8 mnkr

Socialnämnden prognostiserar en negativ
avvikelse mot budget med 104,8 mnkr, en
försämring med 14,6 mnkr sedan
delårsrapporten i april. Orsaken till det
stora underskottet är ökade kostnader för
äldreomsorg (85 mnkr) och ökat antal
placeringar inom individ- och
familjeomsorgen (20 mnkr).

-12,4 mnkr

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett
underskott på 12,4 mnkr främst på grund av
ökade kostnader för vinterväghållning (-8
mnkr) och enskilda vägar (-3,8 mnkr).

Prognosen för skatteintäkterna (4 221,3 mnkr) och de
generella statsbidragen (600,4 mnkr) är enligt Sveriges
kommuner och landstings prognos i augusti och oförändrad
sedan delårsrapporten i april.
Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella
intäkter och finansiella kostnader uppgår till 9,9 mnkr till
och med augusti exklusive jämförelsestörande finansiell
post. Prognosen för räntenettot uppgår till -3,1 mnkr för
hela året.
Det låga ränteläget i Sveriges ekonomi har inneburit att den
rekommenderade diskonteringsräntan som används i
pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 har sänkts med
0,75 procentenheter. Sänkningen av diskonteringsräntan har
för kommunen inneburit att räntekostnaden för
pensionsskulden har ökat med 15,3 mnkr. Den ökade
finansiella kostnaden redovisas som en jämförelsestörande
post i resultaträkningen enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 3.1.

Kommunens totala ansvarsförbindelse har ökat med 65,3
mnkr jämfört med augusti föregående år. Anledningen är att
avsättningen för pensioner högre än förra året eftersom
cirka 100 medarbetare antog ett erbjudande om
garantipension vid årsskiftet samt förändrat ränteantagande.
Avsättningarna beräknas dock minska i takt med att
avtalspensionerna betalas ut.
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Prognosen för 2013 fördelar sig på följande sätt:

Prognos 2013
2013
Planerat överskott 2013, mnkr

32,8

Differens i förhållande till budget:
Verksamheternas nettokostnader, mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr

-83,0
6,6

Finansiering, mnkr

86,1

Räntenetto, mnkr

13,7

Totalt

56,2

Tabellen ovan visar hur prognostiserade budgetavvikelsen
23,4 mnkr fördelar sig.
Åtgärder
Socialnämnden ska efter beslut i kommunfullmäktige
genomföra betydande besparingar 2013 och nämnden har
fattat beslut för att komma tillrätta med det stora
underskottet. En extern genomlysning har genomförts kring
hemtjänstens bemanning baserad på 2012 års
personalstatistik och har presenterats för socialnämnden.
Baserat på resultatet av genomlysningen kommer
produktionen att vidta ett antal åtgärder under hösten vilka
kommer att beröra samtliga affärsområden. Under rubriken
”Avvikelser och åtgärder per nämnd” finns beskrivet vilka
åtgärder som nämndens förvaltning arbetar med för att
komma tillrätta med underskottet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 19 juni om en
åtgärdsplan för att klara den besparing på 10 mnkr, 0,5 %
av årsbudgeten, som kommunfullmäktige beslutade om 27
maj (KS-2013-00378 § 136). Bedömningen är att
besparingen på 10 mnkr kommer att klaras 2013. Nämnden
kommer att arbeta vidare för att beskriva effekterna av
åtgärderna under september. Åtgärderna finns redovisade
under rubriken ”Avvikelser och åtgärder per nämnd”.
En mer detaljerad genomgång av nämndernas ekonomi
finns i avsnittet ”Nämndsuppföljning”.

Stadsbyggnadsnämnden
Anledning till att investeringsmedlen inte upparbetas i den
takt som budgetmedlen är fördelade, beror till stor del på att
medlen fördelas teoretiskt och inte utifrån hur kostnader
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. Exempel
på ett sådant projekt är Bergsåkersbron.
De investeringsmedel som gäller större investeringsprojekt
som inte kommer att upparbetas under året är bl.a. Birsta
infrastruktur, Sundsvalls vardagsrum, Bergsåkersbron,
Industrispår bangården, Kajupprustning Selångersån.
Kommunstyrelsen
I prognosen kommer internlåneramen att förbrukas under
2013. E 4 Sundsvall avser kommunens åtagande i projektet
där investeringsmedel finns budgeterade från 2014 och
framåt. Budgeten för resecentrum kommer att förbrukas när
E 4-projektet är klart 2015.
Service- och teknik beräknar att 182,7 mnkr kommer att
förbrukas till investeringar i fastigheter, vilket är betydligt
mer än utfallet 2012 som var 70,7 mnkr. Den återstående
och oförbrukade budgeten för investeringar i fastigheter
beräknas vid slutet av 2013 uppgå till 467 mnkr.
Investeringsprojekten ”Utvecklad kollektivtrafik ”och
”Ökad tillgänglighet” är enligt beslut i kommunfullmäktige
2012-12-17 § 223 överflyttade till Stadsbyggnadsnämnden.
Avvikelsen på fastighetsinvesteringar, härrör från
uppstartade projekt som ännu inte har färdigställts. Den
största delen är åtgärder som finns upptagna i
investeringsbudgeten men där den förvaltning som ska
utnyttja lokalerna inte gjort en beställning av projektet till
service- och teknik. En stor del av avvikelsen härrör också
från tidigare års fördröjning i processen med att fastställa
investeringsbudgeten. Dessa investeringsvolymer har
således inte kunnat förbrukas under 2013.
För närvarande pågår drygt 80 olika projekt av varierande
storleksordning och med varierande projekttid. Några av de
större projekten med investeringsvolym över 5 mnkr är:
•

Ombyggnad av Bergsåkers skola.
Entreprenadskedet pågår. Etapp 1 klar hösten
2013. Ombyggnaden i sin helhet planeras vara klar
2015.

•

Nybyggnad av förskola i Skönsmon.
Entreprenadskedet pågår. Byggnationen planeras
vara klar 2014.

•

Ombyggnad av Hellbergsskolan.
Skolan har totalrenoverats under året. Var
inflyttningsklart till skolstart aug 2013. Vissa
kringliggande arbeten kvarstår.

Investeringsprognos 2013
Investeringsbudgeten 2013 uppgår till 379,4 mnkr.
Investeringsanslag överförda från tidigare år uppgår till
675,1 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni att utöka
budgeten för investeringar i förvaltningsfastigheter med
86,5 mnkr. Detta gör att investeringsbudgeten totalt uppgår
till 1 140,0 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår efter åtta
månader till 180,0 mnkr och prognosen för hela året till
364,1 mnkr. Nedan finns kommentarer till varför det
beräknade utfallet avviker från budgeten i
investeringsredovisningen.
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•

•

Ombyggnad för gymnasieskolan.
Lokaleffektiviserande ombyggnationer. Åkersvik
och Hedbergska är färdigställda. Västermalm
befinner sig i projekteringsskedet, färdigställs
2014.
Energisparprojekt. För i första hand äldre
fastigheter med åtgärder i varierande omfattning
där målet är att totalt minska energiförbrukningen
med 20 % till och med år 2021.

Socialnämnden
•

Parboendegarantin
Socialnämnden har beslutat att säkra att det finns
tillgång till lägenheter som gör det möjligt för par
att åldras tillsammans. Detta arbete är påbörjat,
men eftersom dessa avsatta medel handlar om
investeringar i fastigheter, så behöver det beslutas
om vilken nämnd dessa medel skall tillhöra.
Socialnämnden kommer inte att använda avsatta
medel under 2013. Förvaltningen kommer därför,
till nämndens möte i september, föreslå att detta
budgetutrymme överförs till kommunstyrelsen.

Delårsrapport januari-augusti 2013

Koncernen
Resultat
Januari-augusti

Januari-december

2013

2012

2012

2011

Resultat exkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

263,3

336,1

159,2

194,0

Resultat inkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

332,4

424,3

198,5

180,8

10,3 %

13,6 %

4,3 %

4,0 %

Årets resultat i
förhållande till
skatteintäkter och
generella statsbidrag

Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår för perioden
till 332,4 mnkr vilket är 91,9 mnkr sämre än föregående år.
Orsaken är främst att kommunens resultat har försämrats
från 332,6 mnkr i augusti 2012 till 243,5 mnkr för perioden
2013. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag är tillfredsställande och uppgår till 10,3 %.
Bolagens resultat och prognoser finns beskrivet under
avsnittet ”Nämnder, bolag och kommunalförbund”.

Soliditet
Januari-augusti

Soliditet, %
Soliditet inklusive
pensionsåtagande, %

Januari-december

2013

2012

2012

2011

26,9

26,3

23,9

22,4

2,9

1,4

-0,3

-2,2

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill
säga hur stor andel av tillgångarna som finansieras med
eget kapital. Soliditeten för koncernen har förbättrats något
sedan årsskiftet och uppgår till 26,9 %.
Kommunens soliditet är lägre än jämförbara kommuner.
För jämförelsegruppen ”större städer” (invånare mellan
50 000-200 000 invånare) har en soliditet på cirka 35 %
under de senaste tio åren. Soliditeten inklusive
pensionsåtagande har uppgått till 12-15% för den
jämförelsegruppen, vilket är att anses som stabilt. Detta är
dock klart högre soliditet än vad kommunkoncernens
soliditet är.
Prognos
Resultatprognosen för hela koncernen uppgår till 126,5
mnkr. Vilket är sämre än resultatprognosen föregående år
(255,0 mnkr). Orsaken är främst kommunens försämrade
resultat.
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Driftredovisning
Verksamheternas nettokostnad

Budget

Utfall

per nämnd, mnkr

2013

jan-aug
2013

jan-aug
2012

Kommunstyrelse

-485,4
-121,1
0,0
-81,4
-116,5
-29,2
-5,6
-27,6
-108,0
4,0

-251,5
-70,4
0,0
-51,9
-79,1
-19,4
-4,2
-29,5
-21,4
24,4

-237,0
-74,4
0,0
-53,6
-72,5
-14,2
-4,4
-35,1
-13,1
30,3

-462,4
-115,1
0,0
-86,4
-116,5
-29,2
-6,3
-27,6
-88,0
6,7

23,0
6,0
0,0
-5,0
0,0
0,0
-0,7
0,0
20,0
2,7

84,9

-1 926,1
-462,2
-941,1
-344,2
-21,1
-155,8
-1,7

-1 220,9
-320,6
-628,6
-221,2
-13,4
-36,0
-1,1

-1 164,9
-317,1
-583,8
-222,6
-12,8
-27,5
-1,1

-1 926,1
-475,4
-952,3
-346,2
-20,3
-130,2
-1,7

0,0
-13,2
-11,2
-2,0
0,8
25,6
0,0

52,6

-1 633,1
-381,9
-323,8
-819,0
1,4
-107,0
-2,8

-1 139,6
-267,8
-217,6
-608,4
2,5
-46,4
-1,9

-1 086,7
-254,1
-220,3
-570,6

-104,8
-6,3
-18,7
-84,2
1,2
3,2
0,0

19,7

-39,9
-1,8

-1 737,9
-388,2
-342,5
-903,2
2,6
-103,8
-2,8

-329,7
-81,0
-230,6
-14,2
-2,6
-1,3

-205,0
-52,1
-145,8
-4,5
-1,5
-1,1

-199,7
-77,4
-117,7
-2,3
-1,4
-0,9

-328,4
-81,6
-228,9
-13,8
-2,6
-1,5

1,3
-0,6
1,7
0,4
0,0
-0,2

23,7

-129,0
-39,5
-54,0
-2,8
-31,6
-1,1

-72,7
-29,8
-28,9
5,0
-18,2
-0,8

-51,8
-18,2
-36,6
5,1
-1,3
-0,8

-119,8
-39,2
-45,0
-2,3
-32,2
-1,1

9,2
0,3
9,0
0,5
-0,6
0,0

28,0

-221,5
-11,0
-39,1
-132,3
-16,2
-21,3
-1,6

-143,8
-9,2
-25,5
-91,6
-11,3
-5,2
-1,0

-132,0
-8,7
-16,8
-89,0
-10,8
-5,6
-1,1

-233,9
-14,0
-40,2
-144,1
-16,2
-17,8
-1,6

-12,4
-3,0
-1,1
-11,8
0,0
3,5
0,0

61,1

-17,5
-16,2
-1,3

-10,0
-9,2
-0,8

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

-16,8
-15,6
-1,2

0,7
0,6
0,1

3,8

-1,2

-1,4

-0,7

-1,2

0,0

0,0

-8,3

-3,2

-5,4

-8,3

0,0

1,0

-2,5

-1,1

-0,7

-2,5

0,0

1,6

-0,3

-0,1

-0,1

-0,3

0,0

0,8

-10,9

73,3

93,0

75,2

86,1

-4 765,5

-2 976,0

-2 793,8

-4 762,4

3,1

administration
hushållsavfall
räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
Intern service

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

Socialnämnd
omsorg om funktionshindrade
individ- och familjeomsorg
äldre- och handikappomsorg
flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

Kultur- och fritidsnämnd
kulturverksamhet
fritidsverksamhet
administration och övrigt
konsument och energirådgivning
politisk verksamhet

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
arbetsmarknad
vuxenutbildning
flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning
infrastruktur
väghållning
park
administration och övrigt
politisk verksamhet

Miljönämnd
förebyggande och granskande miljöarbete
politisk verksamhet

Lantmäterinämnd
Överförmyndar- och
förtroendenämnd
Kommunrevision
Valnämnd
Finansiering
SUMMA

Utfall Prognos

Budget-

Ackumulerat

2013 avvikelse över/underskott*
IB 2013

277,2
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Investeringsredovisning
Budget
2013

