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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
operativa 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.

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 en meningsfull fritid
och aktivt socialt liv samt ge goda
förutsättningar för näringsliv och arbete.
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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.
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.
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.

Jobb och arbetsliv

utbildningar i ökad utsträckning motsvarar
arbetslivets behov.
Arbetslösheten i åldern 16-64 år har sjunkit sedan
senaste mätningen i mars 2015 då siffran var 8,9
% jämfört med julistatistiken som visar 8,1 %.
Det är främst en minskning av männens
arbetslöshet som påverkat det totala utfallet då
denna minskat med 1,2 % medan kvinnornas
minskat med 0,4 %. Det är naturligt att detta tal
varierar under året men vi kan också se en
minskning jämfört med samma tid föregående år.
I juli 2014 var den totala arbetslösheten 8,7 %
d.v.s. 0,6 % högre än vad den visar i nuläget.
Navi har som övergripande ambition att fler
individer ska få tillgång till utbildning och
arbetsmarknadsåtgärder för att så snabbt som
möjligt kunna få en egen försörjning. Nämndens
mål utgår från det verksamheten kan bidra till.

Bedömning av måluppfyllelsen

1. Ökad andel av individer med försörjningsstöd
som deltar i arbetsmarknadsåtgärder.
2. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder
som också studerar.
3. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder
som går vidare till arbete eller studier
4. Fler åtgärder som riktar sig till arbetslösa
utlandsfödda.
5. Ökad andel inom komvux som uppnår ett
godkänt betyg.
6. Minskad andel avbrott inom komvux.
7. Förbättrad genomströmning inom sfi

Målet är formulerat så att det är långsiktigt. Det
är därför svårt att efter så kort tid bedöma graden
av måluppfyllelse. Indikatorn arbetslöshet i
åldern 16-64 år pekar på en liten minskning av
arbetslösheten det senaste året. Nämnderna har
antagit delmål och handlingsplaner för att arbeta
mot målet.

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till det
övergripande målet genom att arbeta i enlighet
med nämndens mål samt att skapa platser för
”kom i jobb”, praktik, trainee och sommarjobb
för att rusta människor för att kunna ta dagens
och framtidens jobb.

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.

Nämndernas arbete för att nå målet

Kommunstyrelsens mål är att företagare i
Sundsvall upplever att kommunen ger dem bra
förutsättningar att växa. I detta ingår att
kommunen utför sin myndighetsutövning på ett
bra sätt. Kommunstyrelsen ska genom dialog med
utbildningssamordnare sträva efter att

Kultur- och fritidsnämndens mål är att
tillsammans med andra förvaltningar och den
kraft som finns lokalt i föreningar skapa en
arbetsmarknadsarena som har till syfte att ge
arbetslösa hjälp in på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsarenans verksamhet ska utgöra en
förstärkning av andra målsättningar för nämnden.
Vidare har nämnden som mål att öka de
6
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hälsofrämjande åtgärderna i syfte att minska
sjukfrånvaron i Sundsvall.

och att de som kommit till mottagningen under
senaste tiden främst varit större barnfamiljer.

Barn och utbildningsnämndens mål är att studieoch yrkesvägledningen är integrerad i
undervisningen så att eleverna utvecklar
kompetenser för att kunna fatta beslut om
framtida studie- och yrkesval, att alla elever har
tillgång till goda APL- och praktikplatser och att
alla elever når målen i alla ämnen.

Miljönämndens mål är att vara en effektiv och
rättsäker myndighet för alla. Det innebär att
nämnden ger god service och information samt
ställer korrekta och ändamålsenliga krav som
främjar hållbar utveckling
Miljönämnden ska vara en professionell och
attraktiv arbetsgivare. Det innebär att
arbetsmiljön på nämndens förvaltning ska vara
god med hög trivsel, välmående hos medarbetare
och låga sjuktal.

Att studie- och yrkesvägledningen är integrerad i
undervisningen så att eleverna utvecklar
kompetenser för att kunna fatta beslut om
framtida studie- och yrkesval. Målet kommer
delvis att uppnås. Arbete pågår med
förvaltningens huvudmannaplan för studie- och
yrkesvägledning. Detta arbete är viktigt för det
fortsatta arbetet.
Alla elever har tillgång till goda APL- och
praktikplatser. Målet kommer inte att uppnås
2015. Problem att hitta praktikplatser som består
trots kommunfullmäktigesbeslut om uppdrag till
alla förvaltningar och bolag att stötta barn- och
utbildning i arbetet Sveriges bästa skola 2021.
Alla elever når målen i alla ämnen. Målet
kommer inte att uppnås 2015. Det är flera års
arbete att med att nå detta och målet är Sveriges
bästa skola 2021.

Exempel på indikatorer och utfall 2015
Indikator

Arbetslöshet1, %
16-64år

Indikator
Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder
Antal barn under
18 år som ingår i
familjer med
ekonomiskt
bistånd.
Finns personer
som under året
gått från daglig
sysselsättning till
lönearbete?

Socialnämnden ska verka för att människor i
kommunen ges ökade möjligheter till
självständighet och oberoende med egen
försörjning.
Prognosen är att målet kommer att uppnås, helt
eller delvis, för 2015. Antalet barn i familjer med
försörjningsstöd ligger vid mättillfället något
högre än önskad nivå för året. Minst en person
har gått från daglig sysselsättning till lönearbete
under perioden 1/1-31/7 2015. Antalet hushåll i
försörjningsstöd har minskat under året, vilket är
mycket positivt. Antalet barn i familjer med
försörjningsstöd följer inte riktigt samma
utveckling, dock ser antalet barn ut att sjunka
något från och med maj månad. Till en del, kan
det bero på viss eftersläpning i statistiken (Antalet
barn avser juni 2015, medan det totala antalet
hushåll kan redovisas fram till juli 2015). En
annan tänkbar förklaring kan ligga i att antalet
nyanlända personer i försörjningsstöd har ökat,

Utfall 2015

Jämförelsetal

Juli 2015:
Total 8,1 %
Kvinnor: 7,2%
Män: 8,8%

Juli 2014:
Total 8,7 %
K 7,9%
M 9,4%

Utfall T2
2015

Önskad
nivå 2015

Totalt: 871
Kvinnor:314
Män:457

+ 100
personer

T2:
(juni 2015):
800

750

2014 nov:
779 st
2013 nov:
831st

Ja

Sundsvall:
2013: Ja

T2:
Ja

Utfall 2014

Totalt: 800
Kvinnor:294
Män: 506

1

Arbetsförmedlingen. Den bygger på den registerbaserade arbetskraften.
Inte andel av befolkningen. Den registerbaserade arbetskraften räknas fram
på följande sätt: yrkesverksamma plus summan av öppet arbetslösa och
antalet som får aktivitetsstöd (totalt inskrivna arbetslösa).
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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.
Det är främst barn- och utbildningsnämndens
verksamhet som knyter an till det prioriterade
området ”en likvärdig skola för alla”. Men även
andra nämnder har verksamheter som ger näring
till målet om en likvärdig skola för alla.
Exempelvis har NAVI som mål att aktivt verka
för att finna flexibla och individuella lösningar
för personer som hoppar av, eller riskerar att
hoppa av gymnasieskolan samt utveckla arbetet
mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att öka
samarbetet mellan skolan, föreningslivet i syfte
att en mer varierad undervisning ska kunna
erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden planerar och
upprustar barnens skolvägar.
I sin strävan efter att bli Sveriges bästa skola till
2021 har barn- och utbildningsnämnden sex
stycken mål;
•

Alla barn och elever i Sundsvalls
förskolor och skolor känner sig trygga.

•

Alla barn och elever i Sundsvalls
förskolor och skolor har en lärmiljö som
stimulerar till utveckling och lärande.
o

Alla barn i förskolan stimuleras till
utveckling och lärande.

o

Alla elever i grundskolan når målen i
alla ämnen.

Alla elever på Sundsvalls gymnasium
har slutbetyg efter 4 år.
Alla barn och elever utvecklar sin fulla
potential och förmåga
Alla barn och elever har ett starkt
inflytande i förskolan/skolan

o
•
•
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•

Alla lärare är legitimerade i de skolformer
och ämnen samt kurser som de verkar i.

Indikatorer visar på positiv trend

Merparten av barn- och utbildningsnämndens
indikatorer visar mätvärden över 85 %, vilket får
anses som bra. De senaste åren kan också utläsas
en positiv trend för flertalet av indikatorerna.
Exempel på indikatorer och utfall 2015

Jag känner mig trygg i skolan (grundskolan)
Flickor år 5
91%
Pojkar år 5
89%
Totalt
90%
Andel elever som känner sig trygga i skolan
(gymnasiet)
Flickor
95 %
Pojkar
96 %
Totalt
95 %
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att
lära mer. (grundskolan)
Flickor år 5
89 %
Pojkar år 5
85 %
Totalt
87 %
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i
alla ämnen.(grundskolan)
Flickor år 5
90 %
Pojkar år 5
87 %
Totalt
89 %
Flickor år 8
87 %
Pojkar år 8
85 %
Totalt
87 %
Jag får vara med och påverka innehållet i
undervisningen (gymnasiet)
Flickor
78 %
Pojkar
63 %
Totalt
76 %
Eftersom större delen av indikatorerna som har
bäring till det prioriterade området håller höga
värden är koncernstabens bedömning att
prognosen för måluppfyllelse kommer delvis att
nås för 2015. Om handlingsplanerna följs är det
sannolikt att målet i sin helhet uppnås i enlighet
med mål och resursplanen till 2018.
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Sociala framtidsinvesteringar
Sundsvall behöver utveckla den sociala
hållbarheten. En viktig del i detta är att vi
Sundsvallsbor ska känna oss trygga med att vi
och våra anhöriga får den vård och omsorg vi
behöver. Därför ska Sundsvall erbjuda en stark
generell välfärd som alla bidrar till och som alla
kan ta del av efter behov. Den ökande
urbaniseringen ställer samtidigt nya krav på det
offentliga att ta ansvar för service och uppmuntra
till delaktighet i hela kommunen. Vi behöver
skapa förutsättningar för landsbygden att
utvecklas och bidra till kommunens utveckling.
Bedömning av måluppfyllelsen

Målet är långsiktigt och kan i sin helhet bedömas
vid slutet av mandatperioden. Nämnderna har
antagit mål och upprättat handlingsplaner inom
det prioriterade området. Arbetet med att ta fram
det nya landsbygdsprogrammet pågår. Om
kommunen inte uppfyller sina finansiella mål och
har en god ekonomisk hushållning blir det svårt
att uppnå målet och att göra sociala
framtidsinvesteringar.
Nämndernas arbete för att nå målet

Kommunstyrelsens mål är att ta fram ett förslag
för kommunens fortsatta arbete med att inrätta
och finansiera sociala investeringsmedel.
För att kunna erbjuda en stark generell välfärd,
kommer kommunstyrelsen inom ramen för sin
uppsiktsplikt, att uppmärksamt bevaka att
Sundsvalls kommun har god ekonomisk
hushållning.
Kommunstyrelsen ska under 2015 beskriva hur
landsbygdens förutsättningar kan utvecklas och
bidra till kommunens utveckling.
Riktlinjer för att arbeta med och finansiera sociala
investeringsmedel är framtagna och beslutades av
kommunfullmäktige i juni. Målet om god
ekonomisk hushållning kommer inte att nås 2015.
Arbetet pågår med att ta fram ett nytt
landsbygdsprogram. Det beräknas vara klart för
politisk behandling i mars 2016.
Barn och utbildningsnämnden har sex mål för
sociala framtidsinvesteringar.
• Alla barn och elever har tillgång till barnoch elevhälsan
• Alla barn får den tid i förskolan som barnet
har behov av.
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•
•
•
•

Familjers behov av omsorg dygnet runt ska
tillgodoses
Medborgardialog genomförs i varje
skolområde
Varje skolområde deltar i de lokala
trygghetsgrupperna
Barnkonventionen intentioner ska genomsyra
förvaltningens arbete

Nämnden bedömer att mål ett till fem kommer att
uppnås och att mål sex kommer att uppnås delvis.
Socialnämnden har beslutat om ett mål att genom
långsiktig inriktning verka för tidigt agerande och
hållbara strukturer i samverkan med andra
aktörer. Någon bedömning för detta mål är ej
gjord.
Antalet barn i familjer med försörjningsstöd kan
redovisas fram till juni 2015, och ligger vid
mättillfället något högre än önskad nivå.
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har
stor betydelse för både den psykiska och fysiska
hälsan under hela livet. Mätetal dels utifrån
LUPP, (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
vars resultat presenteras under hösten, och dels
utifrån barn i ekonomisk utsatthet. Mätetal även
utifrån social gemenskap, äldre i ordinärt boende
med hemtjänst. Denna mäts utifrån
brukarundersökning, äldreomsorg, vars resultat
kommer senare i höst.
Kultur och fritidsnämndens mål är att öka
tryggheten i all verksamhet genom att aktivt och
målmedvetet arbeta med barnkonventionen och
de mänskliga rättigheterna och att skapa ett
närmare samarbete med övriga förvaltningar i
sociala och förebyggande frågor och dra upp
riktlinjer för samordning och resursblandning för
våra barn och ungas bästa.
Kultur och fritidsnämnden bedömer att
trygghetsgrupperna ger goda möjligheter att finna
samarbeten mellan förvaltningar och
organisationer i de olika kommundelarna och att
målet kommer att uppnås 2015.
NAVI har antagit tre mål för sociala
framtidsinvesteringar

9
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1. Verksamheten erbjuder möjligheter till studier,
praktikplatser och åtgärdsanställningar i hela
Sundsvalls kommun.
2. Utvecklingen av enkla jobb ska fortsätta.
3. Utveckla fler vägar in till vårdyrken
tillsammans med olika aktörer.
Inom projektet Crea som riktar sig till
utlandsfödda har de byggt upp en så kallad
yrkesplattform mot vården på Skottsundsbackens
äldreboende. Där går Favi in med handledare och
äldreboendet låter deltagarna delta i
omvårdnadsarbetet.
Inom projektet KomiJobb är det från och med i år
möjligt att ha sin KomiJobb-anställning i
äldreomsorgen. Representanter från KomiJobb,
Kommunal, Navi, Socialnämnden och
socialtjänsten har besökt Bodens kommun som
jobbar på ett nytt sätt i äldreomsorgen och
kommer att ta efter en del av deras arbetssätt på
utvalda delar av äldreomsorgen. NAVI bedömer
att målen kommer att uppnås
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Exempel på indikatorer och utfall 2015
Indikator
Barn och ekonomisk
utsatthet:
Antal barn under 18 år
som ingår i familjer
med ekonomiskt
bistånd.
Social gemenskap,
äldre
Andel äldre med
hemtjänst, som
besväras av
ensamhet (ofta/ibland)
2

Utfall
2015

Önskad
nivå 2015

800
(juni)

750

Ännu
ej mätt
2015

Jämförelsetal

2014 nov: 779st
2013 nov: 831st
2014: 54%
Kv: 58%
Män: 47%
Riket: 56%

52%

2013: 57%
Riket: 54%

De finansiella målen

2/5

5/5

Landsbygdsprogram
antaget i kommunfullmäktige

Arbete
pågår

Ja

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till målet för
sociala framtidsinvesteringar genom att arbeta i
enlighet med nämndens mål och i genomförande
av MRP-uppdragen. Nämnden bedömer att de
uppnår sina mål under mandatperioden.
Miljönämndens mål för sociala
framtidsinveteringar är att på ett avgörande sätt
bidra till att nå miljökvalitetsmålen Biologisk
mångfald samt Levande sjöar och vattendrag till
2020. Miljönämnden anses ha nått målet om
målnivåerna för indikatorerna nås inom
mandatperioden.

2
De finansiella målen mäts, följs upp och analyserar i årsredovisning och
delårsrapporter.
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Verksamhet
Kommunens verksamheter har delats in i
processer. Processer är ett synsätt som
kompletterar organisationsstrukturen genom att
dela in verksamheten utifrån syfte istället
för organisationstillhörighet. Det är också
utifrån detta sätt som medborgarna uppfattar
kommunen. För varje process finns ett av
kommunfullmäktige beslutat mål enligt mål
och resursplan 2015-2016 med plan för 20172018.

