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Uppföljning av
kommunfullmäktiges mål
God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk
hushållning. En sådan åstadkommer kommunen
genom att bedriva en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet med en
finansiering som långsiktigt garanterar att
verksamheten kan fungera utan skattehöjning.
För att leda och styra ekonomi och verksamhet
finns en ledningsprocess där mål- och
resursplan, redovisning, uppföljning och
internkontroll samverkar på alla
resultatnivåer.

Mål- och resursplan är grunden

Mål- och resursplanen är kommunens budget
och ligger till grund för det strategiska och
konkreta arbetet. Planen följs upp kontinuerligt
via månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen. I sin ledningsprocess
använder Sundsvalls kommun en styrmodell
vars viktiga utgångspunkt är att
konkretisera den politiska viljeinriktningen till
tydliga och mätbara mål som kopplas samman
med resursfördelningen till nämnderna.
I mål och resursplan 2015-2016 med plan för
2017-2018 har kommunfullmäktige beslutat om
mål inom tre prioriterade områden, jobb och
arbetsliv, en likvärdig skola för alla och sociala
framtidsinvesteringar. Varje nämnd och bolag
har i MRP 2015 beslutat om egna mål och
handlingsplaner som bidrar till
kommunfullmäktiges mål inom dessa områden.

en meningsfull fritid och aktivt socialt liv samt
ge goda förutsättningar för näringsliv och
arbete.
För att huvudprocesserna ska nå bästa möjliga
resultat behövs interna stödprocesser för ledning
och verksamhet. För varje huvudprocess finns
ett av kommunfullmäktige beslutat mål. Huvudoch stödprocesserna kompletterar organisationsstrukturen genom att dela in verksamheterna
utifrån syfte istället för organisationstillhörighet.

Måluppfyllelse

På de närmaste sidorna redovisas först de
prioriterade områdena i kommunens mål och
resursplan. Därefter redovisas en bedömning av
måluppfyllelse för respektive process;
näringsliv och arbete, utbildning,
samhällsbyggnad, fritid och kultur, vård och
omsorg samt lednings- och verksamhetsstöd.
Därefter följer en redovisning av
måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål
som är viktiga i bedömningen av god
ekonomisk hushållning.

Status för måluppfyllelse

Prognos för måluppfyllelse av finansiella mål
och verksamhetsmål redovisas enligt följande
status.

Målet kommer att uppnås.

Målet kommer delvis att uppnås.

Processorienterad styrmodell

Styrmodellen är processorienterad och
innehåller huvud- och stödprocesser.
Processerna har alla det övergripande syftet att
säkerställa att verksamheterna når önskade
resultat inom ramen för befintliga
resurser. Huvudprocesserna ska tillgodose
medborgarnas centrala behov av utbildning,
vård och omsorg vid behov, skapa en effektiv
och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur, ge

Målet kommer inte att uppnås.

?

Bedömning kan ej göras.
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Prioriterade områden
Kommunfullmäktige har i mål och
resursplan (MRP) 2015-2016 med plan för
2017-2018 beslutat om mål inom tre
prioriterade områden. Varje nämnd har i
MRP 2015 beslutat om egna mål och
handlingsplaner som bidrar till
kommunfullmäktiges mål inom dessa
områden. Nedan följer en beskrivning av
de prioriterade områdena.

Jobb och arbetsliv

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

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

Sociala framtidsinvesteringar

Sundsvall behöver utveckla den sociala
hållbarheten. En viktig del i detta är att vi
Sundsvallsbor ska känna oss trygga med
att vi och våra anhöriga får den vård och
omsorg vi behöver. Därför ska Sundsvall
erbjuda en stark generell välfärd som alla
bidrar till och som alla kan ta del av efter
behov. Den ökande urbaniseringen ställer
samtidigt nya krav på det offentliga att ta
ansvar för service och uppmuntra
till delaktighet i hela kommunen. Vi
behöver skapa förutsättningar för
landsbygden att utvecklas och bidra till
kommunens utveckling.
Mål och handlingsplaner för prioriterade
områden
Nämnderna har beslutat om egna mål inom de
prioriterade områdena för hela planperioden. Till
de flesta mål finns även handlingsplaner som
visar hur respektive nämnd ska arbeta för att
uppnå målen inom de prioriterade områdena på
sikt. I dagsläget finns dock inget utfall för de
indikatorer som kopplats till målen.
Kvittering
Kvittering av nämndernas mål och resursplaner
sker i samband med denna delårsrapportering,
KS-2015-00183.

6

Förvaltningsberättelse

Delårsrapport januari-april 2015

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.

Nedan följer en prognos för
måluppfyllelsen för 2015 enligt följande
nivåer.
Målet kommer att uppnås.

Det är också utifrån detta sätt som
medborgarna uppfattar kommunen. För
varje process finns ett av kommunfullmäktige beslutat mål enligt mål och
resursplan 2015-2016 med plan för 20172018.

Målet kommer delvis att uppnås.

Målet kommer inte att uppnås.

?

Näringsliv och arbete

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

Processmål
Sundsvallsborna ska ha jobb och det är
nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Utbildning till rätt kompetens och bra
grundförutsättningar för näringslivet leder
dit. Fler jobb är en förutsättning för att
skapa en hållbar tillväxt.
Förutom kommunstyrelsen har, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, NAVI och
miljönämnden antagit mål inom processen.
Prognos för måluppfyllelse:
Bedömning kan ej göras.

?

Det är svårt att redan nu göra en samlad
bedömning om målet kan nås. Till och med mars
2015 förefaller ungdomsarbetslösheten minska
vilket kan indikera en möjlig måluppfyllelse på
sikt.

Bedömning kan ej göras.

Utbildning

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

Processmål
Barn och ungdomar i Sundsvall ska i en
sammanhållen skola lägga grunden för ett
livslångt lärande och för att bli aktiva
medborgare med många möjligheter i
livet.
Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer delvis att uppnås.
Nämndernas mål- och resursplaner samt
delårsrapporter för perioden januari-april
innehåller inga mål för utbildningsprocessen.
Samtliga nämnder som har ansvarsområden inom
processen har dock beslutat om mål inom
prioriterat område 2 i mål- och resursplan 2015,
”En likvärdig skola för alla”. Med utgångspunkt
för kommunen ska tillhandahålla Sveriges bästa
skola 2021 har barn- och utbildningsnämnden
beslutat om sex mål med tillhörande indikatorer
inom det prioriterade området ”En likvärdig skola
7
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för alla”. Samtliga mål avses att mätas genom
årlig uppföljning.
Vid tidpunkten för delårsrapporten i april finns
enbart mätvärden från 2014. Betydande del av
indikatorerna uppnådde under 2014 önskade
målnivåer och den positiva utvecklingstrenden är
tydlig. I Sveriges kommuner och landstings årliga
sammanställning ”Öppna Jämförelser”, klättrade
exempelvis grundskolan 76 steg mot målet att bli
Sveriges bästa skola.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett
mål för att uppnå en likvärdig skola för alla i
syfte att öka samarbetet mellan skolan,
föreningsliv och förvaltning för att kunna erbjuda
mer varierad utbildning. Tillhörande indikatorer
är formulerade för årlig mätning men inga
mätvärden finns vid rapporttidpunkten.
Med bakgrund av detta är bedömningen att
processmålet delvis kommer att uppnås. För att
målet ska kunna uppnås helt behöver samtliga
mål som har bäring på utbildningsprocessen vara
uppfyllda. En förutsättning för detta är att det
finns mätvärden vid rapporteringstidpunkten.

Vård och omsorg

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

Processmål
Sundsvallsborna ska känna sig trygga i att
de får det stöd som behövs, när det
behövs och utifrån behov. Medborgarna
ska ha inflytande över sin egen situation.
Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer delvis att uppnås.
Socialnämnden har fastställt sex mål inom
processen och överförmyndarnämnden har
fastställt fyra mål.
För socialnämndens två mål inom särskilda
boendeformer har bedömning av måluppfyllelse
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inte gjorts. Det är på grund av att de flesta
indikatorer mäts årsvis. För nämndens två mål
inom individ- och familjeomsorg gäller samma
orsak till att bedömning av måluppfyllelse inte
gjorts. För socialnämndens hälso- och sjukvård
finns ett mål som inte uppnåtts enligt de
indikatorer som mätts. För målet inom området
hemtjänst har bedömning av måluppfyllelse inte
gjorts eftersom indikatorerna mäts årsvis.
Överförmyndarnämnden Mitt har bedömt att två
av nämndens mål kommer att nås under året.
Bedömningen är gjord utifrån de resultat som
redan uppnåtts under årets första fyra månader.
För nämndens övriga två mål kan ingen
bedömning av måluppfyllelse göras eftersom
indikatorerna mäts senare eller vid slutet av året.
Sammantaget blir bedömningen att målet delvis
kommer att uppnås.

Samhällsbyggnad

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

Processmål
Sundsvall ska erbjuda goda livs- och
verksamhetsmiljöer i hela kommunen med
möjlighet till bra boenden och goda
kommunikationer i ett tryggt och hållbart
samhälle.
Prognos för måluppfyllelse:
Bedömning kan ej göras.

?

Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har
formulerat mål inom processen. Stadsbyggnadsnämnden har målen att Sundsvall upplevs som
tryggt och attraktivt med en livsmiljö i toppklass
och att Sundsvall har säkra och framkomliga
huvudstråk för GC-trafikanter och kollektivtrafikresenärer där fler har möjlighet att välja hållbara
transportalternativ. Miljönämndens mål är att
8
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nämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att nå
miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”,
”Giftfri miljö”, ”Frisk luft”, och ”God bebyggd
miljö” till 2020.
Indikatorerna för stadsbyggnadsnämndens mål
mäts i slutet av året. Stadsbyggnadsnämnden
bedömer att målen kommer att uppnås under
mandatperioden om de MRP-uppdrag som är
kopplade till målen genomförs. Miljönämndens
mål är långsiktiga och tar sikte på 2020. Det går
därför inte att efter fyra månader uttala om målet
kommer att uppnås även om indikatorerna pekar i
rätt riktning.

Fritid och kultur

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

Processmål
Sundsvallsborna ska erbjudas idrottsfritids- och kulturutbud i en attraktiv och
trygg miljö. Föreningslivet utgör navet i
arbetet för en bättre folkhälsa i Sundsvall
med fokus på barn och ungdomar.

Prognos för måluppfyllelse:
Bedömning kan ej göras.
Inom processen fritid och kultur finns i mål och
resursplan 2015 ansvarsområden för främst
kultur- och fritidsnämnden, men även för
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
miljönämnden och NAVI har verksamheter inom
processen. Kultur- och fritidsnämnden har
beslutat om fyra mål inom processen och
socialnämnden har ett mål. Övriga nämnder med
ansvarsområden inom processen har inte beslutat
om några mål.
Att kultur- och fritidsnämnden har en väl
bearbetad mål- och resursplan för 2015 och
genomtänkta indikatorer för de fyra målen borgar
för att processmålet delvis eller helt kommer att
uppnås. Eftersom inga mätvärden finns vid
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rapporttidpunkten, några indikatorer är nya och
därmed inte har tidigare mätvärden samt att mål
saknas från flera nämnder kan inte någon prognos
för måluppfyllelse göras.

Ledning och ledningsstöd

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

Processmål
Likvärdig och jämlik service erbjuds
samtidigt som organisationen levererar
ändamålsenlig och effektiv verksamhet
med utgångspunkt i att kommunen finns
till för medborgarna.
Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer delvis att uppnås.
Kommunstyrelsen har fastställt fyra mål inom
processen ledning. Målet om den hållbara
tillväxtstrategin, RIKARE, med två indikatorer,
kommer delvis att uppnås. En indikator mäts i
höstens medborgarundersökning och ger mer
information för bedömningen.
För målet om kommunens styrmodell respektive
målet om kommunens strategiska investeringsplan behöver indikatorerna längre tid för att en
klar trend ska kunna ses. Ändå bedöms målen just
nu att delvis kunna uppnås under året. För det
fjärde målet som handlar om utvecklingen av
kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv,
görs en mätning under hösten av sju indikatorer.
Mätningen ingår i SKL:s projekt Kommunens
Kvalitet i Korthet, KKiK. Bedömningen av
måluppfyllelse kan alltså inte göras i denna
delårsrapport. Den samlade bedömningen är att
målet delvis kommer att uppnås.

9
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Verksamhetsstöd

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

Processmål
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva
tjänster och produkter levereras på ett sätt
som stödjer uppdraget att erbjuda en god
service och verksamhet med utgångspunkt
ur medborgarnas behov.
Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer delvis att uppnås.
Kommunstyrelsen har fastställt två mål inom
processen verksamhetsstöd. Det första målet
handlar om ändamålsenliga och kostnadseffektiva
tjänster. Enligt de två viktigaste indikatorernas
värden så kommer målet att uppnås. Ytterligare
indikatorer ska mätas vid årsrapporten.
Det andra målet är att kommunen har de
verksamhetslokaler, egna eller hyrda, som
behövs. Målet kommer delvis att uppnås under
året. Indikatorerna ligger idag nära målnivåerna
men bland annat demografiska förändringar och
ekonomiska ramar gör att revideringar av
planerna måste göras ofta. Sammantaget är
bedömningen att målet delvis kommer att uppnås.
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Ekonomi
Finansiella mål
Sundsvalls kommun har fem finansiella mål
för 2015-2016 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.

Resultatperspektivet avser vilken balans
kommunen har över sina intäkter och kostnader
under året. Kapacitetsperspektivet handlar om
att ha en god kapacitet för att möta finansiella
svårigheter på lång sikt. Riskperspektivet
handlar om att på kort sikt inte behöva vidta
drastiska åtgärder för att möta ekonomiska
problem. Kontrollperspektivet avser vilken
kontroll kommunen har över den ekonomiska
utvecklingen.

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

⇒ Nettoinvesteringarna ska finansieras

med egna medel.

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer inte att uppnås.
Prognosen för investeringarna 2015 uppgår till
579,3 miljoner kronor vilket innebär att endast
51 % av kommunens investeringar egenfinansieras vilket innebär att målet troligen inte
kommer att uppnås. . Det prognostiserade
resultatet skulle behöva uppgå till cirka 346
miljoner kronor för att investeringarna ska
egenfinansieras.

Det finansiella resultatet
⇒ 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 2015
att bli 61,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse
med 4,2 mnkr mot budget (66,0 mnkr). Enligt
prognosen uppgår resultatet till 1,2 % av
skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att
målet inte kommer att uppnås.

Diagram 2: Andelen av investeringarna som finansierats med
egna medel.

Kapacitetsutvecklingen
⇒ Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska

värdesäkras och växa minst i takt med
inflationen (Konsumentprisindex KPI).

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer att uppnås.

11
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Prognosen för KPI, konsumentprisindex är 0,2
%, för 2015. Kommunens resultatprognos för
2015 uppgår till 61,8 miljoner kronor vilket
innebär att egna kapitalet ökar med 2,4 % om
resultatprognosen håller. Detta innebär att
målet kan uppnås.

Delårsrapport januari-april 2015

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer att uppnås.
Verksamhetens nettokostnad exklusive
jämförelsestörande poster ska vara 100 % av
budgeten för att målet ska vara uppfyllt.
Enligt prognosen för 2015 kommer
budgetföljsamheten att ha en negativ avvikelse
med 15,8 miljoner kronor, det vill säga 0,3 %.
Om prognosen står sig kommer målet att
uppnås.

Diagram 3: Det egna kapitalets förändring jämfört med
konsumentprisindex (KPI).

Kontroll över den finansiella
utvecklingen
⇒ Prognossäkerheten och

budgetföljsamheten ska vara god (högst 1 %
avvikelse).

Det finns dock stora obalanser inom
kommunen där framförallt socialtjänsten
prognostiserar ett stort underskott på 125
miljoner kronor men även barn- och
utbildningsnämnden har ett underskott på 17
miljoner kronor. En stor del av överskottet
härrör sig från den redovisningstekniska
övergången till komponentavskrivning samt
jämförelsestörande post för återbetalning av
AFA-premier. Om detta skulle räknas bort
skulle avvikelsen totalt uppgå till cirka 68
miljoner kronor och målet skulle då inte ha
uppnåtts.

Riskförhållanden
⇒ Den kortfristiga betalningsberedskapen ska

motsvara minst 80 % av de skulder som
förfaller inom ett år.