Överförd
budget

Total
budget

Utfall janaug 2013

Prognos
2013

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse
Internlåneram
Förvaltningsfastigheter
Reinvesteringar i fastigheter
Sundsvalls utveckling (kultur o fritid)
Spontanidrottsplatser
Fastigheter verksamhetsanpassning
Upprustning sammanträdesrum

-3,7
-206,5
-35,0
-35,0
-2,0
-32,3
-1,5

-4,0
-15,0
0,0
0,0
-2,9
-341,9

-396,7

-3,7
-417,4
-35,0
-35,0
-2,0
-67,3
-1,5
-33,5
-11,5
17,4
-48,3
-59,5
-14,5
-2,4
2,5
-9,0
-15,0
0,0
0,0
-2,9
-738,6

-4,2
-2,0
-6,2

-0,9
-0,1
-1,0

-5,1
-2,1
-7,2

-0,5
-1,0
-1,5

-4,0
-2,1
-6,1

1,1
0,0
1,1

-2,0
-3,0
-1,0
-6,0

-0,7
-2,0
-2,7

-2,0
-3,7
-3,0
-8,7

-0,4
-2,4
0,0
-2,8

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

1,0
0,0
3,0
4,0

-0,3
-0,1
-0,1
-0,2

-4,2
-0,3
-6,0
-0,2

-9,1

-4,2
-0,7
-12,7
-1,0
0,0
-18,6

-0,7

-10,7

0,0
0,4
6,7
0,8
0,0
7,9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-69,2
-3,0
-50,0
-24,8
-15,0
-16,5
-1,0
-1,0
-34,8
-5,9
-33,4
-68,8
-20,0
-32,8
-8,3

-0,2
-0,9
-0,1
-10,1
0,0
-1,9
-0,6
0,0
-2,6
-0,6
-20,6
-4,2
0,0
-2,2
-3,1

-1,1
-1,0
-0,2
-25,0
0,0
-9,0
-1,0
-0,8
-12,3
-2,6
-33,4
-8,0
-3,3
-5,7
-7,7

68,1
2,0
49,8
-0,2
15,0
7,5
0,0
0,2
22,5
3,3
0,0
60,8
16,7
27,1
0,6

Energieffektiviseringar
Hamnen

-4,0

E4 Sundsvall
Resecentrum
Sporthallsbadet
Parkeringshus
Järnvägen centrum
Evenemangsarena
Green Highway
Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)
Utvecklad kollektivtrafik
Ökad tillgänglighet
Medfinansiering Tunadalsbanan

Summa

-210,9

-35,0
-33,5
-7,5
17,4
-48,3
-59,5
-14,5
-2,4
2,5
-5,0

0,0
-60,6
-6,1
0,0
0,0
-24,3
-0,1
-15,5
0,0
-2,3
-0,3
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-109,3

-3,7
-104,4
-23,3
0,0
0,0
-33,7
-1,5
-21,3
-2,0
-3,8
-0,4
0,0
0,0
-0,2
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-195,3

0,0
313,0
11,7
35,0
2,0
33,6
0,0
12,2
9,5
-21,2
47,9
59,5
14,5
2,2
-3,5
9,0
15,0
0,0
0,0
2,9
543,3

Barn- och utbildningsnämnd
Internlån
Inventarier och utrustning

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel
Parboendegaranti

Summa

Kultur- och fritidsnämnd
Maskiner och utrustning
Museiverksamhet
Norra Berget/ Kulturarv
Maskinpark
Spontanidrottsplatser

Summa

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

-2,0
-0,4
-6,7

NAVI
Inventarier

Summa

0,0
0,0

Stadsbyggnadsnämnd
Inre hamnen, kajer
Maskiner och utrustning

-5,0
-1,0

Birsta (infrastruktur)
Väghållning

-15,0

Parkeringsanläggning centrum
Gång och cykelvägar
Offentlig belysning

-15,0
-1,0

Trädplanteringar (utemiljö)
Exploateringspottpott (SBN)

-15,0

Parkeringsskyltning
Norra Kajen

-15,0

Bergsåkersbron
Logistikparken
Sundsvalls stenstad/vardagsrum
Kommundelscentra/lyftet

-12,0
-6,0

-64,2
-2,0
-50,0
-9,8
-15,0
-1,5
-1,0
-19,8
-5,9
-18,4
-68,8
-20,0
-20,8
-2,3
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-2,0

-102,0

66,9
-2,1
-2,8
-20,0
2,6
-263,7

-6,0
-4,8
-10,0
-5,0
66,9
-2,1
-2,8
-20,0
2,6
-365,7

-4,6
-1,2
-0,1
-3,1
-6,0
-0,1
-2,1
0,0
-1,3
-65,6

-6,7
-1,2
-7,0
-5,0
-11,1
-0,1
-2,8
0,0
-2,1
-147,1

-0,7
3,6
3,0
0,0
-78,0
2,0
0,0
20,0
-4,7
218,6

-0,3
-0,3

-1,9
-1,9

-2,2
-2,2

-0,1
-0,1

-0,2
-0,2

2,0
2,0

-465,9

-675,1

-1 141,0

-180,0

-364,1

776,9

Kollektivtrafikprojket
Tillgänglig och bättre kollektivtrafik
Parklyftet ett grönare Sundsvall

-10,0
-5,0

Exploatering inklusive Birsta
Exploatering Alliero 21 fd Berners
Exploatering Sidsjö fd sjukhusområdet
Industrispår bangården
Övrigt

Summa

-4,0
-4,8

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

Summa

Summa
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Hälsoläge/Sjukfrånvaro

Medarbetare

Antal anställda
Månadsavlönade per
förvaltning
Förvaltning
Barn och utbildning

Aug
2013

Aug
2012

Dec
2012

2 978

2 948

3 029

191

189

190

59

63

62

267

258

262

Lantmäterikontoret

16

17

16

Miljökontoret

40

38

39

FAVI
Koncernstaben
Kultur & Fritid

Service och teknik

490

474

481

2 844

2 937

2 926

Stadsbyggnadskontoret

180

175

161

Överförmyndarkontoret

8

7

8

7 073

7 106

7 174

Socialtjänsten

Totalt

Antalet månadsanställda har minskat med 33 tjänster från
augusti 2012 till augusti 2013. Minskningen kan till
största delen hänföras till socialtjänsten och till viss del
barn- och utbildningsförvaltningen där många gavs
möjligheten till avtalspension under denna period,
företrädesvis lärare och vårdpersonal.

Kommunen har en ökande sjukfrånvaro som har pågått
sedan januari 2012. Från och med januari i år till sista
juli 2013 har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,14
procent från 6,47 till 6,61. Långtidsfrånvaron har ökat
med 0,15 procent men den korta sjukfrånvaron har
minskat med 0,01 procent. Skillnaden mellan
förvaltningarna är stora där socialtjänsten har de högsta
sjuktalen.
I övrigt hänvisas till avsnittet ”Medarbetare” i
”Delårsrapport januari- april 2013”.
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Nämndsuppföljning
Kommunstyrelse
Överskott på anslag för personalkostnadsökningar
Kommunstyrelsen exklusive service och teknik
prognostiserar totalt ett överskott på 20,3 mnkr.
Det beror på att anslaget till räddningstjänsten
prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr till största
delen beroende på ökad avsättning till pensioner på
grund av förändringen av den så kallade RIPS-räntan.
Intäkterna av nyttjanderättsavgifter från Sundsvalls
Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB prognostiserar
ett underskott på 0,7 mnkr beroende på att räntan som
utgör underlag för avgifterna sjönk under hösten 2012.
Koncernstaben prognostiserar ett överskott på 6,0 mnkr
för år 2013. Det beror på att projektet för omställning
av personal prognostiserar ett överskott på 3,1 mnkr,
samt att tillfälligt vakanta tjänster och en generell
återhållsamhet på driftskostnader ger ett överskott på
2,9 mnkr.
För 2013 prognostiserar kollektivtrafiken ett
nollresultat sedan verksamheten kompenserats med 5,0
mnkr i ökat anslag i kompletteringsbudgeten för 2013.
De centrala avtalen är klara och gäller från och med 1
april 2013. Med utgångspunkt från de kostnadsnivåer
som avtalen slutits på bedömer koncernstaben att det
centrala anslaget kommer att visa ett överskott 2013 på
20,0 mnkr.
Service och teknik håller budgeten
Totalt sett budgeteras i MRP 2013 ett nollresultat för
verksamheten inom service och teknik. Verksamhetens nettokostnad (den löpande driften) ska
generera ett överskott med 4,0 mnkr för att möta
motsvarande sparkrav (omvänt skattemedel netto).
Efter augusti månad är utsikterna stabila och serviceoch teknik prognostiserar en positiv avvikelse mot
budget med 2,7 mnkr.
När det gäller service och tekniks avdelningar kan det
konstateras att Drakfastigheter uppvisar störst
förändring jämfört med föregående år (3,1mnkr). Detta
beror på återhållsamhet. Totalt sett prognostiserar
service och teknik en positiv avvikelse mot budget och
därigenom planeras inga särskilda åtgärder.
Jämställd service
I enlighet med kommunens strategi för att
jämställdhetsintegrera verksamheten, genom projektet
”Lika Värda II”, ska jämställdhet ingå som en del i
verksamhetsuppföljningen.
Kommunstyrelsen har beslutat att all statistik och alla
indikatorer som styrelsen ansvarar för ska redovisas
med kön som indelningsgrund, där så är möjligt och
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lämpligt. Bedömning av det har skett med stöd av
projektledaren för Lika Värda II.
Kommunstyrelsen har som mål att kvalitetssäkra god och
jämställd service i kommunen. Ett framgångsrikt utfall i
projektet Lika Värda II är viktigt för att nå det målet.
Kommunstyrelsen har genom resurser från koncernstaben
särskilt stöttat projektet, och sett till att frågan inarbetats i
det löpande arbetet med Mål och resursplanering i hela
koncernen. Lika Värda II avslutas hösten 2013, och de
flesta av projektmålen uppnåtts. Slutredovisning av
projektet kommer till kommunstyrelsen i oktober månad.
Kommunstyrelsen har också gjort en analys av sina egna
verksamhetsområden ur ett jämställdhetsperspektiv.
Analysen har resulterat i att styrelsen beslutat prioritera tre
områden1:
- Trygghet
- Näringslivsstöd
- Projektmodellen
Åtgärder inom dessa områden ska inarbetas i
kommunstyrelsens ettåriga Mål och resursplan för 2014.

Barn- och utbildningsnämnd
Undviker underskott med åtgärdsplan
Nämnden redovisade i delårsrapport 1 ett underskott på
10,0 mnkr. Prognosen vid årets slut är i delårsrapport 2 ett
nollresultat, förutsatt att samtliga åtgärdsplaner får full
effekt vilket ännu inte är säkerställt. Åtgärdsplan 1
beräknas ge ett utfall på minst 9 mnkr. Åtgärdsplan 2 som
beslutades 19 juni ska ge 10 mnkr i resultat. Effekterna av
denna åtgärdsplan kan inte mätas i nuläget. Prognosen
förutsätter att åtgärdsplanerna genomförs till beslutade
belopp. Om inte dessa belopp uppnås så blir det
prognostiserade utfallet ett annat. Ett beslut i MRP 20132014 medför att nämnden ska tilldelas 5 mnkr i ytterligare
skattemedel för uppdraget ”höjd lärarstatus”. Dessa
skattemedel är medräknade i denna prognos.
Prognosen förutsätter stor återhållsamhet under resterande
av året i enlighet med beslutade åtgärdsplaner.
I september kommer varje enhet att göra en prognos. När
denna prognos är genomförd kan nämnden göra en
bedömning av verksamheternas utfall för året. Arbetet sker
tillsammans med samtliga skolledare,
skolområdesintendenter och ekonomifunktionen.
Beslutade åtgärder
Utifrån prognosen i april beslutade nämnden om en
åtgärdsplan den 29 maj för underskottet på 10 mnkr.
Översyn inom området skolskjutsar.
Skolskjutsreglementet kommer att ses över under hösten
2013. En genomgång har gjorts av vilka resor som betalas
centralt och av respektive enhet, förtydligande om vem
skall betala vad har meddelats verksamheterna. Det har
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genomförts förändringar i redovisningen för att kunna
följa upp olika typer av kostnader. Effekten av
översynen bedöms till 1 mnkr.
Återhållsamhet med centrala
kompetensutvecklingsmedel.
Förvaltningen har en budgeterad post om 8,5 mnkr
avseende centrala satsningar för att öka elevernas
måluppfyllelse. Den kompetensutveckling som ej
påverkas av denna återhållsamhet är rektorsutbildning,
lärarlyftet och förskolelyftet. Detta för att
utbildningarna pågår under flera terminer och
rektorsutbildningen är tvingande för den som är
skolledare. Nämnden räknar med ett överskott på 2
mnkr.
Bromsa 20 mnkr satsningen
I MRP för 2013 beslutade nämnden att satsa 20 mnkr
inom fritids, elevhälsa, kompetensutveckling och
studievägledning. I dessa 20 mnkr var det avsatt 5
mnkr för effektivare verksamhetsstöd.
Utifrån gällande ekonomiska läge är det beslutat att
endast genomföra det som redan är påbörjat 2013 och
resterande medel hålls inne under resten av året. Denna
åtgärd beräknas ge 7 mnkr innevarande år.
De reserverade 5 mnkr (verksamhetsstöd) reducerar
nämndens ram och beloppet blev 5,8 mnkr.
20 mnkr satsningen reduceras med besparing och med
0,8 mnkr.
Riktade insatser mot de enheter som prognostiserat
större underskott 2013.
Flera enheter har under flera år haft större underskott
medan andra har underskott för första gången de
senaste åren. Dessa enheter har gjort flera prognoser
tillsammans med verksamhetsstöd för att arbeta med
underskotten. Denna åtgärd beräknades ge 2 mnkr
2013. Uppföljning per enhet under september får visa
på verksamheternas utfall.
Se över frivilliga verksamheter
Översyn frivilliga verksamheter var en del i
åtgärdsplan 2. Nämnden beslutade att låta all frivillig
verksamhet kvarstå.
Förmedla det ekonomiska läget inom förvaltningen.
Nu när vi förändrar arbetssättet och involverar
verksamheten i prognosarbetet är det av yttersta vikt att
resultatet förmedlas ut inom organisationen. Det är
dessutom extra viktigt att det finns en kännedom om
nämndens framtida utmaningar för att skapa en
förståelse och acceptans för de åtgärder som behöver
genomföras med tanke på nuvarande prognos.
Åtgärdsplaner och det ekonomiska läget har
kommunicerats i förvaltningsledningen och via utförlig
information på intranätet. Delårsrapport 1 har
föredragits på chefsdagar. Delårsrapport 2 och prognos
2 kommer att presenteras på ledningsgrupper i
skolområdena samt på chefsdagar.
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Av den åtgärdsplan som beslutades den 19 juni går det
ännu inte att se effekterna. Effekterna av åtgärdsplan 2
kommer tidigast att kunna ses i septembers
månadsuppföljning. I åtgärdsplanen finns en del som
förvaltningsledningen skulle besluta om. I detta beslut är
det taget att dokumenthanteringsplanen skjuts på
framtiden, antalet kopiatorer minskats, Skolbladet kommer
att ges ut på Inloggad istället för på papper. Resultatet av
detta kommer att kunna mätas senare i höst.
I MRP 2013-2014 finns ett beslut om ett engångsbelopp på
5 mnkr till nämnden för ”höjd lärarstatus”.
Medel finns centralt under kommunstyrelsen men
nämnden räknar med att få pengarna under hösten 2013.
Jämställda förskolor och skolor
Jämställdhetsperspektivet vävs in i skolans uppföljning
genom att all betygsstatistik, närvarouppföljning och
elevenkäter redovisar resultatet på kön. Analyser görs
tillsammans med skolledarna vid våra dialogsamtal, som
har fokus på resultat. Sammantaget har flickorna bättre
betygsresultat och meritvärden än pojkarna. Våren 2013
låg flickornas meritvärden högre än pojkarnas på
majoriteten skolor. Pojkarnas resultat har dock ökat
jämfört med 2012. Om det är ett trendbrott återstå att se.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i
uppdrag att arbeta för jämställda förskolor och skolor.
Fokus ligger på att
- Flickor och pojkar ska inte begränsas av
traditionella könsroller
- Det ska finnas fler jämställda arbetslag i förskola
och skola
- Lärare ska erbjudas fortbildning i genuskunskap.
En planering för uppdraget ska presenteras i barn- och
utbildningsnämnden i oktober.