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.
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än samma månad 2014. Målet kan uppfyllas på
sikt, men måluppfyllelsen kan inte bedömas med
säkerhet. Kommunstyrelsen ska i dialog med
utbildningssamordnare sträva efter att
utbildningar i ökad utsträckning motsvarar
arbetslivets behov. Det övergripande målet är av
långsiktig karaktär och kommer inte att uppnås
under 2015. Företagare i kommunen uppfattar att
kommunen ger dem bra förutsättningar. Målet
kommer delvis att uppnås under 2015.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att
nämndens mål inom processen delvis kommer att
uppnås under 2015. Målen är en del av ett
långsiktigt arbete för att nå målet Sveriges bästa
skola 2021.
Socialnämnden har mål inom verksamheterna
”Daglig sysselsättning” och ”Försörjningsstöd”.
Någon bedömning av målen är inte gjorda. De
kommer att göras i samband med
årsredovisningen.
Miljönämnden anser sig ha nått sina mål inom
processen om målnivåerna för indikatorerna nås
under mandatperioden. En indikator som
rapporterats till delårsrapporten är Nöjdkundindex. Resultatet visar att önskad nivå för
2015 har överträffats.
Den samlade bedömningen blir att målet delvis
kommer att uppnås.

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer delvis att uppnås.
Nämnden för vuxenutbildning arbetsmarknad och
integration har antagit sju mål. Här är det endast
målet om fler åtgärder som riktar sig till
arbetslösa utlandsfödda som kommer att uppnås.
Av övriga mål är det ett som inte kan bedömas
två som inte kommer att uppnås och tre som
delvis kommer att uppnås.
Kommunstyrelsen har antagit tre mål.
Kommunstyrelsen ska följa att en positiv
utvecklingen av ungdomsarbetslösheten sker.
Andelen arbetslösa i åldern 18-24 år är lägre i juli
11
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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.
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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.

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

Samtliga nämnder som har ansvarsområden inom
processen har beslutat om mål inom prioriterat
område 2 i mål- och resursplan 2015, ”En
likvärdig skola för alla”.

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.

Med utgångspunkt för kommunen ska
tillhandahålla Sveriges bästa skola 2021 har barnoch utbildningsnämnden beslutat om sex mål med
tillhörande indikatorer inom det prioriterade
området ”En likvärdig skola för alla”.

Prognos för måluppfyllelse:
Bedömning kan ej göras.

Mätvärden finns för samtliga indikatorer men
jämförelsetal saknas. Jämförelsetal mestadels från
”Öppna jämförelser” publiceras först i slutet av
september och december. Betydande del av
indikatorerna uppnådde under 2014 önskade
målnivåer och den positiva utvecklingstrenden
håller i sig 2015. Att utfallet för de flesta
indikatorerna uppnår ett utfall på 85 % eller mer
indikerar att kvalitén är god.
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 och vid
rapporttidpunkten har två av tre indikatorer
mätvärden. Nämndens bedömning är att målet
kommer att uppnås.

?

Socialnämnden har fastställt sex mål inom
processen och överförmyndarnämnden har
fastställt fyra mål.
För socialnämndens sex mål har bedömning av
måluppfyllelse inte gjorts på fem av dessa. Det är
på grund av att de flesta indikatorer mäts årsvis.
Socialnämnden gör dock bedömningen att målet
om en god och söker vård inte kommer att
uppnås. Detta framförallt med anledning av
indikatorn för smärtskattning i palliativ vård i
Särskilt boende och hemsjukvård som ligger på
en nivå av 29 % vilket är långt under målet på 75
%.
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 åtta månader.
För nämndens övriga två mål kan ingen
bedömning av måluppfyllelse göras eftersom
indikatorerna mäts senare eller vid slutet av året.
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Med hänvisning till ovanstående går det i
dagsläget inte att bedöma om målet kommer att
uppnås eller inte.

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:
Målet kommer delvis att uppnås.
Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och
kommunstyrelsen har formulerat mål inom
processen. Stadsbyggnadsnämnden har målen att
Sundsvall upplevs som tryggt och attraktivt med
en livsmiljö i toppklass och att Sundsvall har
säkra och framkomliga huvudstråk för gång- och
cykeltrafikanter och kollektivtrafikresenärer där
fler har möjlighet att välja hållbara transportalternativ. Miljönämndens mål är att nämnden ska
på ett avgörande sätt bidra till att nå miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”,
”Giftfri miljö”, ”Frisk luft”, och ”God bebyggd
miljö” till 2020. Kommunstyrelsens mål handlar
om att ta fram ett landsbygdsprogram att
genomföra det bostadspolitiska programmet och
att kollektivtrafikresenärerna ska uppleva den
planerade informationen om kollektivtrafik som
tillfredsställande.
Indikatorerna för stadsbyggnadsnämndens mål
mäts i slutet av året. Stadsbyggnadsnämnden
bedömer att målen kommer att uppnås under

Delårsrapport januari-augusti 2015

mandatperioden om de MRP-uppdrag som är
kopplade till målen genomförs. Miljönämndens
mål är långsiktiga och tar sikte på 2020.
Miljönämnden anses ha nått målet om
målnivåerna för indikatorerna nås inom
mandatperioden.
Uppföljning av de aktuella indikatorerna görs vid
årsbokslutet. Kommunstyrelsen redovisar att
landsbyggdsprogrammet inte kommer att bli klart
under 2015, målen i de bostadspolitiska
programmet kommer delvis att uppnås, samt att
när det gäller målet om kollektivtrafik så är det
inte gjort någon bedömning.
Den samlade bedömning är att målet delvis
uppnås under året, men att det finns
förutsättningar att målet kommer att uppnås under
mandatperioden.

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 idrotts- fritids- 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
13
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genomtänkta indikatorer för de fyra målen borgar
för att processmålet delvis eller helt kommer att
uppnås. Vid rapporttillfället finns mätvärden för
tre av nio indikatorer för mål ett och en av tre
indikatorer för mål två. Inget utfall finns för
indikatorerna för mål tre och fyra, som mäts till
årsskiftet. Socialnämnden har två indikatorer för
att mäta målet inom processen. Båda
indikatorerna mäts först vid årsskiftet.
Eftersom inga flera indikatorer saknar mätvärden
vid 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. Tre bedöms att de delvis
uppnås och på ett kan ingen bedömning göras.
Målet ” RIKARE - en hållbar tillväxtstrategi till
år 2021 genomförs i kommunen och för
kommunstyrelsen som nämnd”, kommer delvis att
uppnås. Alla nämnder har ännu inte inarbetat
RIKARE i sina mål- och resursplaner vilket
innebär att målet endast delvis uppnås.
Målet ”Kommunens styrmodell är ändamålsenlig
och effektiv” bedöms att det delvis kommer att
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uppnås. Ett förslag till utveckling av kommunens
styr- och ledningsmodell har tagits fram.
Förslaget kommer att bearbetas och beredas
under hösten 2015 och kan implementeras
tidigast 2016. Därför kan återkommande
utvärdering påbörjas tidigast 2017.
Även målet ” Kommunens strategisk
investeringsplan genomförs” bedöms delvis
kunna nås. Däremot kan ingen bedömning göras
för målet ” Inom ramen för sin uppsiktsplikt, med
uppmärksamhet följa att en positiv utveckling
sker vad avser resultatet (avseende kommunens
kvalitet i korthet) för Sundsvalls medborgare.”
Anledningen till detta är att mätning till
uppföljning ”Kommunens Kvalitet i Korthet”
sker först under hösten, och jämförelsetalen finns
tillgängliga först i januari 2016.

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 i förhållande till skatteintäkter och statsbidra,
inklusive och exklusive jämförelsestörande poster.

⇒ Nettoinvesteringarna ska finansieras med
egna medel.
Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer inte att uppnås.
Prognosen för investeringarna 2015 uppgår till
592,8 miljoner kronor vilket innebär att endast 42
% av kommunens investeringar egenfinansieras
vilket innebär att målet troligen inte kommer att
uppnås. Det prognostiserade resultatet skulle
behöva uppgå till cirka 350 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.
Diagram 2: Andelen av investeringarna som finansierats med egna medel.

Enligt prognosen kommer resultatet för 2015 att
bli 9,0 mnkr miljoner kronor, vilket är en negativ
avvikelse med 94,8 miljoner kronor mot budget
(103,8 miljoner kronor). Enligt prognosen uppgår
resultatet till 0,2 % av skatteintäkter och
statsbidrag. Detta innebär att målet inte kommer
att uppnås.
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Kapacitetsutvecklingen

Kontroll över den finansiella utvecklingen

⇒ Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska
värdesäkras och växa minst i takt med
inflationen (Konsumentprisindex KPI).

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

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer att uppnås.
Prognosen för KPI, konsumentprisindex är 0,1 %,
för 2015. Kommunens resultatprognos för 2015
uppgår till 9,0 miljoner kronor vilket innebär att
egna kapitalet ökar med 0,3 % om
resultatprognosen håller. Detta innebär att målet
kan uppnås.

Prognos för måluppfyllelse:
Målet kommer inte 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 99,4 miljoner kronor, det vill säga 1,9 %.
Om prognosen står sig kommer inte målet att
uppnås.

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

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
augusti till 90 % av de skulder som förfaller inom
ett år, vilket innebär att kommunen har 10
procentenheter bättre betalningsberedskap än
målet i dagsläget. Bedömningen är att målet
kommer att uppnås för hela året.
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Sammanfattande bedömning av god God ekonomisk hushållning uppnås
inte
ekonomisk hushållning
Sammanfattningsvis kommer kommunen inte att
Verksamhetsmålen

Utifrån den bedömning som är gjord efter åtta
månader så prognostiseras inget av
verksamhetsmålen att uppnås helt och fyra av
verksamhetsmålen att uppnås delvis. För
processerna vård och omsorg 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 två 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 mer än 50 % av investeringarna
måste lånefinansieras. Inte heller verkar
budgetföljsamheten att kunna ligga inom
godkända ramar. Avvikelsen är enligt prognosen
drygt 1,9 % vilket är 0,9 procentenheter större
avvikelse än vad som kan anses godkänt.
Sammantaget är inte detta ett godkänt resultat för
måluppfyllelse för kommunens verksamhet och
ekonomiska stabilitet.
Resultatprognos

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 uppnås inte

Balanskravet innebär att kommunen inte får
besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna.
Om prognosen håller kommer kommunen inte att
klara balanskravet. Balanskravsresultatet uppgår
enligt prognosen till -12,4 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.
Bedömningen är att balanskravet inte kommer att
uppnås 2015.
Balanskravet, mnkr
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till/från utjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Prognos

Utfall

2015

2014

9,0

29,5

-21,4

-14,7

-12,4

14,8

0,0

0,0

-12,4

14,8

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 åtgärder snarast. Det finns också
en 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.
17
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Finansiell analys
Kommunen
Skatte- och nettokostnadsutveckling

Resultat och kapacitet

Januari-augusti
2015

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

Januari-december

2015

2014

2014

2013

116,7

174,4

29,5

111,8

76,6

174,4

29,5

43,1

Resultatet för perioden januari till augusti uppgår
till 116,7 miljoner kronor vilket är en försämring
med 57,7 miljoner kronor jämfört med
föregående år. I årets resultat ingår dock en intäkt
för återbetalning för AFA-premier för 2004 på
40,1 miljoner kronor. Räknas denna
jämförelsestörande post bort har kommunens
resultat försämrats med 97,8 miljoner kronor
jämfört med föregående år.
Kommunens resultat under året är inte linjärt utan
har en ojämn fördelning. Under tertial ett och
tertial tre är kostnaderna betydligt högre än under
tertial två. Detta beror framförallt på att stora
yrkesgrupper har semester under andra tertialet
och den kommunala produktionen är därmed
lägre under detta tertial. Ett normalår har följande
ackumulerade resultat för de tre tertialen:
Tertial
Januari- april
Januari- augusti
Januari- december

Ackumulerat resultat, mnkr
-30
+200
+ 80

Flera nämnder uppvisar ett sämre resultat i år än
föregående år. Socialnämndens resultat är 52,2
miljoner kronor sämre och barn och utbildningsnämndens resultat är 33,7 miljoner kronor sämre.
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.

2014

Januari-december
2014

2013

Nettokostnad, mnkr

-3 352,7 -3 195,7 -5 000,1 -4 703,7

Nettokostnad exkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

-3 392,7 -3 195,7 -5 000,1 -4 787,7

Förändring, %
Skatteintäkter och
statsbidrag, mnkr
Förändring %

6,2

7,6

4,4

4,6

3 467,6

3 362,2

5 022,2

4 819,5

3,1

4,3

4,2

3,3

Nettokostnaderna har ökat med 6,2 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 som 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 årets sista tertial.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag
Januari-augusti

Januari-december

2015

2014

2014

2013

Inklusive
jämförelsestörande
poster, %

96,7

95,2

99,6

97,6

Exklusive
jämförelsestörande
poster, %

97,8

95,2

99,6

99,4

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag exklusive och inklusive jämförelsestörande poster för perioden uppgår till 96,7 %
vilket är något högre än föregående år.
Detta innebär att nettokostnaderna understiger
skatteintäkter och statsbidrag med 3,3 % och
vilket ger ett överskott. Det är normalt att
nyckeltalet är lågt efter andra tertialet för att
sedan öka några procentenheter under de sista
fyra månaderna.
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Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna
Januari-augusti
Investeringsvolym,
mnkr
Nettoinvesteringarnas
andel av
avskrivningarna, %
Skattefinansieringsgrad,
%

Januari-december

2015

2014

2014

2013

365,9

227,6

909,7

323,6

235

143

1983

150

74

144

63

98

Utfallet för investeringarna exklusive
exploateringar uppgår till 365,9 miljoner kronor
för perioden, vilket är 138,3 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 235 % 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
med den höga sammanlagda budgetnivån än
samma period föregående år.
Investeringarna kan dock endast till 74 %
egenfinansieras och resterande 26 % måste
därmed lånefinansieras. Under sista tertialet
kommer också med all sannolikhet en större andel
av investeringarna behöva lånefinansieras.
Risk och kontroll
Soliditet
Januari-augusti Januari-december

Soliditet, %
Soliditet inklusive
pensionsåtagande, %

2015

2014

2014

2013

27,1

29,8

26,4

27,9

3,2

2,4

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.
3

Anskaffningen av Sundsvalls Arenas anläggningar ingår inte i nyckeltalet
för att underlätta jämförelser

Soliditeten uppgår till 27,1 % en förbättring med
0,7 procentenheter sedan årsskiftet. Räknar man
med kommunens pensionsskuld, som i dagsläget
inte ingår i balansräkningen, uppgår soliditeten
till 3,2 %. Orsaken till den förbättrade soliditen är
främst det positiva resultatet för de två första
tertialen. Resultatet kommer dock antagligen att
försämras under årets sista tertial vilket innebär
att soliditeten kommer att ligga strax under
soliditen vid föregående årsskifte.
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 under kommande år 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-augusti

Januari-december

2015

2014

2014

2013

Kassalikviditet, %

146

164

133

114

Balanslikviditet, %

169

183

149

127

-1 115,5

-146,5

-1 032,9

-407,8

Finansiella
nettotillgångar, mnkr

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
den relativt goda likviditeten är till viss del att
placeringarna i Kommungaranti Skandinavien
AB är finansierade med långfristiga lån.
De finansiella nettotillgångarna, det vill säga
omsättningstillgångar och finansiella
anläggningstillgångar minus kort- och långfristiga
skulder uppgår till -1 115,5 miljoner kronor.
Nettotillgångarna har minskat kraftigt sedan
augusti i fjol vilket främst beror på övertagandet
av anläggningar från Sundsvall Arena AB. Årets
försämring på 82,6 miljoner kronor beror främst
på att en stor del av investeringarna inte har
kunnat finansieras med egna medel.
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Pensionsåtagande
Januari-augusti

Januari-december

2015

2014

2014

2013

258,7

255,6

243,8

261,0

2 414,6

2 517,5

2 487,0

2 607,5

101,4

105,3

148,2

137,9

Totala förpliktelser

2 774,7

2 878,4

2 879,0

3 006,4

Återlånade medel

2 774,7

2 878,4

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 pensionsförpliktelser uppgår
till 2 774,4 miljoner kronor för perioden. I
jämförelse med samma period föregående år har
pensionsåtagandet minskat med 103,7 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.
Kommunen har återlånat hela pensionsskulden till
verksamheten.
Resultatprognos 2015

Prognosen för hela kommunen som helhet pekar
på ett resultat på 9,0 miljoner kronor vilket är
94,7 miljoner kronor sämre än det budgeterade
resultatet för 2015.
Prognosen för 2015 fördelar sig på följande sätt:
Prognos 2015
2015
Planerat överskott 2015, mnkr

103,7

Differens i förhållande till budget:
Verksamheternas nettokostnader, mnkr
Jämförelsestörande intäkter, mnkr

-102,6
40,1

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr

-39,0

Finansiering, mnkr

-36,9

Räntenetto, mnkr

35,3

Jämförelsestörande finansiella intäkter, mnkr

8,4

Totalt

9,0

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 40 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 -175,0 mnkr
Socialnämnden prognostiserar en negativ
avvikelse mot budget med 175,0 miljoner kronor.
Orsaken till det stora underskottet är följande:
•
•
•
•

Ersatta hemtjänsttimmar hos Socialtjänsten
(beställaren) om 50 miljoner kronor.
Placeringskostnader inom individ- och
familjeomsorgen om 23 miljoner kronor.
Ännu ej verkställda ramreduceringar om 14
miljoner kronor.
Obalans inom Produktionen (verksamheter i
egen regi) om 56 miljoner kronor.