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer att uppnås.
Den kortfristiga betalningsberedskapen uppgår i
april till 110 % av de skulder som förfaller inom
ett år, vilket innebär att målet överskrids med 30
procentenheter i dagsläget. Bedömningen är att
målet kommer att uppnås för hela året.
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Sammanfattande bedömning av
god ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen
Utifrån efter den bedömning som är gjord efter
fyra månader så prognostiseras inget av
verksamhetsmålen att uppnås helt och fyra av
verksamhetsmålen att uppnås delvis. För
processerna näringsliv och arbete,
samhällsbyggnad och fritid och kultur kan ingen
bedömning göras. Främsta orsaken till att
bedömning inte kan göras är att det vid
rapporteringstillfället inte finns mätvärden för
målens indikatorer.
De finansiella målen
Bedömningen är att tre av fem finansiella mål
kommer att uppnås 2015. Resultatnivån är
fortfarande för låg för att kommunen ska uppnå
resultatmålet om att resultatet ska uppgå till minst
2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet att
kommunen ska kunna egenfinansiera sina
investeringar nås inte heller då investeringsnivån
är så hög att 50 % av investeringarna måste
lånefinansieras. Detta är inte ett godkänt resultat
för måluppfyllelse för kommunens verksamhet
och ekonomiska stabilitet.
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God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanfattningsvis kommer kommunen inte att
kunna uppnå god ekonomisk hushållning under
2015 så som läget ser ut just nu. Det finns heller
inga tecken på någon väsentlig förbättring ska
kunna vara möjlig som skulle innebära att
kommunen under 2015 kan uppnå god ekonomisk
hushållning.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunen inte får
besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna.
Om prognosen håller kommer kommunen att
klara balanskravsresultatet som efter justeringar
uppgår till 49,1 miljoner kronor. 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.
Prognos

Utfall

2015

2014

61,8

31,1

Samtliga realisationsvinster

-12,7

-9,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

49,1

21,3

0,0

0,0

49,1

21,3

Årets resultat

Medel till/från utjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Resultatprognos
Den låga resultatnivån, och den låga soliditeten
innebär att kommunens handlingsutrymme är
begränsat och den ekonomiska situationen är inte
långsiktigt hållbar. Det är mycket viktigt att
kommunens ekonomiska situation förbättras. För
att komma tillrätta med negativa avvikelser krävs
intensifiering av beslut om åtgärder och
verkställande av beslut snarast. Det finns också
en överhängande risk att resultatprognosen
försämras ytterligare om inte åtgärderna får
någon effekt.
Enligt resultatprognosen för 2015 kommer årets
investeringar inte att kunna egenfinansieras och
investeringsmålet kan därför inte uppnås. Det
prognostiserade resultatet skulle behöva uppgå till
346 miljoner kronor för att uppnå målet om
egenfinansiering av investeringarna.
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Finansiell analys
Nettokostnadernas andel av
skatteintäkter och statsbidrag

Kommunen

Januari-augusti

Resultat och kapacitet

Resultat
Januari-april

Januari-december

2015

2014

2014

2013

Inklusive jämförelsestörande poster, mnkr

-65,6

-44,7

29,5

111,8

Exklusive
jämförelsestörande poster,
mnkr

-65,6

-44,7

29,5

43,1

Resultatet för perioden januari till april uppgår till
-65,6 miljoner kronor vilket är en försämring med
20,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Flera nämnder uppvisar ett sämre resultat i år än
föregående år till exempel socialnämnden -20,5
miljoner kronor och barn och utbildningsnämnden -18,9 miljoner kronor. Eftersom det inte
finns några tydliga tecken på förbättring finns en
risk att dessa låga resultatnivåer kan bli bestående
och därmed försämra kommunens resultat
ytterligare.

2013

2013

2012

Inklusive
jämförelsestörande
poster, %

103,9

102,4

99,6

97,6

Exklusive
jämförelsestörande
poster, %

103,9

102,4

99,6

99,4

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag exklusive och inklusive jämförelsestörande poster för perioden uppgår till 103,9 %
vilket är något högre än föregående år.
Detta innebär att nettokostnaderna överstiger
skatteintäkter och statsbidrag med 3,9 % och
kommunens kostnader för perioden täcks inte av
skatteintäkter och statsbidrag. Det är normalt att
nyckeltalet är högt efter första tertialet för att
sedan förbättras under året.
Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna
Januari-april

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Januari-april
2015
Nettokostnad, mnkr
Nettokostnad exkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr
Förändring, %
Skatteintäkter och
statsbidrag, mnkr
Förändring %

Januari-december

2014

2014

2013

-1 803,6 -1 715,1 -5 000,1 -4 703,7
-1 803,6 -1 715,1 -5 000,1 -4 787,7
5,2

5,1

4,4

4,6

1 735,9

1 674,6

5 022,2

4 819,5

3,7

3,8

4,2

3,3

Nettokostnaderna har ökat med 5,2 procent
jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror till stor del på att
personalkostnadsökningar både till följd av
specifika satsningar men och på volymökningar
inom bland annat äldreomsorgen vilket medfört
ökat personalbehov.
Skatteintäkterna har inte ökat i samma omfattning
som nettokostnaderna. Ökningen har de senaste
åren legat på kring fyra procent och förväntas
göra så även i år. Så för att få ett positivt resultat
krävs att nettokostnadsökningen sjunker markant
under de nästkommande tertialen.

Januari-december

2014

Investeringsvolym,
mnkr
Nettoinvesteringarnas
andel av
avskrivningarna, %
Skattefinansieringsgrad,
%

Januari-december

2015

2014

2014

2013

146,3

72,7

909,7

323,6

189

102

1981

150

8

50

63

98

Utfallet för investeringarna exklusive
exploateringar uppgår till 146,3 miljoner kronor
för perioden, vilket är 73,6 miljoner kronor högre
än samma period föregående år.
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna
är ett nyckeltal som visar hur stor andel
kommunen har investerat i materiella
anläggningstillgångar i förhållande till
avskrivningarna. Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna uppgår till 189 % vilket är högre
än samma period föregående år. Ökningen beror
främst på att kommunen under ett flertal år inte
har investerat i den takt som har varit beslutat och
att ett antal nya investeringar har startat.
Nettoinvesteringsvolymen är således bättre i fas

1

Anskaffningen av Sundsvalls Arenas anläggningar ingår
inte i nyckeltalet för att underlätta jämförelser
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den relativt goda likviditeten är till viss del att de
kortfristiga placeringarna i Kommungaranti
Skandinavien AB är finansierade med långfristiga
lån.

med den höga sammanlagda budgetnivån än
samma period föregående år.
Risk och kontroll

Soliditet
Januari-april

Soliditet, %
Soliditet inklusive
pensionsåtagande, %

Januari-december

2015

2014

2014

2013

25,7

27,9

26,4

27,9

0,9

-0,1

1,3

-0,2

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 25,7 % en försämring med
0,7 procentenheter sedan årsskiftet. Räknar man
med kommunens pensionsskuld, som i dagsläget
inte ingår i balansräkningen, uppgår soliditeten
till 0,9 %. Orsaken till den försämrade soliditen är
främst det negativa resultatet för första tertialet.
Att soliditeten är fortsatt låg innebär att
kommunens handlingsutrymme är begränsat. En
ökad soliditet behövs för att säkra kommunens
handlingsutrymme vid sämre tider. Med de
investeringar som planeras inom koncernen samt
beaktande av den ökande pensionsskulden
kommer inte de budgeterade resultaten de
närmaste åren att räcka för att öka soliditeten. En
målsättning borde dock vara att öka soliditeten
med cirka 0,5 % - 1 % per år.
Likviditet och finansiella nettotillgångar
Januari-april

Januari-december

2015

2014

2014

2013

Kassalikviditet, %

135

126

133

114

Balanslikviditet, %

154

141

149

127

-1 145,9

-437,9

-1 032,9

-407,8

Finansiella
nettotillgångar, mnkr

De finansiella nettotillgångarna, det vill säga
omsättningstillgångar och finansiella
anläggningstillgångar minus kort- och långfristiga
skulder uppgår till -1 145,9 miljoner kronor.
Nettotillgångarna har minskat kraftigt sedan april
i fjol vilket främst beror på övertagandet av
anläggningar från Sundsvall Arena AB. Årets
försämring på 113,0 miljoner kronor beror främst
på att en stor del av investeringarna inte har
kunnat finansieras med egna medel.
Pensionsåtagande
Januari-april

Januari-december

2015

2014

2014

2013

255,1

260,5

243,8

261,0

2 487,0

2 561,5

2 487,0

2 607,5

50,8

48,4

148,2

137,9

Totala förpliktelser

2 792,9

2 870,4

2 879,0

3 006,4

Återlånade medel

2 792,9

2 870,4

2 897,0

3 006,4

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

Kommunens totala ansvarsförbindelse uppgår till
2 792,9 miljoner kronor för perioden. I jämförelse
med samma period föregående år har pensionsåtagandet minskat med 77,5 miljoner kronor.
Anledningen till detta är framförallt att
ansvarsförbindelsen nu börjar minska i takt med
att utbetalningarna blir större än värdeökningen.
Detta kommer nu ske i jämn takt fram till cirka
2050 då ansvarförbindelsen bör vara nere i noll.

Resultatprognos 2015
Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga. Kassalikviditeten, det vill säga
kommunens betalningsförmåga på kort sikt har
inte förändrats nämnvärt sedan årsskiftet.
Balanslikviditeten, det vill säga kommunens
betalningsförmåga på lite längre sikt, är också i
stort sett oförändrad sedan årsskiftet. Orsaken till

Prognosen för hela kommunen som helhet pekar
på ett resultat på 61,8 miljoner kronor vilket är
4,2 miljoner kronor sämre än det budgeterade
resultatet för 2015.
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Prognosen för 2015 fördelar sig på följande sätt:
Prognos 2015
2015
Planerat överskott 2015, mnkr

66,0

Differens i förhållande till budget:
Verksamheternas nettokostnader, mnkr

-96,0

Jämförelsestörande intäkter, AFA
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr

35,0
-37,6

Finansiering, mnkr

44,5

Räntenetto, mnkr

37,9

Jämförelsestörande finansiella intäkter

12,0

Totalt

61,8

Tabellen ovan visar hur prognostiserade
budgetavvikelsen fördelar sig. Det är stora
avvikelser på alla delar där verksamhetens
nettokostnad och skatteintäkter och statsbidrag
visar en negativ avvikelse medan finansieringen
och räntenettot visar en positiv avvikelse.
Viktigt att notera är också att resultatet förbättras
avsevärt av en förväntad återbetalning på AFApremier från 2004 på cirka 35 miljoner kronor.
Resultatet påverkas också positivt av övergången
från traditionell avskrivning på anläggningstillgångarna till komponentavskrivning med cirka
50 miljoner kronor i både lägre avskrivningar och
lägre kostnader (som istället aktiveras i
balansräkningen). Om dessa poster skulle räknas
bort har kommunen ett negativt resultat.
Nämndernas negativa avvikelser.
Socialnämnden -125,0 mnkr
Socialnämnden prognostiserar en negativ
avvikelse mot budget med 125,0 miljoner kronor.
Orsaken till det stora underskottet är följande:
•

Köp av tjänst, hemtjänsttimmar och placeringar, i
förhållande till ekonomiska resurser hos beställaren,
Socialtjänsten samt ännu ej verkställda
ramreduceringar, om 100 miljoner kronor.

•

Personalkostnader, kostnader för bemanning i
förhållande till ersättningar hos den egna utföraren
Produktionen, om 25 miljoner kronor.

För att prognosen ska stanna på -125 miljoner
kronor krävs att en mängd åtgärder görs under
resterande del av året. Det finns en stor risk att

detta inte är möjligt att genomföra och att
underskottet för socialnämnden blir betydligt
högre.
Stadsbyggnadsnämnden -4,7 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett
underskott på 4,7 miljoner kronor. Orsaken till
den negativa prognosen är främst högre kostnader
än budget för bostadsanpassning med 4 miljoner
kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2013-1216 att uppdra till kommunstyrelsen att gemensamt
med stadsbyggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för en korrekt budgetering som
sedan återrapporterades till kommunfullmäktige i
april 2014. I utredningen framkom att det skulle
behöva tillskjutas medel om 5,6 miljoner kronor
för att ha en budget i balans.2
Barn och utbildningsnämnden -17,0 mnkr
Barn och utbildningsförvaltningens prognos för
2015 är ett underskott på 17 miljoner kronor.
Prognostiserat underskott är utifrån bedömningen
att förskoleverksamheten ger ett underskott på 3
miljoner kronor, grundskoleverksamheten ett
underskott på 13 miljoner kronor och gymnasiets
verksamhet ett underskott på 16 miljoner kronor.
Övriga verksamheter visar på ett nollresultat.
Gemensamma kostnader visar på ett överskott på
15 miljoner kronor. Överskottet beror på ökade
statsbidrag samt för högt reserverade kostnader i
bokslutet 2014 för skolskjuts och
interkommunalersättning.
Kultur och fritidsnämnden -4,5 mnkr
Orsaken till underskottet är främst intäktsbortfall
och kostnadsökningar på grund av stängningen av
Noridichallen.
NAVI -1,9 mnkr
Orsaken till underskottet inom NAVI är
framförallt underskott inom AGera.

2

KF-beslut 2014-04-28 § 125 utmynnade i att de
presenterade förutsättningarna ska beaktas när partierna tar
fram förslag till mål och resursplan 2015-2018. I beslutet
till MRP 2015-2018 fanns inga extra medel för
bostadsanpassning.
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Nämndernas positiva avvikelser
Kommunstyrelsen +57,1 mnkr
Kommunstyrelsen inklusive service och teknik
prognostiserar ett överskott på 57,1 miljoner
kronor. Orsakerna till överskottet är framförallt
att anslagen för personalkostnadsökningar och
hyror beräknas ge ett överskott på 50 miljoner
kronor. Beräkningen för personalkostnadsökningen 2015 och framåt utgick från att
inflationen skulle varit högre innebärande att
lönenivåer också skulle ökat mer. I stort sett alla
avtal är numera ”sifferlösa” i antigen procent eller
kronor. Eftersom investeringstakten varit lägre än
budgeterat så behöver inte nämnderna
kompenseras för hyresökningar.
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Socialnämnden

Socialnämnden har under ett flertal år visat
negativa budgetavvikelser. Socialnämnden
beslutade i anslutning till MRP 2015 (Mål- och
resursplan) i februari om fem prioriterade
områden med ekonomisk målsättning för varje
område för att få en ekonomi och verksamhet i
balans. Nedan beskrivs vad som gjorts inom
dessa områden under året.
•

Beställd tid hemtjänst (45 mnkr)
- Socialnämnden beslutade 2015-04-22 om en ny

ersättningsmodell för LOV Hemtjänst samt nytt
förfrågningsunderlag vilken ska utgå från beställd
tid och tillämpas från och med 2015-06-01. Den
ekonomiska ersättningen räknas även om baserat
på beställd tid. I socialnämndens beslut har
förvaltningen även fått i uppdrag att bland annat
göra en översyn av de så kallad schablontiderna
baserat på beställd tid samt riktlinjer för olika
insatser som beviljas inom myndighetsutövningen.

Service- och teknik beräknar ett överskott på
drygt 7 miljoner kronor främst beroende på lägre
kostnader för fastighetsavdelningen.
Skatteintäkterna beräknas minska

•

Prognosen för skatteintäkterna och de generella
statsbidragen är enligt Sveriges kommuner och
landstings senaste prognos för skatteintäkter och
generella statsbidrag 51,8 miljoner sämre än
budget vilket till stor del beror på sämre utfall i
kostnadsutjämningen än beräknat.
Finansiella intäkter och kostnader
Prognosen för räntenettot, det vill säga skillnaden
mellan finansiella intäkter och finansiella
kostnader uppgår till 22,7 miljoner kronor vilket
är 50,5 miljoner bättre än budgeten. Orsaken till
förbättringen är främst lägre låneskuld eftersom
investeringstakten varit lägre än vad som tidigare
beräknats samt en lägre räntenivå. Räntenettot
förklaras ytterligare i den finansiella rapporten
januari till april, KS-2015-00483.

sänka kostnaderna för externa placeringar och
boenden har tagits fram under hösten 2014 vilka
förvaltningen avser att verkställa under 2015.
Åtgärderna inriktar sig på att stärka och utöka
insatserna på hemmaplan inom Familjeverksamheten, Kärnhuset samt Öppenvård unga.

•

Bemanna Rätt Hemtjänst (17,5 mnkr)
- Inom affärsområdet har under hösten 2014 pågått

ett intensifierat arbete vad gäller bemanna rätt
inom hemtjänsten inriktat mot sju
hemtjänstområden som bedömts ha störst
förbättringspotential. Parallellt pågår införandet av
Skönsmon-modellen inom samtliga
hemtjänstområden.