Socialnämnd
Socialnämnden prognostiserar underskott
Efter analys av sommarmånaderna, så korrigerar
socialnämnden årsprognosen. Den nya prognosen visar ett
underskott på 104,8 mnkr, en försämring med 14,6 mnkr
sedan delårsrapporten i april. Orsaken till det stora
underskottet är ökade kostnader för äldreomsorg (85 mnkr)
och ökat antal placeringar inom individ- och
familjeomsorgen (20 mnkr).
Nämnden väljer att redovisa underskottet inom ett intervall
på 95-105 mnkr då det råder stor osäkerhet kring
förvaltningens förmåga att verkställa de åtgärder som är
beslutade och inom den givna tidsplanen.
Socialförvaltningen fortsätter, löpande, att återrapportera
status på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att
minska prognostiserat underskott. Viljan att lyckas är stor,
och i kombination med all den kompetens som finns i
verksamheterna så kommer förvaltningen att lyckas med
att tillhandahålla/utföra tjänster med högre kvalitet, högre
kundfokus och på ett mer kostnadseffektivt sätt. Men för
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att lyckas med detta, så krävs tid, uthållighet,
samarbete, mod och vilja.

Kultur- och fritidsnämnd

Återrapportering KomiJobb

Kultur- och fritidsnämnden prognos för helåret är ett
överskott på 1,4 mnkr mot budget. Intäkterna är 1,1 mnkr
högre än budget för bad- och sporthallar samt 0,4 mnkr för
verksamheten vid Sidsjöbacken. Bra väder under både
vinter och sommar har bidragit till att många nyttjat
kommunens anläggningar. Biblioteken har minskade
intäkter med cirka 0,2 mnkr då kunderna påminns om att
lämna tillbaka böcker både via sms och mejl.

Socialnämnden har lämnat en redovisning av
KomiJobb-projektet som är likalydande med den
redovisning som NAVI har lämnat. Återredovisningen
återfinns i sin helhet under NAVI.
Socialnämnden tar dessutom i sin redovisning upp att
det finns en överenskommelse under 2013 mellan favi
och socialtjänsten där socialtjänsten ”kompenseras” om
projektet KomiJobb inte når upp till önskad nivå på
antalet anställningar. Till och med i augusti månad så
har Favi betalat tillbaka cirka 7 mnkr till socialtjänsten
som då också fått ta hela motsvarande kostnad. Hur
denna överenskommelse skall se ut 2014 är ännu inte
fastställt. Socialtjänsten har i projektet även lyft frågan
om anställning i offentlig sektor är en för smal
satsning, dvs. finns det en större potential om man
breddar samarbetet till att även inkludera privata
företag. Frågan utreds för närvarande. Identifierade
risker som behöver lyftas är:
• För få lämpliga personer aktualiseras från
ekonomiskt bistånd.
• För få personer som aktualiseras som har rätt
till en subventionerad anställning.
• Kö för utredning hos arbetsförmedlingen.
• De fackliga organisationerna godkänner inte
arbetsuppgifterna/arbetsplatserna.
Utöver detta så finns det indikationer på att regelverken
och de interna målsättningarna inom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket och Landstinget många gånger
försvårar samarbetet för att lyckas optimalt med denna
målgrupp människor.
Framtids- och utvecklingsanalys
I och med den prognos som lämnas för 2013 i denna
delårsrapport är det klart att en kostnadsreducering på
cirka 145 mnkr behöver göras 2014 i förhållande till
utfallet 2013 för att komma i balans ekonomiskt. Redan
beslutade åtgärder som är under genomförande
förväntas ge cirka 100-115 mnkr vilket alltså medför
att åtgärder på ytterligare 30-45 mnkr behöver tas fram.
Förvaltningen kommer att till nämndens sammanträde i
september redovisa förslag i denna riktning. Nämnden
har sedan att till beslutet om MRP 2014 i slutet av
oktober diskuterat olika alternativ för denna
kostnadsreducering.
I samband med presenterade analysrapporter inför
MRP 2013 har socialtjänsten beskrivit sina utmaningar
som ”glappet” mellan förväntade krav, behov,
förväntningar från medborgare och de tillgängliga
medel som finns.

Litet överskott mot budget

Nämnden fick ytterligare 1 mnkr i budget för
föreningsbidrag överfört från socialtjänsten i augusti
månad. Målet är att de budgeterade medlen för
föreningsbidragen 2013 ska komma föreningslivet till del.
Under hösten kommer arbetet med föreningsfrämjande
åtgärder att intensifieras.
Jämställd och likvärd service
Under de senaste åren har förvaltningen arbetat aktivt för
att kvalitetssäkra en god, jämställd och likvärdig service.
Lika Värda-projektet har varit ett stöd till verksamhetsutvecklingen och övergripande insatser inom området.
Analys av framtagen statistik visar exempelvis att besök på
museet, badbesök på kommundelsbaden och Himlabadet är
jämställt. Inom ungdomsverksamheten är både flickor och
pojkar trygga och andelen flickor har ökat till 36 % på
fritidsgårdarna. Bedömningen är att kultur- och
fritidsnämndens mål och Lika Värdamålet ”ett gott
värdskap och en genusmedveten kultur- och
fritidsverksamhet” uppnås. Nämnden har ett mål om
likvärdiga och jämställda möjligheter till goda kultur- och
fritidsaktiviteter och särskilt pekat på genusperspektiv vid
byggande av spontanaktivitetsytor. Hållbar integrering av
jämställdhetsperspektivet i utvecklingsplaner och i
ordinarie planering och beslut inom verksamheten
inarbetas kontinuerligt, exempelvis i friluftsplanen.

Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
(NAVI)
NAVI prognostiserar överskott
Prognosen visar ett överskott på 9,2 mnkr för helåret 2013.
Det är en höjning från senaste delårsrapporten med 3
mnkr. Vuxenutbildningen står för 9 mnkr och det är
framförallt inom upphandlad utbildning som alla medel
inte kommer att förbrukas. Beslutade extramedel för
yrkesvux på 3,6 mnkr bidrar också till överskottet. Sedan
tidigare har vuxenutbildningen beviljats 4,7 mnkr för
samma ändamål.
Arbete och integration prognostiserar ett plusresultat på
0,8 mnkr. Förvaltningskontorets prognos visar ett minus på
0,6 mnkr som har att göra med en sänkning av
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skattemedelstilldelningen på grund av effektivare
verksamhetsstöd.

ekonomiskt bistånd samt att ett antal barn har fått en
självförsörjande förälder.

En osäkerhetsfaktor i prognosen är utfallet inom
projektet KomiJobb, där antalet anställningar och typ
av anställningar är avgörande för kostnaden.
Inom projektet görs olika typer av anställningar
beroende på respektive deltagares förutsättningar.
Om projektet har många deltagare med svårigheter,
erhåller projektet mer i statliga medel och desto
billigare blir anställningen för projektet och tvärtom.
Vilka typer av deltagare som anställs styrs inte av
projektet utan deltagare identifieras framförallt av
socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Under projektets åtta första månader har 192 personer fått
en anställning. Av de 41 deltagare som hittills avslutats har
15 personer gått till annat arbete, 1 person till studier, 18
till a-kassa och fortsatt planering med Arbetsförmedlingen,
1 person har blivit sjukskriven med ersättning från
Försäkringskassan och 6 personer har på grund av
frånvaro, missbruk eller misskötsel fått avsluta sin
anställning.

Uppföljning av KomiJobb
KomiJobb startade 1 januari 2013. Syftet med
KomiJobb är att anställa personer med försörjningsstöd
för att ge dem en ingång till arbetsmarknaden.
Personernas anställningsbarhet ökar genom att vara del
av ett socialt sammanhang, ha dagliga rutiner samt att
ha en arbetsplats att referera till. Dessutom ges
personen särskilt stöd och vägledning i arbetssökande
under anställningstiden. I KomiJobb har följande kunna
erbjudas utöver en anställning:
• En personlig arbetskonsulent som kartlägger
personens önskemål och behov, matchar mot
lämplig arbetsplats, följer personen under
hela anställningstiden och är behjälplig för att
personen ska gå vidare till arbete eller studier
efter året i KomiJobb.
• Alla handledare som tar emot KomiJobbare
ute på kommunens arbetsplatser erbjuds
handledarutbildning.
• Personerna erbjuds också motiverande och
kompetenshöjande insatser under
anställningstiden. Deltagarna lämnar sin
arbetsplats vid tre tillfällen omfattande
sammanlagt fyra veckor. Vid dessa tillfällen
ges deltagarna under handledning av Favis
personal arbetsmarknadskunskaper och
möjlighet att arbeta med sitt arbetssökande.
• Deltagarna har möjlighet att kombinera sin
anställning med studier. Vuxenutbildningen
har anställt en person som jobbar med att
informera, motivera, vägleda och stötta de
deltagare som är intresserade av att studera.
KomiJobb är ett unikt samarbete mellan Favi,
socialtjänstens ekonomiska bistånd och
Arbetsförmedlingen. Ett stort antal av ekonomiskt
bistånds klienter erbjuds en aktiv arbetsmarknadsinsats
samt är självförsörjande under tiden.
Arbetsförmedlingen får genom KomiJobb möjlighet att
jobba med några av sina prioriterade målgrupper. Då
KomiJobb är arbetsgivare kan kommunen tillsammans
med Arbetsförmedlingen bättre nyttja de statliga
subventionerna. Sidoeffekter för kommunen är bland
annat ökade skatteintäkter, att fler personer lämnar