För att prognosen ska stanna på -175 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 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
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behöva tillskjutas medel om 5,6 miljoner kronor
för att ha en budget i balans.4

än budget vilket till stor del beror på sämre utfall
i kostnadsutjämningen än beräknat.

Barn och utbildningsnämnden -14,9 mnkr
Prognosen för 2015 visar ett underskott på 14,9
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
17 miljoner kronor. Överskottet beror på ökade
statsbidrag samt för högt reserverade kostnader i
bokslutet 2014 för skolskjuts och
interkommunalersättning.

Finansiering -36,9 mnkr
Räknas den jämförelsestörande intäkten på 40,1
miljoner kronor (återbetalda AFA-premier) bort
så blir det ett stort underskott på finansieringen.
Anledningen är främst att koncernstaben bedömer
socialnämnden och barn- och
utbildningsnämndens prognoser som osäkra. Det
finns ännu inga tydliga tecken på att beslutade
åtgärder gett effekt under 2015 vilket innebär att
en riskbuffert på 22 miljoner har lagts in för att ta
höjd för denna osäkerhet.

Kultur och fritidsnämnden -1,5 mnkr
Nordichallens stängning är den största
anledningen till underskottet. Enligt beräkningar
förväntas intäktbortfallet bli 1,8 miljoner kronor
och kostnadsökningen 2,7 miljoner kronor.
NAVI -2,1 mnkr
Orsaken till underskottet inom NAVI är
framförallt underskott inom Agera
(Arbetsgivarringen i Sundsvall).
Nämndernas positiva avvikelser

Kommunstyrelsen +92,4 mnkr
Orsaken till överskottet är huvudsakligen att
anslagen som kompenserar ökade löner och hyror
inte kommer att förbrukas. Även anslagen för
administration, kommunikationer och
näringslivsverksamhet förväntas visa positiva
resultat vid årets slut. Även lägre
uppvärmningskostnader på grund av
energieffektiviseringar, gynnsamt klimat,
överskott IT, lägre livsmedelsavtal, större antal
sålda portioner samt utökad städning ger effekter
för kommunstyrelsens serviceverksamheter.
Skatteintäkterna beräknas minska
Prognosen för skatteintäkterna och de generella
statsbidragen är enligt Sveriges kommuner och
landstings senaste prognos för skatteintäkter och
generella statsbidrag 39,0 miljoner kronor sämre
4
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.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för räntenettot, det vill säga skillnaden
mellan finansiella intäkter och finansiella
kostnader uppgår till 16,5 miljoner kronor vilket
är 43,7 miljoner bättre än budgeten. Orsaken till
förbättringen är främst lägre låneskuld eftersom
investeringstakten varit lägre än vad som tidigare
beräknats samt en lägre räntenivå.
Åtgärder för negativa avvikelser

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.
•
•

•
•
•

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

Trots beslut fattade i socialnämnden har
kostnadsutvecklingen och det ekonomiska
underskottet fortsatt att öka. I syfte att involvera
hela förvaltningen i arbetet och ansvaret för att
bryta kostnadsutvecklingen beslutade
socialnämnden 2015-08-26 § 135 att samtliga
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ekonomiskt ansvariga chefer i förvaltningen så
långt som möjligt ska begränsa sina kostnader
under resten av år 2015.
Barn- och utbildningsnämnden
I samband med delårsrapport januari-april
beslutade kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsnämnden uppmanas att besluta om
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin
verksamhet till tilldelad budgetram. (KS-201500471-1) §236. Nämnden tog beslut om
sparåtgärder 2015-09-23, § 142. Beslutet innebär
att timvikarie-, anställnings- och inköpsstopp
införs omgående.
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. I samband med beslutet om
kompletteringsbudget utökades investeringsbudgeten med 18,0 miljoner kronor för gator och
vägar i anslutning till nya E 4. Investeringsanslag
överförda från tidigare år uppgår till 1 017,8
miljoner kronor, vilket gör att investeringsbudgeten totalt uppgår till 1 806,8 miljoner
kronor 2015.
Nettoinvesteringarna uppgår efter andra tertialet
till 365,9 miljoner kronor och prognosen för hela
året till 592,8 miljoner kronor (579,3 i delårsrapport 1). Prognosen innebär att det vid årets slut
skulle återstå 1 201,0 miljoner kronor av
budgeterade investeringsmedel. Det skulle
innebära att ej förbrukade investeringsmedel
skulle öka med 183,2 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 151 miljoner kronor.
Investeringsmedel från tidigare år är 306,8. En
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uppskattning är att 163,8 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.
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.
Inre hamnen, kajer - kajupprustning
Selångersån
Byggarbetena beräknas vara avslutade under
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
I september har den nya bron öppnat för
begränsad trafik. Under november kommer bron
att vara färdig med full kapacitet. Det underskott
som redovisas på projektet täcks inom anslaget
för väghållning.
Sundsvalls stenstad (vardagsrum)
Upprustningarna av Oasen och Magasinsparken
är avslutade. Hedbergska parken är invigd efter
upprustning. Byggstarten för Stora torget är
planerad till hösten 2015. Den stora
upprustningen startar våren 2016 och beräknas
vara klar hösten 2016. På Olof Palmes torg pågår
entreprenadarbeten som planeras vara klara i
slutet av november.
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Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)
Stadsbyggnadsnämnden planerar att använda
medlen till upprustning av park- och grönstråk
läng Sidsjöbäcken inkl. gång och cykelvägar,
utökad parkeringsyta för allmänna
besöksparkeringar och upprustning av
Köpmangatan.
Birsta (infrastruktur)
Medel till detaljplanearbetet och åtgärder enligt
den åtgärdsvalsstudie som pågår.
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. Projekt Green
highway kommer att förbruka 3,2 miljoner kronor
och det avser ersättning till Sundsvall Elnät för
laddningsstolpar.
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•
•
•

upprustning av Sporthallsbadet
modernisering och tillbyggnationer av
”Teaterkvarteren”
samt utbyte och förstärkning av tak på
Nordichallen

Investeringar inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
En ny pistmaskin för 2,5 miljoner kronor har
köpts in till Sidsjöbacken. Upphandlingen av en
ny bokbuss är inne i sitt slutskede och invigning
beräknas under hösten. När det gäller anslaget till
Norra berget/kulturarv, har kultur- och
fritidsnämnden tagit beslut om investeringar på 3
miljoner kronor som är med i prognosen för 2015.
Exploateringsprognos 2015

Utgifterna inom exploateringsverksamheten
uppgår till -50,3 miljoner kronor till och med
april. Prognosen för hela året uppgår till -28,1
miljoner kronor.
Exempel på pågående exploateringar är
Korsta/Petersvik, Kubikenborg vid Kumo, Nolby
industriområde, Stockviks industriområde och
Inre hamnen.

Prognosen för fastighetsinvesteringar uppgår till
379,5 miljoner kronor vilket är en ökning från
2014 då utfallet var 260 miljoner kronor.
Prognosen har ökat med drygt 80 miljoner kronor
sedan delårsrapport 1. Det beror på att några
projekt bedrivits i snabbare takt. Det gäller
Teaterkvarteren, Nordichallen och nya
äldreboenden. Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms uppgå
till 767,2 miljoner kronor inför 2016.

Koncernen

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.

Resultatet för hela kommunkoncernen uppgår för
perioden januari - augusti till 226,3 miljoner
kronor vilket är i samma nivå som resultatet
föregående år. I resultatet ingår dock i år en
jämförelsestörande post på 40,1 miljoner kronor
på grund av att kommunen har fått återbetalning
av premier från AFA. Någon mer återbetalning
från AFA beräknas inte komma kommunen
tillgodo i framtiden.

För närvarande pågår cirka 120 olika projekt av
varierande storleksordning och med varierande
projekttid. Några av de större projekten är
• ombyggnad av äldreboendena Granlunda,
och Heffnersgården
• nytt äldreboende på Norra kajen

Resultat
Januari-augusti

Januari-december

2015

2014

2014

2013

Resultat exkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

186,2

225,3

39,5

127,4

Resultat inkl.
jämförelsestörande
poster, mnkr

226,3

225,3

39,5

184,6

Stadsbackenkoncernen redovisar för perioden ett
utfall på 105,3 miljoner kronor vilket är cirka 48
miljoner kronor bättre än samma period
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föregående år. Resultatet ligger i nivå med vad
som budgeterats.
Prognosen visar överskott

Resultatprognosen för hela koncernen uppgår till
118,8 mnkr. Den främsta orsaken till det
beräknade överskottet är Stadsbackenkoncernen
där prognosen uppgår till 105,3 mnkr.
Prognostiserade resultatförbättringar för
Sundsvall Vatten (7,2 mnkr), Stadsbacken
moderbolag (6,5 mnkr), Midlanda Flygplats
(1,4 mnkr) och SKIFU (1,1 mnkr) mer än väl
överväger de negativa avvikelserna för Sundsvall
Energi (-4,2 mnkr) och Sundsvall Logistikpark
(-1,1 mnkr).

Delårsrapport januari-augusti 2015

2015 ökat från 23,4% till 24,6% vilket framförallt
beror på det positiva resultatet i augusti. Men
eftersom årsprognosen är lägre kommer soliditen
att sjunka fram till årsskiftet och då uppgå till
ungefär samma nivå som förra årsskiftet.
Koncernens soliditet är drygt 4 procent om
pensionsförpliktelserna räknas in. Jämförbara
kommuner hade i bokslutet 2014 en
genomsnittlig soliditet på cirka 15 procent.
Sundsvalls kommunkoncerns soliditet bör vara i
paritet med dessa kommuner och därmed öka
med drygt 10 procentenheter.

Fortsatt låg soliditet

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan,
det vill säga hur stor andel av tillgångarna som
finansieras med eget kapital. Soliditeten har under
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Driftredovisning
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget
2015

Utfall
150831

Utfall
140831

Prognos

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse

-531,3

-260,7

-233,8

-438,9

92,4

administration

-111,0

-66,4

-64,4

-109,5

1,5

hushållsavfall

0,0

-1,3

-1,9

3,0

3,0

räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
intern service
Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet

-83,7

-59,8

-55,9

-84,6

-0,9

-149,6

-78,5

-80,8

-141,7

7,9

-35,8

-26,9

-23,4

-32,4

3,4

-3,8

-4,6

-6,3

-1,2

2,6

-115,0

-33,6

-15,0

-55,1

59,9

-32,4

-21,6

-21,4

-32,4

0,0

0,0

32,0

35,3

15,0

15,0

-2 070,3

-1 322,7

-1 278,6

-2 085,2

-14,9

-524,4

-346,8

-336,8

-527,5

-3,1

-1 047,1

-719,4

-671,1

-1 060,0

-12,9

-330,0

-218,7

-220,2

-346,0

-16,0

-22,3

-16,5

-17,6

-22,3

0,0

-144,7

-19,9

-31,8

-127,6

17,1

-1,8

-1,4

-1,1

-1,8

0,0

-1 768,3

-1 309,7

-1 231,4

-1 943,3

-175,0

-425,7

-296,8

-274,2

-435,2

-9,5

individ- och familjeomsorg

-313,8

-230,8

-211,0

-347,3

-33,5

äldre- och handikappomsorg

-938,5

-723,9

-690,2

-1 049,9

-111,4

Socialnämnd
omsorg om funktionshindrade

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet
Kultur- och fritidsnämnd

0,0

2,9

1,6

0,0

0,0

-87,5

-59,1

-55,9

-108,1

-20,6

-2,8

-2,0

-1,7

-2,8

0,0

-344,8

-217,2

-216,5

-346,1

-1,3

kulturverksamhet

-130,1

-76,6

-78,4

-127,2

2,9

fritidsverksamhet

-196,1

-132,3

-128,7

-200,6

-4,5

konsument- och energirådgivning

-2,7

-1,7

-1,9

-2,7

0,0

-14,4

-5,6

-6,5

-14,1

0,3

-1,5

-1,0

-1,0

-1,5

0,0

-226,2

-136,4

-139,8

-230,9

-4,7

-11,1

-8,9

-13,3

-15,1

-4,0

infrastruktur

-37,3

-29,4

-24,9

-39,6

-2,3

väghållning

-139,0

-76,3

-88,9

-140,9

-1,9

park

-18,1

-12,9

-13,6

-18,1

0,0

administration och övrigt

-19,0

-7,7

1,9

-15,5

3,5

-1,7

-1,2

-1,0

-1,7

0,0

administration och övrigt
politisk verksamhet
Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning

politisk verksamhet

Ack. över/
underskott IB 2015
105,4

60,9

-82,4

24,7

74,3

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

-142,3

-95,3

-79,6

-144,4

-2,1

arbetsmarknad

-66,8

-44,2

-40,4

-67,8

-1,0

vuxenutbildning

-66,8

-44,1

-38,0

-66,8

0,0

integration
administration och övrigt
politisk verksamhet

0,0

0,9

0,3

0,6

0,6

-7,6

-6,8

-0,7

-8,9

-1,3

40,2

-1,1

-1,1

-0,8

-1,5

-0,4

Miljönämnd

-16,8

-9,6

-10,7

-15,9

0,9

förebyggande och granskande miljöarbete

-15,5

-8,7

-9,9

-14,6

0,9

politisk verksamhet

-1,3

-0,9

-0,8

-1,3

0,0

Lantmäterinämnd
Överförmyndarnämnden Mitt

-2,1
-9,5

-0,1
-7,0

-1,3
-5,1

0,0
-9,5

2,1
0,0

0,8
2,9

Kommunrevision

-2,9

-0,7

-0,6

-2,9

0,0

1,9

Valnämnd

-0,1

-0,1

1,7

-0,1

0,0

2,1

0,1
-5 114,5

6,8
-3 352,7

-6,4
-3 202,1

3,3
-5 214,1

3,2
-99,6

234,2

Finansiering
SUMMA

3,4
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Investeringsredovisning
Investeringar, mnkr

Budget
2015

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse
Internlåneram
Förvaltningsfastigheter
Sporthallsbadet
Utveckling av Sundsvall
Fastigheter verksamhetsanpassn.
Spontanidrottsplatser
Njurunda Prästbol 1:118 internlån
Skyddscenter Fillan internlån
Koncernstaben kontorsmöbler
Container materialberedskap
IT-service möbler, kylaggregat
Hamnen
Parboendegaranti
E4 Sundsvall
Resecentrum
Parkeringshus
Järnvägen centrum
Evenemangsarena
Green Highway
Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)
Medfinansiering Tunadalsbanan
Summa