•

Finansiering
Överskottet inom finansieringen beror främst på
att återbetalning av AFA-premier från 2004
beräknas komma kommunen tillgodo med cirka
35 miljoner kronor samt att effekterna av
förändringen av övergången till komponentavskrivning (cirka 50 miljoner kronor) finns inom
posten finansiering.

Sänkta kostnader för externa köp av
boendeplatser och placeringar (7,5 mnkr)
- Ett antal konkreta förslag till åtgärder i syfte att

•

Bemanna Rätt Äldreboende (30 mnkr)
-

I handlingsplanen ingår att verkställa beslutet om
att genomsnittet för dagbemanningen inte ska
överstiga 0,64 årsarbetare per boendeplats och att
nattbemanningen inte ska överstiga 0,15
årsarbetare per boendeplats vilket sammantaget
motsvarar en ekonomisk effekt om 30 mnkr på
årsbasis. Under år 2014 har affärsområdet inte
klarat att få ekonomisk effekt av den sänkta
dagbemanningen och hanteringen av den så kallad
flyttiden som uppkommit i och med övertalighet.

Översyn av organisation, bemanning och
övriga driftskostnader (40 mnkr)

Åtgärder för negativa avvikelser
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-

Förvaltningen avser att påbörja en intern översyn
maj/juni 2015 och har i uppdrag att till
socialnämnden i september återkomma med
redovisning av tidplan kring åtgärderna i
handlingsplanen.

Barn- och utbildningsnämnden

De enheter som visar underskott ska återkomma
med en analys av nuläget och vad som kan göras
för att komma i balans. Detta analysarbete ska
vara klart innan sommaren.
Fördjupad uppföljning för respektive nämnds
avvikelser finns i avsnittet ”Nämndsuppföljning”.
Bolagens resultat finns beskrivet under avsnittet
”Bolag och kommunalförbund”.

Investeringsprognos 2015
Investeringsbudgeten 2015 uppgår till 771,0
miljoner kronor. Investeringsanslag överförda
från tidigare år uppgår till 1 017,8 miljoner
kronor, vilket gör att investeringsbudgeten totalt
uppgår till 1 788,8 miljoner kronor 2015.
Nettoinvesteringarna uppgår efter första tertialet
till 146,3 miljoner kronor och prognosen för hela
året till 579,3 miljoner kronor. Prognosen innebär
att det vid årets slut skulle återstå 1 209,5
miljoner kronor av budgeterade investeringsmedel. Det skulle innebära att ej förbrukade
investeringsmedel skulle öka med 192 miljoner
kronor under 2015.
Nedan finns kommentarer till varför det
beräknade utfallet avviker från budgeten i
investeringsredovisningen.
Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

Stadsbyggnadsnämnden har 2015 en
investeringsbudget på 133 miljoner kronor.
Investeringsmedel från tidigare år är 306,8. En
uppskattning är att 186,4 miljoner kronor av
dessa medel kommer att upparbetas under året.
De investeringsmedel som gäller större
investeringsprojekt som inte kommer att
upparbetas under året är bland annat Birsta
infrastruktur, exploateringspotten, Sundsvalls
stenstad/vardagsrum, utveckling av Sundsvalls
infrastruktur, industrispår bangården och
investeringar vid Logistikparken.
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Lägre investeringstakt än budgeterat

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 utgifter vanligtvis
faller ut i projekt. Utrednings- och planeringsfasen i investeringsprojekt är tidskrävande men
inte utgiftskrävande. Den största delen av
investeringsutgiften upparbetas sedan i ett
projekts genomförandefas, ett exempel på ett
sådant projekt är Bergsåkersbron.
Inre hamnen, kajer - kajupprustning
selångersån

Byggarbetena pågår och beräknas vara avslutade
hösten 2015. Förutom nya kajer kommer även
satsningarna att ge en ökad trygghetskänsla
genom ny belysning längs gång- och cykelvägarna, möjlighet för människor att komma
närmare vattnet, ytterligare ökad kajsäkerhet och
bättre tillgänglighet för funktionshindrade.
Upprustning av lilla fisktorget och Olof
Palmes torg inklusive trappning ned
mot Selångersån ingår i kajentreprenaden men
finansieras i projektet Sundsvalls vardagsrum.
Bergsåkersbron

Gjutning av den större etappen pågår inför
tågstoppet i maj 2015. Därefter återstår det en
gjutetapp.
Sundsvalls stenstad

Ombyggnad av Hedbergska parken är startad.
Ombyggnad av Olof Palmes torg pågår. Dessa
kommer att vara klara till hösten. Byggstart för
ombyggnad av Stora Torget är planerad till
hösten 2015 och kommer att vara klar till hösten
2016.
Investeringar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Internlåneramen är beräknad att förbrukas under
2015. Budgeten för resecentrum kommer inte att
förbrukas under 2015. Investeringsprojekt
”Utveckling Sundvall” kommer att pågå under
2015 och avser parkering vid Gärdehov och nya
planer för Heffnersklubban vid före detta
Korstaskolan. Här återstår 15,0 miljoner kronor
att finansiera. Budgeten för parkeringshus är ett
anslag som är överfört från tidigare år och det är
inte knutet till något projekt.
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Prognosen för fastighetsinvesteringar uppgår till
300,3 miljoner kronor vilket är en ökning från
2014 då utfallet var 260 miljoner kronor. Den
totala återstående och oförbrukade
investeringsvolymen bedöms uppgå till 847,7
miljoner kronor inför 2016.
Resterande avvikelser, i fastighetsinvesteringar,
härrör från projekt som ännu inte har färdigställts.
Den största delen är åtgärder som finns upptagna
i investeringsbudgeten på övergripande plan men
där hyrande förvaltning ännu inte beställt
projektstart.
För närvarande pågår cirka 130 olika projekt av
varierande storleksordning och med varierande
projekttid. Några av de större projekten är
ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation av 3
äldreboenden Granlunda, Norra kajen och
Heffnersgården, ombyggnad, tillbyggnad av
Sporthallsbadet, ombyggnad, tillbyggnad av
”Teaterkvarteren” samt utbyte och förstärkning
av tak på Nordichallen. Utbytet/förstärkningen i
sin helhet planeras vara klart 2016.

Exploateringsprognos 2015
Utgifterna inom exploateringsverksamheten
uppgår till 8,1 miljoner kronor till och med april.
Prognosen för hela året uppgår till +1,1 miljoner
kronor.
Exempel på pågående exploateringar är
Korsta/Petersvik, Kubikenborg vid Kumo, Nolby
industriområde, Stockviks industriområde och
Inre hamnen.
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Driftredovisning, mnkr
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

2015

Utfall
Jan-april
2015

avvikelse

underskott IB 2015

Kommunstyrelse

-540,9

-138,6

-159,3

-483,8

57,1

105,4

administration

-111,9

-32,8

-31,9

-110,4

1,5

hushållsavfall
räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
intern service

Budget

Utfall
Jan-april
2014

Prognos

Budget-

Ack. över/

0,0

-0,7

-2,2

0,0

0,0

-83,7

-25,4

-30,0

-84,6

-0,9

-149,6

-38,9

-42,8

-149,6

0,0

-35,8

-12,5

-14,4

-35,8

0,0

-3,8

-2,5

-4,6

-5,0

-1,2

-119,4

-16,4

-12,6

-69,4

50,0

-36,7

-11,2

-13,5

-36,7

0,0

0,0

1,8

-7,3

7,7

7,7

-2 066,5

-735,8

-705,7

-2 083,5

-17,0

-523,7

-173,4

-167,0

-526,7

-3,0

-1 044,7

-353,8

-331,3

-1 057,7

-13,0

-328,5

-105,6

-116,5

-344,5

-16,0

-22,3

-8,3

-8,4

-22,3

0,0

-145,5

-93,9

-82,1

-130,5

15,0

-1,8

-0,8

-0,4

-1,8

0,0

-1 764,1

-669,8

-634,9

-1 889,1

-125,0

-418,6

-141,2

-134,1

-428,5

-9,9

individ- och familjeomsorg

-307,3

-114,6

-107,6

-328,3

-21,0

äldre- och handikappomsorg

-920,7

-345,8

-329,7

-997,2

-76,5

0,0

1,9

0,5

2,0

2,0

-114,7

-69,0

-63,2

-134,3

-19,6

-2,8

-1,1

-0,8

-2,8

0,0

Kultur- och fritidsnämnd

-342,6

-107,4

-109,4

-347,1

-4,5

kulturverksamhet

-129,9

-37,0

-37,9

-129,9

0,0

fritidsverksamhet

-192,5

-62,1

-62,8

-197,0

-4,5

-2,6

-0,4

-0,5

-2,6

0,0

-16,1

-7,3

-7,7

-16,1

0,0

-1,5

-0,6

-0,5

-1,5

0,0

-224,9

-69,1

-69,4

-229,6

-4,7

bostadsanpassning

-11,0

-5,4

-5,5

-15,0

-4,0

infrastruktur

-36,7

-8,1

-8,3

-36,0

0,7

väghållning

-138,7

-44,5

-46,0

-140,6

-1,9

park

-17,9

-5,3

-4,3

-17,9

0,0

administration och övrigt

-18,9

-5,1

-4,8

-18,4

0,5

-1,7

-0,7

-0,5

-1,7

0,0

-142,3

-47,8

-39,8

-144,2

-1,9

arbetsmarknad

-66,3

-21,2

-15,1

-66,5

-0,2

vuxenutbildning

-65,7

-21,3

-19,4

-65,7

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

-9,2

-5,8

-4,9

-10,7

-1,5

Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet
Socialnämnd
omsorg om funktionshindrade

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet
Stadsbyggnadsnämnd

politisk verksamhet

60,9

-82,4

24,7

74,3

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

integration
administration och övrigt
politisk verksamhet

40,2

-1,1

-0,5

-0,4

-1,3

-0,2

Miljönämnd

-16,8

-5,4

-6,3

-16,8

0,0

förebyggande och granskande miljöarbete

-15,5

-4,8

-5,9

-15,5

0,0

politisk verksamhet

-1,3

-0,6

-0,4

-1,3

0,0

Lantmäterinämnd
Överförmyndarnämnden Mitt

-1,9
-9,5

-1,8
-3,5

-0,6
-1,9

-1,9
-9,5

0,0
0,0

0,8
2,9

Kommunrevision

-2,9

0,6

0,7

-2,9

0,0

1,9

Valnämnd

-0,1

-0,1

2,9

-0,1

0,0

2,1

-39,7
-5 152,2

-24,8
-1 803,5

-1,0
-1 724,7

39,8
-5 168,7

79,5
-16,5

234,2

Finansiering
SUMMA

3,4
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Investeringsredovisning, mnkr
Budget 2015

Överförd
budget

Total
budget

Utfall Janapril 2015

Prognos

Budgetavvikelse

-0,2

-26,4
-965,0
-10,0
-105,0
-59,5
-2,0
-3,2
-2,0
-0,2

0,0
-107,4
-0,9
0,0
-0,4
0,0
-1,7
0,0
-0,1

-26,4
-285,4
-5,9
0,0
-2,5
0,0
-3,2
-2,0
-0,2

0,0
679,6
4,1
105,0
57,0
2,0
0,0
0,0
0,0

-1,3
-15,3
-4,0
0,3
-47,4
-14,5
-2,2
3,0
-11,2
-12,7
-5,8
-681,8

-1,3
-19,3
-5,0
0,3
-47,4
-14,5
-2,2
3,0
-11,2
-12,7
-5,8
-1 289,4

-0,6
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,0
-111,4

-1,3
-2,7
0,0
0,3
-0,4
0,0
0,0
0,0
-3,3
-27,7
0,0
-360,7

0,0
16,6
5,0
0,0
47,0
14,5
2,2
-3,0
7,9
-15,0
5,8
928,7

-2,8

-2,8
-5,0
-4,3
-12,1

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

-2,8
-5,0
-4,3
-12,1

0,0
0,0
0,0
0,0

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

-1,8
-0,2
-2,0

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

0,0
0,0
0,0

-23,8

-6,8
-0,4
-24,1
-1,0
-2,0
-2,0
-36,3

-2,5
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
-2,8

-6,6
-0,4
-3,0
-1,0
-0,5
0,0
-11,5

0,2
0,0
21,1
0,0
1,5
2,0
24,8

0,0

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

0,0
-0,1
-0,1

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

0,0
0,0
0,0

Kommunstyrelse
Internlåneram
Förvaltningsfastigheter
Fastigheter verksamhetsanpassning
Utveckling av Sundsvall

-26,4
-526,0
-10,0
-35,0

Sporthallsbadet
Spontanidrottsplatser
Njurunda Prästbol 1:118 internlån
Skyddscenter Fillan internlån

-439,0
-70,0
-59,5
-2,0

-3,2
-2,0

Koncernstaben kontorsmöbler
Container materialberedskap
IT-service möbler, kylaggregat
Hamnen
Parboendegaranti

-4,0
-1,0

E4 Sundsvall
Resecentrum
Parkeringshus
Järnvägen centrum
Evenemangsarena
Green Highway
Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)
Medfinansiering Tunadalsbanan

Summa

-607,6

Barn- och utbildningsnämnd
Internlån
IT
Inventarier och utrustning

Summa

-5,0
-6,0
-11,0

1,7
-1,1

Socialnämnd
Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel

Summa

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

-2,0

-2,2
-0,3
-6,0
-1,0
-1,0
-2,0
-12,5

-4,6
-0,1
-18,1

-2,0

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

Summa

-1,0

NAVI
Tekniklyft
Inventarier

Summa

-1,5
-0,1
-1,6
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Investeringsredovisning, mnkr fortsättning
Budget 2015

Överförd
budget

Total
budget

Utfall Janapril 2015

Prognos

Budgetavvikelse

-5,0
-1,0

-37,6
2,0
-49,8
-2,1
-15,0
-5,9
0,4

-38,4
-7,4
-0,5
-3,6
-11,7
-15,0
-0,2
-5,6
-6,7
-3,0
-20,0
-20,0
3,5

-42,6
1,0
-49,8
-17,1
-15,0
-20,9
-0,6
-7,0
-0,4
-53,3
-2,5
-12,6
-31,4
0,0
-50,4
-12,4
-2,5
-3,6
-21,7
-30,0
-5,2
-5,6
-6,7
-13,0
-20,0
-20,0
3,5

-13,5
-0,6
0,0
-1,6
0,0
-0,7
-0,3
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,4
-8,1
0,0
-0,9
-0,1
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-2,8
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

-36,2
-3,5
0,0
-18,0
0,0
-15,0
-1,0
0,0
-0,4
-3,5
0,0
-11,5
-37,0
0,0
-21,8
-3,0
-1,1
0,0
-11,0
-3,5
-4,0
-12,0
-0,2
-3,7
0,0
0,0
0,0

6,4
-4,5
49,8
-0,9
15,0
5,9
-0,4
7,0
0,0
49,8
2,5
1,1
-5,6
0,0
28,6
9,4
1,4
3,6
10,7
26,5
1,2
-6,4
6,5
9,3
20,0
20,0
-3,5

-133,0

-306,8

-439,8

-29,4

-186,4

253,4

-0,3
-0,3

-2,3
-2,3

-2,6
-2,6

0,0
0,0

0,0
0,0

2,6
2,6

-771,0

-1 017,8

-1 788,8

-146,3

-579,3

1 209,5

Överförd
budget

Total
budget

Utfall Janapril

Prognos

Budgetavvikelse

Stadsbyggnadsnämnd
Inre hamnen, kajer
Maskiner och utrustning
Birsta (infrastruktur)
Väghållning

-15,0

Parkeringsanläggning centrum
Gång och cykelvägar
Offentlig belysning
Belysning landsbygd

-15,0
-1,0
-7,0

Trädplanteringar (utemiljö)
Exploateringspott (SBN)

-15,0

Parkeringsskyltning
Norra Kajen

-15,0

Bergsåkersbron

-0,4
-38,3
-2,5
2,4
-31,4

Logistikparken
Sundsvalls vardagsrum
Utveckling kommundelscentra
Gemensamt, maskiner och bilar (gatu)

-12,0
-5,0
-2,0

Kollektivtrafikprojekt
Utvecklad kollektivtrafik
Utveckling av Sundsvall infrastruktur
Parklyftet

-10,0
-15,0
-5,0

Gator och vägar i anslutning till E4
Broparker i anslutning till E4
Broar, dammar, hamnar