Fler kvinnor än män i Vuxenutbildningen – tvärtom
när det gäller arbetsmarknadsåtgärder
Inom vuxenutbildningen är drygt 60 procent av eleverna
kvinnor. Detta har varit fallet under år tillbaka och det
speglar den genomgående trenden i samhället att kvinnor
visar mer intresse för utbildning än vad män gör. Även
inom till exempel högskolan är andelen kvinnor betydligt
högre än andelen män. Inom avdelningen för arbete och
integration är förhållandet tvärtom. Där är cirka 60 procent
av deltagarna i arbetsmarknadsinsatser män.
Kön påverkar studievalet
När det gäller vuxenutbildningen spelar kursutbudet en
viss roll när det gäller fördelningen mellan kvinnor och
män. En stor del av vuxenutbildningen är
yrkesutbildningar och en stor andel av dessa är
omvårdnadsutbildningar. Detta är inte unikt för Sundsvall.
Inom omvårdnadsutbildningarna är en mycket stor
majoritet av eleverna kvinnor. Det finns en stor efterfrågan
på dessa utbildningar från eleverna, men också från
arbetslivet. Under årets första åtta månader har därför
antalet utbildningsplatser inom omvårdnadsområdet
utökats i förhållande till 2012. Andelen kvinnor inom
yrkesutbildningsområdet kommer därför sannolikt att öka
under 2013.
Utbildning till traditionellt manliga yrken är mindre
efterfrågade från elever, vilket kan göra det svårt att fylla
utbildningar med behöriga sökande. Dessutom är
efterfrågan från arbetslivet lägre. Här står
vuxenutbildningen inför en stor utmaning att skapa
utbildningar som lockar både män och kvinnor. Inom
vuxenutbildningens upphandlingsverksamhet är detta
perspektiv ständigt närvarande.
En faktor i sammanhanget är att det är lättare att rekrytera
kvinnor till traditionellt manliga yrken än tvärtom. Svaret
är knappast att dra ned på en efterfrågad utbildning och
skapa kö inom omvårdnadsområdet. Speciellt gäller det
eftersom sökande till ungdomsgymnasiet minskar inom
detta område och tendensen är att vuxenutbildningen blir
en allt viktigare aktör för kompetensförsörjning inom
området. Statistiska centralbyrån (SCB) och Skolverket
lyfter också fram risken för brist på utbildade personer
inom vård- och omsorgssektorn. Frågan är om mer fokus
ska läggas på att locka män till utbildning inom
omvårdnadsområdet. Det är en viktig fråga eftersom det
även i det statliga uppdraget ingår att motverka sådana
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begränsningar av utbildningsval som grundar sig på
föreställningar om kön och på social och kulturell
bakgrund.
Ingen större skillnad i studieresultat
När det gäller resultat och kursavbrott var det under
årets första åtta månader inte någon större skillnad
mellan kvinnor och män. Detsamma gällde helåret
2012. Något överraskande är att inom distansutbildning
är andelen män (59 %) som klarar sina kurser med
minst godkänt högre än för kvinnor (55 %). Det
vanligaste är att kvinnor lyckas bättre med sina studier
än män. I tertial 1 redovisade vi samma tendens, men
skillnaderna har dock minskat något. Fortsätter
tendensen kan den vara värd att undersöka närmare.
Åtgärder
Under år 2014 förväntas KomiJobb sysselsätta ca 250
personer, istället för projekterade 200 personer. Detta
eftersom färre personer än planerat fick jobb under
projektets uppstartsskede i januari och februari 2013.
Denna förväntas innebära en kostnadsökning för
KomiJobb och då överstiga tilldelade medel med upp
emot 10 mnkr, för att år 2015 istället övergå till ett
kraftigt överskott. Skattemedel till förfogande är 20
mnkr per år för åren 2013-2015. Fördelningen är strikt
årsvis, utan möjlighet till viktning, medan de
förväntade kostnaderna är ojämnt fördelade över åren.
Den 1 december 2010 började en ny förordning om
statsbidrag för flyktingmottagning till kommunerna att
gälla. Med bakgrund av det har en fördelningsnyckel
för fördelning av statsbidragen mellan berörda
förvaltningar tagits fram. Navi tar emot statsbidragen,
flyktingschablonen, i sin helhet och fördelar dem sedan
vidare till de övriga förvaltningarna, i enlighet med den
framtagna fördelningsnyckeln. Denna modell har
prövats fr.o.m. 2011 och ska pågå till utgången av
2013. Under hösten 2013 ska denna fördelningsmodell
kartläggas inför kommande utvärdering som ska ske
under våren 2014.
Ytterligare tillskott från Arbetsförmedlingen på 1,4
mnkr kommer erhållas under året, riktat till projektet
Storsatsning Sundsvall. Detta är ett projekt inom ramen
för KomiJobb, som ska stärka möjligheterna till att
erbjuda Arbetsförmedlingens inskrivna med
funktionshinder, nyanlända samt ungdomar i
sysselsättningsplats de insatser som KomiJobb har till
förfogande. För detta har Arbetsförmedlingen sedan
tidigare beslutat om att tillskjuta medel med 2,9 mnkr,
vilket nu beslutats utökas med ytterligare 1,4 mnkr.
För vuxenutbildningens del är det framför allt köp av
upphandlad utbildning som visar ett stort positivt
resultat. Det är främst två orsaker till att pengarna inte
förbrukas. Den ena är att många elever väljer att
studera på distans vilket är en billig studieform för
vuxenutbildningen.
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Den andra är att vuxenutbildningen har svårt att få elever
till de betydligt dyrare yrkesutbildningarna.
Som en åtgärd har en förstärkning inom den externt
upphandlade verksamheten skett, genom anställning av en
rektor med särskilt ansvar för detta arbete.
Det finns för närvarande inga köer till vuxenutbildningen.
En reklamkampanj för vuxenutbildningen har genomförts
under sommar och höst. Det tydligaste exemplet på detta
är en omfattande bussreklam.
Under hösten så genomför vuxenutbildningen en
marknadsundersökning för att få mer vetskap om
medborgarnas intresse och behov av utbildning, samt en
bild av vuxenutbildningen.
Även lönekostnaderna beräknas för närvarande bidra något
till det beräknade överskottet.

Stadsbyggnadsnämnd
Stort underskott på vinterväghållning
Prognosen för 2013 är ett resultat på -12,4 mnkr, vilket är
oförändrat från delåsrapport 1.
Bidragande orsaker till underskottet är vinterväghållningen -8,0 mnkr, kostnader för iordningställande
av enskilda vägar -3,8 mnkr, bostadsanpassning -3,0 mnkr
och drift och underhåll av brandposter -0,8 mnkr.
Nämnden räknar med att driften i övrigt kommer att ge ett
överskott på 3,0 mnkr bland annat till följd av
effektivisering av arbetsprocesser och intäkter av
engångskaraktär i samband med E4-bygget.
Faktorer som kan försämra resultatet ytterligare är;
•

Vinterväghållning (nuvarande prognos -8 mnkr
som kan komma att justeras beroende på vädret).
Budgetunderskottet för vintern i genomsnitt de
senaste fem åren 2008-2012 är -10 mnkr/år.

•

Bostadsanpassning. Det är svårt att påverka och
förutspå kostnaderna då åtgärderna är
behovsstyrda och lagreglerade. I genomsnitt de
senaste tre åren, så har budgetunderskottet varit
på - 4 mnkr/år.

Återställning av gamla avfallsupplag
I bokslutet 2010 avsattes 124,0 mnkr för att åtgärda gamla
avfallsupplag. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för arbetet
och får ersättning för nedlagda kostnader genom att
ianspråkta avsättningen. Avsättningen uppgår i augusti
2013 till 107,9 mnkr. För närvarande pågår åtgärder i mer
eller mindre omfattning vid Tamböle, Hillstamon, Berga,
Gimåfors, Lucksta, Släda, Sidsjö, Lomyran och Fors gamla
soptippar.
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Åtgärder
Stadsbyggnadsnämnden arbetar målmedvetet,
kontinuerligt och långsiktigt med att effektivisera och
förbättra verksamheten. Detta för att kontinuerligt
kunna hantera verksamhetens behov av utveckling
samt effektiviserings- och besparingskrav. Åtgärder
som nämnden långsiktigt och kontinuerligt arbetar med
är bl.a. översyn och effektivisering av arbetsprocesser,
IT-stöd, verktyg, lokaler, avtal, återhållen
representation m.m.
Underskottet i nämndens prognos beror på kostnader
som inte är förutsägbara exempelvis. snöröjning.
Jämställd och likvärd service
Nämnden har fastslagit könsindelade indikatorer till
mål och resursplanen utifrån SCB:s
medborgarundersökning. Redovisning av indikatorer
(gator- och vägar, gång- och cykel, trygghet och
bostäder) görs i delårsrapporter och bokslut under året.
Nämnden har också beslutat att genomföra
seminarium/utbildning på bred front i samverkan med
projektet lika värda. Aktiviteten genomförs under 2013
med inbjudna politiker, tjänstemän och externa aktörer.
Ämnet är jämställd boendeplanering, ”Hur vill vi bo
och leva i Sundsvall 2021? Om framtidens boende
med social hållbarhet och genus i fokus”.
Projektledaren för Lika värda har inför det fortsatta
arbetet, varit inbjuden till stadsbyggnadsnämnden.
Några av ledamöterna har under året också deltagit i
seminariet ” Hur får vi Lika Värda-arbetet hållbart.
Förutom SCB:s indikatorer så tar förvaltningen fram
könsindelad statistik per år inom följande områden:
* Ärendestatistik för bostadsanpassning, beviljade
handikapptillstånd, ansökan om bygglov och
trygghetsvandringar
Inom HR och utifrån beslutad jämställdhetsplan ligger
fokus på nedanstående punkter under 2013.
• Underlätta både för kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och
föräldraskap genom att förena arbetstagarens
önskemål med verksamhetens behov i största
möjligaste mån. Under 2013-2015 arbetar vi
extra med frågan utifrån MRP-uppdrag nr 6
Jämställdhet och formuleringen ”arbeta för att
det ska bli naturligt för båda föräldrarna att ta
ut föräldraledighet”.
Förvaltningen kommer att ta fram statistik för
att medvetandegöra och höja kunskapen.
•

Vid rekrytering anpassar vi annonserna genom
att bl.a. utforma dem könsneutralt och med
blandade rekryteringsgrupper samt är
uppmärksam vid rekrytering att inte förfördela
ett kön.
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•

Analys via lönekartläggning med fokus på
jämställda löner.

Miljönämnd
Miljönämnden prognostiserar överskott
Miljönämndens resultat efter det andra tertialet är 1,6
mnkr. Nämndens prognos för 2013 beräknas bli ett
överskott med 0,7 mnkr, förbättring med 0,1 mnkr sedan
delår 1.
Budgeten för intäkter har baserats på nya taxor. De fasta
tillsynsintäkterna följer budget. Prognosen avseende
timdebitering av miljöskydd justeras något uppåt
Intäkterna och motsvarande kostnad för livsmiljöalmanackan utgår i år då REKO tar över tar över detta
ansvar. Lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget. Det
beror på frånvaro och en chefsvakans.
Jämställd service
Miljönämnden planerar utåtriktade aktiviteter dels för att
främja en jämnt fördelad delaktighet av kvinnor och män,
dels för att främja jämställdhet och jämlikhet generellt.
Nämnden följde upp indikatorer för jämställdhet vid
årsredovisning 2012. Det konstaterades då att det finns en
ojämn fördelning i deltagandet, men ingen allvarlig sådan.
Nämnden ansåg att utvecklingen bör följas noggrant och
att statistiken ska beaktas vid planeringen av utåtriktade
aktiviteter. Det går inte att göra motsvarande analys redan
vid delårsrapport 2 då inte alla planerade utåtriktade
arrangemang har genomförts och sammansättningen på
dessa får stor effekt på det totala utfallet.

Överförmyndarnämnd
Räknar med 0-resultat
Nämnden räknar i delårsrapport 2 med ett 0-resultat.
Arvoden till gode män och förvaltare har de senaste åren
gett underskott i boksluten. Överförmyndarnämnden kan
inte styra över arvodeskostnaderna för ärenden som
nämnden enligt lag är skyldiga att handlägga.
Kommunerna i den gemensamma nämnden har beviljat
nämnden ökat anslag för att bland annat kompensera
kostnadsökning som beror på förändringar i
prisbasbeloppet. Bedömningen för 2013 är att årets
arvodering av ställföreträdare kommer att rymmas inom
tillgängliga medel.
Arvode till ställföreträdare
Ställföreträdarna ska lämna in sina årsredovisningar före
den 1 mars varje år. Ambitionen för kontoret är att 75 % av
de årsräkningar som kommer in i tid ska vara granskade
senast den 30 juni. I år kom 79 % av alla årsredovisningar
in i rätt tid och per den 30/8 hade 64 % av dessa ärenden
granskats. Motsvarande siffra 2012 var väsentligt högre.
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Orsaken till den försämrade måluppfyllelsen är
personalomsättning på kontoret. Av tre erfarna
handläggare är det endast en kvar då en har gått i
pension och en övergått till andra arbetsuppgifter.
Rekrytering och utbildning av nya handläggare har
dessutom tagit tid i anspråk från handläggningen.
Under hela 2013 beräknas sådan upplärning/utbildning
pågå.
Att färre ärenden har granskats hittills innebär att
kostnaderna för arvoden är lägre nu än motsvarande tid
förra året.

Lantmäterinämnd
Nämnden redovisar ett underskott på -0,6 mnkr för
aktuell period. Prognosen för året är oförändrad i
jämförelse med delårsrapport 1, enligt budget.

Kommunrevision
Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges
räkning följa upp kommunens verksamhet avseende
såväl ändamålsenlighet och effektivitet som säkerhet i
resursanvändningen. Kommunfullmäktige beslutade i
juni att medge revisionen att ianspråkta 51 tkr av
tidigare års överskott. Kommunrevisionen räknar med
att klara verksamheten 2013 inom sin budget.

Valnämnd
Vid ingången av 2013 hade valnämnden ett eget kapital
på 0,7 mnkr. Då valnämndens budget för 2013 på 20
tkr inte täcker kostnaderna för nämndens verksamhet,
förrådshyra samt arvoden för 2013 ansökte
valnämnden om att få ta i anspråk delar av det egna
kapitalet. Föreslagna skattemedlet 20 tkr för 2013
bedöms tillsammans med 280 tkr från det egna
kapitalet täcka kostnaderna för 2013.
Inför valen 2014 behöver nämnden lägga mer resurser
på hantering av förtidsröster, ytterligare
informationsinsatser, utökad utbildning för
röstmottagare samt nyrekrytering av röstmottagare.
2014 är det både val till Europaparlamentet och
allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige och
kommunfullmäktige. Valnämnden har att utreda vilka
utmaningar det innebär med dubbla val inom ett år.
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enlighet med upprättade exploateringsavtal. Vid
tidpunkten för upprättandet av delårsrapporten kan bolaget
konstatera att det med stor säkerhet inte kommer att ske
någon inlösen av fastigheter eller expropriation under
2013. Bolaget bibehåller därför investeringsprognosen från
delårsrapport 1 som enbart upptar medel, 4 mnkr, för
kommunens del i förberedande åtgärder på SCA:s
processvattentub.

Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB

För Stadsbackenkoncernen har en separat och mer
utförlig delårsrapport framställts. Det som redovisas
här är utdrag ur denna rapport.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

-19,3

-29,6

-34,6

5,0

Bolaget är stadsbackenkoncernens moderbolag.
Resultatet för perioden uppgår till -19,3 mnkr. För hela
året prognostiseras ett resultat på -29,6 mnkr, vilket är
5,0 mnkr bättre än MRP, -34,6 mnkr.

Sundsvall Logistikpark AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändrade förutsättningar
Vid upprättandet av MRP 2013 angavs bland annat
som förutsättning, en under 2013 lagakraftvunnen
detaljplan och att kommunen erhållit tillträde till den
aktuella marken. Under våren och sommaren 2013 har
händelser som överklaganden från fastighetsägare samt
Trafikverkets förslag till Nationell Transportplan,
inträffat som gör att bolaget nu tillsammans med SCA
och Trafikverket behöver se över gällande tidplan som
för närvarande anger att Logistikparken med
anslutande järnvägsspår skall vara klar under 2017.
Med stor sannolikhet kommer tidplanen behöva
revideras så att ett färdigställande kan ske tidigast
2019.
Miljöprövning
Bolaget kommer att begränsa arbetet under hösten
2013 till färdigställande och inlämning av
miljöprövningsansökan till Mark- och miljödomstolen,
prövning av frågan om allmän hamn samt fortsätta med
marknadsbearbetning. Budgeterad kompletterande
geoteknisk undersökning samt arbete med projekt- och
byggledning är exempel på insatser som senareläggs.
Helårsprognosen för 2013 gällande ”övriga externa
kostnader” reduceras därför ytterligare till 8,2 mnkr.
Resultatet för perioden är 0,0 mnkr.

Mitthem AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

30,7

15,0

15,0

0,0

Prognos enligt budget
För perioden januari till augusti är Mitthems resultat 30,7
mnkr. För hela året beräknas resultatet bli 15 mnkr,
oförändrat mot MRP. Mitthems intäkter överträffar
prognosen med 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på höjda
bruttohyror i de områden där vi genomfört stambyten,
lägre vakanser än beräknat samt en större andel
vidarefakturering av kostnader till hyresgäster som orsakat
skador.
Kostnaderna är lägre än beräknat. Kostnaden för underhåll
och reparationer visar en positiv avvikelse på 14,7 mnkr
vilket beror på att en del större projekt inte har påbörjats
än. Det inre lägenhetsunderhållet har hittills i år varit högre
än beräknat. Bolaget har även haft höga kostnader för
skador i fastigheter, och då främst för vattenskador i
badrum. Gällande försäkring täcker skador över fem
basbelopp, men de flesta skador innebär dock en kostnad
under denna beloppsgräns.
Stor efterfrågan
Det är en fortsatt mycket stor efterfrågan på hyresrätter i
de centrala delarna, exempelvis har bolaget haft närmare
400 sökande till en central lägenhet. Den ökade efterfrågan
visar sig nu också i ytterområdena och för närvarande finns
endast en vakant lägenhet av totalt sjutton i Liden.
Uthyrningsgraden av våra studentbostäder är avgörande av
hur attraktiva Mittuniversitetets utbildningar är. I och med
den planerade flytten av Campus Härnösand till Sundsvall,
vilken planeras börja under 2014, kommer efterfrågan på
studentbostäder rimligtvis att öka. I år har det varit ett
mycket stort tryck på studentbostäder vilket gör att vi
måste se över vårt bestånd av studentlägenheter ytterligare
inför kommande terminsstarter.

Bolaget har i enlighet med MRP 2013 inte genomfört
några investeringar under perioden. I MRP 2013-2016
har bolaget budgeterat investeringar för 170 mnkr
under 2013. Beloppet förutsatte en laga kraftvunnen
detaljplan och avsåg kostnader för inlösen av mark och
kommunens del i åtgärder för flytt av
processvattentuben till Ortviken. Kostnaderna är i
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Sundsvall Vatten AB

Sundsvall Arena AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

15,8

2,8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Diff MRP-

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013

Prognos

2013-08-31

2013

2013

Prognos

-0,5

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Prognostiserar överskott
Bolaget redovisar ett resultat för perioden på 15,8
mnkr. För hela året prognostiseras ett resultat på 2,8
mnkr vilket är ett överskott på 3,3 mnkr mot budget.
Totalt beräknas övriga externa kostnader (inklusive
köpta tjänster från MittSverigeVatten) minska med 0,6
mnkr. Utfallet hittills är 11,7 mnkr lägre än budget,
vilket främst beror på att en stor del av de planerade
driftprojekten kommer att utföras till hösten. Även en
förskjutning i den samprojektering som sker med
Servanet och Sundsvall Energi AB i samband med
arbetena på Alnö påverkar det låga kostnadsutfallet.
Värt att notera är att dessa kostnader täcks av intäkter
från Servanet och Sundsvalls Energi AB.
Högre investeringskostnader
Prognosen för investeringarna är beräknad till 281,0
mnkr, vilket är 62,8 mnkr högre än budget. Den
utökade prognosen beror främst på fördröjning av
beslut för byggnationen på den södra delen av E4:a
projektet, vilket i sin tur föranlett en fördröjning av
bolagets VA-arbeten på denna sträcka till 2013 med
20,6 mnkr. Även utökningen av slutkostnadsprognosen
för omvandlingsområdena Alnö, Björn och LubbanGaltström, vilken beslutades efter att budgeten togs för
2013, påverkar investeringsprognosen med 38,0 mnkr.
Ledningsarbetena i samband med omläggningen av
E4:an har en beslutad ram om 200,0 mnkr och en
slutkostnadsprognos beräknad till 195,9 mnkr, varav
Trafikverket ersätter 111,6 mnkr.
Prognosen för övriga investeringar i ledningsnätet är
47,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än budget.
Omläggningen av ledningar i Raholmsvägen på Alnö
har blivit dyrare än förväntat. Även ett kommande
arbete med byte av vatten- och avloppsledningar i
Storgatan kommer att bli dyrare än budgeterat vilket
har inneburit att andra projekt har förskjutits till
kommande år.

Bolaget ska avvecklas
Från 2011-01-01 finns ingen verksamhet i bolaget då den
förts över till kommunal förvaltning. Styrelsen i
Stadsbacken AB har beslutat om att fastigheterna i bolaget
ska säljas till kommunen varefter bolaget ska avvecklas.

Sundsvall Energi AB
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

32,7

55,9

67,9

-12,0

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

8,5

23,5

35,0

-11,5

Bolagets bedömning för året 2013 är 23,5 mnkr, vilket är
11,5 mnkr sämre än budget. De resultatförsämrande
posterna är främst högre oljekostnader och minskade
avfallsbehandlingsintäkter som i viss omfattning vägs upp
av minskade leasing- och underhållskostnader samt högre
elintäkter för elproduktionen i Korstaverket. Restavfall
från hushållen minskade något i början på året men har
åter kommit upp till normal nivå.
Prognosen för årets totala investeringar bedöms till 135
mnkr varav 103 mnkr hänför sig till tre större projekt,
utvecklat SCA samarbete (70), ledningar i E4-bron (13)
och ny styrsystempanna K1 (20).

Sundsvall Elnät AB
Bolaget är dotterbolag till Sundsvall Energi AB.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

20,0

26,5

26,5

0,0

Det mycket starka resultatet per april har gradvis
försämrats och uppgår för perioden till 20 mnkr. Under de
avslutande 1-2 månaderna kommer intäkterna att öka till
följd av temperaturen och avgiftskonstruktionen. Bolaget
bedömer att intäkterna hamnar något över nivån i MRP.
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Personalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat då
planerade avgångar ersatts senare med nya
rekryteringar än vad som budgeterades. Bolaget
bedömer vidare att kostnader för framförallt
konsulttjänster blir högre än planerat till följd av de
omställningsarbeten som sker i verksamheten.

En utredning gällande Rekos kommande placering inom
Stadsbacken eller inom förvaltning i kommunen pågår hos
Stadsbacken, förslag väntas under 2013.

Sundsvall Elnät AB för diskussioner med SKIFU om
att sälja bolagets fastighet i Skönsberg. Affären
kommer, om den genomförs, ej att i hög grad påverka
bolagets resultat för 2013 men kommer däremot att
påverka likviditeten positivt.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Servanet AB
Bolaget är dotterbolag till Sundsvall Energi AB.

SKIFU AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Korsta Oljelager AB
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

Prognos

2013-08-31

2013

2013

Prognos

2013
1,2

3,8

5,6

5,3

3,6

1,7

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

3,4

5,0

Fortsatt goda försäljningsintäkter
Den starka försäljningen under 2012 och fortsatt god
försäljning under 2013 har höjt nivån på de återkommande abonnemangsintäkterna som även för andra
tertialet ligger i nivå med de löpande kostnaderna.
Engångsintäkter (anslutningar av villor och företag) har
förbättrats något jämfört med motsvarande perioder
2011 och 2012. Prognosen för anslutningsintäkter för
resten av året är 3,6 mnkr bestående av 2,9 mnkr från
villaanslutningar och 0,7 mnkr från företagsanslutningar och materialförsäljning.

Prognostiserar överskott
Bolaget redovisar för perioden ett resultat på 5,6 mnkr.
Orsaken är främst lägre reparations- och underhållskostnader.
Prognosen för hela året är ett överskott på 5,3 mnkr vilket
är 1,7 mnkr bättre än budget. Effekter av förvärv av
Sundsvall Energi och Sundsvall Elnäts fastigheter är inte
med i prognos då hyror och kostnader inte är kända.

Sundsvalls Hamn AB
Reko Sundsvall AB
Bolaget är dotterbolag till Sundsvall Energi AB.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

2,0

2,8

3,4

-0,6

Bolaget har uppdraget genom avtal, att biträda
kommunen vid fullgörande av uppgifter avseende
avfallshantering och renhållning, enligt miljöbalkens
bestämmelser. Samt gällande renhållningsordning och
avfallsplan som ankommer på kommunstyrelsen.
Uppdraget innefattar förutom avfallsplanering
uppgiften att som beställarombud och kontrollant
företräda kommunen avseende entreprenörer gällande
avfallshantering.
Bolagets resultat för perioden uppgår till 2,0 mnkr. För
helåret prognostiseras ett resultat på 2,8 mnkr. Intäkter
för uppdraget mot kommunen har ökat på grund av
indexregleringar.
Ny upphandling av hanteringen av farligt avfall
kommer att påverka budget för 2014.

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

3,2

0,4

0,1

0,4

Ökade intäkter
Bolaget redovisar ett resultat för perioden på 3,2 mnkr.
Resultatförbättringen beror framför allt på ökade intäkter
med anledning av uthyrning av arbetsbåten Bill samt
minskade fastighetskostnader. Verksamheten fortskrider
utan större förändringar inom den närmaste perioden,
vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt ut.
För hela året prognostiseras ett resultat på 0,4 mnkr.
Goda framtidsutsikter
Hamnen har goda förutsättningar för att fortsätta och vara
en hamn av riksintresse. Förbättrad infrastruktur som
elektrifierad järnväg och anpassad väganslutning till E4
och E14 gör Tunadalshamnen mer intressant för gods.
Hamnens största kund är SCA och SCA:s framtidsplaner
för expansion i Ortviken, Östrand samt sågverket torde
innebära att godshanteringen i hamnen ökar. En ny
kombiterminal i anslutning till hamnen gör också att
kundunderlaget kan breddas.
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Sundsvall Oljehamn AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Övriga bolag och
kommunalförbund

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

3,9

3,9

4,1

-0,2

Minskade fastighetskostnader
Bolaget redovisar ett resultat för perioden på 3,9 mnkr.
I resultatet inkluderas bland annat minskade
fastighetskostnader med tyngdpunkt på lägre
reparations- och underhållskostnader. Detta med
anledning av att dessa arbeten till stor del kommer att
utföras under senare delen av 2013. För helåret
prognostiseras ett resultat på 3,9 mnkr. Verksamheten
fortskrider utan större förändringar inom den närmaste
perioden, vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt
ut.
Nya bränslen kan lagras
En övergång från bensin till dieseldrift av personbilar
gör att volymen oljeprodukter som passerar
oljehamnen minskar något. Detta tillsammans med
renoveringsbehov av kajer och rörsystem gör att
resultatet kommer att bli något lägre under en nära
framtid. I en framtid kommer det troligtvis att bli en
mix av bränslen som metanol, etanol, syntetisk diesel.
Dessa produkter kan komma att lagras i oljehamnen.

Näringslivsbolaget i Sundsvall
AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

1,4

0,0

0,0

0,0

Prognos enligt budget
Näringslivsbolaget redovisar till och med augusti ett
överskott på 1,4 mnkr, främst beroende på att flera
evenemang och aktiviteter kommer att genomföras
senare under året. För hela året väntas dock ett resultat
i nivå med budget. Verksamheten bedrivs i enlighet
med den verksamhetsplan som styrelsen fastställt.
Prioriterade områden 2013 är, varumärkesarbete, bidra
till utveckling av befintliga företag, bidra till
nyetableringar, ökad turism/stärkt besöksnäring samt
nätverksskapande.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

2,9

1,1

1,1

0,0

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett
kommunalförbund som ägs av Sundsvall, Timrå och Ånge
kommuner.
Prognos enligt budget
Räddningstjänstförbundets resultat till och med augusti
2013 uppgår till 2 949 tkr. De främsta anledningarna är att
semesterlöneskulden är på en låg nivå efter sommaren,
samt att avskrivningarna är något lägre än budgeterat.
Perioden har varit fri från större räddningsinsatser vilket
hållit kostnaderna nere. Årsprognosen för 2013 är ett
överskott på 1,1 mnkr vilket är det är förväntade resultatet
i årsbudgeten och i linje med ägarkommunernas
resultatkrav.
Investeringarna till och med augusti uppgår till 12 % av
budgeten. Pågående investeringar uppgår till 987 tkr av de
totala investeringarna under perioden.
MRF genomför under 2013 ett värdegrundsarbete som vi
kallar Vår Viktiga Vardag VVV. Arbetet bedrivs brett med
ett stort engagemang bland all personal.