-24,9
-526,0
-35,0
-10,0

-24,9
-965,0
-59,5
-105,0
-10,0
-2,0
-3,2
-2,0
-0,2
-1,0
-1,3
-19,3
-5,0
0,3
-47,4
-14,5
-2,2
3,0
-11,2
-12,7
-5,8
-1 288,9

0,0
-254,4
-0,4
0,0
-0,9
0,0
-1,7
0,0
-0,2
0,0
-0,6
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,7
0,0
-260,0

0,0
-365,9
-2,5
0,0
-5,9
0,0
-3,2
-2,0
0,0
-1,0
-1,3
-2,7
0,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
-3,2
-12,7
0,0
-400,8

24,9
599,1
57,0
105,0
4,1
2,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
16,6
5,0
-0,3
47,0
14,5
2,2
-3,0
8,0
0,0
5,8
888,1

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

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

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

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

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

-2,7
-0,2
-2,9

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

0,0
2,8
2,8

-23,8

-7,0
-0,4
-24,1
-1,0
-2,0
-2,0
-36,5

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

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

0,4
0,0
21,1
0,0
1,5
2,0
25,0

0,0

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

0,0
-0,1
-0,1

0,0
-0,1
-0,1

1,5
0,0
1,5

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

-3,2
-2,0
-0,2
-1,0
-4,0
-1,0

-607,1

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

Barn- och utbildningsnämnd
Internlån
IT
Inventarier och utrustning
Summa

-0,3
-5,0
-6,0
-11,3

-2,8

Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel
Summa

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

-2,0

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

-2,4
-0,3
-6,0
-1,0
-1,0
-2,0
-12,7

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

NAVI
Tekniklyft
Inventarier
Summa

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

1,7
-1,1

Socialnämnd

-2,0

-1,0
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Investeringsredovisning fortsättning
Investeringar, mnkr

Budget
2015

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos

Budgetavvikelse

-34,2
-3,0
0,0
-12,0
0,0
-10,0
-1,0
0,0
-0,2
-3,0
0,0
-7,0
-37,0
0,0
-16,8
-3,0
-1,8
0,0
-9,0
-5,5
-4,0
-12,0
-0,2
-3,1
0,0
0,0
-1,0

Stadsbyggnadsnämnd
-5,0
-1,0

-151,0

-306,8

-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
-23,6
-6,7
-13,0
-20,0
-20,0
3,5
0,0
-457,8

-0,3
-0,3

-2,3
-2,3

-2,6
-2,6

0,0
0,0

0,0
0,0

2,6
2,6

-789,0

-1 017,8

-1 806,8

-365,9

-592,8

1 201,0

Budget
2015

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos

Budgetavvikelse

116,5

116,5

-50,3

-28,1

-144,6

Exploatering Alliero 21 fd Berners

-1,9

-1,9

0,0

0,0

1,9

Exploatering Sidsjö fd sjukhusområdet

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,3

114,3

114,3

-50,3

-28,1

-142,4

Inre hamnen, kajer
Maskiner och utrustning
Birsta (infrastruktur)
Väghållning
Parkeringsanläggning centrum
Gång och cykelvägar
Offentlig belysning
Belysning landsbygd
Trädplanteringar (utemiljö)
Exploateringspott (SBN)
Parkeringsskyltning
Norra Kajen
Bergsåkersbron
Logistikparken
Sundsvalls vardagsrum
Utveckling kommundelscentum
Gemensamt, maskiner och bilar (gatu)
Kollektivtrafikprojekt
Utvecklad kollektivtrafik
Utveckling av Sundsvall infrastruktur
Parklyftet
Gator och vägar i anslutning till E4
Broparker i anslutning till E4
Broar,dammar, hamnar
Industrispår bangården
Logistikparken
Inköp av fastigheter
Övrigt
Summa

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

-12,0
-5,0
-2,0
-10,0
-15,0
-5,0
-18,0
-10,0

-37,6
2,0
-49,8
-2,1
-15,0
-5,9
0,4
-0,4
-38,3
-2,5
2,4
-31,4
-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

-29,1
-0,1
0,0
-7,0
0,0
-5,7
-0,6
0,0
0,0
-0,1
0,0
-3,0
-20,8
0,0
-8,5
-1,6
-1,8
0,0
-6,0
0,0
-2,0
-2,8
-0,1
-0,2
0,0
0,0
-3,2
0,0
-92,6

-163,8

8,4
-4,0
49,8
5,1
15,0
10,9
-0,4
7,0
0,2
50,3
2,5
5,6
-5,6
0,0
33,6
9,4
0,7
3,6
12,7
24,5
1,2
11,6
6,5
-3,1
20,0
20,0
-4,5
0,0
281,0

Miljönämnd
Maskiner och utrustning
Summa
Summa

Exploateringsredovisning
Stadsbyggnadsnämnd
Exploatering inklusive Birsta

Summa

0,0
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Medarbetare
Arbetsgivarpolitisk strategi
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
Kommunfullmäktige har delegerat de
kommunövergripande arbetsgivarfrågorna till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin
tur delat ansvaret för frågorna mellan
kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott och tjänstemännen. Sedan juni
2014 har förhandlingsdelegationens uppgifter
flyttats till tjänstemännen. De arbetsgivarfrågor
som inte delegerats till kommunstyrelsen har
delegerats till nämnderna.
Det sätt som vi för närvarande hanterar
arbetsgivarfrågorna gör att vi internt uppfattar
oss som och externt uppfattas som flera
arbetsgivare. Hela Sundsvalls kommun behöver
agera utifrån samma grunder för att vi ska
kunna leva upp till den arbetsgivarpolitiska
strategins målsättning om att uppfattas som
”EN” attraktiv och professionell arbetsgivare.
Tillämpning av lagar och avtal måste vara lika
oavsett arbetsplats.
Personalnämnd
För att Sundsvalls kommun ska kunna arbeta
med att uppfylla den arbetsgivarpolitiska
strategin och för att på ett effektivt sätt kunna
följa upp och arbeta med de arbetsgivarfrågor
som är kommungemensamma, behöver
ansvaret tydliggörs och struktureras.
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Den 22 juni 2015 beslutade
kommunfullmäktige att inrätta en
personalnämnd vid sundsvalls kommun.
Genom att flytta ansvaret för de
kommungemensamma arbetsgivarfrågorna som
i dag delegerats till kommunstyrelsen, till den
nybildade personalnämnden, förstärks
målbilden att bli ”EN” attraktiv och
professionell arbetsgivare.
Personalnämnden blir en tydlig hemvist för
arbetsgivarfrågor och ger därmed en stabil
grund för samt ett tydligt fokus på dessa frågor.
Någon beslutaderätt för arbetsgivarfrågor
flyttas idag inte från nämnderna.
Personalnämnden blir också
pensionsmyndighet vid Sundsvalls kommun.
Pensionsmyndigheten är den nämnd som ska ha
till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelser.
Koncernstaben har fått i uppdrag att återkomma
med förslag till ett reglemente för
personalnämnden, budget samt därefter
fastställa behövliga ändringar i
kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning. Detta arbete pågår just nu.
Målet är att personalnämnden kan vara igång
tidig vår 2016.

En ny styrmodell för HR-processer

En ny styrmodell för HR-processer har införts.
Den funktionella styrgruppen består av HRdirektören som ordförande samt av HRchef/motsvarande från förvaltningar och bolag.
Uppdraget avser styrning och utveckling av
verksamhetsstöd inom hela HR-området för
hela kommunen.
HR-samrådet ersätter det tidigare HRnätverket. HR-samrådet är ffa ett forum för
utbyte, information och förankring i HR-frågor.
I HR-samrådet är förvaltningar och bolag
representerade av HR-chef/HR-strateg/motsv.
Medarbetarundersökning
Under september genomförs en
medarbetarundersökning. Den syftar till att
mäta arbetsmiljön, hållbart medarbetarengagemang samt kommunikativt ledarskap.
Mätningen ger oss nyckeltal för dessa tre
områden och vilka vi sedan kan förhålla oss
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till. Kommunfullmäktige har uttalat att
nyckeltalen för dessa områden ska vara bättre
än 75 inom Sundsvalls kommun. Till resultatet
av medarbetarundersökningen läggs också den
aktuella sjukfrånvaron i %. Vi strävar efter
komma ner till 3,5 % i sjukfrånvaro.
Under hösten hålls seminarier med chefer för
att belysa hur vi kan tolka och arbeta med
resultatet på enhetsnivå.

Kompetensförsörjning

Sundsvalls kommun är Sundsvalls största
arbetsgivare med ca 7 000 tillsvidareanställda.
Inom de närmaste 7 åren kommer ca 1 450 av
våra medarbetare att fylla 65 år. Det innebär att
risken är stor att drygt 20 % av våra
medarbetare innan år 2021 väljer att pensionera
sig.
En av våra stora utmaningar är därför att arbeta
med kommunens och regionens kompetensförsörjning. En effektiv styrning och
uppföljning av den arbetsgivarpolitiska
strategin möjliggör att vi skapar helhetssyn och
långsiktighet för hur kommunen ska attrahera,
utveckla och behålla kompetens.
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Ett arbete har påbörjats som syftar till att ta
fram en enkel kompetensförsörjningsplanering.

Fackliga förutsättningar
Ett projekt har inletts i samverkansanda
avseende fackliga förutsättningar. Syftet är att
se över vilka förutsättningar våra fackliga
ombud arbetar under och bestämma ett
regelverk för till exempel tid för utbildning,
kringutrustning och liknande.
2015-07-31

2014

2013

Tillsvidareanställda

7 018

6 844

6 768

Sjukfrånvaro total

8,3 %

6,9 %

6,7 %

63,3 %

57,3 %

55,4 %

96,4 %

96,2 %

95,9 %

K 95,9 %
M 98,5 %
K 82,7 %
M 17,3 %

K 95,7 %
M 98,3 %
K 82,8 %
M 17,2 %

K 95,4 %
M 98,3 %
K 82,7 %
M 17,3 %

Långtidssjukfrånvaro
av total sjukfrånvaro
Sysselsättningsgrad i
snitt
Sysselsättningsgrad i
snitt kvinnor/män
Könsfördelning
tillsvidareanställda
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Nämnder
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.
Kommunstyrelsens resultat för perioden
januari till augusti uppgår till 92,4 miljoner
kronor. Av det totala utfallet svarar intern
service för 31,5 miljoner kronor.

Kommunikationer/kollektivtrafik

Budget

Redovisat
tom

administration

-111,0

-66,4

-64,4

-109,5

1,5

hushållsavfall

0,0

-1,3

-1,9

3,0

3,0

räddningstjänst

-83,7

-59,8

-55,9

-84,6

-0,9

kommunikationer

-149,6

-78,5

-80,8

-141,7

7,9

-35,8

-26,9

-23,4

-32,4

3,4

-3,8

-4,6

-6,3

-1,2

2,6

-115,0

-33,6

-15,0

-55,1

59,9

-32,4

-21,6

-21,4

-32,4

0,0

0,0

32,0

35,3

15,0

15,0

-531,3

-260,7

-233,8

-438,9

92,4

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

Redovisat
tom Prognos Differens
prognosbudget
2015 augusti 2015 augusti 2014
2015

Nedan förklaras avvikelserna för
kommunstyrelsens verksamheter;
Administration

Koncernstaben har i april fått anslag för

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 ungefär 5 % av omsättningen, cirka
3,5-4 miljoner kronor.

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.

Kommunstyrelsens samlade prognos efter
augusti månad visar på ett överskott på 92,4
miljoner kronor. Kommunstyrelsen exklusive
service och teknik prognostiserar för
närvarande ett överskott om 77,4 miljoner
kronor. Det beror i huvudsak på att anslagen
som kompenserar ökade löner och hyror inte
kommer att förbrukas. Även anslagen för
administration, hushållsavfall,
kommunikationer och näringslivsverksamhet
förväntas visa positiva resultat vid årets slut.

Nettokostnad per verksam het, m nkr

Hushållsavfall

Räddningstjänst

Prognostiserar överskott

Kom m unstyrelsen

förbrukning av tidigare års överskott och
därutöver fått 5 miljoner kronor för
sjukfrånvaroprojektet SAM-KLANG. Intäkterna
för detta är periodiserade så en del har erhållits
för perioden januari-augusti. Kostnaderna har
hittills i år varit relativt små och projektet
redovisar ett större positivt utfall. Med
utgångspunkt av att medel för ovannämnda
projekt kommer igång som de ska, så
prognostiserar koncernstaben ett överskott om
1,5 miljoner kronor.

I delårsrapport 2 väljer koncernstaben att
prognostisera ett nollresultat för verksamheten
Kollektivtrafik, vilket är lika som i delårsrapport
1. Koncernstaben konstaterar utifrån de underlag
som hittills presenterats av. Kollektivtrafikmyndigheten för 2015 samt de egna beräkningar
som gjorts inför delårsrapporten så borde
verksamheten visa ett nollresultat mot budget. I
prognosen ingår då att slutavräkningen för 2014
blev 2 miljoner kronor sämre än vad som ingick i
bokslut 2014. Budgeterat anslag för täckning av
Sundsvalls andel av flygplatsens underskott 2015
kommer inte att behöva ianspråktas. Det innebär
att hela anslaget på 7,9 miljoner kronor redovisas
som överskott i kommunstyrelsens budget.
Sundsvalls andel (84 %) av beräknat underskott
på 3,9 miljoner kronor i Midlanda Fastigheter
AB kommer istället för 2015 att regleras mot
värdet på kommunens aktier i Midlanda AB.
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Näringslivsverksamhet

Anslaget till näringslivsåtgärder,
marknadsföring och turism beräknas redovisa
ett överskott på 3,4 miljoner kronor 2015.
Detta beror på att anslag i MRP 2015 för
Brämön/Löran på 2,4 miljoner kronor och
Convention Bureau på 1,6 miljoner kronor
inte kommer att förbrukas som planerat.
Hamnverksamhet

Övergången till komponentavskrivningar har
medfört ökade kostnader för avskrivningar på
SILO-anläggningen i Tunadalshamnen med
657 tkr. Intäkterna för nyttjanderättsavgiften
från hamnbolagen beräknas bli lägre än
budgeterat pga. den låga STIBOR-räntan.
Övrig kommungemensam verksamhet

Koncernstaben bedömer att anslaget för
personalkostnadsökningar kommer att
redovisa ett överskott på 55 miljoner kronor.
Jämfört med delårsrapport 1 är det 15
miljoner kronor bättre. Samtliga avtal är nu
färdigförhandlade.
I planeringsförutsättningarna för MRP 20152018 minskades anslaget med 25 miljoner
kronor på grund av att nivån sedan 2012 varit
för högt budgeterad. Beräkningen för 2015
och framåt utgick från att inflation med mera
skulle varit lite högre innebärande att
lönenivåer också skulle ökat lite mer. I stort
sett alla avtal är numera ”sifferlösa” i
antingen procent eller kronor. I förslaget till
MRP 2016-2018 föreslås anslaget ligga kvar
på oförändrad nivå. Detta utifrån de SKL:s
rekommendationer till kommunerna då de
befarar en ökad inflation.
Koncernstaben har konstaterat att
investeringstakten för 2015 samt även
förbrukning av tidigare års budgeterade
investeringar inte är 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. Bedömningen är
därför att anslaget kommer att redovisa ett
överskott på 10 miljoner kronor. Jämfört med
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årets första delårsrapport är det 5 miljoner kronor
bättre.
Intern service prognostiserar överskott