-10,0

Industrispår bangården
Logistikparken
Inköp av fastigheter

Summa

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

Summa

Summa

Exploateringsredovisning, mnkr
Budget 2015

Stadsbyggnadsnämnd
116,5

116,5

-8,1

1,1

-115,4

Exploatering Alliero 21 f.d. Berners

-1,9

-1,9

0,0

0,0

1,9

Exploatering Sidsjö f.d. sjukhusområde

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,3

114,3

114,3

-8,1

1,1

-113,2

Exploatering inkl. Birsta

Summa

0,0

Prognosen för investeringar och exploateringar kommenteras under avsnittet ”Finansiell analys”,
investeringsprognos 2015 och exploateringsprognos 2015.
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Medarbetare
Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige om en arbetsgivarpolitisk
strategi för Sundsvalls kommun.
Strategin är ett övergripande styrdokument som syftar till att beskriva
förväntad effekt och resultat av tillämpad
arbetsgivarpolitik. Nedan beskrivs hur
kommunen planerar att arbeta för att
uppnå den arbetsgivarpolitiska strategin
samt hur vi ska mäta och redovisa
uppnådda resultat och effekter av
tillämpad arbetsgivarpolitik.
Den arbetsgivarpolitiska strategin anger två
förväntade resultat;
1) Sundsvalls kommun ska vara EN
professionell arbetsgivare.
2) Sundsvalls kommun ska vara EN attraktiv
arbetsgivare.
Här nedan följer tre avsnitt, personalstatistik,
nulägesbeskrivning över arbetet med den
arbetsgivarpolitiska strategin samt uppföljning.
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Planering sker nu för genomförandet av den
koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet som beslutades av
kommunfullmäktige under februari 2015.
Projektplan och organisation för projektet är till
viss del på plats. Arbetet pågår att rekrytera
resurser, en tidsplan för genomförande av
utbildning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt metodutveckling av bland annat
IT-stöd för chefer. Arbetsgivare vill uppnå en
mer hälsosam organisation för medarbetare och
ledare där vi alltmer kan lägga fokus på
främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Personalstatistik
År 2015

År 2014

År 2013

6 948

6 844

6 768

Sjukfrånvaro total

7,86 %

6,85 %

6,56 %

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro

61,0 %

57,3 %

55,4 %

Sysselsättningsgrad i snitt

96,4 %

96,2 %

95,9 %

Sysselsättningsgrad i snitt kvinnor/män

K
95,9 %
M
98,4 %

K
95,7 %
M
98,3 %

K
95,4 %
M
98,3 %

Pensionsavgångar jan-mar ålderspension

31

21

19

Pensionsavgångar jan-mar avtalspension

1
K
82,6 %
M
17,4 %

17
K
82,8 %
M
17,2 %

52
K
82,7 %
M
17,3 %

Tillsvidareanställda mars månad

Könsfördelning tillsvidareanställda

Nulägesbeskrivning av arbetet med
arbetsgivarpolitisk strategi
Koncernstaben har konkretiserat arbetat med de
områden som omfattas av den arbetsgivarpolitiska strategin. De är medarbetare/
ledarskap, avtal/samverkan, arbetsmiljö och
jämställdhet, lönepolitik samt kompetensförsörjning.
Arbetet med samverkan har resulterat att alla
19 arbetstagarorganisationer har skrivit på ett
nytt avtal om samverkan. För att tillämpning av
avtalet ska bli bra genomför arbetsgivare och
arbetstagarorganisationerna en gemensam
utbildning. Dessutom pågår en dialog om hur
vi tillsammans med arbetstagarorganisationerna
gemensamt ska arbeta för att samverkansavtalets intentioner ska uppfyllas.

Utifrån strategin HT21 och RIKARE pågår
arbetet med att ta fram en Web-baserad
utbildning för alla medarbetare och ledare.
Utbildningen omfattar flera teman med
utgångspunkt i RIKARE. Två av dessa teman
är Hälsa och Mångfald/innovation. Inom
mångfald och innovation innefattas att såväl
jämställdhet som mångfald är av avgörande
betydelse för organisationens innovationspotential.
Kommunens lönepolitik ska utformas så att
medarbetare som uppfyller sina målplaner och
aktivt bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
belönas. Det är cheferna som lönesätter och är
ytterst bärare av organisationens lönebildning.
Det är därför viktigt att cheferna har den
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kunskap som behövs för lönebildning,
lönestruktur och löneöversyn. Sedan ett par år
tillbaka genomförs lönekartläggningar.
Lönekartläggning är ett underlag till det
fortsatta arbetet med en långsiktlig lönepolitisk
plan som ska användas som ett verktyg för
framtida prioriteringar. Arbetet med
kompetensförsörjning har nu påbörjats och
nuläget är beskrivet i en rapport. Nästa steg i
arbetet är att formulera en strategi och plan för
de kommande åren för att säkerställa
organisationens kompetensförsörjning.
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Medarbetarundersökning kommer att
genomföras under september. Det återstår att ta
fram indikatorer för kompetensförsörjning.
Under hösten genomförs den första mätningen
för hela organisationen och kommunen
kommer att få ett första resultat enligt
modellen.

Uppföljning av arbetsgivarstrategi
Strategin för arbetsgivarpolitiken kommer att
följas upp bland annat genom en modell.
Modellen har följande indikatorer;
Sjukfrånvaro, NAM står för nyckeltal inom
arbetsmiljö, HME är nyckeltal för hållbart
medarbetareengagemang och kommunikativt
ledarskap vilka mäts i medarbetarundersökning.

Modell för arbetsgivarpolitisk uppföljning
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Nämndsuppföljning
Avsnittet beskriver nämndernas
ekonomiska resultat, avvikelser mot
beslutad budget samt utmaningar.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för den totala förvaltningen i
Sundsvalls kommun, samordningen av den
politiska uppgiften och uppsiktsansvar,
kommunens långsiktiga utvecklingsmål, att
kommunens nämnder och bolag inriktas mot
dess mål, utvärdering av mål och verksamhet,
hushållsavfall samt intern service.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive service och
teknik uppgår till 41,6 miljoner kronor för
perioden januari-april.
Kommunstyrelsen exklusive service och
teknik prognostiserar för närvarande ett
överskott om 49,4 miljoner kronor. Det beror
på att administrationen prognostiserar ett
överskott på 1,5 miljoner kronor,
räddningstjänsten ett underskott på 0,9
miljoner kronor, hamnverksamheten ett
underskott på 1,2 miljoner kronor, samt att
övrig kommungemensam verksamhet
prognostiserar ett överskott på 50 miljoner
kronor. Service- och teknik prognosticerar ett
överskott på 7,7 miljoner kronor. Nedan
förklaras det prognosticerade överskottet i sin
helhet.
Kom m unstyrelsen
Nettokostnad per verksam het, m nkr

Redovisat Redovisat
Differens
MRP
tom
tom Prognos prognos2015 april 2015 april 2014
2015
MRP

administration

-111,9

-32,8

-31,9

-110,4

hushållsavfall

0,0

-0,7

-2,2

0,0

0,0

räddningstjänst

-83,7

-25,4

-30,0

-84,6

-0,9

kommunikationer

-149,6

-38,9

-42,8

-149,6

0,0

-35,8

-12,5

-14,4

-35,8

0,0

näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
intern service
Sum m a

1,5

-3,8

-2,5

-4,6

-5,0

-1,2

-119,4

-16,4

-12,6

-69,3

50,0

-36,7

-11,2

-13,5

-36,7

0,0

0,0

1,8

-7,3

7,7

7,7

-540,9

-138,6

-159,3

-483,8

57,1

Administration
Koncernstaben har i april fått anslag för
förbrukning av tidigare års överskott och

Fotograf: Staffan Eliasson

därutöver fått 5 miljoner kronor för
sjukfrånvaroprojektet SAM-KLANG. Intäkterna
för detta är periodiserade så en del har erhållits
för perioden jan-april. Då tillhörande kostnader
ännu inte är upparbetade, visas ett större positivt
utfall i samband med delårsrapport. Prognosen
visar ett överskott med 1,5 miljoner kronor.
Hushållsavfall
En anledning till att resultatet avviker från
budget är index. När taxan beslutas är
kommande årets index inte fastlagt. Som det ser
ut nu kommer det innebära ett överskott över
helåret på 3,5-4 miljoner kronor. Överskottet
regleras mot tidigare års resultat för hushållsavfall och påverkar inte kommunens resultat.
Räddningstjänst
Enligt uppgift från KPA i december 2014 uppgår
kommunens andel av avsättningen till pensioner
för räddningstjänsten till 5 562 tkr vilket är 985
tkr högre än budget. Kostnaderna för de löpande
pensionsutbetalningarna beräknas bli 99 tkr lägre
än budget.
Kommunikationer
De olika underlag som
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) presenterat
för kostnaderna 2015 och även för slutavräkning
2014 kan inte användas som underlag för
prognos för 2015. KTM måste presentera ett mer
tillförlitligt underlag för att det ska gå att
prognostisera kollektivtrafikkostnaderna för
2015.
Under 2014 fick kommunen uppgifter från KTM
om minskade kostnader för skoltransporter men
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inget exakt belopp. Koncernstaben gjorde då
bedömningen att ombudgetera 10 miljoner
kronor från barn- och utbildningsnämnden
som försiktighets-åtgärd i avvaktan på mer
exakta uppgifter KS 2014-00930. Visar det
sig att kostnaderna för skoltransporter inte
minskar hos barn- och utbildningsnämnden i
den omfattning som de tidigare fått besked
om kommer utrymmet att återföras till
nämnden.
Näringslivsverksamhet
Anslaget till näringslivsåtgärder,
marknadsföring och turism beräknas inte
redovisa någon avvikelse mot budget.
Hamnverksamhet
Övergången till komponentavskrivningar har
medfört ökade kostnader för avskrivningar på
SILO-anläggningen i Tunadalshamnen med
657 tusen kronor. Intäkterna för
nyttjanderättsavgiften från hamnbolagen
beräknas bli lägre än budgeterat på grund av
den låga STIBOR-räntan.
Övrig kommungemensam verksamhet
Koncernstaben bedömer att anslaget för
personalkostnadsökningar kommer att
redovisa ett överskott på 40 miljoner kronor.
Jämfört med 2014 är det 37 miljoner kronor
mindre. I planeringsförutsättningarna för
MRP 2015-2018 minskades anslaget med 25
miljoner kronor på grund av att nivån sedan
2012 varit för högt budgeterad.
Investeringstakten för 2015 samt även
förbrukning av tidigare års budgeterade
investeringar är inte av den omfattningen som
planerats. Som en konsekvens av detta
kommer inte heller anslaget för kompensation
för ökade hyror med 2/3 till nämnderna att
förbrukas som planerat vilket innebär ett
bedömt överskott på 10 miljoner kronor.
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Green Highway kommer att förbruka 3,3
miljoner kronor och det avser ersättning till
Sundsvall Elnät för laddningsstolpar. Projekt
Utveckling av Sundsvall avser
investeringsutgifter för anläggning av
parkeringen i Gärde vid Nordichallen och av
fotbollsplaner vid före detta Korstaskolan. Det
återstår att finansiera 15,0 miljoner kronor av
projektet.
Inom service-och teknik verksamhetsområde
avser största delen av investeringsutgifterna för
perioden, 107,2 miljoner kronor, investeringar i
förvaltningsfastigheter. Service och teknik
prognostiserar totalt 300,3 miljoner som utfall
för totala investeringar, vilket innebär en
budgetavvikelse med 847,7 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen, ej förbrukade investeringsmedel, härrör från projekt som ännu inte har
färdigställts. Den största delen är åtgärder som
finns upptagna i investeringsbudgeten på
övergripande plan men där hyrande förvaltning
ännu inte beställt projektstart. För närvarande
pågår cirka 130 olika projekt av varierande
storleksordning och med varierande projekttid.
Bland pågående investeringsprojekt kan nämnas
ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation av 3
äldreboenden Granlunda (om-och tillbyggnad,)
Norra kajen (nybyggnation) och Heffnersgården
(nybyggnation).
Verksamheter byter kostym
1 maj driftsattes en ny verksamhet, servicecenter
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Verksamheterna ekonomiservice, lön och
pension och IT-service överfördes från serviceoch teknik till nybildad organisatorisk enhet
inom kommunstyrelsen. Ett underskott på 2,5
miljoner kronor finns överfört till 2015 från
överlämnande projektorganisationen. En
utmaning under året torde bli den övergången för
dessa verksamheter.

Investeringar
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområd
är prognosen att hela internlåneramen
förbrukas 2015. Projektet E4 Sundsvall är
avslutat. Byggande av nytt resecentrum
kommer inte att starta under 2015. Projekt
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Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
förskola, grundskola och gymnasium.
Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls
kulturskola som bedriver under-visning i bild,
dans, drama och musik. Nämnden betalar
även ut bidrag till fristående skolor i
kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
utfall på – 47 miljoner kronor för perioden,
vilket är en försämring med 17,9 miljoner
kronor i jämförelse med fjolåret. Orsaken till
kostnadsökningen är främst kostnader för
förstelärartjänster som tillsattes 2014 samt
högre personalkostnader i övrigt.
Verksamheternas övriga kostnader har ökat
med 6 procent, vilket motsvarar 19 miljoner
kronor. Orsaken till kostnadsökningen är
främst högre kostnader för lokalhyror och
skolpeng till friskolorna.
Prognostiserar underskott
Prognosen för hela året är ett beräknat underskott med 17 miljoner kronor. Bedömningen
är att förskoleverksamheten ger ett underskott
på 3 miljoner kronor, grundskolan ett
underskott på 13 miljoner kronor och
gymnasiets verksamhet ett underskott på 16
miljoner kronor. Övriga verksamheter visar
på ett nollresultat. Gemensamma kostnader
visar på ett överskott på 15 miljoner kronor.
Överskottet är interimsposter från 2014 för
skolskjuts och interkommunalersättning,
kostnaderna uppgår ej till den kostnad som
bokfördes på 2014, och statsbidrag.
Nettokostnad
per verksam het, m nkr
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet
Sum m a

Redovisat Redovisat
Differens
Prognos
tom
tom
MRP2015 april 2015
april 014
2015 prognos

MRP

-523,7

-173,4

-167,0

-526,7

-3,0

-1 044,7

-353,8

-331,3

-1 057,7

-13,0

-328,5

-105,6

-116,5

-344,5

-16,0

-22,3

-8,3

-8,4

-22,3

0,0

-145,5

-93,9

-82,1

-130,5

15,0

-1,8

-0,8

-0,4

-1,8

0,0

-2 066,5

-735,8

-705,7

-2 083,5

-17,0

För gymnasieskolan prognostiseras ett
underskott på 16 miljoner kronor. De
verksamheter som avviker i jämförelse med
budget är Hedbergska och Västermalms
skolområden som redan i arbetet med MRP
påtalade underskott för 2015. I MRP fanns ett
underskott på 18 miljoner kronor, i prognosen

är bedömningen ett underskott på 16 miljoner
kronor. Med anledning av det underskott som
påtalades i MRP så pågår en utredning kring
gymnasiets verksamhet på kort och lång sikt.
För verksamheterna förskola och grundskola
prognostiseras ett underskott på totalt 16
miljoner kronor. Tre skolområden prognostiserar
underskott och för de övriga tre skolområdena är
prognosen kring ett nollresultat. De skolområden
som har en prognos kring nollresultat är
Bergsåker/Liden, Njurunda och Höglunda/
Montessori skolområden. Inom dessa skolområden finns dock enheter med underskott i sin
prognos.
Alnö/Ljustadalens skolområde har en prognos på
ett underskott på 10,6 miljoner kronor.
Prognosen är underskott med 5,3 miljoner kronor
för grundskolorna och förskolornas prognos är
även här ett underskott på 5,3 miljoner kronor.
Alla enheter inom skolområdet visar underskott i
sina prognoser. Prognosen är i nivå med 2014 års
resultat för skolområdet. Ett analysarbete
påbörjats med anledning av det underskott som
prognosen visar och arbetet ska vara klart i
månadsskiftet maj/juni.
Investeringar för bättre arbetsmiljö
De investeringar som gjorts under året avser
inventarier och möbler för bättre arbetsmiljö
inom förskola och administration, utrustning till
slöjdsal samt utrustning till yrkesgymnasieprogram.
Sveriges bästa skola 2021
Arbetet med Sveriges bästa skola fortsätter.
Under våren har ett antal möten med förvaltningar och bolag genomförts, där allt från
praktikplatser till entreprenöriellt arbete lyfts.
Samtliga skolledare har genomgått en utbildning
i det värdeskapande projektet och ett par pilotprojekt med elever och personal har rullat igång.
Insatser för att minska sjukfrånvaron
Barn- och utbildningsnämndens förvaltning
arbetar tillsammans med koncernstaben för att
minska sjukfrånvaron och kommer att tillämpa
den av kommunfullmäktige beslutade
koncernplanen för arbetsmiljö.
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Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg, omsorg om
funktionshindrade och socialpsykriatisk
verksamhet.