Norra Kajen Exploatering AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

-0,3

-0,4

-0,4

0,0

Bolaget är nu helägt
Under första tertialet blev bolaget helägt av kommunen.
Den 20 mars hölls en extrastämma och den av fullmäktige
tillsatta nya styrelsen tillträde. Bolaget hanterar två
områden, dels försäljning av byggrätter och dels en
fastighetsförvaltning av bolagets bestånd inom området.
För bolaget prognostiseras ett resultat på -0,4 mnkr för
hela året då flera intressenter finns för de lediga lokalerna.
För perioden uppgår resultatet till -0,3 mnkr. Ett omtag av
projektet med att sälja byggrätter pågår, där projektets
förutsättningar analyseras och eventuellt förändringar av
planer och krav justeras. Projektet kommer att pågå under
hösten.
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direkta driften av flygverksamheten från Swedavia 17 juni.
För den direkta driften av flygplatsen svarar dotterbolaget
Midlanda Flygplats AB.

Fastighetsrörelsen har lägre intäkter på grund av två
uppsagda kontrakt. Ett nytt kontrakt har dock
tillkommit under hösten där en ny glasgrossist har
etablerat sig i Sundsvall.

Scenkonst i Västernorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2013-08-31

2013

2013

Prognos

-0,8

-0,8

-0,4

-0,4

Prognostiserar underskott
För scenkonstbolaget prognostiseras ett underskott med
0,8 mnkr på grund av för höga lönekostnader i
förhållande till budgeterat anslag. Bolaget kommer att
behöva minska kostnaderna med 2 mnkr per år för att
budgeten ska vara i balans. Översyn av verksamheten
under hösten kan komma att innebära omställningskostnader. En översyn görs nu av Teaterns verksamhet
för att frigöra fasta kostnader till rörliga medel och för
att kunna styra produktionen mer effektivt. Liknande
översyn har gjorts tidigare både för verksamheterna
dans och film.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2013-08-31

Prognos
2013

MRP 2013

13,1

8,8

6,4

Diff MRPPrognos
2,4

Bolagets försäkringsverksamhet pågår som planerat.
Bolagets resultat för perioden uppgår till 13,1 mnkr.
För hela året prognostiseras ett resultat om 8,8 mnkr,
2,4 mnkr bättre än årets budget.

Midlanda Fastigheter AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2013-08-31

Prognos
2013

MRP 2013

Diff MRPPrognos

-0,1

0,0

0,0

-0,5

Övertagande av flygplatsen har skett av en konsultledd
projektgrupp där Timra och Sundsvalls kommuner har haft
representanter i projekt via kommundirektörerna.
Projektgruppen skall slutföra sitt arbete under september
månad. Därefter går verksamheten över till normal
hantering i både moderbolaget och driftbolaget.

Midlanda Flygplats AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2013-08-31

Prognos 2013

MRP 2013

Diff MRPPrognos

-3,3

-1,1

0,0

-1,1

Bolaget bildades i juni 2013, då Sundsvalls kommun och
Timrå kommun övertog ansvaret för Midlanda flygplats
från Swedavia. Ägarandelen för Sundsvalls kommun är
84 % och för Timrå kommun 16 %. Midlanda Flygplats
AB har 50 tillsvidareanställda och är under uppbyggnad.
Under perioden har implementering av ekonomisystem
samt samt avstämning/justering mellan Swedavia och
flygplatsen skett. Anläggningsregister samt budget och
prognos kommer att implementeras under september. I
balansräkningen har ersättning från Swedavia bokförts
som koncernbidrag.
Investering på 0,8 mnkr för inköp av utrustning av
vätskekontroll till säkerhetskontrollen har godkänts av
styrelsen. I övrigt är investeringsplanen för Sundsvall
Timrå Airport inte godkänd av styrelsen ännu.
Eftersläpning av debitering
Resultatet för perioden uppgår till -3,3 mnkr. För hela året
prognostiseras ett resultat på -1,1 mnkr. Bolaget har inte
haft möjlighet att debitera ut hyror till befintliga
hyresgäster då bolaget måste invänta besked om frivilligt
inträde från skattemyndigheten. En del inkörningsproblem
med trafikfaktureringssystemet samt en del problem med
uppsättning av utländsk faktura har inneburit eftersläpning
i trafikfaktureringen.

Bolaget bildades juni 2013, då Sundsvalls kommun och
Timrå kommun övertog ansvaret för Midlanda
flygplats från Swedavia. Ägarandelen för Sundsvalls
kommun är 84 % och för Timrå kommun 16 %.
Midlanda Fastigheter AB är under uppbyggnad.
Bolaget förvärvade all egendom som inte tillhör den
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Resultaträkning
Kommunen
mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning

Janaugusti
2013

Jan-dec
2012

Koncernen

Janaugusti
2012

MRP
2013

Prognos
2013

637,4

960,7

621,2

980,0

980,7

-3 554,6

-5 327,4

-3 362,8

-5 525,5

-5 612,1

Janaugusti
2013

Jandec
2012

Janaugusti
2012

1 658,7

2 264,1

1 395,7

2 415,8

-4 220,7 -6 119,8 -3 774,1

-6 666,6

Prognos
2013

84,4

37,5

88,5

-

84,4

84,4

39,3

88,5

84,4

-143,2

-221,2

-140,7

-220,0

-215,4

-295,0

-448,4

-289,5

-450,9

-2 976,0

-4 550,4

-2 793,8

-4 765,5

-4 762,4

-2 772,5 -4 264,8 -2 579,2

-4 617,3

2 829,1

4 102,7

2 750,8

4 271,4

4 221,3

2 829,1

4 102,7

2 750,8

4 322,9

395,8

561,3

374,8

543,6

600,4

395,8

561,3

374,8

600,4

Finansiella intäkter

105,9

173,1

116,9

163,4

156,5

6,5

4,4

22,7

7,4

Finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiell
kostnad
Resultat före extraordinära
poster och skatt
Extra ordinära intäkter och
kostnader

-96,0

-176,9

-116,1

-180,1

-144,3

-112,8

-205,1

-144,6

-171,6

-15,3

-

-

-

-15,3

-15,3

-

-

-15,3

243,5

109,8

332,6

32,8

56,2

330,7

198,5

424,5

126,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

0,8

-

-

243,5

109,8

332,6

32,8

56,2

332,4

199,3

424,5

126,5

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Balansräkning
Balansräkning, mnkr

2013-08-31

2012-12-31

2012-08-31

2013-08-31

2012-12-31

2012-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8,5

12,1

6,7

13,4

18,2

9,0

Materiella anläggningstillgångar

3 287,9

3 246,9

3 249,9

8 774,5

8 639,1

8 500,4

Finansiella anläggningstillgångar

4 663,1

4 372,0

4 445,8

65,9

20,7

77,6

Summa anläggningstillgångar

7 959,5

7 631,0

7 702,4

8 853,8

8 678,0

8 587,0

Förråd mm.

130,2

129,9

91,5

238,1

264,4

245,0

Fordringar

419,5

587,9

473,6

640,1

711,2

661,5

Kortfristiga placeringar

580,0

580,0

580,0

583,1

612,2

580,0

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

57,0

53,9

42,7

105,6

66,0

102,5

Summa omsättningstillgångar

1 186,7

1 351,7

1 187,8

1 566,9

1 653,8

1 589,0

SUMMA TILLGÅNGAR

9 146,2

8 982,7

8 890,2

10 420,8

10 331,8

10 176,0

2 698,7

2 455,1

2 677,9

2 801,9

2 469,5

2 672,7

varav årets resultat

243,5

109,8

332,6

332,4

199,3

424,3

Avsättningar

411,4

390,8

346,1

639,7

613,2

616,5

5 366,2

5 196,1

5 269,9

6 067,0

6 008,5

6 062,2

669,9

940,7

596,6

912,3

1 240,6

824,6

Summa skulder

6 036,1

6 136,8

5 866,2

6 979,3

7 249,1

6 886,8

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

9 146,2

8 982,7

8 890,2

10 420,8

10 331,8

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

10 176,0
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Ansvarsförbindelser och panter
Kommunen
Ansvarsförbindelser och
panter
Pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulder eller
avsättningar
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser, kommunala
bolag mm.
Intjänad visstidspension
Summa ansvarsförbindelser

Koncernen

2013-08-31

2012-12-31

2012-08-31

2013-08-31

2012-12-31

2012-08-31

2 460,5

2 453,9

2 480,2

2 502,0

2 501,8

2 529,5

648,8

648,8

652,0

70,8

70,8

74,0

16,4

16,4

16,7

-

-

-

2,4

2,4

3,2

2,4

2,4

3,2

3 308,1

3 121,5

3 152,1

2 575,2

2 575,0

2 606,7

2013-08-31

2012-12-31

2012-08-31

Betalningsflödesrapport
Betalningsflödesrapport, mnkr
Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter

637,4

960,7

709,7

Verksamhetens kostnader

-3 554,6

-5 327,4

-3 362,8

Jämförelsestörande poster

84,4

37,5

3 224,9

4 664,0

105,9

173,1

116,9

Finansiella kostnader

-111,3

-176,9

-116,1

Justering rörelsekapitalförändring

-223,4

-67,4

-313,3

163,3

398,4

160,0

-180,5

-177,8

-94,7

Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter

Verksamhetsnetto

- 3 125,6

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

0,3

0,4

0,0

-61,8

-0,1

0,0

0,0

3,0

2,7

-242,0

-174,5

-92,0

-913,6

-1 231,5

-741,9

683,7

1 146,4

582,8

Finansiering
Utlåning
Ökning av långfristiga fordringar
Återbetald utlåning
Ökning av kortfristig utlåning
Återbetald utlåning

0,0
145,1

190,5
43,3

Upplåning
Långfristig upplåning
Amortering
Finansieringsnetto
Förändring likvida medel

3 205,8

4 078,0

3 112,1

-3 039,2

-4 245,8

-3 208,4

81,8

-209,6

-64,9

3,1

14,3

3,1
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Uppdrag i MRP 2013
Under detta avsnitt rapporteras status för de uppdrag som beslutades i mål och resursplan 2013-2016 men som
inte är slutredovisade i kommunfullmäktige.

Process

Pågår enligt
plan

Näringsliv och Arbete
Utbildning
Samhällsbyggnad

Pågår med
avvikelse

Totalt
antal

Ej startat/strukits etc.

4

4

1

9

13

1

1

15
12

8 (varav 1 klar)

1

3

Fritid och Kultur

8

0

1

9

Vård och Omsorg
Lednings -och
verksamhetsstöd

5

1

6

12

7 (varav 2 klar)

2

3

12

45

9

15

69

Totalt

Uppdrag i processen Näringsliv och Arbete/NAVI
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1) N&A 2013:1
Sommarjobb för ungdomar

Pågår med avvikelser

- Antalet sommarjobb blev inte 1000 stycken som i
uppdraget.
- Enligt kommunallagen kan kommunen inte anställa
ungdomar i det privata näringslivet.
- I skrivande stund har 843 ungdomar haft
sysselsättning under sommaren. Fullständiga rapporter
kommer i slutet av september.

2) N&A 2013:2
Offensiv satsning mot
arbetslöshet med hjälp av
försörjningsstödet

Pågår med avvikelser

- I början av projekttiden släpade rekrytering av
deltagare och anställningar efter. Idag är projektet
igång trots att tidsplanen inte följs helt. Målet med 200
anställningar kommer att nås något senare än beräknat
Av de avslut som gjorts hittills har majoriteten gått till
en annan försörjning och inte åter till ekonomiskt
bistånd.
- Rekrytering av platser ligger i fas med projektplanen,
men projektgruppen upplever en del svårigheter med
rekryteringen. Orsakerna är främst att Kommunal inte
tillåter några anställningar inom främst socialtjänsten,
men också en del andra arbetsplatser. Projektet ser
gärna ett ökat intresse och engagemang från
kommunens förvaltningar för att lyckas med uppdraget
och kunna erbjuda en mångfald av arbetsuppgifter.

3) N&A 2013:3
Integration – en väg till
framgång

Pågår enligt plan

Arenautveckling: Särskilt fokus på Erikshjälpen och
ny arena inom integration genom språk- och
yrkesträning. - Målgruppen får även tillgång till andra
anställningsformer.
- Ny praktiksamordnare på Sfi - Studiehandledning på
modersmål inom Sfi. Temavecka om droger anordnas.
- Arbetar för att skapa en organisation som arbetar
övergripande över förvaltningsgränserna för att hela
kommunen ska ta sitt integrationsansvar.
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4) N&A 2013:4
Förstärkt vuxenutbildning

Pågår med avvikelser

- Parallellt med det effektiviseringsarbete som pågår
sker ett rekryteringsarbete för att nå målet.
- Den externt upphandlade verksamheten har förstärkts
genom anställning av en rektor.
- Kön på Sfi har minskat.
- En satsning på ”närdistans” har startat i höst. Det
innebär en form av distansstudier, men med mer
lärarkontakt..
- Satsning på grupper som inte är redo för ordinarie
komvux-studier i samarbete med KomiJobb.