Efter augusti månad uppvisar service- och
tekniks verksamheter ett överskott med 21,7
miljoner kronor vilket med beaktande av den
normala variationen i utfall är ett resultat inom
plan. Både intäkterna och kostnaderna har
minskat under andra tertialet till följd av
överföring av verksamhet från service- och
teknik till servicecenter fr.o.m. 1 maj.
För service- och tekniks verksamheter
prognostiseras ett överskott med 15 miljoner
kronor. Den positiva avvikelsen beror på i
huvudsak på lägre uppvärmningskostnader pga.
energieffektiviseringar, gynnsamt klimat,
överskott IT, lägre livsmedelsavtal, större antal
sålda portioner samt utökad städning. Prognosen
inrymmer förändrad hantering av
underhållskostnader (som flyttas delvis till
investeringsredovisningen) i samband med
införande av komponentavskrivning. Resultatet
påverkas dock inte totalt sett eftersom
motsvarande reglering kommer att göras med
koncernstaben. Prognosen inrymmer även
särskilda extraordinära kostnader såsom flytt av
tvättstuga, omställningskostnader i samband med
införande av servicecenter samt kostnader för
saneringsobjekt.
Den 1 maj startade kommunen ett servicecenter
för IT, ekonomi och HR vilka är organiserade
under kommunstyrelsen. Verksamheterna
redovisar ett överskott på 9,8 miljoner kronor för
perioden maj till augusti. Verksamheternas totala
utfall för 2015 bedöms bli enligt budget.
Investeringar

Utfallet för investeringar för kommunstyrelsens
verksamheter uppgår totalt till 260 miljoner
kronor. Av dessa 260 miljoner kronor avser
254,4 miljoner kronor förvaltningsfastigheter.
För hela året prognosticeras ett utfall på 400,8
miljoner kronor.
Budgetavvikelsen för investeringarna beror
främst på investeringsprojekt som ännu inte har
färdigställts. Den största delen är åtgärder som
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finns upptagna i investeringsbudgeten på
övergripande plan men där hyrande
förvaltning ännu inte beställt projektstart. För
närvarande pågår cirka 120 olika projekt av
varierande storleksordning. Några av de större
projekten är:
• Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad
av 3 äldreboenden. Granlunda (om och
tillbyggnad) Norra kajen (nybyggnad)
och Heffnersgården (nybyggnad).
Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad
i sin helhet planeras vara klart i etapper
under 2016-2017.
• Ombyggnad, tillbyggnad av
Sporthallsbadet. Omprövning av
omfattning pausar arbetet tills vidare.
• Ombyggnad, tillbyggnad av
”Teaterkvarteren”. Omfattande
ombyggnation av Konsertteatern och
Sundsvalls teater ”Kassören” med syfte
att integrera utvecklingen.
• Utbyte och förstärkning av tak på
Nordichallen. Utbytet/förstärkningen i sin
helhet planeras vara klart 2016.
• Energisparprojekt. För i första hand äldre
fastigheter med åtgärder i varierande
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omfattning där målet är att totalt minska
energiförbrukningen med 20 % till och med
år 2021.
Medarbetarenkät på gång

Under september månad kommer en
medarbetarenkät att genomföras i kommunen.
Enkäten är indelad i fem områden:
1. Hållbart medarbetarengagemang
2. Medarbetarutvecklingssamtal och
arbetsplatsträffar
3. Kommunikativt ledarskap
4. Nyckeltal för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet
5. Förvaltningens egna frågor
Enkätens utfall för koncernstaben och service
och teknik kommer att återrapporteras i
kommunstyrelsens årsredovisning för 2015.
En kompetensförsörjningsplan kommer att tas
fram under 2016.
Sjukfrånvaron är mätt till 3,86 % för
koncernstaben i augusti och 6,13 % för
verksamheten service- och teknik. Ett arbete
pågår för att identifiera och sänka sjukfrånvaron
för den kommunala verksamheten som helhet.
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Barn- och utbildningsnämnd

skall vara sammanställda i slutet av september.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
förskola, grundskola och gymnasium.
Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls
kulturskola som bedriver undervisning i bild,
dans, drama och musik. Nämnden betalar
även ut bidrag till fristående skolor i
kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
utfall på 57,5 miljoner kronor för perioden,
vilket är en försämring med 34,2 miljoner
kronor i jämförelse med fjolåret. Orsaken till
kostnadsökningen är främst kostnader för
förstelärartjänster som tillsattes 2014 samt
högre personalkostnader i övrigt. Ökade
kostnader på grund av fler anställda uppgår
till 34,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 60
tjänster.
Prognostiserar underskott

Prognosen för hela året är ett beräknat
underskott med 14,9 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.
Nettokostnad per
verksam het, m kr
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet
Sum m a

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom Prognos Differens

2015 augusti 2015 augusti 2014

2015

-524,4

-346,8

-336,8

-527,5

-3,1

-1 047,1

-719,4

-671,1

-1 060,0

-12,9

-330,0

-218,7

-220,2

-346,0

-16,0

-22,3

-16,5

-17,6

-22,3

0,0

-144,7

-19,9

-31,8

-127,6

17,1

-1,8

-1,4

-1,1

-1,8

0,0

-2 070,3

-1 322,7

-1 278,6

-2 085,2

-14,9

Barn och utbildningsförvaltningens prognos
för 2015 är ett underskott på 14,9 miljoner
kronor. Prognosen i delårsrapporten är
uppdaterad för skolområdena elevhälsa,
skolutveckling och Alnö/Ljustadalen samt för
gemensamma funktioner. I tabell ovan finns
elevhälsa, skolutveckling och gemensamma
funktioner under verksamheten
”administration och övrigt”. Prognosarbetet
för förskolor, grundskolor och
gymnasieskolorna pågår och prognoserna

Det prognostiserade underskottet i
delårsrapporten som avser förskola, grundskola
och gymnasiekolorna är prognosen från maj
månad, undantaget ett skolområde.
Bedömningen var i maj 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. Sammantaget
är detta ett underskott 32 miljoner kronor.
Gemensamma kostnader visar på ett överskott på
17,7 miljoner kronor. Överskottet beror på
interimsposter från 2014 för skolskjuts och
interkommunalersättning, kostnaderna uppgår ej
till den kostnad som bokfördes på 2014.
Överskottet avser även några andra poster som ej
är i nivå med budget. Det som avviker är antal
skolpeng (för antal elever) som utbetalas,
interkommunal ersättning (lägre kostnader),
föräldraavgifter (högre intäkter), högre
hyreskostnader, tilläggsbelopp, lägre statsbidrag
från skolverket och migrationsverket, satsning
simundervisning samt riktad bidrag till
Nivrenaskolan.
Åtgärder

I samband med delårsrapport januari-april
beslutade kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsnämnden uppmanas att besluta om
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin
verksamhet till tilldelad budgetram. (KS-201500471-1) § 236. I nämndens rapportering går det
inte att särskilt utläsa några beslut utifrån
kommunfullmäktiges uppmaning.
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. Avrapportering kommer att ske under
höstterminen.
Inom skolområdena för grund- och förskolor är
prognosen underskott för tre skolområden och
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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 enheter som har
underskott i sin prognos.
För Alnö/Ljustadalens skolområde har ett
analysarbete gjorts tillsammans med
enheterna inom skolområdet. Skolområdets
nya prognos är ett underskott på -8,6 miljoner
kronor. Barn och utbildningsnämndens
arbetsutskott beslutade den 3 juni att
Alnö/Ljustadalens skolområde skall göra en
åtgärdsplan. Arbete med åtgärdsplaner pågår
inom skolområdet och kommer att redovisas i
samband med prognos och månadsrapport i
oktober, enligt beslut i nämnden.
Haga skolområde har i sin prognos ett
underskott på 3 miljoner kronor. Inom
skolområdet är det Hagaskolan som har ett
prognostiserat underskott på 4,6 miljoner
krononor. Övriga enheter inom skolområdet
har prognoser med överskott.
Hagaskolan arbetar (BUN-2015-00303) med
förslag till handlingsplan i samarbete med
CFK (centrum för kunskapsbildning).
Handlingsplan skall presenteras i oktober.
Skolan skall i samarbete med ekonomienheten
ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.
Matfors/Stöde skolområde är det tredje
skolområdet som har en prognos med
underskott. Skolområdets prognos är ett
underskott på -2,5 miljoner kronor. Ett arbete
är påbörjat med att förbättra Stöde skolas
ekonomi och bedömningen är att viss effekt
av detta kommer i år, men troligen till större
del under 2016.
Personalkostnaderna har ökat

En stor orsak till att nämndens resultatnivå är
lägre än 2014 är att personalkostnaderna har
ökat med hela 6,88 % vilket motsvarar 56
miljoner kronor.
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Differens
m ellan
augusti Förstelärare Löneökning
Skolform
förskola

Sem ester- Personalför
löneskuld
ändringar

2014-2015
-5,6

-2,3

-36,8

-2,0

-8,0

-26,8

gymnasieskola

-5,9

-0,2

-2,0

-3,7

administration och övrigt

-3,3

semesterlöneskulden

-2,1

grundskola

Sum m a

-7,9

-56,0

-1,1

-2,2
-2,1

-2,2

-16,7

-2,1

-35,0

I tabellen ovan framgår hur stor del av
personalkostnadsökningen som är för
förstelärare, löneökning, semesterlöneskuld och
vad som är förändringar i personal. Förändringar
i personal ses som ökade personalkostnader som
beror på fler anställda, 34,7 miljoner kronor
vilket motsvarar drygt 60 tjänster. Övriga
kostnader har ökat med 32 miljoner kronor vilket
är en ökning med 5 %.
Investeringar i inventarier

De investeringar som gjorts under året avser
inventarier och möbler för bättre arbetsmiljö
inom förskola och administration, utrustning till
slöjdsal samt utrustning till yrkesgymnasieprogram. Under 2014 förbrukades del av 2015
års investeringsbudget vilket bör innebära
mindre investeringar under 2015. Ett omtag görs
av lokalförsörjningsplanen med anledning av
förändringar kring finansiering och budgetering.
En reviderad lokalförsörjningsplan kommer
under höstterminen.
Arbete för minskad sjukfrånvaro

Kommunfullmäktige har beslutat om en
koncernplan för arbetsmiljö som ska tillämpas i
förvaltningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med
koncernstaben för att minska sjukfrånvaron inom
förvaltningens verksamhet. I projektet SAMKLANG och Styrkelyftet deltar förvaltningens
medarbetare med syfte att minska sjukfrånvaro
och öka den totala yrkeskompetensen. En ny
ledningsorganisation infördes från och med 1 juli
vilken innebär färre anställda per operativ chef
inom grund- och gymnasieskolorna. Ytterligare
rekrytering pågår under hösten 2015.
Sveriges bästa skola 2021

Arbetet med Sveriges bästa skola fortsätter.
Under våren har ett antal möten med
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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.
Sedan hösten 2014 har en rad insatser
påbörjats för att höja skolresultaten som en
del av målet att skapa Sveriges bästa skola
2021. För att få bättre resultat inom
matematik har 230 lärare genomfört
mattesatsningen Matematiklyftet. Ytterligare
50 lärare påbörjade fortbildnigen vid
årsskiftet. Under våren 2015 har en
forskningsavdelning inrättats som är kopplad
till den pedagogiska verksamheten, vilket är
unikt i Sverige. Den ska stärka den
vetenskapliga grunden för den verksamhet
som bedrivs i Sundsvalls förskolor och skolor.
En omfattande utbildningssatsning pågår i
Värdeskapande som pedagogik, baserad på
forskningsmetodik från Chalmers
entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset.
Sundsvalls kommun vinnare av
Guldtrappan

Delårsrapport januari-augusti 2015

I maj blev Sundsvalls kommun vinnare av
Guldtrappan – en utmärkelse för framgångsrik
digital utveckling i skolorna. Priset delades ut i
samband med konferensen Framtidens Lärande i
Stockholm. Utmärkelsen är instiftat på initiativ
av stiftelsen DIU och Sveriges kommuner och
landsting. Juryns motivering ”Sundsvall, för ett
inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark
ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling,
stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer,
såsom skolfederation, läromedelsförlag,
skoldatatek och högskola, där bitvis framsteg
uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning
men med utmaningen att vända elevresultaten.”
Bättre meritvärden

I mitten av juni fastställdes mervärdena för
årskurs 9 i Sundsvalls kommunala skolor och
skickades till Statistiska Centralbyrån (SCB).
Resultat visar en positiv trend. Det
sammanställda meritvärdet är 202,15 jämfört
med 191,73 för föregående år. Det ger en ökning
på 10,42 betygsenheter. De skolor som har ökat
sina meritvärden mest är Vibackeskolan,
Nivrenaskolan och Höglundaskolan.
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Socialnämnd

%) samt en kostnadsökning om 97,4 miljoner
kronor (6,7 %). Intäktsökningen om totalt 36,2
miljoner kronor fördelas på taxor och avgifter
med 4,1 miljoner kronor, migrationsbidrag om
15,0 miljoner kronor samt skattemedel om 17,0
miljoner kronor.

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg, omsorg om
funktionshindrade och socialpsykriatisk
verksamhet.
Negativt resultat

Ökade personalkostnader främsta orsak

Socialnämndens resultat för perioden
januari till augusti uppgår till en negativ
avvikelse mot budget med hela 130,9
miljoner kronor. Samma period i fjol
uppgick avvikelsen till -69,9 miljoner
kronor. Detta innebär att socialnämndens
verksamhet hittills har kostat 61 miljoner
kronor mer i år jämfört med i fjol.

Kostnadsökningen om totalt 97,4 miljoner
kronor fördelas enligt följande:
personalkostnader, 54,7 miljoner kr (5,8 %).
bidrag och köp av tjänst, 39,3 miljoner kronor.
övriga kostnader, 3,4 miljoner kronor.

Socialnämnden redovisar t o m augusti månad
ett negativt resultat om -130,9 miljoner
kronor. Jämfört med motsvarande period
föregående år så har resultatet försämrats med
61,3 miljoner kronor.
Nettokostnad
per verksam het, m nkr

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom Prognos Differens

2015 augusti 2015 augusti 2014

2015

omsorg om funktionshindrade

-425,7

-296,8

-274,3

-435,2

-9,5

individ- och familjeomsorg

-313,8

-230,8

-211,0

-347,3

-33,5

äldreomsorg

-938,5

-723,9

-690,2

-1 049,9

-111,4

0,0

2,9

1,6

0,0

0,0

-87,5

-59,1

-55,9

-108,1

-20,6

flyktingmottagande
adminsitration och övrigt
politisk verksamhet
Sum ma

-2,8

-2,0

-1,7

-2,8

0,0

-1 768,3

-1 309,7

-1 231,4

-1 943,3

-175,0

Orsaker till det negativa resultatet

Det sammantagna resultatet förklaras av
ekonomiska obalanser avseende:
• Ersatta hemtjänsttimmar hos
Socialtjänsten (beställaren) om 50
miljoner kronor.
• Placeringskostnader inom individ- och
familjeomsorgen om 23 miljoner kronor.
• Ännu ej verkställda ramreduceringar om
14 miljoner kronor.
• Obalans inom verksamheter i egen regi
om 56 miljoner kronor.
Intäkts och kostnadsökning

Socialnämnden redovisar för perioden
januari-augusti 2015, jämfört med
motsvarande period föregående år, en
intäktsökning om 36,2 miljoner kronor (2,6

Inom socialtjänstens beställarorganisation
redovisas en kostnadsökning om 46,0 miljoner
kronor (12,2 %) varav merparten avser köp av
tjänst. Ökningen avser dels ersatta
hemtjänsttimmar med cirka 20 miljoner kronor,
dels ökade placeringskostnader inom individoch familjeomsorgen med cirka 26 miljoner
kronor medan övriga kostnadsposter
sammantaget redovisar en oförändrad kostnad.
Vad gäller kostnadsökningen för ersatta
hemtjänsttimmar så återfinns i princip hela
kostnadsökningen under perioden januari-maj
2015 med den tidigare ersättningsmodellen
baserad på planerad tid. De ökade
placeringskostnaderna har dock kompenserats
med ökade migrationsintäkter om preliminärt
cirka 11 miljoner kronor för perioden januarijuni 2015.
Inom socialtjänstens verksamheter i egen regi
återfinns kostnadsökningen om 53,8 miljoner
kronor (5,8 %) inom samtliga affärsområden. Av
kostnadsökningen avser 50,4 miljoner kronor
ökade personalkostnader. Den fortsatta ökningen
av personalkostnader motsvarar större delen av
den ekonomiska obalans som redovisas för
perioden om – 56,6 miljoner kronor, där
verksamheterna inte klarat att ställa om
bemanningen i nivå med budget och ersättningar.
Socialnämnden prognos för helåret är en negativ
avvikelse på 175 miljoner kronor. 130 miljoner
kronor avser köp av tjänst, hemtjänsttimmar och
placeringar. 45 miljoner kronor avser
personalkostnader.
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Beviljade hemtjänsttimmar
Åtgärder