Resultatet för perioden uppgår till -81,8
miljoner kronor. Jämfört med motsvarande
period föregående år så har resultatet
försämrats med 20,4 miljoner kronor.
Ur ett organisatoriskt perspektiv så redovisar
ledning och verksamhetsstöd ett förbättrat
resultat om 7,6 miljoner kronor. Det
förbättrade resultatet jämfört med
motsvarande period föregående år beror av att
anslaget för lönerevision 2015, som bokförts
centralt, ännu inte föredelats ut till
verksamheterna. Föregående år bokfördes
kompensationen för lönerevision 2014 i maj
månad.
Fortsatta kostnadsökningar
Socialtjänsten redovisar ett försämrat resultat
om 27,6 miljoner kronor, vilket beror av
fortsatta kostnadsökningar för ersatta
hemtjänsttimmar, placeringar inom individoch familjeomsorgen för barn och unga samt
ännu ej verkställda ramreduceringar.
Produktionen (utförare av verksamhet i egen
regi) redovisar ett något försämrat resultat om
– 0,4 miljoner kronor, där främst
affärsområdet äldreboende har en fortsatt
ekonomisk obalans.
Socialnämnden som helhet redovisar för
perioden januari-april 2015, jämfört med
föregående år en intäktsökning om 28,1
miljoner kronor samt en kostnadsökning på
48,6 miljoner kronor. Intäktsökningen om
totalt 28,1 miljoner kronor fördelas på taxor
och avgifter med 2,7 miljoner kronor,
bidrag/migrationsintäkter om 10,9 miljoner
kronor samt skattemedel om 14,5 miljoner
kronor.
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%), socialtjänsten en kostnadsökning om 22,6
miljoner kronor (12,4 %) samt produktionen en
kostnadsökning om 24,4 miljoner kronor (5,5
%). Inom Ledning och verksamhetsstöd förklaras
kostnadsökningen om totalt 1,5 miljoner kronor
av ökade personalkostnader.
Inom socialtjänstens beställarorganisation
förklars kostnadsökningen om 22,6 miljoner
kronor av ökade kostnader för köp av tjänst.
Ökningen avser ersatta hemtjänsttimmar med
drygt 11 miljoner kronor samt ökade
placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen med knappt 12 miljoner kronor medan
övriga kostnadsposter sammantaget redovisar en
oförändrad kostnad. För perioden redovisas ännu
inte någon ekonomisk effekt med sänkta
kostnader till följd av beslutade handlingsplaner
för beställd tid samt placeringar. Områdena
redovisar istället fortsatta kostnadsökningar.
Inom äldreomsorgen och hemtjänst återfinns
kostnadsökningen om 24,4 miljoner kr inom
samtliga affärsområden. Av kostnadsökningen
avser 21,4 miljoner kronor ökade personalkostnader. De ökade personalkostnaderna
orsakas av ökad bemanning till följd av ökat
antal boendeplatser inom affärsområdena Stöd
och omsorg (Toppstigen), Stöd och behandling
(LSS barnboende) samt Äldreboendena (5
platser) samt dels av ökat antal timmar för
personlig assistans, hemtjänst samt servicehusen.
Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har
ökade kostnader för tekniska hjälpmedel och
rehabteamet. För perioden redovisas inte någon
ekonomisk effekt med sänkta kostnader till följd
av beslutade handlingsplaner för hemtjänst och
äldreboenden. Istället redovisas fortsatta
kostnadsökningar.
Negativ prognos för hela året
Socialnämndens prognos för år 2015 beräknas
till ett negativt resultat om – 125 miljoner kronor
vid årets slut. Den beräknade negativa
avvikelsen för år 2015 förklaras i stort av:
•

Baserat på socialförvaltningens organisation
så redovisar ledning och verksamhetsstöd en
kostnadsökning om 1,5 miljoner kronor (1,4

Köp av tjänst, hemtjänsttimmar och
placeringar, i förhållande till ekonomiska
resurser samt ännu ej verkställda
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ramreduceringar, om 100 miljoner kronor.
Nettokostnad

•

Personalkostnader, kostnader för
bemanning i förhållande till ersättningar
hos den egna utföraren, om 25 miljoner
kronor.

per verksam het, mnkr

Åtgärder för att vända negativt resultat
Socialnämnden beslutade i anslutning till
MRP 2015 (Mål- och resursplan) i februari
om fem prioriterade områden med ekonomisk
målsättning för varje område för att få en
ekonomi och verksamhet i balans vilka är:
•
•
•
•
•

Beställd tid hemtjänst (45 mnkr)
Sänkta kostnader för externa köp av
boendeplatser och placeringar (7,5 mnkr).
Bemanna Rätt Hemtjänst (17,5 mnkr).
Bemanna Rätt Äldreboende (30 mnkr).
Översyn av organisation, bemanning och
övriga driftskostnader (40 mnkr).

Prognosen förutsätter dels att konkreta
åtgärder, avseende de fem prioriterade
områdena, verkställs omgående samt dels att
fortsatta kostnadsökningar begränsas i
synnerhet för den beställda, ersatta samt
utförda tiden inom hemtjänsten samt
bemanningen inom produktionen. För att inte
ytterligare behöva försämra prognosen under
året och det kommande bokslutsresultatet
krävs även att samtliga ekonomiskt ansvariga
chefer, så långt som möjligt, begränsar
kostnadsökningarna resterande del av året.

Differens
Redovisat Redovisat
MRPtom
tom Prognos prognos

2015 april 2015 april 2014

2015

Omsorg om funktionshindrade

-418,5

-141,1

-134,1

-428,5

-10,0

Individ- och familjeomsorg

-307,3

-114,6

-107,6

-328,3

-21,0

Äldreomsorg

-920,7

-345,8

-329,7

-997,2

-76,5

0,0

1,9

0,5

2,0

2,0

-114,7

-69,0

-63,0

-134,4

-19,7

Flyktingmottagande
Adminsitration och övrigt
Politisk verksamhet

Baserat på socialnämndens helårsresultat för
år 2014 med ett underskott om 132 miljoner
kronor samt beslutad ramreducering för år
2015, i och med återställning av tidigare års
budget-förstärkning, om 13 miljoner kronor
uppgår det totala behovet av åtgärder till 145
miljoner kronor på årsbasis.

MRP

Summ a

-2,8

-1,1

-0,8

-2,8

0,0

-1 764,1

-669,8

-634,8

-1 889,1

-125,0

Det är verksamheten inom äldreomsorgen som
den största avvikelsen mot budget finns, -76,5
miljoner kronor. Negativa avvikelser finns även
för omsorg om funktionshindrade och individoch familjeomsorgen samt inom
administrationen.
Åtgärder för att komma tillrätta med
underskott
Handlingsplan - Beställd tid hemtjänst

Åtgärder för att parera kostnader för
volymökningar inom äldreomsorgen, som
hanteras inom hemtjänsten, inom befintlig
budgetram. Åtgärden innebär en översyn av
hemtjänstprocessen, från beslut till utförande, i
syfte att minska den beställda tiden. Ekonomisk
målsättning 45 miljoner kronor på årsbasis.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)
är de två enskilt största faktorerna som påverkar
kostnaderna inom hemtjänsten: 3
•

•

Biståndsbeslutet och de schablontider
som är kopplade till beslutet per månad
och brukare/kund.
Andelen utförd tid hos brukaren/kunden
av den totala arbetstiden, det vill säga
effektiviteten hos utförarna.

Inom hemtjänstprocessen, från beslut till
utförande, återfinns drygt 70 miljoner kronor av
det totala redovisade underskottet inom
socialnämnden för år 2014, varav cirka 45
miljoner kronor hos socialtjänsten avseende
beställningen och uppdragets omfattning samt 26
miljoner kronor avseende ekonomisk obalans
hos den egna hemtjänstutföraren inklusive
3

SKL, Koll på hemtjänsten? En handledning för analys av
kommunens hemtjänstkostnader, september 2013
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organisationen för natt- och larm. En
genomlysning av hemtjänstprocessen, från
beslut till utförande, har genomförts under
2014 enligt Sveriges kommuner och
landstings modell ”Koll på hemtjänsten”. 4
Några konkreta åtgärder har inte vidtagits
under föregående år som minskat den
beställda tiden.
Socialnämnden beslutade 2015-04-22 om en
ny ersättningsmodell för LOV Hemtjänst samt
nytt förfrågningsunderlag vilken ska utgå från
beställd tid och tillämpas från och med 201506-01. Den ekonomiska ersättningen räknas
även om baserat på beställd tid. I
socialnämndens beslut har förvaltningen även
fått i uppdrag att bland annat göra en översyn
av de så kallade schablontiderna baserat på
beställd tid samt riktlinjer för olika insatser
som beviljas inom myndighetsutövningen.
Handlingsplan – Sänkta kostnader för
externa köp av boendeplatser och
placeringar

Intensifiering av åtgärder inom socialförvaltningen i syfte att sänka kostnaderna för
externa placeringar och boenden. Ekonomisk
målsättning 7,5 miljoner kronor på årsbasis.
Ett antal konkreta förslag till åtgärder i syfte
att sänka kostnaderna för externa placeringar
och boenden har tagits fram under hösten
2014 vilka förvaltningen avser att verkställa
under 2015. Åtgärderna inriktar sig på att
stärka och utöka insatserna på hemmaplan
inom Familje-verksamheten, Kärnhuset samt
Öppenvård unga.
Förslagen innebär:
•
•

•

4

Utökning av familjeverksamheten med
2 tjänster som familjebehandlare.
Utökning av Kärnhuset med 1-2
hyreslägenheter samt utökning med 1
tjänst familjebehandlare.
Öka effektiviteten avseende
öppenvård insatser unga där
verksamheterna bland annat

SKL, Koll på hemtjänsten? En handledning för
analys av kommunens hemtjänstkostnader, september
2013
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samlokaliseras, antalet boendeplatser
utökas och en områdeschef tillsätts.
Ytterligare förslag till konkreta åtgärder
diskuteras inom förvaltningen som exempelvis
förstärkta familjehem för barn och familj,
åtgärder för att utveckla och öka effektiviteten
avseende öppenvården för vuxna missbrukare,
utvecklad boendesamordning samt modell för
utvecklad uppföljning och ekonomisk styrning
baserad på volymer och kostnader.
Handlingsplan – Bemanna Rätt Hemtjänst

Intensifiering av åtgärder inom produktionens
affärområde hemtjänst i syfte att anpassa
grundbemanning och vikariehantering i
förhållande till budget och ersättningar.
Ekonomisk målsättning 17,5 miljoner kronor på
årsbasis, varav 11 miljoner kronor LOV
Hemtjänst och 6,5 miljoner kronor Natt- och
larmorganisationen.
Skönsmon-modellen införs

Inom affärsområdet har under hösten 2014 pågått
ett intensifierat arbete vad gäller bemanna rätt
inom hemtjänsten inriktat mot sju
hemtjänstområden som bedömts ha störst
förbättringspotential. Parallellt pågår införandet
av Skönsmon-modellen inom samtliga
hemtjänstområden.
LOV-hemtjänst har sedan det sista kvartalet
2014 haft en positiv resultatutveckling där ett
ökat antal hemtjänstområden redovisar positiva
resultat på månadsbasis. De fyra hemtjänstområden som fullföljt införandet av Skönsmonmodellen under år 2014 redovisade samtliga
positiva helårsresultat. För perioden januari-april
2015 redovisas ett underskott om 1,1 miljoner
kronor jämfört med ett underskott om 9,3
miljoner kronor motsvarande period föregående
år.
Verksamheten har under år 2014 dock legat kvar
på i stort samma kostnadsnivå och därmed
bemanning jämfört med år 2013, parallellt som
antalet hemtjänsttagare är 260 färre i december
2014 jämfört med januari 2013. Detta förklaras
av att antalet ersatta hemtjänsttimmar legat kvar
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på i princip oförändrad nivå, där antalet
ersatta timmar per hemtjänsttagare ökat.
Ett fortsatt arbete utifrån handlingsplanen har
fortgått inför år 2015 inom LOV-hemtjänst
där arbetet också inriktas på att hantera den
ekonomiska obalansen för natt- och
larmorganisationen, vilket dels handlar om en
ny ersättningsmodell och dels förslag till
effektivisering och utveckling av organisation
ur ett brukar-, medarbetar- och ekonomiskt
perspektiv. Under våren 2015 pågår även en
decentralisering av den centrala bemanningsenhetens vikarieförsörjning avseende
hemtjänsten till affärsområdet.
Handlingsplan – Bemanna Rätt
Äldreboende

Intensifiering av åtgärder inom produktionens
affärområde äldreboende i syfte att anpassa
grundbemanning och vikariehantering i
förhållande till budget och ersättningar.
Ekonomisk målsättning 30 miljoner kronor på
årsbasis, varav 15 miljoner kronor
dagbemanning och 15 miljoner kronor
nattbemanning.
I handlingsplanen ingår att verkställa beslutet
om att genomsnittet för dagbemanningen inte
ska överstiga 0,64 årsarbetare per boendeplats
och att nattbemanningen inte ska överstiga
0,15 årsarbetare per boendeplats vilket
sammantaget motsvarar en ekonomisk effekt
om 30 miljoner kronor på årsbasis. Under år
2014 har verksamheterna inte klarat att få
ekonomisk effekt av den sänkta
dagbemanningen och hanteringen av den så
kallade flyttiden som uppkommit i och med
övertalighet. Inom affärsområdet har under
hösten 2014 pågått ett intensifierat arbete vad
gäller bemanna rätt inriktat mot sju
äldreboenden som bedömts ha störst
förbättringspotential. Ett av verktygen är att
veckovis följa bemanningsbalansen där
frånvaron respektive ersättning av frånvaro
mätt i timmar följs. Inför år 2015 fortgår
arbetet utifrån handlingsplanen för att klara
hanteringen av den så kallade flyttiden och de
uppsatta ekomiska målen vad gäller den
sänkta dagbemanningen. Diskussioner pågår
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och en arbetsgrupp har tillsatts inför en eventuell
decentralisering av bemanningsenhetens
vikarieförsörjning avseende äldreboendena och
servicehusen till affärsområdet där även den så
kallade flyttiden kan hanteras. För att få en bättre
resursfördelning mellan de olika äldreboendena
kommer resultaten av pågående vårdtyngdsmätning att implementeras under året. En
bemanningsdialog har genomförts under fem
halvdagar under april månad med samtliga
chefer för äldreboendena.
Åtgärden med sänkt nattbemanning har inte
verkställts under året då verksamheten avvaktat
socialstyrelsens förslag kring bemanning i
särskilda boenden.
Verksamheterna äldreboende redovisar för
perioden januari-april 2015 ett underskott om 7
miljoner kronor.
Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma
till socialnämnden i maj med en tidplan när
Bemanna rätt äldreboende ska vara klar.
Handlingsplan – Översyn av organisation,
bemanning och övriga driftskostnader

Intern och/eller extern översyn av organisation,
bemanning och övriga driftskostnader i syfte att
uppnå god kvalitet och därmed sänka
kostnaderna. Ekonomisk målsättning 40 miljoner
kronor på årsbasis.
För att klara och hantera kvarstående ekonomisk
obalans om totalt cirka 40 miljoner kronor på
årsbasis har ett ytterligare område prioriteras i
socialnämndens beslut om MRP 2015. Området
avser en intern och/eller extern översyn av
organisation, bemanning och övriga
driftskostnader i syfte att uppnå god kvalitet och
därmed sänka kostnaderna. Förvaltningen avser
att påbörja en intern översyn maj/juni 2015 och
har i uppdrag att till socialnämnden i september
återkomma med redovisning av tidplan kring
åtgärderna i handlingsplanen.