5) N&A 2013:5
Yrkeshögskolor –lokala
branschprogram

Pågår med avvikelser

- En rektor har inför hösten 2013 getts ett större
tidsutrymme för att jobba med
yrkeshögskoleutbildningar.
- Kommunen söker under hösten 2013 fyra olika
utbildningar för start 2014. Besked kommer i början av
2014.
- Kartläggning av möjligheten att ansöka om en
utbildning i samråd med MIUN inom omsorgen om
funktionshindrade. Samverkan pågår även inom
områden där MIUN själv kommer att gå in med
ansökningar. Samarbete har också inletts med
landstinget och Näringslivsbolaget.
Ett regionalt nätverk har etablerats under ledning av
länsstyrelsen.

6) N&A 2013:8
Ungdomspraktik för
erfarenhet och delaktighet

Pågår enligt plan

- Fler anställningar för målgruppen kan leda till färre
praktikplatser. Det är dock positivt.

7) N&A 2013:9
Förstärkt entreprenörskap

Pågår enligt plan

- Förstärkning med 50 % tjänst som gett ökade insatser
inom programmet sommarlovsentreprenör.
- Fördubblat program till 50 sommarlovsentreprenörer,
nya handledare utbildade.
- Medverkan i Växa Sundsvall pågår.
Strategiseminarium genomförs i september.
– Handledning till unga startare pågår i samarbete med
näringslivsbolaget, liksom kartläggning av samlade
insatser i kommunen.
- Pilot genomförd, nu planerad start
entreprenörskaputbildning inom Ledarskapsakademien
våren 2014.

Uppdrag i process Näringsliv & Arbete/BoU
Uppdrag
1) N&A 2013:6
Traineeprogram för fler jobb

Status

Vad har hänt

Ej startat

Planering kommer att påbörjas hos
socialförvaltningen inom en snar framtid.
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Övriga MRP uppdrag
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har i sin MRP för året också angett att MRPuppdragen UTB 15 Modernisera skolorna och UTB 2 Höjd lärarstatus gäller nämndens verksamhetsområde. När
det gäller UTB 15 sker arbetet inom ramen för Samlokaliseringsuppdraget (MRP 17 2012) och när det gäller
UTB 2 samarbetar förvaltningen med Barn och utbildning om både särskilda satsningar på lärares löner och
inrättande av förstelärare. För Vuxenutbildningens del kommer den sistnämnda satsningen att ske från och med
2014.

Uppdrag i processen Utbildning/BoU
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1)UTB 2013:1
Mer resurser till undervisning

Pågår enligt plan.

Lokalförsörjningsplan är fastställd av BUN. KF har
tagit beslut om nedläggning av fyra grundskolor.
Gymnasieskolan har påbörjat avyttring av inhyrda
lokaler. Klart 2014.
7-9-skolorna Haga-Katrinelund och Ljustadalen-Alnö
har slagits ihop.
Genomförandeplaner har upprättats i samtliga
skolområden.

2) UTB 2013: 2
Höjd lärarstatus

Pågår enligt plan.

Kompetensförsörjningsplan, karriärtjänster.

3) UTB 2013:3
En ökad och jämlik elevpeng

Pågår enligt plan.

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nya
principer för resursfördelning i enlighet med
uppdraget

4) UTB 2013:4
Höjd kvalité på fritids

Pågår enligt plan

För att öka kvaliteten har ett utvecklingsarbete för
samtliga fritidshem startat. En referensgrupp med
skolledare är knuten till utvecklingsarbetet.

5) UTB 2013:5
Elevvård för trygghet och
välmående

Pågår enligt plan.

En barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola
och gymnasieskola har antagits. Under 2012
anställdes fyra kuratorer i den kommunala
grundskolan. Dessutom förstärktes antalet psykologer
och skolsköterskor. Under 2013 sker nu en fortsatt
förstärkning med psykolog, två skolsköterskor och
utökning av skolläkartjänst. Ett arbete med att
kartlägga specialpedagogfunktionen ska genomföras
under hösten.

6) UTB 2013:6
Studievägledning

Pågår enligt plan.

Vid utgången av 2012 hade den kommunala
grundskolan i Sundsvall endast tre behöriga studieoch yrkesvägledare. Förvaltningen nyanställer nu fyra
studie- och yrkesvägledare.
Dessutom planeras en organisationsförändring av
studie- och yrkesvägledningsfunktionen för att
säkerställa likvärdighet och kvalitet.

7) UTB 2013:7 Skolsatsning
inom familjevården

Pågår enligt plan.

En förstudie planeras starta under våren.
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8) UTB 2013:8
Högstadium i varje
kommundelscentra

Ej startat.

Behovet är tillgodosett utifrån nuvarande
kommundelsindelning.

9) UTB 2013:9
Förbättrad föräldradialog

Pågår enligt plan.

En stor utredning av modersmål, studiehandledning
på modersmål, internationella klasser, välkomsten
och svenska som andra språk har slutförts. Nu pågår
arbetet med att ta fram ett nytt strategiprogram.

10) UTB 2013:10
Styr resurserna till tidiga
åldrar.

Pågår enligt plan.

Ingår i uppdrag UTB 2013:3

11) UTB 2013:11
Nej till ytterligare
skoletablering

Pågår med avvikelse

Förvaltningen har vid samtliga remissyttranden till
skolinspektionen avstyrkt ansökningarna, dock har
nämnden i samtliga fall tillstyrkt ansökningarna.

12) UTB 2013:12
Förbättrad inre och yttre
skolmiljö

Pågår enligt plan.

Lokalförsörjningsplanen handlar också om utveckling
och förbättring av inre och yttre skolmiljö. Se
uppdrag UTB 2013:1
Arbetet är en integrerad del av lokalplaneringen när
det gäller den fysiska miljön.

13) UTB 2013:13
Modersmålsundervisning

Pågår enligt plan.

Se uppdrag UTB 2013:9

14) UTB 2013:1
Modellskolor

Pågår enligt plan.

Idag finns två modellskolor, Hagaskolan och S:t
Olofsskolan. Matfors skola är också en forskarskola
inom ramen för ”Världens bästa utbildningssystemMittuniversitetet. Från ht -13 startar ytterligare fem
modellskolor.

15) UTB 2013:15
Modernisera skolorna

Pågår enligt
plan.

600 klassrum har gjorts om till digitala klassrum.
Trådlöst i alla verksamhetslokaler från förskola t o m
gymnasieskolan pågår och skall vara klart 2014. Det
pedagogiskt utvecklingsarbetet går på sparlåga efter
BUN:s beslut i juni om ekonomiska åtstramningar.

Uppdrag i processen Fritid- och kultur
Uppdrag

Status

1) F&K 2013:1
Kulturhuvudstadsår för hela
Norrland

Pågår enligt plan.

Vad har hänt
Planering av aktiviteter i samband med Umeå
kulturhuvudstad 2014 pågår, delvis i samarbete med
övriga kommuner i länet. Projektledare är anställd.
Förvaltningen har ännu inte fått besked om extra anslag
från koncernledningen.
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2) F & K 2013:2
Ungdomspott för ökad
tillgänglighet

Pågår enligt plan.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om arbetets
inriktning och fördelning av medel.

3) F & K 2013:3
Spontanidrott för bättre
folkhälsa

Pågår enligt plan.

Arbetet med en spontanidrottsplats i Granloholm har
avstannat. Ett äldreboende ska ev. byggas på den plats
som var önskad för idrottsplatsen. Planeringsarbetet
avvaktar besked från stadsbyggnadskontoret, senast
maj 2014.

4) F & K 2013:4
Föreningsutveckling

Pågår enligt plan.

Planering av arbetet och inventering av möjliga
aktiviteter för att stödja föreningslivet har startat.

5) F&K 2013:5
Förebyggande arbete och
ökad trygghet

Pågår enligt plan.

Förvaltningen är ansvarig för beredning och
uppföljning av ansökningar till FATI. För 2013 finns
två ansökningstillfällen, 31 mars och 30 september.

6) K & F 2013:6
Idrottspolitik i fokus

Påbörjat.

Arbetet med ett idrottspolitiskt program har startat.

7) K&F 2013:7
Fortsätt satsa på
kulturskolan

-

Uppdraget är överfört till utbildningsprocessen och
barn- och utbildningsnämnden.

8) F & K 2013:8
Kultur för äldre – trygghet
och välmående

Pågår enligt plan.

Arbete pågår med att inventera befintliga resurser samt
behov och önskemål. Rapport med förslag kommer att
lämnas till KFN under hösten.

9) F&K 2013:9
Sveriges bästa
friluftskommun

Pågår enligt plan.

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till friluftsplan.
Samverkan ska ske med den naturplan som tas fram av
miljönämnden. I september genomförs en nationell
konferens för låglandsleder och ett inspirationsseminarium för kommunens politiker och tjänstemän med
fokus på forskning kring friluftslivet.

Uppdrag i process Fritid och Kultur/BoU
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1) F&K 2013:7
Fortsätt satsa på kulturskolan

Pågår enligt plan.

Rekrytering görs i höst, dialog med fack inlett.
Fokus: 1) Uppsökande verksamhet genom
fritidshem i socialt utsatta områden. 2) Köer; öka
utbud på gitarr och dans.
Arbetssätt: IT-satsning 200 000 kronor inledd.
Förändrad pedagogik är igång.
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Uppdrag i processen Vård och Omsorg
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1)VoO 2013:1
Valfrihet på riktigt

Pågår enligt plan.

Åtgärder sker samordnat med att avtal och andra
överenskommelser mellan socialtjänsten och utförarna
tas fram. Uppdraget slutredovisas hösten 2013.

2) VoO 2013:2
Förstärkning av vård och
omsorg.

Pågår enligt plan.

Statusbeskrivning har ej redovisats.

3) VoO 2013:3
Trygghetsboenden för äldre

KS 2012-00848
Uppdraget ströks med
hänvisning till uppdrag
SAM 10, Använd
Mitthem för en aktiv
bostadspolitik.

Rapporteras ej.

4) VoO 2013:4
Kvalitén kräver samma
skyldigheter oavsett
utförare

KS 2012-00848
Uppdraget ströks.

Rapporteras ej.

5) VoO 2013:5
Metodutveckling för höjd
kvalité

Pågår med avvikelse

För närvarande pågår diskussioner kring att eventuellt
införa det nya arbetssätt som prövats inom Skönsmons
hemtjänst till hela hemtjänsten.

6) VoO 2013:6
Rehabilitering

Ej startat.

Organisation, tjänster och roller för ett framgångsrikt
rehabiliteringsarbete hanteras i samband med
övertagandet med hemsjukvården från landstinget
2014.

7) VoO 2013:7
Möjlighet att välja
matleverantör

KS-2012-00848
Flyttat till
kommunstyrelsen.

8) VoO 2013:8
Nytt centralt och
klimatsmart äldreboende

Pågår enligt plan.

Socialnämnden har beslutat om vägledande principer
för utformning av framtidens äldreboende.
Frågan hanteras i investeringsbudget 2013.

9) VoO 2013:9
Handlingsplan för minskad
barnfattigdom

Pågår enligt plan.

Uppdraget hanteras av processledningsgruppen för
Vård och omsorg eftersom frågan bedöms beröra flera
förvaltningar. En kartläggning ska göras av
förvaltningarnas nuvarande arbete för att minska
barnfattigdom.

10) VoO 2013:10
Rådslag om framtidens
äldreomsorg

Pågår enligt plan.

Träffar sker mellan socialtjänsten och andra utförare /
intressenter för att identifiera prioriterade områden.
Bredare aktiviteter beräknas ske 2014. Uppdraget har
koppling till FK8 2013 ”Kultur för äldre”. Samtal förs
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med kultur och fritidsförvaltningen kring båda dessa
uppdrag.

11) VoO 2013:11
Sociala föreningar – viktiga
för välfärden

KS-2012-00848
Uppdraget flyttas till
kultur- och
fritidsnämnden.

12) VoO 2013:12
Rätt till boende från 90 år

Ej startat.

Någon separat utredning har inte påbörjats men
uppdraget är starkt kopplat till investeringsbudget
2013. Bostadsbristen i Sundsvall gör att genomförande
av uppdraget innebär ytterligare medel via
investeringsbudgeten.

Uppdrag i processen Samhällsbyggnad
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1) SAM 2013:3
Satsa på
kommundelscentrum

Pågår enligt plan.

Upprustning Alnö pågår, slutbesiktning v.42.
Planering av Kovland är inte påbörjad.

2) SAM 2013:5
Parklyftet- ett grönare och
tillgängligare Sundsvall

Pågår enligt plan.

Åtgärder som är klara är:
• Lekplatsen på Skogsduvevägen
• Nya rabattkantstöd i Vängåvan.
Påbörjade upprustningar är:
• Ny trätrappa och upprustning av parkmiljö i
Fagerdalsparken.
• Upprustning och nyanläggning av gångvägar runt
Sticksjön.
• Nyanläggning av lekplats i Skottsund.
• Nya parksoffor i Ankarparken.
Ny gummiasfalt i Hamnträdgården utgår då lekplatsen
behöver en större upprustning. MRP-uppdraget har
också föredragits på SBN 130424.

3) SAM 2013:6
Bättre och
Tillgängligare vägar.

Pågår enligt plan.

Byggnation/upprustning av GC-väg Medborgargatan,
Fridhemsgatan och Arthur Engbergs har startat.
Under sommaren har 15 ungdomar arbetat under 3
perioder i vårt ”Bikers crew”. Syftet med dessa är att
de ska synas, dela ut information, inventera och städa
vissa huvudstråk lite extra samt hjälpa oss att nå
målgruppen barn och ungdomar.
Planering inför kommande säsongs upplaga av
”Vintercyklisten” har påbörjat.