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 miljoner
kronor)
• Sänkta kostnader för externa köp av
boendeplatser och placeringar (7,5
miljoner kronor)
• Bemanna Rätt Hemtjänst (17,5 miljoner
kronor)
• Bemanna Rätt Äldreboende (30 miljoner
kronor)
• Översyn av organisation, bemanning och
övriga driftskostnader (40 miljoner
kronor)
Beslut om kostnadsbegränsning
Trots beslut fattade i socialnämnden har
kostnadsutvecklingen och det ekonomiska
underskottet fortsatt att öka. I syfte att
involvera hela förvaltningen i arbetet och
ansvaret för att bryta kostnadsutvecklingen
beslutade socialnämnden 2015-08-26 § 135
att samtliga ekonomiskt ansvariga chefer i
förvaltningen så långt som möjligt ska
begränsa sina kostnader under resten av år
2015.
Områden som identifierats som särskilt
betydelsefulla och/eller snabbverkande under
höstens arbete med att bryta
kostnadsutvecklingen är:
1. Sänkning av beviljade
hemtjänsttimmar med cirka 100 000
2. Anpassa antal anställda i hemtjänst till
lägre antal timmar
3. Effektuera beslutet om sänkt
bemanning på äldreboenden
4. Vikariehantering
5. Schemaläggning efter kundens och
verksamhetens behov

Vad gäller området sänkning av beviljade
hemtjänsttimmar har socialtjänsten verkställt
beslut om att timmar till hemtjänstutförarna för
överlämning av läkemedel vid helomvårdnad
upphör från och med 1 september 2015.
Bedömningen är att åtgärden omfattar cirka
24 000 beviljade timmar motsvarande ungefär
7,5 miljoner kronor på helårsbasis.
Efter socialnämndens beslut 2015-04-22 § 67
tillämpas sedan 1 juni en ny ersättningsmodell
till hemtjänstens utförare som baseras på beställd
tid. Bakgrunden till beslutet var bland annat att
faktureringsgraden, det vill säga andelen ersatta
timmar till hemtjänstutförarna i förhållande till
beställda timmar, ökat i takt med att de externa
utförarna tagit över en större andel av
hemtjänsttagarna parallellt som antalet
hemtjänsttagare sammantaget för både egen och
extern regi totalt sätt varit i stort oförändrat
sedan år 2013 och införandet av LOV Hemtjänst
i oktober 2012. Den nya ersättningsmodellen
bedöms sänka ersättningen och därmed
kostnaderna med cirka 35 miljoner kronor på
helårsbasis. Den nya ersättningsmodellen
bedöms i ett första skede under hösten bryta
fortsatt kostnadsökning och även återhämta
vårens kostnadsökning för ersatta
hemtjänsttimmar.
Då cirka 80 procent av ersättningarna går till den
egna regin så förutsätts att bemanningen inom
den egna hemtjänstorganisationen anpassas efter
den nya ersättningsmodellen, för att få ett
genomslag i det ekonomiska resultatet hos
förvaltningen som helhet vilket ännu inte kan
utläsas av det totala ekonomiska resultatet t o m
augusti 2015.
Bemanning hemtjänst och äldreboenden

Under augusti månad har företrädare för
hemtjänst och äldreboenden varit runt i
kommunen och träffat var och en av
områdescheferna och gjort en kartläggning av
nuläget kring ekonomi, bemanning,
sjukfrånvaro, rehabiliteringsärenden samt samlat
in förslag till kostnadsreducerande åtgärder.
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Kartläggningen ska under september månad
utmynna i konkreta åtgärdsplaner hos var och
en av områdescheferna, som sedan ska
verkställas ute i områdena under hösten för att
få en verksamhet och ekonomi i balans inom
respektive hemtjänstområde och äldreboende.
Av den ekonomiska redovisningen för
perioden januari-augusti 2015 så har
verksamheterna sammantaget inte lyckats att
bryta kostnadsutvecklingen, utan den ligger
kvar på fortsatt hög nivå.

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ökar och
uppgår nu till hela 9,5 % (jämförelse med 9,0 %
ifjol). I förvaltningen pågår ett kontinuerligt
arbete, i samverkan med kommunhälsan och
HUR-enheten. Under året har en genomlysning
av chefers förutsättningar i förvaltningen skett,
vilken kommer att leda till åtgärder på olika
nivåer. Syftet med detta arbete, är att öka
förutsättningarna för gott ledarskap och hållbara
arbetssituationer i organisationen.

Investeringar under året

Framåt sett, finns ett stort behov av stabilitet
inom hela förvaltningen och möjlighet att
komma i balans på många områden. Samtidigt
står förvaltningen/nämnden inför mycket stora
utmaningar, i att uppnå ekonomisk balans. Av
verksamhetsplanen för 2015 framgår en mängd
uppdrag/utvecklingsområden inom olika
målgruppsområden, utöver det pågår intensiva
arbeten på många håll i förvaltningen utifrån
handlingsplanerna som upprättats för att komma
tillrätta med den ekonomiska situationen.

Investeringsbudgeten avseende inventarier
och fysiska hjälpmedel på 5 miljoner kronor
kommer att förbrukas under året.
Arbete för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet inleds

Under hösten inleds ett arbete att tillämpa
koncernplanen för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet. Detta sker genom det
koncerngemensamma projektet SAM-klang,
där socialförvaltningen är samarbetspartner
till projektet. Koncernplanen implementeras
när projektets olika delmoment och resultat
kan börja användas i förvaltningen. På längre
sikt kommer en gemensam plan för
kompetensförsörjning samt nyckeltal för
arbetsmiljö och kompetens att tas fram.

Kompetensförsörjningsplaner
implementeras

En angelägen fråga framåt, är
kompetensförsörjning inom socialnämndens
verksamhetsområden - rätt kompetens i
verksamheterna är en förutsättning för att
kunna ge en god och säker vård och omsorg.
En stor utmaning inom nämndens
verksamheter framåt, kommer att handla om
rekrytering. Strategiskt arbete och utveckling
av kompetensförsörjningsplaner blir en viktig
del i detta. Först ut i höst, planeras att arbeta
med en kompetensplan gällande
myndighetsutövningens områden.
Sjukfrånvaron ökar

Behov av stabilitet

Metodutveckling för höjd kvalitet

I början av februari 2014 startade projektet
”Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls
hemtjänst”. Efter våren 2015 hade sammanlagt
sju hemtjänstgrupper infört det nya arbetssättet.
Under hösten 2015 sker införande i ytterligare
fem hemtjänstområden. Organisationsförändringar som skett under tiden för projektet
har påverkat tidplanen. Vid årsskiftet 2015-2016
kommer 12 hemtjänstområden av 15, att vara
klara. Införandet i hela Sundsvalls hemtjänst
beräknas vara klart under andra kvartalet 2016.
Goda resultat

Resultaten under året överensstämmer med
erfarenheter och kunskaper från pilotarbetet vid
Skönsmons hemtjänst; kunderna involveras på
ett sätt som inte skett tidigare, vilket resulterat i
nöjdare kunder och ökad arbetsglädje – därtill,
en ökad motivation hos personalen till
oförändrade kostnader. Personalkontinuiteten har
förbättrats markant i de hemtjänstområden som
infört det nya arbetssättet, vilket i sin tur ökat
kvalitén och förbättrat arbetsmiljön.
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Metod enligt Vanguard

Metoden är systemsynsätt enligt Vanguardmetoden. Arbetet sker i tre faser, varav den
första handlar om att ta fram fakta om
nuvarande system, för att i fas två börja testa
ett nytt sätt att arbeta utifrån lärdomarna. I
sista fasen införs det nya arbetssättet, efter att
ha testats noggrant. Metoden har ett första
fokus på kvalitet för kunden, och grundtanken
är att fokus på kvalité påverkar sambandet
kvalité-arbetsmiljö-kostnad i positiv riktning.
Gemensamma lärdomar från införandet av
arbetsmodellen under projekttiden är att
personalkontinuitet och trygghet är viktigt för
kunderna i hemtjänsten. Nya arbetssätt utgår
från det, och innebär att kunderna efter
införandet träffar ett begränsat antal
hemtjänstpersonal. Personalen knyts till ett
kundschema och fungerar som kontaktansvarig hos kund. Det ger personalen
möjlighet att lära känna sina kunder närmare,
vilket skapar trygghet för dem som
hemtjänsten är till för samt gör det möjligt att
anpassa insatsernas utförande efter brukarnas
individuella behov. Personalen får ett utökat
mandat och ansvar att sköta planeringen av
det dagliga arbetet.
Ett framgångsexempel

Uppföljning av införandeprojektet sker både
ur kund- och medarbetarperspektiv.
Medarbetar-perspektivet har följts upp av
forskare på nationellt uppdrag av Svenska
kommunalarbetarförbundet och Vision.
Rapporten som heter ”Skönsmons hemtjänst –
ett framgångsexempel” publicerades under
sommaren. Uppföljning av kundperspektivet
leds av forskare från FoU Västernorrland, och
kommer att avslutas när införandet är
genomfört.
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Uppföljning av KomiJobb

Ett av de samverkansprojekt som
socialförvaltningen medverkar i kring
försörjningsstödet, är KomiJobb. Genom MRPuppdraget På väg mot jobb har projektet
”Sysselsättning vuxna” startats under året.
Arbetsmarknadsinriktade insatser kan genom
detta erbjudas till en större målgrupp bland
personer över 25 år med försörjningsstöd. Bland
annat kan personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden, erbjudas en längre tid i
arbetsträning och/eller förberedande insatser - till
exempel inför en anställning via Komijobb.
Projektet KomiJobb startade 2013 och bedrivs i
samverkan mellan Favi, socialförvaltningen och
arbetsförmedlingen. Syftet var att skapa
anställningar för personer med försörjningsstöd,
genom att omvandla försörjningsstöd till att
finansiera arbetsgivarens del i en anställning
liksom att öka anställningsbarheten hos personer
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
på egen hand. KomiJobb har erbjudit personer i
försörjningsstöd en tidsbegränsad anställning
inom främst kommunala verksamheter. Under
den ettåriga anställningen erbjuds den anställde:
• motiverande och kompetenshöjande
insatser
• möjlighet att studera under
anställningstiden
• personlig arbetskonsulent
• kontakt med en företagskoordinator
Projektet erbjuder också handledarutbildning till
de arbetsplatser som tar emot en anställd.
Totalt antal anställningar från projektstart fram
till augusti 2015, är 511 st. Under 2015 har 91
anställningar kommit till stånd fram till och med
augusti 2015. En av projektets utmaningar är att
få tillgång till fler arbetsplatser och varierande
arbetsuppgifter, vilket projektet arbetar aktivt
för.
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Kultur- och fritidsnämnd

tillsammans tre miljoner kronor vilket därmed
blir prognosen för 2015.

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) är den
nämnd som ansvarar för
biblioteksverksamhet, fritidsgårdar och
ungdomsverksamhet, idrotts- och
fritidsanläggningar, museiverksamhet,
kulturarrangemang samt stöd och bidrag till
föreningsliv.

Sjukfrånvaron har ökat

Kultur och fritidsnämndens utfall för perioden
januari-augusti uppgår till 12,7 miljoner
kronor. I fjol var utfallet för samma period 8,8
miljoner kronor. Intäkter och kostnader är
lägre än vid samma tidpunkt 2014. En
bidragande orsak är att Nordichallen varit
stängd.
Nettokostnad
per verksam het, m nkr

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom

2015 augusti 2015 augusti 2014

Prognos Differens
2015

kulturverksamhet

-130,1

-76,6

-78,4

-127,2

2,9

fritidsverksamhet

-196,1

-132,3

-128,7

-200,6

-4,4

administration och övrigt
konsument- och energirådgivning
politisk verksamhet
Sum ma

-14,4

-5,6

-6,5

-14,4

0,0

-2,7

-1,7

-1,9

-2,7

0,0

-1,5

-1,0

-1,0

-1,5

0,0

-344,8

-217,2

-216,5

-346,4

-1,5

Prognosen för helåret är ett underskott mot
budget med 1,5 miljoner kronor.
Nordichallens stängning är den största
anledningen till underskottet. Enligt
beräkningar förväntas
intäktbortfallet bli 1,8 miljoner kronor och
kostnadsökningen 2,7 miljoner kronor.
Förvaltningen kan komma att behöva täcka
självrisk för stormskador som uppstod i
samband med stormen Ivar 2013, en
uppskattad kostnad på 0,4 miljoner kronor.
Investeringar i pistmaskin

Från 2015-års investeringsbudget har bland
annat en ny pistmaskin, 2,5 miljoner kronor,
inköpts till Sidsjöbacken.
På museet pågår tillgängliggörande av
magasin vilket beräknas vara klart under
2015. Upphandlingen avseende bokbuss är i
sitt slutskede och invigning beräknas till
hösten. När det gäller Norra berget/Kulturarv
har KFN i ärende KFN-2012-00182, tagit
beslut om ett antal investeringar på

Kommunfullmäktige har beslutat om en
koncernplanen för arbetsmiljö som ska tillämpas
i förvaltningarna. Kultur- och
fritidsförvaltningen kommer att göra uppföljning
av planen senare under året. Kultur och
fritidsnämnden har som mål att sjukfrånvaron
ska vara max 3,7 % med ambitionen att sänka
den ytterligare. (beslut KFN 150318). Nämnden
har noterat att sjukfrånvaron nu når 4,2 % och
kommer att utreda ökningen.
Framtida utmaningar

Kultur- och fritidsförvaltningens 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
kultur- och fritidsförvaltningens framtida
strategiska arbete.
Inom kultur- och fritidsförvaltningens områden
finns ett antal utmaningar framåt. En slimmad
organisation med en väldigt liten administration
kan ibland ha svårt att på ett tillfredställande sätt
utveckla verksamheten och hålla tillräcklig höjd
vad gäller strategiskt kvalitets- och
utredningsarbete.
Största utmaningen är ekonomin. Alla nya
investeringar måste delvis bekostas med medel
ur förvaltningens befintliga ram och genererar
ökade kostnader vad gäller personal, utrustning
etc. Nämndens förvaltning står inför många både
spännande och svåra strategiska val vad gäller
investeringar i nya anläggningar och underhåll
av befintliga lokaler. Flera av kommunens egna
anläggningar är så pass gamla att de är i stort
behov av planerade underhållsåtgärder.
Sporthallen, Matforsbadet, omklädningsrum på
idrottsplatser, skolidrottshallar etc. Behoven är
även stora på alla de anläggningar som drivs av
föreningar själva.
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Mål att bli Skandinaviens bästa
friluftskommun

Andra viktiga frågor att hantera i närtid är
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
samt utredning om vilken väg vi ska gå
gällande ny simhall. Vi ser också ett stort
behov av att kunna utöka vår fältverksamhet.
Framtida biblioteksutbud

Ny teknik kommer att vidga och begränsa
vem som har tillgång till information. På vilka
sätt kan förändrade kultur-, kommunikationsoch utbildningsmönster komma att påverka
bibliotekens tjänsteutbud och vilka roller
biblioteken ska ha i det framtida
informationslandskapet.
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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.
Resultatet för stadsbyggnadsnämnden uppgår
till 14,5 miljoner kronor för perioden. För
hela året prognostiseras verksamheternas
totala nettokostnad uppgå till 230,8 miljoner
kronor vilket innebär en negativ
budgetavvikelse med 4,7 miljoner kronor.

bygglov. Här ingår också personal för mark- och
exploatering, kollektivtrafik, plan, bygg och
trafik. Underskottet beror främst på kostnader för
saneringar 1,8 miljoner kronor, kostnader för
underhåll av brandposter 0,2 miljoner kronor
som delvis möts av överskott för
trygghetsboende och bygglovsintäkter. För
administration och övrigt prognostiseras ett
överskott på 3,5 miljoner kronor. Orsakerna är
följande;
•

Negativ prognos

Prognosen för 2015 beräknas till -4,7 miljoner
kronor. Det är samma prognos som tidigare.
Negativa avvikelser finns främst inom
verksamheterna bostadsanpassning samt
infrastruktur.
Nettokostnad per
verksam het, m nkr

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom Prognos Differens

2015 augusti 2015 augusti 2014

2015

bostadsanpassning

-11,1

-8,9

-13,3

-15,1

-4,0

infrastruktur

-37,3

-29,4

-24,9

-39,6

-2,3

administration och övrigt

-19,0

-7,7

1,9

-15,5

3,5

politisk verksamhet
väghållning
park
Sum m a

-1,7

-1,2

-1,0

-1,7

0,0

-139,0

-76,3

-88,9

-140,9

-1,9

-18,1

-12,9

-13,6

-18,1

0,0

-226,2

-136,4

-139,8

-230,9

-4,7

Nämnden kommer att begära ersättning för
underskottet på 4,7 miljoner kronor i
resultatöverföringen.
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.
I posten infrastruktur ingår bland annat
skogen, industrispår, hamnar, arrenden,
allmän markreserv, allmän platsmark,
saneringar, kajer, samhällsbetalda resor,
brandposter, trygghetsboende, plan och

•
•
•

Besparing servicecenter. Mot bakgrund av
att SBN/LMN överförde leverantör- och
kundfakturahanteringen till service och
teknik inför 2014 i enlighet med KF-beslut
2013-02-25 § 25, så innebär det att 0,5
miljoner kronor finns, som ska ingå i
besparingen genom införandet av ett
servicecenter i kommunen. Besparingen är
inte aktuell förrän 2016.
En tjänst inom nämndsadministration är inte
återbesatt.
Intäkts- och besparingsbuffert som inte
bedöms att falla ut under året.
Senareläggning av satsning inom
kommunikation/information.