Uppföljning av handlingsplaner
Vid socialnämndens sammanträde i februari
2015 och behandling av MRP 2015 beslutades
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att uppdra till förvaltningen att återkomma vid
socialnämndens sammanträden under året
med återrapportering av arbetet samt effekter
kring de beslutade handlingsplanerna för att
få en ekonomi och verksamhet i balans.
Koncernplan för arbetsmiljö
Under året inleds arbete för att tillämpa
koncernplanen för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet i förvaltningarna. Styrande
dokument finns i ”Koncernplan för
arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet” och dess
bilagor. På längre sikt kommer även att tas
fram en gemensam plan för kompetensförsörjning samt nyckeltal för arbetsmiljö och
kompetens. Socialnämndens förvaltning
kommer att påbörja arbete utifrån projektet
Sam-klang som koncernstaben håller i, och
som utgår från koncernplanen.
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som
ansvarar för biblioteksverksamhet, fritidsgårdar
och ungdomsverksamhet, idrotts- och
fritidsanläggningar, museiverksamhet,
kulturarrangemang samt stöd och bidrag till
föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett
överskott med 6,8 miljoner kronor för perioden
januari till april. Utfallet för perioden i fjol var
2,9 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än vid
samma tidpunkt 2014. En bidragande orsak är att
Nordichallen varit stängd.
Nettokostnad
per verksam het, m nkr
kulturverksamhet

-129,9

-37,0

-37,9

-129,9

0,0

fritidsverksamhet

-192,5

-61,9

-62,8

-197,0

-4,5

administration och övrigt
konsument- och energirådgivning
politisk verksamhet

Arbete för att minska sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är
också en mycket viktig fråga framåt sett.
Långtidssjukskrivningarna ökade under 2014,
medan korttidssjukskrivningarna gick ned
något under samma period. Ett aktivt,
kontinuerligt arbete i samverkan med
kommunhälsan och HUR-enheten pågår och
kommer att fortsätta.
Stabilitet och ekonomisk balans
Socialnämndens främsta utmaning är att
uppnå ekonomisk balans i verksamheterna
och behovet av stabilitet i nämndens
förvaltning är stort. Nämndens förvaltning har
under flertalet år, befunnit sig i omställning,
bland annat har ett omfattande
omorganisationsarbete genomförts i samband
med utvecklandet av valfrihetstjänster.

Redovisat Redovisat
tom
tom Prognos Differens
MRP2015 april 2015 april 2014
2015 prognos
MRP

Sum m a

-16,1

-7,3

-7,7

-16,1

0,0

-2,6

-0,4

-0,5

-2,6

0,0

-1,5

-0,6

-0,5

-1,5

0,0

-342,6

-107,2

-109,4

-347,1

-4,5

Prognosen visar underskott
Prognosen för helåret är ett underskott mot
budget med 4,5 miljoner kronor. Nordichallens
stängning är den största anledningen till
underskottet. Enligt en beräkning förväntas
intäktbortfallet bli 1,8 miljoner kronor och
kostnadsökningen 2,7 miljoner kronor.
Kostnaden för SM-veckan påverkar resultatet
med 1 miljon kronor. Himlabadet prognosticerar
en positiv avvikelse mot budget som främst
beror på högre intäkter. Övriga verksamheter
bedöms kunna hålla budgeten.
Investering i ny pistmaskin
Från 2015-års investeringsbudget har bland
annat en ny pistmaskin för 2,5 miljoner kronor
inköpts till Sidjöbacken. För Norra berget/
Kulturarv har kultur- och fritidsnämnden beslutat
om ett antal investeringar som tillsammans
uppgår till 3 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är i
väldigt hög grad både beroende av - och ett stöd
till, andra förvaltningar, bolag, landsting,
föreningar, studieförbund och andra externa
intressenter. Att utveckla samarbetet med andra är
en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kulturoch fritidsförvaltningens framtida strategiska
arbete.
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Framtida investeringar en utmaning
Inom kultur- och fritidsförvaltningens områden
finns ett antal utmaningar framåt. En slimmad
organisation med en väldigt liten men effektiv
administration kan ibland ha svårt att på ett
tillfredställande sätt utveckla verksamheten och
hålla tillräcklig höjd vad gäller strategiskt
kvalitets- och utredningsarbete. Detta ger, vilket
även nämns senare, ett behov av att se över
organisationen.
Nämnden står inför många både spännande och
svåra strategiska val vad gäller investeringar i
nya anläggningar och underhåll av befintliga
lokaler. Detta gäller inte minst hur nämnden ska
förhålla sig till alla de anläggningar som drivs
av föreningar själva i Sundsvall. Utveckling av
anläggningar inom friluftsområdet för att kunna
nå målet om att bli Skandinaviens bästa
friluftskommun, satsningar på Norra berget för
att göra ett av våra mest populära besöksmål
ännu bättre är exempel på stora och viktiga
frågor att hantera i närtid.
Den största utmaningen är naturligtvis
ekonomin. Alla nya investeringar måste delvis
bekostas med medel ur förvaltningens befintliga
ram och genererar ju också ökade kostnader vad
gäller personal, utrustning etc. Då måste
kommunen både dra ner på eller sluta med viss
verksamhet men också arbeta för att var väldigt
effektiva i hur vi använder våra resurser.
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Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
(NAVI)
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration arbetar med kommunens
uppdrag inom områdena arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration. Nämndens
ansvarsområde är att genom utbildning och
åtgärder underlätta för medborgarna att komma
in på arbetsmarknaden.

Nämnden redovisar ett underskott på 0,4
miljoner kronor för perioden januari-april.
Resultatet visade plus 3,5 miljoner kronor ifjol
vid samma tidpunkt. Skillnaden mellan åren
beror på att kostnader och intäkter har
periodiserats bättre i år än i fjol. För hela året
prognostiseras ett underskott på 1,9 miljoner
kronor.
Det är verksamheten arbetsgivarringen AGera
som visar det största underskottet inom Navi.
Förslaget är att verksamheten ska avvecklas i
kommunens regi och övergå i en ideell förening.
Ärendet om avvecklingen har behandlats av
nämnden och ska beslutas av finans- och
näringslivsutskottet i slutet av maj och
kommunfullmäktige i juni.
Nettokostnad

MRP

Redovisat
tom

Redovisat
tom

Prognos

per verksamhet, mnkr

2015

april 2015

april 2014

2015

arbetsmarknadsåtgärder

-66,3

-21,2

-15,1

-66,5

MRPprognos
-0,2

vuxenutbildning

-65,7

-21,3

-19,4

-65,7

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

-9,2

-5,8

-4,9

-10,7

-1,5

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet
Summa

Differens

-1,1

-0,6

-0,4

-1,3

-0,2

-142,3

-47,8

-39,8

-144,3

-1,9

Arbete o integration visar ett plus på 0,2 miljoner
kronor, där Tolkservice står för 0,4 miljoner
kronor i överskott. Tack vare ökat antal
tolkuppdrag som genererar mer intäkter.
Administrationen inom arbete och integration
går minus 0,2 miljoner kronor. Vuxenutbildningen prognosticerar ett nollresultat.
De osäkerhetsfaktorer som idag finns och som
inte har tagits hänsyn till i denna prognos är
vilka effekterna av vårpropositionen blir.
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Mål för hälsa och attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktige har beslutat om en
koncernplan för arbetsmiljö som ska tillämpas
i förvaltningarna. Inom medarbetarområdet
har Navi följande mål som knyter an till tre
uppdrag i kommunfullmäktiges MRP.
1. Vi ska vara en aktiv och attraktiv
arbetsgivare
2. Sjukfrånvaron ska minska
3. Organisationen ska vara jämställd
Nämndens utmaningar
Nämndens verksamhetsområden är alla
viktiga för Sundsvalls och regionens
kompetensförsörjning. Det handlar om att
bidra till att arbetsmarknaden får den
kompetens som efterfrågas och göra individer
anställningsbara eller förbereda för vidare
studier.
Nämndens samtliga tre politikområden är i
hög grad berörda av vad som händer i
omvärlden och på arbetsmarknaden.
Förutsättningarna för att bedriva
verksamheten påverkas i stor utsträckning av
vad som beslutas på nationell nivå inom till
exempel arbetsmarknads- och
utbildningsområdet. Andelen statsbidrag i
nämndens budget är väldig hög jämfört med
kommunens andra nämnder, vilket gör att
statliga beslut får stor betydelse.
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fortfarande oklart hur delar av detta ska
organiseras.
Behov av fler kommunplatser

Den ökade invandringen medför att det finns ett
stort behov av att öka antalet kommunplatser.
Landet har nu de högsta siffrorna för mottagande
på många år. Det behövs många fler bostäder för
mottagande av nyanlända i kommunerna. Detta
gäller inte minst i Sundsvall. För Sundsvalls del
krävs också en större kommunal samordning av
hela integrationsfrågan. Bostäder är en stor
utmaning, men den största utmaningen är att öka
andelen flyktingar som kommer in på
arbetsmarknaden. De nyanlända har ofta en
mycket låg utbildningsnivå.
Svårt att rekrytera lärare

Sundsvalls kommun har under lång tid satsat mer
resurser på vuxenutbildning än de flesta andra
kommuner. Bedömningen är att Vuxenutbildningen därför står ganska väl rustad att
möta den förväntade tillströmningen av
studerande. Regeringens satsning på till exempel
utbildningskontrakt för unga utan slutförd
gymnasieutbildning kan påverka efterfrågan på
utbildning inom komvux, men för denna satsning
följer det med statsbidrag. En stor utmaning är
dock att rekrytera behöriga lärare.

Ökad arbetslöshet

I Sundsvall är arbetslösheten i mars 2015
högre än för riket, 8,5 procent (7,7 procent för
riket). Arbetslösheten bland ungdomar är
fortfarande hög, även om den har minskat.
För utrikesfödda är arbetslösheten mycket
hög. Det är också för den kategorin som
skillnaden är störst jämfört med riket.
När det gäller att förbättra förutsättningarna
för de arbetssökande som kommer att få
svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är
utbildnings-insatserna centrala. Regeringen
har i vår-propositionen lyft fram satsningar
för att få arbetslösa att utbilda sig, t.ex.
fortsatt satsning på yrkesvux, utbildningskontrakt och traineeanställningar. Det är dock
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väghållning ingår bland annat drift gata,
vinterväghållning, parkering, underhållsåtgärder, belysning. Här ingår också personal
för gata exklusive trafik.

Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som
ansvarar för kommunens fysiska översiktsoch detaljplanering, bygglovsprövning och
byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet,
trafikfrågor, mark- exploaterings- och
bostadsfrågor, väghållning, parkförvaltning
samt färdtjänst.

Nämnden kommer att begära ersättning för
underskottet på 1,9 miljoner kronor i
resultatöverföringen enligt praxis.

Resultatet för stadsbyggnadsnämnden uppgår
till 6 miljoner kronor för perioden. För hela
året prognostiseras verksamheternas totala
nettokostnad uppgå till 229,6 miljoner kronor
vilket innebär en negativ budgetavvikelse med
4,7 miljoner kronor.
Det är verksamheterna bostadsanpassning och
väghållning som visar negativa avvikelser.
Nettokostnad per verksamhet, mnkr

MRP 2015

Redovisat
Redovisat
tom april
tom april 2014
2015

Prognos
2015

Differens
MRPprognos

Bostadsanpassning

-11,0

-5,4

-5,5

-15,0

-4,0

Infrastruktur

-36,7

-8,1

-8,4

-36,0

0,7

Väghållning

-138,7

-44,5

-46,0

-140,6

-1,9

Park

-17,9

-5,3

-4,3

-17,9

0,0

Administration och övrigt

-18,9

-5,1

-4,8

-18,4

0,5

-1,7

-0,7

-0,5

-1,7

0,0

-224,9

-69,1

-69,4

-229,6

-4,7

Politisk verksamhet
Summa

Prognosen för bostadsanpassning visar på ett
underskott på 4 miljoner kronor som också är
den totala budgetavvikelsen för posten.
Nämnden kommer att begära ersättning för
underskottet på 4 miljoner kronor i
resultatöverföringen enligt praxis.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att
uppdra till kommunstyrelsen att gemensamt
med stadsbyggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för en korrekt budgetering
som sedan återrapporterades till kommunfullmäktige i april 2014. I utredningen
framkom att det skulle behöva tillskjutas medel
om 5,6 miljoner kronor för att ha en budget i
balans.5
För väghållning prognostiseras ett underskott
med 1,9 miljoner kronor för hela året och avser
kostnader för iordningsställande av enskilda
vägar inför överlämning. I verksamheten
5

KF-beslut 2014-04-28 § 125 utmynnade i att de
presenterade förutsättningarna ska beaktas när partierna tar
fram förslag till mål och resursplan 2015-2018

För verksamheten infrastruktur prognostiseras
en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner
kronor för hela året. Budgetavvikelsen beror på
saneringar (f.d. Forsbergs, Slipen och
Essvik/Nyhamn) som uppskattas till en
kostnad på 0,8 miljoner kronor, vilket
nämnden begär ersättning för i resultatöverföringen enligt praxis. Detsamma gäller
för underhåll av brandposter där kostnaden
uppskattas till 0,2 miljoner kronor.
Verksamheten administration och övrigt ingår
bland annat övergripande IT-system, systemförvaltning, utvecklings- och utredningsprojekt
samt samordning av förvaltningsövergripande
verktyg och processer. Här ingår också
personal inom stab och förvaltningsledning.
Verkssamheten prognosticerar ett överskott
med 0,5 miljoner kronor 2015. Mot bakgrund
av att SBN/LMN överförde leverantör- och
kundfakturahanteringen till service- och teknik
inför 2014 i enlighet med KF-beslutet 201302-25 § 25, så innebär det att medel finns, som
ska ingå i besparingen inom införandet av
servicecenter och eftersom hemtagningen inte
är aktuell förrän 2016, så blir det istället ett
överskott på 0,5 miljoner kronor.
Ekonomiska utmaningar i verksamheten
Stadsbyggnadsnämnden lyfter några
ekonomiska utmaningar de närmaste åren.
Verksamheten bostadsanpassning bedöms vara
underbudgeterad. Den så kallade
underhållsskulden, underhåll av vägar, broar,
tunnlar och belysning uppgår till 415 miljoner
kronor, vilket motsvarar ett behov av 30
miljoner kronor per år för att komma tillrätta
med underhållsskulden. Tillkommande driftsoch underhållsbehov (belysningspunkter,
broar, tunnlar, väg, gång- och cykelvägar,
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trafikljusanläggningar m.m.) på 6 miljoner
kronor/ år till följd av att ”gamla” E4:an
övertas av kommunen är också en utmaning.
De senaste årens stormskador har medfört att
nämnden på tre år tagit ut en avverkningsvolym som motsvarar sju normalår. För att
säkra en långsiktigt hållbar skogsförvaltning
måste de gjorda överuttagen kompenseras av
mindre avverkningsvolymer under ett flertal år
framåt.

E4:an behandlas i ärendet för
kompletteringsbudget 2015.6
Attraktiv arbetsgivare
Nämnden har under 2014-2015 ett antal
insatser inom personalområdet och kommer att
bidra till måluppfyllelse inom MRPuppdragen: ”Aktiv och attraktiv arbetsgivare”,
”Aktivt arbete för minskad sjukfrånvaro” samt
”En jämställd organisation.” Utbildningsinsatser under året är dels i det nya
samverkansavtalet, dels i kommunikativt
ledarskap.

Investeringar i kajer, Bergsåkersbron och
Sundsvalls vardagsrum
Stadsbyggnadsnämnden har i år en
investeringsbudget på 133 miljoner kronor.
Investeringsmedel från tidigare år är 306,8
miljoner kronor. En uppskattning är att 186,4
miljoner kronor av dessa medel kommer
upparbetas under året.

Åtgärder enligt avfallsplan
Kommunfullmäktige beslutade 2 maj 2011 att
stadsbyggnadsnämnden fick använda de 124
miljoner kronor som blev avsatta i bokslutet
2010 för att återställa gamla avfallsupplag.

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. Bland pågående
investeringsprojekt finns bland annat
kajupprustning, Bergsåkersbron och
Sundsvalls stenstad (vardagsrum) med
investeringar i parker och torg.

År
2011
2012
2013
2014
2015-2021
SUMMA

Prognos enligt
plan från 2011,
mnkr
8,0
21,0
27,0
30,0
38,0
124,0

Utfall/Budget,
mnkr
5,4
10,4
7,8
22,8 (budget)
77,6 (budget)
124,0

Sammantaget bedömer dock Stadsbyggnadskontoret att den ursprungliga tidplanen och
budgeten enligt Kommunfullmäktiges beslut
kommer att hållas.7

Ekonomiska utmaningar inom investeringar

Investeringsbehovet 2015-2018 (2021) är i
snitt cirka 150 miljoner kronor/år utslaget på
en längre tidsperiod och med skiftningar
mellan åren beroende på tyngdpunkten av stora
projekt. Investeringsbehovet är löpande och
kontinuerligt och omfattar åtgärder i de
kommunala anläggningarna som t.ex. vägar,
broar, kajer, parker, skog, kollektivtrafik samt
upprustning av stadsdels- och
kommundelscentra. Även åtgärder med
anledning av byggandet av ny E4 innefattas.
Tillkommande investeringsbehov (anslutningar
broar, anpassningar av vägar, broparker) på 53
miljoner kronor för ombyggnad av ”gamla”

6
7

FinU 150428, KS 150511
KF-beslut 110502 § 171
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Miljönämnd
Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en
kommun med bra miljö och god folkhälsa.
Nämnden ska dessutom arbeta för en
samhällsplanering som förebygger skador på
miljö och skyddar medborgarnas hälsa. En viktig
uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.