4) SAM 2013:12
Stimulera grönt boende

Klart, slutredovisning
återstår.

I Stadsvisionen som tagits fram för perioden 20072027 är en av grundförutsättningarna att staden ska
växa hållbart. En av 14 indikatorer gäller ”Lokala
kretsloppslösningar” t.ex. hantering av dagvatten,
snöupplag, avfall och energiförsörjning mm.
Förutsättningarna för att exploatera i havsnära lägen
har också utretts.
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Utöver ovanstående har förvaltningen arrangerat en
utbildningsdag i kretsloppsteknik om hållbar
utveckling och kretsloppsprojekt.
Vid utbildningen deltog ett 50 tal personer från
byggbranschen.
Uppdraget slutredovisas i KF senare under året.

Uppdrag i process Samhällsbyggnad/KS
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1) SAM 2013:1
Hela Sundsvall ska leva

Pågår med avvikelser.

Uppdraget flyttat från Stadsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen enligt beslut i KF 2012-12-17 § 225
KS-2013-00733.
Ett utvecklingsråd för landsbygd kommer att starta i
oktober. Förankring och information har skett på
företagsfrukostar under året i kommundelarna.
Samordning bör ske med kommande programarbete för
Leader Mittland och den strategi för
landsbygdsutveckling som finns för Mittland.

2) SAM 2013:2
Sundsvalls utveckling

Pågår med avvikelser.

Uppdraget omfattar 150 mnkr under åren 2013-2015.
35 mnkr per år (tot 105 mnkr) har överförts som en del
i investeringsbudgeten för en utveckling av
teaterkvarteret och uppförandet av en nytt ”Sporthallsbad”. Återstående 15 mnkr/år (tot 45 mnkr) återstår att
budgetera. Återstående medel skall användas till
infrastruktur.

3) SAM 2013:4
Tillgängligare och bättre
kollektivtrafik

Pågår enligt plan.

I anbudsunderlaget för upphandlingen av
kollektivtrafik finns en option på utökad trafik
Sundsvall-Matfors. Utvecklingen av trafiken IndalLiden måste vi avvakta med tills vi vet hur landstingets
framlagda sparkrav påverkar trafiken inom området.
Trafikeringen av Stöde är till stor del uppbyggd på
tågtrafiken. Diskussioner sker med kollektivtrafikmyndigheten och SJ avseende de problem som finns
idag. Från myndighetens sida har inga uppgifter
framkommit om priserna på de enskilda områdena som
ingick i upphandlingen. Frågan om en eventuell
utökning av Matforstrafiken kan därför besvaras först
när vi sett det totala resultatet av upphandlingen.

Uppdrag i process Samhällsbyggnad/FoK
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1)SAM 2013:9
Moderna lokaler för idrott och
kultur

Påbörjat.

Förberedande arbete har startat. Ekonomiska
konsekvenser av investeringarna kommer att
presenteras för KFN i november och därefter
lämnas rapport till fullmäktige, enligt beslut i KF
juni 2013.
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Uppdrag i processen lednings- och verksamhetsstöd/KS
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1) LED 2013:1
Ledning med hållbarhet i
fokus

Pågår enligt plan.

Arbete med uppföljning av RIKARE sker genom
pågående arbete med livsmiljöanalys.
Livsmiljöanalysen kommer att användas i MRParbetet. Försök pågår med checklista för
hållbarhetsarbete vid handläggning av ärenden på
koncernstaben, och ska utvärderas under hösten 2013.

2) LED 2013:2 En
jämställd organisation

Ej startat.

Uppdraget ska påbörjas först 2014, enligt beslut i KF
2013-01-28 § 10, dnr KS-2012-00861.

3) LED 2013:3
Arbetsgivarpolitiskt
program

Slutfört, slutredovisning
pågår.

Arbetsgivarpolitiskt program antogs av
kommunfullmäktige 2013-06-17 § 174, dnr KS-201300284.

4) LED 2013:4
Attraktiv arbetsgivare

Avslutat.

Uppdraget avslutat av kommunfullmäktige i samband
med delårsrapport 1, KF 2013-06-17 § 160, dnr KS2013-00328.

5) LED 2013:5
Lika rättigheter i all
skattefinansierad
verksamhet

Pågår enligt plan.

Uppdraget har analyserats och underlag för politisk
behandling av ärendet förbereds.

6) LED 2013:6
Demokrati- och
uppföljningsberedning

Pågår med avvikelser.

Ärendet är återremitterat av kommunfullmäktige för
vidare beredning.

7) VHT 2013:1
Investera i kommunens
fastigheter

Pågår med avvikelser.

Investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för
2013-2014 med plan för 2015-2021 beslutades i KF
2013-06-17 §162. Investeringsnivån är avsevärt högre
än angivet i detta uppdrag. Nämndernas
kostnadsökningar till följd av investeringarna skall
enligt beslutet finansieras inom respektive nämnds ram.
Nämnderna har fått i uppdrag att till i november
återkomma med en konsekvensanalys av beslutet.
De reinvesteringar som ingår i uppdraget ingår i
beslutet ovan och det pågår. Underhållsbidraget om 20
mnkr är omvandlat till permanent hyreshöjning 2014.

8) VHT 2013:2
Högre ambitioner för ett
hållbart Sundsvall

Pågår enligt plan.

Uppdraget genomförs inom ramen för arbetet med
kommunens energieffektiviseringsstrategi.

9)VHT 2013:3
Effektiviserad
administration

Pågår enligt plan.

De beslutade besparingarna för 2013 har genomförts,
och under hösten kommer även besparingarna för 2014
att kunna fastställas, då de ingår i förslaget till
ekonomiska ramar för 2014.
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10) VHT 2013:4 Ekologisk
mat

Pågår enligt plan.

Enligt beslut i procesledningsgruppen för
Verksamhetsstöd ska detta uppdrag samordnas med
uppdrag kring måltidsutredningen, LED/VHT 18,
2012.

11)VHT 2013:5
Förbättrade upphandlingar

Pågår enligt plan.

Själva besparingen genomförs i och med de
ekonomiska ramarna för 2014, förslag tillställs
kommunstyrelsen i september. Koncernstaben har även
inlett ett arbete för att ge förvaltningschefer bättre
möjlighet att styra mot ökad avtalstrohet. Bland annat
kommer de att få uppföljningsrapporter som visar vad
som handlas utan ett synligt avtal i botten. Målet är en
ökad medvetenhet som på sikt leder till bättre kontroll.
Koncernstaben har också initierat en översyn av vilka
risker som finns inom inköpsprocessen.

12) VHT 2013:6
Marknadsanpassade hyror

Pågår med avvikelser.

Koncernstaben har tagit stöd av processledningsgrupp
verksamhetsstöd som referensgrupp. Uppdraget att
genomföra en hyreshöjning om i storleksordning 90
mnkr under 2013-2015 pga. rådande ekonomiska läge
är inte genomförbart. Planen finns dock att genomföra
höjningen, fast under en längre tidsperiod.
Uppdraget skall redovisas under hösten.

Uppdrag i process Verksamhetsstöd
Uppdrag

Status

Vad har hänt

1)VHT 2013:2
Högre ambitioner för ett hållbart
Sundsvall (delat ansvar
stadsbyggnadsnämnd,
miljönämnd och
kommunstyrelse)

Pågår enligt plan.

Aktiviteter i enlighet med Strategi för
energieffektivisering och koldioxidreducering med
mål för 2014 och 2020 inom
processledningsgruppen för samhällsbyggnad.
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Redovisningsprinciper
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. Kommunen följer de
rekommendationer som lämnats av Rådet för
kommunal redovisning eller dess föregångare med
följande undantag:
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag tas från
och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och
redovisas bland långfristiga skulder enligt RKR
(Rådet för kommunal redovisning).
Investeringsbidrag som erhållits tidigare år
redovisas som en minskning av anläggningstillgångens värde enligt den då gällande
redovisningsprincipen. Jämförelsetalen för tidigare
år har inte omräknats enligt den nya principen
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. Jämförelseuppgifter
är omräknade enligt RKRs rekommendation 14.1
”Byte av redovisningsprinciper i uppskattningar
och bedömningar samt rättelser av fel.”
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Investeringar som aktiverats har som princip haft
ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (44
500 kr år 2013) i kommunen och en nyttjandetid
överstigande 3 år i kommunen och för bolagen 1/2
prisbasbelopp. Lånekostnader har ej aktiverats i
kommunen men för vissa större investeringar har
bolagen aktiverat ränta. Ej avslutade investeringar
balanseras som pågående arbeten.
Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och
pågående arbeten. För övriga anläggningstillgångar
sker planenlig avskrivning utifrån förväntad
ekonomisk livslängd. Avskrivningarna görs som
linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet.
På nyare anläggningstillgångar sker avskrivning
utifrån den planerade nyttjandeperiod som fastställs
vid anskaffningstillfället. Någon anpassning av
avskrivningstiderna bolagen emellan har ej skett.
Avskrivning påbörjas den dag anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.
Huvudsakligen tillämpas följande
avskrivningstider:
• Fastigheter och anläggningar: 20, 33 och 50 år
• Maskiner och inventarier: 5-10 år
• Energidistributionsanläggningar: 25 år
• VA-anläggningar: 10, 20 och 33 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år
• Immateriella tillgångar: 5 år

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

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.

Anläggningstillgångar

Pensionsskuld

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.

Pensionsskulden är bokförd dels som avsättning
och dels som ansvarsförbindelse. Som avsättning
har bokförts pensioner intjänande under 1998 och
framåt enligt det gamla pensionsavtalet samt
garanti- och visstidspensioner. De pensioner som
intjänats före 1998 enligt det gamla pensionsavtalet
har bokförts som ansvarförbindelse under rubriken
”Pensioner som inte tagits upp bland skulder eller
avsättningar”.
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Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS 07.
Pensionsåtagande för anställda i de företag som
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd.
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. Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse.
Ökad pensionsskuld på grund av sänkt
diskonteringsränta redovisas som en
jämförelsestörande finansiell post enligt Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation 3.1
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I det fall kommunen genom sitt bolag äger ett annat
bolag tillsammans med utomstående intressenter
konsolideras det helägda bolaget i sin helhet.
Minoritetsägarensandel 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.
Avsättningar
Avsättning har gjorts för återställande av pågående
avfallsupplag vid Blåberget när den avslutas.
Avsättning har gjorts år 2010 för återställande av
gamla kommunala avfallsupplag. Avsättningen är
beräknad att tas i anspråk fram till 2021.
Avsättningen har räknats upp med KPI
(Konsumentprisindex) till och med mars 2013.

Jämförelsestörande poster

Leasing

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 mnkr och är av engångskaraktär.

Leasingkostnader för operationella ej uppsägningsbara avtal redovisas för kommunen. Finansiella
leasingavtal understigande ett prisbasbelopp
redovisas som operationella. Hyresavtal för
äldreboenden som kommunen sålt och återhyr
redovisas som finansiell leasing av
verksamhetsfastigheter.

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. (Lillhällom AB,
Samordningsförbundet i Sundsvall och Efokus AB).

Kommunen hyr sedan 2011-01-01 samtliga
fastigheter från Sundsvall Arena AB på ett sätt som
skulle kunna redovisas som finansiell leasing.
Kommunen har dock valt att inte redovisa detta
som finansiell leasing eftersom investeringarna
redan har finansierats via kommunens internbank
och att redovisa dessa som finansiell leasing skulle
inte förbättra och förenkla den finansiella
informationen i denna delårsrapport.
Skatteintäkter
Prognosen för skatteintäkter
baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti
2013 i enlighet med Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation, RKR 4.2
Redovisning av skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp
Nettoinvestering
Anläggningstillgång

Tillgång avsedda att användas under lång tid;
Immateriella (goodwill mm), materiella (mark,
byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier,
andelar mm).
Avkastning på eget kapital

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

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång
beräknat utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Balanskrav

Kommunallagens krav om god ekonomisk
hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna
(realisationsvinst ej medräknat) ska vara större än
kostnaderna.
Balansräkning (BR)

Sammanställning av tillgångar, eget kapital,
avsättningar och skulder på balansdagen.
Driftredovisning

Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.
Nettokostnad

Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Omsättningstillgång

Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga
placeringar, kortfristiga fordringar.
Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på den
redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning (RR)

Sammanställning över årets redovisade intäkter och
kostnader.
Soliditet

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

Avser hur stor andel per intjänade hundrakronor
som betalas i kommunalskatt.

Redovisning av de 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.
Jämförelsestörande post

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

Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i
förhållande till kortfristiga skulder.
Kortfristig fordran/skuld

Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom
ett år från balansdagen.
Likviditet

Kortfristig betalningsförmåga – förmågan att betala
skulder i rätt tid.
Långfristig fordran/skuld

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

Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är
lägre än anskaffningsvärdet minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning om
värdeminskningen är bestående.
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Förklaringar/förkortningar
BUN

Barn- och utbildningsnämnd

FAVI

Förvaltningen för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

FINU

Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott

IFO

Individ- och familjeomsorgen

KFN

Kultur- och fritidsnämnd

KF

Kommunfullmäktige

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
PLG

Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
Processledningsgrupp

SBN

Stadsbyggnadsnämnd

SEAB

Sundsvall Energi AB

SKIFU

Sundsvalls kommuns
industrifastighetsutveckling AB

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting,
arbetsgivar- och
intresseorganisation

SN

Socialnämnd

SÖT

Sundsvall, Östersund, Trondheim
samarbetet

RBL

Regler för beställare och leverantör
i Sundsvalls kommun

RIKARE

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

ÄDH

Ärende- och dokumenthantering
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