Den totala budgetavvikelsen för väghållning
uppskattas till -1,9 miljoner kronor och avser
kostnader för iordningsställande av enskilda
vägar inför överlämning. Nämnden kommer att
begära ersättning enligt praxis för underskottet
på 1,9 miljoner kronor i resultatöverföringen.
Ekonomiska utmaningar i verksamheten

Verksamheten bostadsanpassning bedöms vara
underbudgeterad. Underhåll vägar, broar,
tunnlar, belysning – underhållsskulden är på 415
miljoner kronor totalt. Det innebär att behovet
per år ligger på cirka 30 miljoner kronor för att
komma tillrätta med underhållsskulden.
Tillkommande drifts- och underhållsbehov
(belysningspunkter, broar, tunnlar, väg, gångoch cykelvägar, trafikljusanläggningar m.m.) på
6 miljoner kronor/ år till följd av att ”gamla”
E4:an övertas av kommunen. De senaste årens
stormskador har medfört att nämnden på tre år
tagit ut en avverkningsvolym som motsvarar sju
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normalår. För att säkra en långsiktigt hållbar
skogsförvaltning måste de gjorda överuttagen
kompenseras av mindre avverkningsvolymer
under ett flertal år framåt. Detta kommer att
leda till minskade intäkter.
Investeringar i kajer, Bergsåkersbro och
Sundsvalls vardagsrum

Stadsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på 151 miljoner kronor.
Investeringsmedel från tidigare år är 309
miljoner kronor. En uppskattning är att 163,8
miljoner kronor av dessa medel kommer
upparbetas under året. 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 större pågående
investeringsprojekt finns inre hamnen kajer
och kajupprustning, Bersåkersbron och
Sundsvalls stenstad, vardagsrum. Se vidare
detaljerad investeringsredovisning.
Ekonomiska utmaningar för 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.
Investeringen för ombyggnad av väg 562 kan
medföra behov av investeringsmedel för
kommunen utifrån det avtal som tecknats med
Trafikverket.
Medarbetare

Antal medarbetare på SBK/LMK, den 1 dec
2014 var 174 tillsvidareanställda. Nämnderna
har tagit fram ett övergripande mål för att vara
en attraktiv arbetsgivare:
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”Attraktiv arbetsgivare innebär att
stadsbyggnadskontoret och lantmäteri-kontoret
ska ha en väl fungerande verksamhet med
kompetenta, engagerade och friska medarbetare.
Förvaltningens personalpolitik ska bedrivas
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.”
Flera hälsoaktiviteter har genomförts utifrån
resultatet av hälsoprofilbedömningarna, både på
avdelningsnivå och förvaltningsövergripande.
Medarbetare har utbildats i hälsa – hantera stress
och hjärt- och lungräddning. Nämnderna
kommer också bidra till måluppfyllelse inom
MRP-uppdragen:
”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.
Framtida utmaningar

Bland främsta utmaningar beskriver nämnden
stora komplexa investeringsprojekt,
genomförande av översiktsplan, utarbeta en
parkeringsstrategi, genomförandet och
konsekvenser av två organisationsförändringar
samt rekrytera och bibehålla personal.
Åtgärder enligt avfallsplan

Åtgärderna enligt avfallsplan finansieras enligt
ett beslut av Kommunfullmäktige 2011-05-02.
Beslutet baseras bland annat på den planering
och prognos som Stadsbyggnadskontoret
upprättade januari 2011. I tabellen nedan görs en
uppföljning av genomförda arbeten jämfört med
den ursprungliga planeringen för projektet.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2021
SUMMA

Prognos 2011
(mnkr)

Utfall/Budget (mnkr)

8,0
21,0
27,0
30,0
15,0
23,0
124,0

5,4
10,4
7,8
17,9
22,0
60,5
124,0

Budgeten för 2015 var på 30 miljoner kronor
men har justerats till 22 miljoner kronor. Den
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lägre summan är en följd av att en större del av
arbetena vid Lomyrans soptipp skjuts fram till
2016 samt att vissa arbeten vid Hillstamon
utreds vidare med avseende på behov och
utförande. Dessutom var anbudssummorna för
åtgärderna av tippar i Matfors/Selånger lägre än
beräknat. Sammantaget bedömer
stadsbyggnadskontoret att den ursprungliga
tidplanen och budgeten enligt
kommunfullmäktiges beslut kommer att hålla.5

5

KF-beslut 110502 § 171
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Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
(NAVI)

satsningar avseende ungdomar i jobb i form av
traineejobb och utbildningskontrakt.

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-augusti.
Resultatet visade ett överskott med 8 miljoner
kronor ifjol vid samma tidpunkt. Skillnaden
mellan åren är att i fjol så periodiserades inte
intäkterna och kostnaderna lika mycket som
det gjorts till och med augusti i år.
Prognostiserar underskott

Prognosen kvarstår från månadsrapporten i
juli på -2,1 miljoner kronor för helåret.
Det är AGera som visar det största
underskottet inom Navi -1,5 miljoner kronor.
Beslutet är taget att AGera ska avvecklas i
kommunens regi och övergå i en ideell
förening.
Nettokostnad
per verksam het, m kr

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom Prognos

2015 augusti 2015 augusti 2014

Differens

2015

arbetsmarknadsåtgärder

-66,8

-44,2

-40,4

-67,8

-1,0

vuxenutbildning

-66,8

-44,1

-38,0

-66,8

0,0

0,0

0,9

0,3

0,6

0,6

-7,6

-6,8

-0,7

-8,9

-1,3

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet
Sum m a

-1,1

-1,1

-0,8

-1,5

-0,4

-142,3

-95,3

-79,6

-144,4

-2,1

Arbete o integration visar ett noll-resultat, där
Tolkservice står för +0,4 miljoner kronor i
överskott, på grund av ökat antal tolkuppdrag
som genererar mer intäkter.
Vuxenutbildningen prognosticerar ett resultat
enligt budget. Den politiska verksamheten
prognos visar ett resultat på -0,4 miljoner
kronor. Budgeten gällande arvodena har inte
kompenseras på ett antal år. Övriga kostnader
har också ökat i början av mandatperioden.
De osäkerhetsfaktorer som idag finns och som
vi inte kunna tagit hänsyn till i denna prognos
är vilka effekter det blir av regeringens

Investeringar i tekniklyft

Vuxenutbildningen har 1,5 miljoner kronor i
investeringsmedel för 2015 och lika mycket för
2016. Pengarna har fått benämningen
”Tekniklyftet” och kommer att användas till att
utrusta elever med ny teknik men också till
investeringar för funktionsnedsatta elever i
samband med ombyggnationen. Eftersom
ombyggnationen påbörjades i augusti 2015 har
det inte förbrukats några investeringsmedel ännu.
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
 Ingen bedömning av måluppfyllelse
har gjorts. Mätning ej utförd.
2. Sjukfrånvaron ska minska
 Kommer inte att uppnås. En
minskning från T1, men inte från
2014.
3. Organisationen ska vara jämställd
 Kommer inte att uppnås vad gäller
könsfördelning.
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.
Fortsatt hög arbetslöshet

I Sundsvall är arbetslösheten i augusti 2015
något högre än 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.
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När det gäller att förbättra förutsättningarna
för de arbetssökande som kommer att få
svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är
utbildningsinsatserna centrala. Regeringen har
i vårpropositionen lyft fram satsningar för att
få arbetslösa att utbilda sig, t.ex. fortsatt
satsning på yrkesvux, utbildningskontrakt och
traineeanställningar. Det är dock fortfarande
oklart hur delar av detta ska organiseras.
Ökat flyktingmottagande

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 är
nu i nivå med mottagandet i samband med
Balkankrigen i början av 1990-talet. Staten
har uppmanat kommunerna att arbeta mer
långsiktigt för att skapa en
handlingsberedskap för att kunna hantera
eventuella plötsliga ökningar av antalet
asylsökande. Antalet asylsökande i Sverige
2014 var drygt 80 000 personer. En kraftig
ökning från föregående år. Den senaste
progonosen talar om cirka 74 000
asylsökande i år, men det är en mycket osäker
siffra och Migrationsverket har aviserat att
den sannolikt kommer att höjas i nästa
prognos. Beviljade uppehållstillstånd har
också ökat. I denna siffra ingår både
uppehållstillstånd för asylsökande och
anhöriga. Enligt Migrationsverkets senaste
prognos kommer antalet kommunmottagna att
öka från cirka 45 000 personer 2014 till cirka
55 000 personer 2015 och cirka 82 000
personer 2016.
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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 t.ex.
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. Detta gäller
främst inom ämnet svenska som andra språk där
det finns en stor brist även på nationell nivå, men
även andra lärare såsom inom vård,
specialpedagogik och naturvetenskap är svåra att
få tag på.

Personer med uppehållstillstånd får bosätta
sig var de vill i landet, så det är svårt att
beräkna hur många som kommer bosätta sig i
Sundsvall. Hittills i år har dock ökningen
fortsatt. Fram till och med juli hade 262
personer skrivit sig i Sundsvall. Fortsätter
utvecklingen som hittills kommer antalet
nyanlända i Sundsvall ha ökat med cirka 100
personer från 2014 till 2015.
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Miljönämnd

med kommunens medelvärde för delår 2.
Miljökontoret har ett identifierat
arbetsmiljöproblem med hög stressnivå och
miljönämnden har beslutat om en ambitiös
handlingsplan för arbetsmiljö 2015.

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.

Avfallsplan och energieffektivisering

Miljönämnens resultat januari till augusti
uppgår till 1,6 miljoner kronor. Orsaken är
lägre personalkostnader och högre
verksamhetsintäkter. Prognosen för 2015
beräknas till ett överskott med 0,9 miljoner
kronor.
Budget Redovisat tom Redovisat tom

Prognos

Differens

Nettokostnad per verksamhet, mkr

2015

augusti 2015

augusti 2014

2015

förebyggande och granskande miljöarbete

-15,6

-8,7

-9,9

-14,6

-1,3

-0,9

-0,8

-1,3

0,0

-16,8

-9,6

-10,7

-15,9

0,9

politisk verksamhet
Summa

0,9

Orsaken till det prognosticerade överskottet är
främst lägre personalkostnader.
Arbete för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet

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.
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.

Fullmäktige 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
2015-16 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 tematiska 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.
Luftkvalitet

2014 klarade kommunen måluppfyllelse för
luftkvalitet. Att målen uppfylls beror förmodligen på väderlek, men åtgärder har vidtagits vad
gäller gatubeläggning, städning och
dammbindning samt upphandling av bussar och
ny E4-dragning som tillsammans ger positiva
effekter. Fortsatt arbete med luftövervakning och
åtgärdsprogrammet för frisk luft kommer att
krävas. Miljökontoret har just nu problem med
luftövervakningen: instrumentet för kväveoxider
i mätvagnen har mättekniska problem som är på
väg att åtgärdas och mätningen vid
Köpmangatan har påverkats av renoveringen av
teatern.

Handlingsplan för arbetsmiljö

Delår 1 2015 var sjuktalet 9,4 %, delår 2 har
det sjunkit till 8,3 % vilket överensstämmer
48

Nämnder, bolag och kommunalförbund

Delårsrapport januari-augusti 2015

Överförmyndarnämnden

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.
Överförmyndarnämndens utfall till och med
augusti 2015 är -0,6 miljoner kronor, vilket är
1,1 miljoner kronor sämre än samma period
föregående år. Den största bidragande orsaken
är den högre personalkostnaden i år (+1,3
miljoner kronor jämfört med 2014) på grund
av utökad verksamhet inom nya budgetramar.
Lägre intäkter i år jämfört med förra året är
också en orsak till det sämre resultatet (-0,3
miljoner kronor jämfört med 2014). Detta
beror på att pengar från Migrationsverket
återsöks en gång per kvartal samt att det har
varit en större ärendemängd under 2015.
Nettokostnad
per verksam het, m nkr

Budget

Redovisat
tom

Redovisat
tom Prognos Differens

2015 augusti 2015 augusti 2014

2015

överförmyndarverksamhet

-9,5

-7,0

-5,1

-9,5

0,0

Sum m a

-9,5

-7,0

0,0

-9,5

0,0

Prognos enligt budget

Överförmyndarnämndens prognos för helåret
2015 är ett nollresultat, det vill säga budget
kommer att nås. I avtalet med Timrå, Ånge
och Nordanstigs kommuner framgår att
driftersättning för den gemensamma nämnden
fördelas per kommuninvånare och betalas
under årets första tertial, vilket också har
gjorts 2015. Nettokostnaden för
ensamkommande barn faktureras respektive
kommun i slutet av året, vilket är en av
anledningarna till det negativa resultatet för
denna verksamhet.

ärenden som rör ensamkommande barn har ökat
dramatiskt under de senaste åren och
Migrationsverkets prognos till regeringen
redovisar en fortsatt kraftig ökning av antalet
asylsökande ensamkommande barn. Med
anledning av detta kommer nämnden att lyfta
frågan om finansieringen av denna handläggning
till samtliga kommuner. Enligt befintligt avtal
ska samtliga berörda kommuner stå för sina egna
kostnader när det gäller ensamkommande barn
men det sker inte i dagsläget vad gäller själva
administrationen. En stor del av övriga landet har
genomfört en modell där överförmyndarkontoren ersätts enligt framtagen beräkning för
denna handläggning från de medel som delas ut
från Migrationsverket per barn.
Utökad verksamhet

Med anledning av ökande åtaganden och
trångbott kontor beslutade kommunfullmäktige i
mars 2015 om att överförmyndarnämnden får ta
975 tkr i form av ackumulerat överskott i
anspråk under 2015. För tiden 2016-2018 har
hittills Ånge kommun beslutat om att utöka
budgeten enligt förslag. Övriga tre kommuner
har förberett ärenden om utökning av budget och
beslut fattas under hösten.
Personalen på överförmyndarkontoret vittnar om
en arbetsmiljö med mycket hög stressnivå då
handläggningssituationen har varit hårt ansatt
under en längre tidsperiod. En
arbetsmiljöbeskrivning har nu genomförts med
hjälp av kommunhälsan. Som en konsekvens av
en utökad verksamhet har rekryteringar
genomförts och överförmyndarkontoret kommer
att vara fulltaligt under hösten.

Antal ensamkommande barn fortsättar att
öka

Nämnden har tidigare konstaterat att antalet
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Lantmäterinämnd

Lantmäterinämnden är huvudman för den
kommunala lantmäterimyndigheten.
Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt
plan- och bygglagen.
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Kommunrevisionens verksamhet redovisas ett
resultat på 1,2 miljoner kronor för perioden.
Verksamheten beräknas hålla budget. För 2015
har kommunrevisionen en budget på 2,9 miljoner
kronor.