Miljönämnden redovisar ett resultat för perioden
januari till april med 0,2 miljoner kronor. För hela
året prognosticeras ett resultat enligt budget.
Viss osäkerhet finns att intäkterna från
timdebitering för förorenad mark inte kommer
att hålla budget.
MRP

tom

tom

Prognos

Differens

Nettokostnad per verksamhet, mnkr

2015

april 2015

april 2014

2015

MRPprognos

förebyggande och granskande miljöarb

-15,6

-4,8

-5,9

-15,5

1,3

-1,3

-0,6

-0,4

-1,3

0,0

-16,8

-5,4

-6,3

-16,8

0,0

politisk verksamhet
Summa

Verksamheten har positiva avvikelser för
avloppstillstånd, 50 tkr och tillsyn
miljöbalken, 160 tkr. Orsaken är högre
intäkter för hälsoskydd och bergvärmeanmälningar.
Miljönämnden har en negativ avvikelse om
120 tkr. Uppstartsaktiviteter och sammansättning av ny nämnd är förklaring till
avvikelsen. Utbildningskostnader är högre än
budget, men är väntat när utbildningar
övervägande ligger tertial 1 och 3.
Satsar på arbetsmiljö
Miljökontorets sjuktal har tyvärr ökat under
2013 och 2014. I december 2014 var sjuktalet
8,9 procent vilket är högre än kommunens
medelvärde på 7,0 procent. Miljökontoret har
ett identifierat arbetsmiljöproblem med hög
stressnivå. Miljökontoret satsar på förbättrad
arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.
Mätningar av arbetsmiljö kommer att
genomföras under året och bilda utgångspunkt
för samverkan och åtgärder för att
verksamheterna ska kunna visa ett ”grönt”
resultat. Miljönämnden kommer att integrera
resultatet i det löpande arbetsmiljöarbetet.
Styrande dokument finns i ”Koncernplan för
arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet” och dess
bilagor SAM 001-SAM 005.

Nya arbetssätt
Miljönämnden arbetar med nya,
medarbetarinitierade arbetssätt där team av
medarbetare turas om att arbeta inne och ta
inkommande ärenden och att arbeta med
planerad tillsyn ute. Försök under 2012-2014 har
visat att det höjer medarbetarnas engagemang,
minskar upplevd stress samt ökar mängden
utförd planerad tillsyn och kontroll.
Riskklassade områden
Kostnadstäckningsgraden under 2014 blev inte
så hög som förväntat bland annat beroende på
lägre intäkter från tillsynen av förorenade
områden. Miljökontoret ligger i framkant när det
gäller arbete med dessa frågor. Det innebär också
att tid går åt till att utarbeta arbetssätt och lösa
principiella frågor. Förhoppningen är att
verksamheten ska få högre kostnadstäckning
vilket medför att ytterligare resurser kan föras till
området. Att arbeta med att åtgärda förorenade
områden är en av Sundsvalls viktigaste
samhällsbyggnadsfrågor.
Avfallsplan och energieffektivisering
Kommunfullmäktige i Sundsvall har tidigare
prioriterat två områden som direkt berör
miljönämndens verksamhetsansvar: en
avfallsplan och ett program för
energieffektivisering och koldioxidreducering. I
Mål och resursplan för 2015-2016 finns även ett
uppdrag till miljönämnden att ta fram en
aktivitetsplan för att minska användningen och
spridningen av skadliga kemikalier.
Miljönämnden avser därför att särskilt prioritera
dessa tre områden för tillsyns- och
kontrollarbete, i strategiskt påverkansarbete samt
i utåtriktade aktiviteter. Nämnden avsätter även i
år resurser för utåtriktade insatser och för att
göra miljönämndens arbete känt. Resurserna ska
särskilt användas till insatser inom dessa
områden.
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Överförmyndarnämnden Mitt
Överförmyndarnämnden Mitt är from 201101-01 en gemensam nämnd med Timrå, Ånge
och Nordanstigs kommuner. Nämndens
uppgift är att ha tillsyn och kontroll över
godmanskap, förvaltarskap och vissa
förmyndarskapsärenden. Syftet med tillsynen
är att värna om personer som inte själva kan
tillvarata sina intressen, till exempel
minderåriga, gamla, sjuka eller
funktionshindrade.

Första tertialets utfall är 0,3 miljoner kronor.
Vid jämförelse med fjolåret är en bidragande
orsak till periodens resultat högre
personalkostnad än budgeterat. För att
upprätthålla önskad ärendebalans har kontoret
anställt tillfällig personal under första
halvåret.
MRP
Nettokostnad per verksam het, m nkr
Överförmyndarverksamhet
politisk verksamhet
Sum m a

Differens
Redovisat Redovisat
MRPtom
tom Prognos prognos

2015 april 2015 april 2014

2015

-9,5

-3,5

-1,9

-9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-9,5

-3,5

0,0

0,0

0,0

Prognos enligt budget
Nämnden kalkylerar i dagsläget med ett
nollresultat.
I avtalet med Timrå, Ånge och Nordanstigs
kommuner framgår att driftsersättning för den
gemensamma nämnden fördelas per
kommuninvånare och betalas under årets
första tertial. Nettokostnaden för ensamkommande barn faktureras respektive
kommun i slutet av året.
Underbemannad verksamhet
En genomlysning av verksamheten har
genomförts under 2014 och det har
konstaterats att kontoret i dagsläget är
underbemannat.
Med anledning av detta har nämnden vid sitt
sammanträde den 10 december 2014 beslutat
att äska om utökning av budget inför
mandatperioden 2015-2018. Sundsvalls
kommun beslutade i mars 2015 om att
Överförmyndarnämnden får ta 975 tkr i form
av ackumulerat överskott i anspråk under

2015 och för tiden 2016-2018 förbereder
samtliga kommuner ärenden om utökning av
budget. Rekrytering pågår för närvarande av tre
nya medarbetare.
Ensamkommande barn ökar
Överförmyndarnämnden spelar en central roll för
de ensamkommande flyktingbarnen, där man har
till uppgift att tillsätta och utöva tillsynen över
gode män. Nämnden konstaterar att antalet
ärenden som rör ensamkommande barn har ökat
dramatiskt under de senaste åren och
Migrationsverkets prognos till regeringen
redovisar en kraftig ökning av antalet
asylsökande ensamkommande barn. Nämnden
har kunnat se att ett viktigt kvalitetshänseende i
denna handläggning är snabb handläggning i
inledningsskeendet av det ensamkommande
barnets vistelse i kommunen. Målet är att kunna
tillsätta en god man till barnet inom en vecka
från ankomsten. Om ytterligare ökningar av
antalet platser sker kan ytterligare resurser
komma att behövas.

Lantmäterinämnd
Lantmäterinämnden är huvudman för den
kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden
ansvarar även för uppgifter enligt plan- och
bygglagen.

Lantmäterinämnden redovisar ett resultat för
perioden på -1,2 miljoner kronor. För hela året
prognosticeras ett utfall enligt budget.
Nämnden står bland annat inför utmaningar som
organisationsförändring och rekryteringar.

Valnämnd
Nämnden ansvarar för att genomföra allmänna
val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige
samt Europaparlamentet.

Valnämndens budget uppgår till 100 tusen
kronor för 2015. Valnämndens verksamhet 2015
beräknas redovisa ett underskott på 0,1 mnkr.
Den största delen av underskottet består av
kostnader föranledda av att Valmyndigheten
uppmanade kommunerna att påbörja
förberedelser för ett extraval i mars 2015. När
sedan riksdagspartierna förhandlade fram
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”Decemberöverenskommelsen” innebar det
att nyval inte längre var aktuellt i mars 2015.

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

De förtroendevalda revisorerna anlitar
sakkunniga biträden för sin granskning av
nämnder samt de kommunala bolagen.
Revisionens budget uppgår 2015 till 2,9
miljoner kronor och utfallet för perioden
uppgår till 1,5 miljoner kronor.
Under början av 2015 har den gamla
revisionen avslutat sitt arbete i och med
granskningen av bokslut och årsredovisning
2014. Den nya revisonen har under de första
månaderna 2015 arbetat med projektbeskrivning av framtida granskningar och en
revidering av arbetsordning för revisionen.
Revisionen räknar med att förbruka sin
budget under 2015.
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Moderbolaget

Bolag och
kommunalförbund

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

-6,9

-22,7

-24,9

2,2

Utfall

Avsnittet beskriver ekonomiska resultat,
avvikelser mot beslutad budget samt
utmaningar för bolag och kommunalförbund inom kommunkoncernen.

Stadsbacken AB
Sundsvalls kommun äger Stadsbacken AB
till 100 %. Stadsbacken äger och förvaltar
aktier i de bolag som kommunen använder
till sina verksamheter.

För Stadsbackenkoncernen har en separat och
mer utförlig delårsrapport framställts. Det
som redovisas här är utdrag ur denna rapport.

Koncernen
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Avvikelse

Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

MRPprognos

78,1

94,2

94,4

-0,2

Resultatet för koncernen prognostiseras bli
94,2 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Prognostiserade
resultatförbättringar för Sundsvall Vatten (4,2
miljoner kronor), Stadsbacken moderbolag
(2,3 miljoner kronor) och Midlanda Flygplats
(0,7 miljoner kronor) motverkar större delen
av negativa avvikelser för Sundsvalls Energi
(-5,7 miljoner kronor), Mitthem (-0,6 miljoner
kronor) och koncernposter (-1,0 miljoner
kronor).
Koncernen prognostiserar att redovisa
investeringar uppgående till 842,3 miljoner
kronor under 2015, vilket är 18,0 miljoner
kronor högre än budgeterat. Avvikelsen beror
främst på högre investeringar i Mitthem (12,0
miljoner kronor).

Prognos

MRP

Prognosen för resultatet är -22,7 miljoner kronor,
vilket är 2,2 miljoner kronor bättre än budget. De
främsta anledningarna till den positiva
budgetavvikelsen är lägre finansiella kostnader
(3,7 miljoner kronor) beroende på lägre räntor än
budgeterat som överväger högre kostnader för
marknadsföring (1,7 miljoner kronor).

Sundsvall Logistikpark AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

-0,5

-2,3

-2,2

-0,1

En marginell resultatförsämring prognostiseras.

Mitthem AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

3,5

15,2

15,8

-0,6

Den prognostiserade resultatförsämringen
förklaras främst med högre personalkostnader.

Sundsvall Vatten AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

6,0

5,7

1,5

4,2

Resultatförbättringen som prognostiseras med
4,2 miljoner kronor beror främst på lägre
kostnader för räntor (1,5 miljoner kronor), och
avskrivningar (1,5 miljoner kronor).
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Sundsvall Energi AB

Sundsvall Elnät AB

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och
skatt, mnkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

72,7

92,5

98,2

-5,7

Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

17,3

31,2

29,8

1,4

Prognosen visar ett årsresultat som är 1,4
miljoner kronor högre än budget och främsta
förklaringen är lägre räntekostnader.

Främsta förklaringen till den negativa
avvikelsen för koncernen beror på
resultattappet i moderbolaget.
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och
skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

51,1

47,1

56,7

-9,6

Den prognostiserade resultatförsämringen
beror främst på lägre bruttovinst p.g.a. den
extremt milda starten på året (5,0 miljoner
kronor), lägre volym verksamhetsavfall än
budgeterat (3,0 miljoner kronor) och högre
avskrivningar än budgeterat (2,0 miljoner
kronor).

ServaNet AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

-1,0

1,1

1,3

-0,2

Resultatet bedöms bli marginellt lägre än budget.

SKIFU AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Reko Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

0,8

2,9

3,7

-0,8

Främsta förklaringar till den prognostiserade
resultatförsämringen är högre kostnader för
hyra av återvinningscentraler (0,6 miljoner
kronor) samt lägre omsättning och bruttovinst
p.g.a. ändrad debitering (0,3 miljoner kronor).

Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

2,5

6,2

6,2

0,0

Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras.

Sundsvalls Hamn AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

1,7

0,1

0,1

0,0

Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras.

Korsta Oljelager AB

Sundsvall Oljehamn AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

2,5

4,2

0,0

4,2

Prognosen baseras på att bolaget har
hyresgäster t.o.m. juli 2015, vilket skulle
medföra en resultatförbättring med 4,2
miljoner kronor.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

1,5

5,2

5,2

0,0

Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras.
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Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

0,5

0,0

0,0

0,0

Ett resultat i linje med budgeten
prognostiseras.

Medelpads
Räddningstjänstförbund

Orsaker är främst arbetsmiljöåtgärder i form av
skyddsutrustning, några dyrare
fordonsreparationer, en ökad omsättning av
deltidsbrandmän som ger utbildningskostnader
samt att kostnaderna för direktionen har ökat.
Till detta kommer ökade kostnader för nya
miljökrav. Även om åtgärder redan nu
genomförs för att minska utgifterna så bedöms
det budgeterade resultatet inte fullt ut kunna nås.
Ytterligare besparingsåtgärder kan bli aktuella för
att stabilisera den ekonomiska situationen.

Midlanda Fastigheter AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2013

2013

Avvikelse
MRPPrognos

-4,5

0,8

1,3

-0,5

Utfallet för perioden uppgår till -4,5 miljoner
kronor.
Periodens negativa resultat (-4,5 miljoner
kronor) i T1 beror främst på kostnader som
betalats i början av året och som inte
periodiserats. Dessa påverkar resultatet i T1
negativt med omkring 1 miljon kronor,
kostnader som ska vidarefaktureras (men
ännu inte fakturerats) på cirka 1 miljon
kronor. Personalkostnader, semesterskuld är
normalt hög vid denna tidpunkt och belastar
resultatet negativt med 1,6 miljoner kronor.
Andra orsaker är verksamhetskostnader på
drygt 1 miljon kronor avseende kostnader för
skyddsutrustning, några dyrare
fordonsreparationer samt kostnader för
utbildning av personal. Vidare har i år utgått
ersättningar för 11 ledamöter och 11 ersättare
i direktionen istället för som tidigare 6 + 6.
Ersättare erhåller ersättning för deltagande vid
möten även när de inte går in för en ordinarie
ledamot. Direktionen är nytillsatt under 2015
och får utbildning för uppdraget. Direktionen
beräknas kosta 150-200 tusen kronor mer än
budgeterat under 2015.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

0,1

0,0

0,0

0,0

Bolaget förvaltar byggnader och mark som hyrs
ut till dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB.
Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras
för hela året.

Midlanda Flygplats AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

-2,8

-5,6

-6,3

0,7

Bolaget har på uppdrag av moderbolaget,
Midlanda Fastigheter AB, ansvaret för den
operationella driften, underhåll samt den
värdeskapande verksamheten på flygplatsen.
Den positiva resultatavvikelsen beror främst på
ökade intäkter jämfört med budgeten.
Resultatet prognostiseras att förbättras med 0,7
miljoner kronor, vilket främst är en effekt av
övertagande av verksamhet, inre handling, från
SAS.

Prognosen för helåret är ett plusresultat på 0,8
miljoner kronor vilket innebär att
verksamheten inte helt uppnår det
budgeterade resultatet 1,3 miljoner kronor.
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Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Norra Kajen Exploatering AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

0,3

-1,2

-1,1

-0,1

En marginell resultatförsämring
prognostiseras för bolaget.
Mitthem förvärvade kvarter 1 och 2 i augusti
2014 och har beslutat att bygga 192
lägenheter på Norra Kajen.

