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

Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanen är kommunens
budget och ligger till grund för det
strategiska och konkreta arbetet. Planen
följs upp kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen. I sin ledningsprocess
använder Sundsvalls kommun en
styrmodell vars viktiga utgångspunkt är att
konkretisera den politiska viljeinriktningen
till tydliga och mätbara mål som kopplas
samman med resursfördelningen till
nämnderna.
I mål och resursplan 2015-2016 med plan
för 2017-2018 har kommunfullmäktige
beslutat om mål inom tre prioriterade
områden, jobb och arbetsliv, en likvärdig
skola för alla och sociala framtidsinvesteringar. Varje nämnd och bolag har i
MRP 2016 beslutat om egna mål och
handlingsplaner som bidrar till
kommunfullmäktiges mål inom dessa
områden.
Styrmodell
Sundsvalls kommun använder en
processorienterad styrmodell. Inom ramen
för styrmodellen finns huvud- och
stödprocesser med olika övergripande
syften. Dessa syftar till att säkerställa att
önskat resultat uppnås inom ramen för
befintliga resurser. Huvudprocessernas
övergripande syften har sitt ursprung i
medborgarnas centrala behov av
utbildning, vård och omsorg vid behov,
effektiv och ändamålsenlig fysisk
samhällsstruktur, meningsfull fritid och
aktivt socialt liv, samt näringsliv och
arbete. För att dessa huvudprocesser ska nå
bästa möjliga resultat finns behov av
interna stödresurser i form av stöd till
ledning och stöd till verksamhet. Att
konkretisera den politiska viljeinriktningen
till tydliga och mätbara mål samt koppla
samman detta med resursfördelningen till
nämnderna är viktiga utgångspunkter i
styrmodellen.
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Uppföljning av
kommunfullmäktiges mål

Följande status redovisas för bedömningen
av måluppfyllelse för verksamhetsmål och
finansiella mål;

I mål och resursplan 2015-2016 med
plan för 2017-2018 så har
kommunfullmäktige dessutom lagt
till tre prioriterade områden:

Målet kommer att uppnås.

• Jobb och arbetsliv
• En likvärdig skola för alla
• Sociala framtidsinvesteringar

Målet kommer delvis att uppnås.

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

Målet kommer inte att uppnås.

Bedömning av måluppfyllelse kan
inte göras.
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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 20152016 med plan för 2017-2018.

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

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
utvecklar eller etablera sig i Sundsvall,
inflyttningsservice, vuxenutbildning,
ungdomspraktik och integration.

Mål 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.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet kommer delvis att uppnås.
Nämnden för vuxenutbildning
arbetsmarknad och integration har antagit
sju mål.
1. Ökad andel av individer med försörjningsstöd som
deltar i arbetsmarknadsåtgärder
2. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som
också studerar
3. Ökad andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som
går vidare till arbete eller studier
4. Fler åtgärder som riktar sig till arbetslösa utlandsfödda
5. Ökad andel inom Komvux som uppnår ett godkänt
betyg
6. Minskad andel avbrott inom Komvux
7. Förbättrad genomströmning inom sfi, svenska för
invandrare

NAVI bedömer att det är endast målet om
fler åtgärder som riktar sig till arbetslösa
utlandsfödda som kommer att uppnås. Här
sker en utveckling av särskilda insatser
som Crea, vårdutbildningar och andra
förberedande utbildningar, men även inom
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andra verksamheter såsom Arbetsmarknadstorget och KomiJobb är många
personer utlandsfödda.
För mål 1 och 7 har det inte gått att göra
någon bedömning. Mål 2 och 3 kommer
inte att uppnås. Mål 5 och 6 kommer delvis
att uppnås.
Kommunstyrelsen har antagit två mål.
Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar
att leda och samordna kommunens
sysselsättnings- och näringslivsfrågor, ska

kommunstyrelsen verka för att företagare i
Sundsvall upplever ett gott företagsklimat.
I detta ingår att säkerställa att kommunens
myndighetsutövning och service gentemot
företag utförs med hög kvalitet.
Undersökningen Insikt, som är en
servicemätning av kommunens
myndighetsutövning, genomförs vartannat
år, senast 2015. Som tidigare redovisats,
ligger Sundsvall på en stabilt hög nivå.