Lantmäterinämnden redovisar ett resultat för
perioden på 1,3 miljoner kronor. Prognosen
för hela året är att utfallet kommer att vara i
nivå med budgeten.
Nytt kartsystem

Den kommunala lantmäterimyndigheten
(KLM) har gått över till ett nytt kartsystem
för förrättningskartor och registrering av
ändringar i registerkartan. KLM Sundsvall
arbetar nu i samma system som det statliga
lantmäteriet och de ändringar vi gör i
fastighetsindelningen syns direkt i olika
handläggningssystem som läser
kartinformation från lantmäteriet. Syftet med
övergången till nytt system är förbättrad
rättssäkerhet för alla som nyttjar
registerkartan i sin verksamhet samt ökad
effektivitet i förrättningshandläggningen.

Valnämnd

Nämnden ansvarar för att genomföra
allmänna val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.
Valnämndens budget för 2015 uppgår till 100
tusen kronor. Valnämnden redovisar ett
underskott på 66,8 tkr på grund av kostnader
för förberedelser inför ett extraval som sedan
ställdes in.

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.
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bli lägre (1,4 mnkr) tack vare bättre resultat för
Midlanda Flygplats AB än budgeterat.

Bolag och kommunalförbund
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.
Koncernen

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Utfall

Diff MRP-

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

107,5

105,3

94,4

10,8

Resultatet för koncernen prognostiseras bli
105,3 mnkr, vilket är 10,8 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserade
resultatförbättringar för Sundsvall Vatten (7,2
mnkr), Stadsbacken moderbolag (6,5mnkr),
Midlanda Flygplats (1,4 mnkr) och SKIFU
(1,1 mnkr) mer än väl överväger de negativa
avvikelserna för Sundsvall Energi (-4,2 mnkr)
och Sundsvall Logistikpark (-1,1 mnkr).
Koncernen prognostiserar att redovisa
investeringar uppgående till 809,8 mnkr under
2015, vilket är marginellt lägre (13,1 mnkr)
än budgeterat.
Moderbolaget

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

-9,9

-18,4

-24,9

6,5

Resultatförbättringen som prognostiseras med
6,5 mnkr beror främst på lägre finansiella
kostnader (4,8 mnkr) beroende på lägre räntor
än budgeterat. Kostnaden för nedskrivning av
aktier i dotterföretag prognostiseras också att

Sundsvall Logistikpark AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

-1,4

-3,3

-2,2

-1,1

Den prognostiserade resultatförsämringen beror
främst på ökade kostnader för EU-projekt (0,5
mnkr) samt ökad kostnadsföring av
konsultkostnader (0,5 mnkr).
Mitthem AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

22,3

15,8

15,8

0,0

Resultatet prognostiseras i linje med budgeten.
Sundsvall Vatten AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

15,1

8,8

1,5

7,2

Resultatförbättringen som prognostiseras med
4,2 mnkr beror främst på högre intäkter (3,4
mnkr), lägre kostnader för räntor (1,4 mnkr), och
avskrivningar (2,1 mnkr).
Sundsvall Energi AB

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner
och skatt, mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

70,2

94,0

98,2

-4,2

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

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

39,9

45,2

56,7

-11,5

Den prognostiserade resultatförsämringen
beror främst på lägre bruttovinst p.g.a. det
extremt varma vädret (14,0 mnkr) och högre
personalkostnader (4,0 mnkr) som dock
motverkas av lägre kostnader för underhåll
(7,0 mnkr).
Reko Sundsvall AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

2,3

2,1

3,7

-1,6

Främsta förklaringar till den prognostiserade
resultatförsämringen är lägre omsättning och
bruttovinst p.g.a. ändrad debitering (1,4
mnkr).
Korsta Oljelager AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

4,8

5,1

0,0

5,1

Prognosen baseras på att bolaget har hyresgäster hela året ut, vilket skulle medföra en
resultatförbättring med 5,1 mnkr.

ServaNet AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

1,3

3,0

1,3

1,7

Resultatförbättringen beror på högre intäkter och
därmed också bättre bruttovinst.

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

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

6,0

7,4

6,2

1,1

Främsta förklaringar till resultatförbättringen är
lägre räntor och visst underhåll som skjuts till
2016.

Sundsvalls Hamn AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff
Utfall
Prognos MRP
MRP2015-08-31

2015

2015

Prognos

3,3

0,1

0,1

0,0

Sundsvall Elnät AB

Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr

Sundsvall Oljehamn AB

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

18,8

33,3

29,8

3,5

Prognosen visar ett årsresultat som är 3,5
mnkr högre än budget och främsta
förklaringarna är att bredbands- och
investeringssidan av verksamheten absorberar
mer kostnader än budgeterat, vilket minskar
de kostnader som annars hade belastat
resultatet. Intäkterna har också ökat jämfört
med budgeten.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

3,1

4,8

5,2

-0,4

Resultat prognostiseras att försämras med 0,4
mnkr beroende på lägre intäkter och därmed
lägre bruttovinst.
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Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Resultatet prognostiseras att förbättras något tack
var lägre personalkostnader.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

0,5

0,2

0,0

0,2

Vid periodens utgång fanns avtal för byggnation
av sex kvarter.
Scenkonst i Västernorrland AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr

En marginell resultatförbättring
prognostiseras.
Midlanda Fastigheter AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

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.

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Avvikelse
MRPPrognos

1,8

0,0

-0,6

0,6

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 augusti. För
hela året prognistiseras ett resultat på 0,6
miljoner bättre än budget.

Midlanda Flygplats AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

-1,5

-3,9

-5,3

1,4

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 tack
vare övertagandet av verksamhet, inre
handling, från SAS samt ökad ersättning för
säkerhetskontrollen.

Norra Kajen Exploatering AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

2015-08-31

2015

2015

Prognos

0,9

-0,6

-1,1

0,5

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.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Utfall
2015-08-31

Prognos
2015

MRP
2015

Avvikelse
MRPPrognos

15,8

6,6

6,6

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.
53

Nämnder, bolag och kommunalförbund

Delårsrapport januari-augusti 2015

Kommunens andel i bolaget redovisas som en
kortfristig placering.
Ostkustbanan AB

I juni beslutade kommunfullmäktige att
tillsammans med tillsammans med
Örnsköldsviks, Kramfors, Härnösands,
Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns och
Gävle kommuner samt Landstinget
Västernorrland och Region Gävleborg bilda
bolaget ”Ostkustbanan AB”. Sundsvalls
kommun äger 10 % av bolaget. Bolaget ingår
inte i den sammanställda redovisningen.
Medelpads räddningstjänstförbund

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt,
mnkr
Utfall
2015-08-31

Prognos
2015

MRP
2015

Avvikelse
MRPPrognos

0,7

0,8

1,3

-0,5

Verksamheten kostnader har varit högre än
budget. Det har handlar om
arbetsmiljöåtgärder, kostnader för
miljöåtgärder och några dyrare
fordonsreparationer. Det berodde även på en
ökad omsättning av deltidsbrandmän, vilket
ger ökade utbildningskostnader, samt ökade
kostnader för direktionens möten.
Prognosen för helåret är ett resultat på 0,8
miljoner kronor vilket är lägre än det
budgeterade resultatet på 1,3 miljoner kronor.
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Resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Janaugusti
2015

Jan-dec
2014

Kommunen
Janaugusti
2014

MRP
2015

Prognos
2015

Koncernen
JanJanProgno
dec
augusti
s 2015
2014
2014

Janaugusti
2015

691,4

1 032,4

669,8

1 050,0

1 069,9

1 698,4

2 451,9

1 686,4

2 629,4

-3 928,7

-5 791,0

-3 705,7

-5 909,5

-6 080,4

-4 580,1

-6 803,3

-4 397,2

-7 139,2

40,1

-

-

-

40,1

40,1

-

1,8

40,1

-155,5

-243,1

-159,8

255,0

-243,5

-316,0

-493,8

-331,3

-508,2

-3 352,7

-5 001,7

-3 195,7

-5 114,5

-5 214,1

-3 157,6

-4 845,2

-3 040,3

-4 977,9

3 059,0

4 372,2

2 929,0

4 595,1

4 588,5

3 059,0

4 372,2

2 929,1

4 588,5

408,6

650,0

433,2

650,3

617,9

408,6

650,0

433,2

617,9

76,8

143,5

97,1

148,9

124,8

2,8

11,6

4,7

7,1

Finansiella kostnader

-75,0

-134,5

-89,2

-176,1

-108,3

-86,5

-152,6

-103,3

-116,8

Resultat före extraordinära poster
och skatt

116,7

29,5

174,4

103,7

9,0

226,3

36,0

223,4

118,8

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skatt på årets resultat

-

-

-

-

-

-

3,5

1,9

-

116,7

29,5

174,4

103,7

9,0

226,3

39,5

225,3

118,8

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

Årets resultat

Balansräkning, mnkr

2015-08-31

2014-12-31

2014-08-31

2015-08-31

2014-12-31

2014-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3,3

4,5

8,5

12,3

16,5

13,8

Materiella anläggningstillgångar

4 243,8

4 004,7

3 287,9

10 019,4

9 514,4

9 844,9

Finansiella anläggningstillgångar

4 661,7

4 392,0

4 663,1

198,6

211,3

107,9

Summa anläggningstillgångar

8 908,8

8 401,2

7 959,5

10 230,3

9 742,2

9 966,6

Bidrag till statlig infrastruktur

21,7

23,2

0,0

21,7

23,2

0,0

Förråd mm.

157,5

157,7

130,2

256,7

214,4

251,9

Fordringar

235,6

407,4

414,9

655,2

731,8

489,8

Kortfristiga placeringar

640,4

624,4

624,4

656,5

631,0

624,4

Kassa och bank

146,9

302,9

57,0

191,4

322,2

73,8

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

1 180,4

1 492,4

1 226,5

1 759,8

1 922,6

1 439,9

10 089,2

9 916,8

9 186,0

12 011,8

11 664,8

11 406,5

2 734,2

2 617,5

2 738,5

2 953,2

2 727,4

2 884,1

varav årets resultat

116,7

29,5

174,4

226,3

39,5

225,3

Avsättningar

397,4

382,2

411,4

762,5

738,6

648,0

6 258,0

5 911,6

5 366,2

7 279,1

6 784,7

6 609,3

699,6

1 005,5

669,9

1 017,1

1 414,5

1 265,1

6 957,6

6 917,1

6 036,1

8 296,2

8 199,2

7 874,4

10 089,2

9 916,8

9 186,0

12 011,9

11 665,2

11 406,5

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Ansvarsförbindelser och panter
Kommunen
Mnkr
Pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulder eller
avsättningar
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser, kommunala
bolag mm.
Intjänad visstidspension
Summa ansvarsförbindelser

Koncernen

2015-08-31

2014-12-31

2014-08-31

2015-08-31

2014-12-31

2014-08-31

2 414,6

2 487,0

2 517,5

2 462,2

2 534,6

2 534,8

636,9

644,1

646,4

58,9

66,1

68,2

16,4

16,4

17,3

-

-

-

0,9

0,9

1,6

0,9

0,9

1,6

3 068,8

3 148,4

3 182,8

2 522,0

2 601,6

2 604,6

Kassaflödesanalys, kommunen
Mnkr

2015-08-31

2014-12-31

2014-08-31

Periodens/årets resultat

116,7

29,5

174,4

Justering ej likviditetspåverkande
poster

191,8

231,6

147,0

Minskning/ökning av avsättningar pga.
utbetalningar

-22,8

-30,3

-11,4

-367,5

82,2

-154,6

-81,8

313,0

155,4

-365,9

-904,6

-262,5

Försäljning materiella och immateriella
anläggnings tillgångar

21,2

2,1

2,0

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

-0,9

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-345,6

- 903,0

-260,5

Den löpande verksamheten

Justering rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

3 800,0

5 700,0

3 400,0

Amortering av långfristiga skulder

-3 477,9

- 5 120,3

-3 282,1

Ökning av långfristiga fordringar

- 1 154,5

- 1 357,4

-939,0

Minskning av långfristiga fordringar

1 089,8

1 641,2

972,0

Ökning av kortfristig utlåning

-16,0

2,7

-63,3

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

271,4

866,2

87,6

Periodens/årets kassaflöde

-156,0

276,2

-17,5

Likvida medel vid periodens början

302,9

26,7

26,7

Likvida medel vid periodens slut

146,9

302,9

9,2

-156,0

276,2

-17,5

Förändring likvida medel
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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.
Kommunfullmäktige har angivit att 16 uppdrag ska redovisas särskilt i samband med
delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas 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-augusti,
KS-2015-00703.
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
3
2
2
2
11

Pågår med avvikelse Ej startat

1
1

Slutredovisade Avslutade

1

2
4

1

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 skatte-lagstiftningen
för aktiebolag. I den mån skatte-lagarna
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
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med 2015 har kommunen även bytt princip
för redovisning av den försäkringspremien
som betalats löpande. Tidigare redovisades
premien som kostnad men nu redovisas
den 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
försiktighets-principen, 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
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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
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• 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
Inventarier, verktyg och installationer: 320 år
Bidrag till statlig infrastruktur

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.
Immateriella anläggningstillgångar
• Nyttjanderätt 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Bostadsbyggnader

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

Omsättningstillgångar värderas enligt
lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
på balansdagen. Samtliga kundfordringar
äldre än sex månader har bedömts som
osäkra fordringar och reserverats. Osäkra
fordringar utöver detta har avskrivits efter
individuell bedömning av varje fordran.
Kommunens exploateringsfastigheter
klassificeras som omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
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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 placeraindividuellt.
Dessa redovisas som kortfristig
skuld tills utbetalning sker i slutet
av mars året efter intjänandet.
Förpliktelser för pensionsåtagande för
anställda i kommunen är beräknade enligt
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld,
RIPS 07. Rätt till visstidspension för
förtroendevalda redovisas som
ansvarsförbindelse om det inte bedöms
sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. Om det bedöms som
sannolikt att utbetalningar kommer att
göras ska rätt till visstidspension redovisas
som avsättning. För avtal med
samordningsklausul utgår beräkningen från
de förhållanden som är kända vid
bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen
samordning kommer att ske.

Jämförelsestörande poster

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

Den sammanställda redovisningen för
Sundsvalls kommun omfattar kommunen,
företag samt kommunalförbund som
kommunen på grund av andelsinnehav
eller annan anledning har ett bestämmande
eller väsentligt inflytande över. Ett samägt
företag ingår i den sammanställda
redovisningen med motsvarande ägd andel.
Den sammanställda redovisningen
har för de dotterbolag där kommunen har
en röstandelsmajoritet på 20 procent eller
mer upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Vissa bolag
där kommunen äger 20 procent eller mer
ingår inte i koncernens räkenskaper med
hänvisning till bolagens obetydliga storlek
(Samordningsförbundet i Sundsvall och
Lillhällom 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.
Enskilda företag som erhållit 5,0 miljoner
kronor eller mer redovisas med namn.
Bolag inom stadsbackenkoncernen
tillämpar regelverket K3.

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

Omsättningstillgångar exklusive
förrådstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.
Kommunalt uppdragsföretag

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

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

Olika avskrivningstider för investeringar
som aktiverats under 2014 och 2015.
Komponent-indelning har skett enligt rådet
för kommunal redovisnings
rekommendation.

Balansräkning (BR)

Kortfristig fordran/skuld

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

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

Sammanställning som redovisar kostnader
och intäkter som har ett direkt samband
med produktionen av kommunal service.

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.

Eget kapital

Likviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.
Driftredovisning

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.
Kassaflödesanalys

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.
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Nedskrivning

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

Barn- och utbildningsnämnd

FAVI

Förvaltningen för
arbetsmarknad,
vuxenutbildning och
integration

FINU

Kommunstyrelsens finansoch 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,

Nettoinvestering

Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.
Nettokostnad

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

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

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

Sammanställning över årets redovisade
intäkter och kostnader.
Soliditet

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

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