Scenkonst i Västernorrland AB

Utfall
2015-04-30

Prognos
2015

MRP
2015

18,2

6,6

6,6

Avvikelse
MRPPrognos
0,0

Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
Bolaget ägs av Sundsvall (50 procent) och Gävle
(50 procent) kommuner. Bolaget har bildats för
att ägarna i samverkan och till så förmånliga
villkor som möjligt ska hantera och utjämna en
ökad kostnad för framtida pensioner. Bolaget
ingår inte i den sammanställda redovisningen.
Kommunens andel i bolaget redovisas som en
kortfristig placering.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2015-04-30

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

1,8

-0,7

-0,2

-0,5

Bolagets uppdrag är att producera, förmedla,
främja och utveckla verksamhet inom musik-,
teater-, dans- och filmområdet. Sundsvalls
kommun äger 40 procent av bolaget.
Resultatet för bolaget som helhet uppgår till
1,8 miljoner kronor januari till och med april.
För hela året prognistiseras ett negativt
resultat på 0,7 miljoner kronor. Orsaken till
den negativa prognosen är främst färre sålda
arrangemang samt fler biljetter sålda till
reducerat pris.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Bolaget ägs tillsammans med Gävle kommun,
Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala
kommun, Trollhättans stad, Trondheim
kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks
kommun samt Umeå kommun. Bolaget
kordinerar och leder risk och skadeförebyggnadeansvaret för delägarkommunerna.
Sundsvalls kommun äger 26,9 procent av
aktierna i bolaget. Försäkringsverksamheten
pågår som planerat.
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Resultaträkning och balansräkning
Kommunen
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster

Jan-april
2015

Jan-dec
2014

Jan-april
2014

MRP
2015

Prognos
2015

344,5

1 034,0

340,1

1 019,3

969,9

-2 071,0

-5 791,0

-1 993,5

-5 916,5

-5 940,8

-

-

-

-

35,0

-77,1

-243,1

-71,5

255,0

-232,8

-1 803,6

-5 001,7

-1 724,9

-5 152,2

-5 168,7

1 532,1

4 372,2

1 458,1

4 595,1

4 596,3

203,8

650,0

216,6

650,3

611,5

39,7

143,5

49,7

148,9

117,3

Finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiell
intäkt
Resultat före extraordinära
poster och skatt
Extraordinära intäkter och
kostnader

-37,6

-134,5

-44,2

-176,1

-106,6

-

-

-

-

12,0

-65,6

29,5

-44,7

66,0

61,8

-

-

-

-

-

Årets resultat

-65,6

29,5

-44,7

66,0

61,8

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter

Balansräkning, mnkr

2015-04-30

2014-12-31

2014-04-30

3,8

4,5

5,9

Materiella anläggningstillgångar

4 082,4

4 004,7

3 390,2

Finansiella anläggningstillgångar

4 496,9

4 392,0

4 607,0

Summa anläggningstillgångar

8 583,1

8 401,2

8 003,1

22,5

23,2

0,0

Förråd mm.

157,5

157,7

124,0

Fordringar

246,0

407,4

390,1

Kortfristiga placeringar

640,4

624,4

612,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kassa och bank

265,7

302,9

11,4

Summa omsättningstillgångar

1 309,7

1 492,4

1 132,8

SUMMA TILLGÅNGAR

9 915,3

9 916,8

9 135,9

2 551,9

2 617,5

2 543,2

varav årets resultat

-65,6

29,5

-44,7

Avsättningar

388,6

382,2

405,4

6 122,3

5 911,6

5 376,7

852,5

1 005,5

810,6

Summa skulder

6 974,9

6 917,1

6 187,3

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

9 915,3

9 916,8

9 135,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
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Ansvarsförbindelser och panter

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

2015-04-30

2014-12-31

2014-04-30

2 466,7

2 487,0

2 561,5

644,1

644,1

646,4

16,4

16,4

17,3

0,9

0,9

1,6

3 128,1

3 148,4

3 226,8

Kassaflödesanalys, kommunen
Kassaflödesanalys, mnkr
Den löpande verksamheten

2015-04-30

2014-12-31

2014-04-30

-65,6

29,5

-35,3

Justering ej likviditetspåverkande
poster

89,2

231,6

71,2

Minskning/ökning av avsättningar
pga. utbetalningar

-7,1

-30,3

-8,6

Justering rörelsekapitalförändring

-159,6

82,2

-1,4

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-143,1

313,0

25,9

Investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-154,4

-904,6

-94,1

Försäljning materiella och
immateriella anläggnings tillgångar

0,0

2,1

2,1

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

0,0

-0,5

0,0

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

-154,4

- 903,0

-92,0

Periodens/årets resultat

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

2 220,0

5 700,0

1 750,0

-2 006,4

- 5 120,3

-1 710,7

-465,0

- 1 357,4

-560,5

Minskning av långfristiga fordringar

527,7

1 641,2

633,0

Ökning av kortfristig utlåning

-16,0

2,7

-61,0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

260,3

866,2

50,8

Periodens/årets kassaflöde

-37,2

-276,2

-15,3

Likvida medel vid periodens
början

302,9

26,7

26,7

Likvida medel vid periodens slut

265,7

302,9

11,4

Förändring likvida medel

-37,2

276,2

-15,3

Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
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Uppdrag i MRP 2015-2016
I Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018, har kommunfullmäktige
beslutat om 73 uppdrag.
I mål och resursplanen har fullmäktige angivit 16 uppdrag som ska redovisas särskilt till
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas till
kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. Dessa uppdrag är av karaktären att en viss
aktivitet ska utföras och/eller att de omfattar flera nämnder bolag. Övriga uppdrag redovisas i
ordinarie uppföljningar.
En mer detaljerad sammanställning av uppdragen med tillhörande kommentarer redovisas till
kommunfullmäktige i ett särskilt ärende i anslutning till delårsrapport januari-april, KS2015-00423.
Uppdragen kan ha status pågår enligt plan, pågår med avvikelse, ej startat, slutredovisade eller
avslutade/upphörda. Av tabellen nedan framgår uppdragens status inom respektive process.

Process
Näringsliv & Arbete
Utbildning
Samhällsbyggnad
Fritid och kultur
Vård och omsorg
Ledning
Verksamhetsstöd
SUMMA

Antal uppdrag

Pågår enligt plan

2
0
4
2
2
4
2
16

2
4
2
2
4
2
16

Pågår med avvikelse Ej startat

0

0

Slutredovisade Avslutade

0

0
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Redovisningsprinciper
Lagstiftning och normgivning
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) om inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den
normgivning som gäller för övriga sektorer i
samhället och som innefattas i begreppet god
redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen Sundsvalls
kommun följer god redovisningssed och skattelagstiftningen för aktiebolag. I den mån skattelagarna inte gäller för koncernenheterna har
lämpliga anpassningar skett.
Bolagen i Stadsbackenkoncernen tillämpar
redovisningsregelverket K3 från och med 2014.

Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag tas från
och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och
redovisas bland långfristiga skulder enligt
RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och
försäljningar. Investeringsbidrag som erhållits
tidigare år redovisas som en minskning av
anläggningstillgångens värde enligt den då gällande
redovisningsprincipen.
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB omklassificerades
2012 från finansiell anläggningstillgång till
kortfristig placering. Orsaken till bytet av
redovisningsprincip är att den nya klassificeringen
mer speglar placeringens verkliga innebörd.
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
räknas därmed inte som ett koncernbolag i den
sammanställda redovisningen. Från och med 2015
har kommunen även bytt princip för redovisning av
den försäkringspremien som betalats löpande från
att tidigare redovisats som kostnad till att nu
redovisas som ett kapitaltillskott och ökar
anskaffningsvärdet på tillgången i balansräkningen.
Även försäkringsersättning redovisas numer som en
realisation av den finansiella placeringen och inte
som en ren försäkringsersättning. Eftersom detta är
en ändrad redovisningsprincip har jämförelseår
räknas om enligt den nya redovisningsprincipen.
Värdering
Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte
övervärderas och att skulder inte undervärderas.
Därigenom fås en försiktig bild av koncernens
ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och

skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar.
Investerings- och anläggningsbidrag redovisas från
och med räkenskapsåret 2010 som en långfristig
skuld. Skulden upplöses och intäktsfördes på ett sätt
som återspeglar investeringens nyttjande och
förbrukning.
Investeringar som aktiverats har som princip haft
ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (44
500 kronor år 2015) i kommunen och en
nyttjandetid överstigande 3 år i kommunen och för
bolagen 1/2 prisbasbelopp. Lånekostnader har inte
aktiverats i kommunen men för vissa större
investeringar har bolagen aktiverat ränta.
Ej avslutade investeringar balanseras som
pågående arbeten. Avskrivningar beräknas inte för
mark, konst och pågående arbeten. På övriga
anläggningstillgångar sker planenlig avskrivning
utifrån den planerade nyttjandeperiod som fastställs
vid anskaffningstillfället. Någon anpassning av
avskrivningstiderna bolagen emellan har inte skett.
Avskrivning påbörjas den dag
anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.
Från och med 2015 har samtliga anläggningar
komponentindelats enligt rådet för kommunal
redovisnings rekommendation med följande
avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter
• Stomme: 80 år
• Fasad: 30 år
• Fönster: 30 år
• Tak: 30 år
• VVS-installationer: 20-40 år
• Markanläggningar: 5-30 år
• El-installationer: 20 år
• Kök: 20 år
• Yttre och inre ytskikt: 10-15 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år

Publika fastigheter
• Gator och vägar: 20-60 år
• Broar: 20-60 år
• Kajer: 30-80 år
• Parker och lekparker: 5-20 år
• Belysning: 10-30 år
Bolagen inom stadsbackenkoncernen tillämpar
regelverket K3. Följande avskrivningstider
tillämpas inom stadsbackenkoncernen för
anläggningstillgångar.
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Immateriella anläggningstillgångar
• Nyttjanderätt 5 år

skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter
intjänandet.

Materiella anläggningstillgångar
Bostadsbyggnader
• Stommar: 100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
• Hissar, ledningssystem: 30-40 år
• Övrigt: 15-50 år
Kontorsbyggnader
• Stommar: 40-100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
• Hissar, ledningssystem: 25-50 år
• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader
• Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år
• Hissar och lyftanordningar: 25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark: Ingen avskrivning
Markanläggningar
• Bergtunnlar, vatten- och avloppsledningar,
bergrum: 33 år
• Övriga markanläggningar: 20 år
• Bostadslåneposter: 33 år
• Maskiner och andra tekniska
anläggningar: 5-25 år

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda
i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld, RIPS 07. Rätt till
visstidspension för förtroendevalda redovisas
som ansvarsförbindelse om det inte bedöms
sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar.
Om det bedöms som sannolikt att utbetalningar
kommer att göras ska rätt till visstidspension
redovisas som avsättning. För avtal med
samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället.
Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att
ingen samordning kommer att ske.

• Inventarier, verktyg och installationer: 3-20 år

Sammanställd redovisning

Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunens insats i projekt E 4 Sundsvall
redovisas som bidrag till statlig infrastruktur
Bidraget ska upplösas på 10 år.

Den sammanställda redovisningen för
Sundsvalls kommun omfattar kommunen,
företag samt kommunalförbund som kommunen
på grund av andelsinnehav eller annan
anledning har ett bestämmande eller väsentligt
inflytande över. Ett samägt företag ingår i den
sammanställda redovisningen med motsvarande
ägd andel. Den sammanställda redovisningen
har för de dotterbolag där kommunen har
en röstandelsmajoritet på 20 procent eller
mer upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Vissa bolag
där kommunen äger 20 procent eller mer
ingår inte i koncernens räkenskaper med
hänvisning till bolagens obetydliga storlek
(Samordningsförbundet i Sundsvall och
Lillhällom Fasitghets AB). I det fall kommunen
genom sitt bolag äger ett annat bolag tillsammans
med utomstående intressenter konsolideras det
helägda bolaget i sin helhet. Minoritetsägarens
andel av årets resultat redovisas som en intäkt eller
kostnad beroende på dotterbolagets årsresultat.
Minoritetsdelägarens andel av det egna kapitalet i
det delägda dotterbolaget redovisas som en
långfristig fordran alternativt avsättning.
Delägarens andel av ett positivt eget kapital
redovisas med andra ord som en avsättning.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. Samtliga
kundfordringar äldre än sex månader har bedömts
som osäkra fordringar och reserverats. Osäkra
fordringar utöver detta har avskrivits efter
individuell bedömning av varje fordran.
Kommunens exploaterings-fastigheter klassificeras
som omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så
kallade blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och med
år 1998 redovisas i balansräkningen som
avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade
från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Dessa redovisas som kortfristig

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser
eller transaktioner som inte är extraordinära men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser
med andra perioder. Som jämförelsestörande poster
redovisas intäkter och kostnader som uppgår till
minst 10 miljoner kronor och är av
engångskaraktär.

Enskilda företag som erhållit 5,0 miljoner kronor
eller mer redovisas med namn. Bolag inom
stadsbackenkoncernen tillämpar regelverket K3.
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Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller
förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt RKR
10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast
formella förpliktelser. Avsättning har gjorts för
återställning av gamla kommunala avfallsupplag.
Kommunen påbörjade återställningen 2012 och den
beräknas vara slutförd 2021. Avsättningen har
räknats om med förändringen av KPI från årets
början till och med april. Beräkningen görs
på det genomsnittliga värdet av avsättningen
under året. Avsättning har i den sammanställda
redovisningen gjorts för återställande av
pågående avfallsupplag vid Blåberget när den
avslutas.
Från 2014 redovisas omställningsstöd till
förtroendevalda som lämnat sitt uppdrag som en
avsättning.
Leasing
Regelverket enligt RKR 13.1 Redovisning av hyres/leasingavtal tillämpas. Är avtalstiden
tre år eller kortare eller om avtalets värde
understiger ett basbelopp ska avtalet klassas
som operationellt även om det i övrigt uppfyller
kriterierna för ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Prognosen för skatteintäkter baseras på SKL:s
skatteunderlagsprognos i april 2015 i enlighet med
Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation, RKR 4.2 Redovisning av
skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp
Anläggningstillgång
Tillgång avsedda att användas under lång tid;
Immateriella (goodwill mm), materiella (mark,
byggnader, maskiner 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
nyttjandeperiod.
Balanskrav
Kommunallagens krav om god ekonomisk
hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna
(realisationsvinst ej medräknat) ska vara större än
kostnaderna.
Balansräkning (BR)
Sammanställning av tillgångar, eget kapital,
avsättningar och skulder på balansdagen.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga
skulder.
Driftredovisning
Sammanställning som redovisar 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.

Komponentavskrivning
Olika avskrivningstider för investeringar som
aktiverats under 2014 och 2015. Komponentindelning har skett enligt rådet för kommunal
redovisnings rekommendation.
Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning
inom ett år från balansdagen.
Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal avses ett avtal enligt
vilken en leasegivare enligt avtalade villkor under
en avtalad period ger en leasetagare rätt att
använda en tillgång i utbyte mot betalningar.
Leasingavtal kallas ibland hyresavtal, särskilt när
det gäller leasing (hyra) av fastighet.
Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga – förmågan att
betala skulder i rätt tid.
Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare
än ett år från balansdagen.
Minimileaseavgift
De betalningar, exklusive avgifter så som
serviceavgifter och skatter, som ska erläggas av
leasetagaren till leasegivaren under
leasingperioden med tillägg av eventuellt belopp
som garanteras av leasetagaren.
Nedskrivning
Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är
lägre än anskaffningsvärdet minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning om
värdeminskningen är bestående.
Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.
Nettokostnad
Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Kassaflödesanalys

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

Sammanställning av kommunens kassaflöden
indelat i löpande verksamhet, investeringar samt
finansiering.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den
redovisningsperiod till vilken de hör.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i
förhållande till kortfristiga skulder.

Resultaträkning (RR)
Sammanställning över årets redovisade intäkter
och kostnader.

Kommunalt uppdragsföretag

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

Annan juridisk person till vilken kommunen med
stöd av kommunallagen har överlämnat vården av
en kommunal angelägenhet, men där
överlämnandet skett på ett sätt så att ett
betydande inflytande inte har erhållits.

Utdebitering
Avser hur stor andel per intjänade hundra kronor
som betalas i kommunalskatt.
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Förklaringar/förkortningar
BUN

Barn- och utbildningsnämnd

FAVI

Förvaltningen för
arbetsmarknad,
vuxenutbildning och
integration

FINU

Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott

KFN

Kultur- och fritidsnämnd

KF

Kommunfullmäktige

KTM

Kollektivtrafikmyndigheten

KS

Kommunstyrelse

LMN

Lantmäterinämnd

LSS

Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Mdkr

Miljarder kronor

Mnkr

Miljoner kronor

MN

Miljönämnd

MRP

Mål och resursplan,
kommunens budget.

NAVI

Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och
integration

PA-KL

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

RIKARE

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

RKR

Rådet för kommunal
redovisning.

SBN

Stadsbyggnadsnämnd

SKIFU

Sundsvalls kommuns
industrifastighetsutveckling AB

SKL

Sveriges Kommuner och
Landsting, arbetsgivar- och
intresseorganisation

SN

Socialnämnd
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