Indikatorer
Indikator
Andel som gått i arbete
Kvinnor
Män

Utfall jan-april

2015

2014

Jämf.tal

22 %
32 %

26 %
28 %

27%
32%

25 % (riket)
28% (riket)

Andel som gått till studier
Kvinnor
Män

6%
3%

8%
9%

13%
11%

10% (riket)
9% (riket)

Andel förvärvsarbetande
i kommunen 24-64 år
Totalt
Kvinnor
Män

79,5 %
79,5 %
80,3 %

78,9%
77,9%
79,9 %

Ungdomsarbetslöshet
Andel arbetslösa 16,24 år
Totalt
Kvinnor
Män

14,4 % (mars)
10,5 % (mars)
18,1%

11,6 %
20,3 %

14,8%
22,1%

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

684

733

779 (nov)

77,3%
76 %
78,5 %

-

784 (T1 2015)

Från 2016 förändrar dock Sverige
kommuner och landsting (SKL) metoden
för undersökningen, och utvecklingsarbete
pågår för att säkerställa kvalitet och
jämförbarhet framåt för Sundsvalls del.
Kommunstyrelsen ska genom dialog med
utbildningssamordnare sträva efter att
utbildningar i ökad utsträckning motsvarar
arbetslivets behov. Tillgång till personal
med rätt kompetens är en grundläggande
förutsättning för arbetsgivarnas förmåga att
bidra till tillväxt.
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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, organisationer med
flera.

Mål Barn och ungdomar i Sundsvall
ska i en sammanhållen skola lägga
grunden för ett livslångt lärande och
för att bli aktiva medborgare med
många möjligheter i livet.

Bedömning av måluppfyllelse

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 bidrar till att målet
om en likvärdig skola för alla kan uppnås.
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 och föreningslivet i syfte att
en mer varierad undervisning ska kunna
erbjudas.
I strävan efter att bli Sveriges bästa skola
till 2021 har barn- och utbildningsnämnden
sex stycken mål;
1. Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och
skolor känner sig trygga.
2. Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och
skolor har en lärmiljö som stimulerar
till utveckling och lärande.

Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.

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

3 a) Alla barn i förskolan stimuleras till utveckling
och lärande.
b) Alla elever i grundskolan når målen i alla ämnen.
c) Alla elever på Sundsvalls gymnasium har
slutbetyg efter 4 år.
4. Alla barn och elever utvecklar sin fulla potential
och förmåga.
5. Alla barn och elever har ett starkt inflytande i
förskolan/skolan.
6. Alla lärare är legitimerade i de skolformer och
ämnen samt kurser som de verkar i.

Målen mäts årligen genom SKL:s
jämförelse bästa skolkommunen. Årligen
genomförs trygghetsenkäter i grundskolan
och gymnasieskolan. Vidare genom en
årlig kvalitetsutvecklingsrapport och
medarbetarnas självskattning. Betygsresultat mäts i grund- och gymnasieskola
och en årlig uppföljning görs av antalet
lärare med legitimation.

9

Indikatorer

Jan-april 2016

2015

2014

Trygghet
Förskolan

-

90 %

91 %

Grundskolan
Totalt
Flickor
Pojkar

-

95 % (Åk 5)
91 %
89 %

96 % (Åk 3-5)
93 %
92 %

95 %
95 %
96 %

96 %
96 %
95 %

-

84 %

79 %

-

87 %
89 %
85 %

82 %

-

72 %
69 %
74 %

82 %

-

88 %

89 %

-

74 %
76 %
72 %

76 %
82 %
71 %

-

63 %
70 %
61 %

62 %
61 %
62 %

-

80 % (2013/2014)

68 % (2012/2013)

-

92 %

92 %

-

89 %
90 %
87 %

91 % (Åk 3-5)
90 %
92 %

-

87 %
87 %
85 %

85 % (Åk 6-9)
85 %
84 %

Gymnasiet
Totalt
Flickor
Pojkar
Stimulerande lärmiljö
Förskolans miljö inbjuder till
lek och kreativitet.
Skolarbetet gör mig så
nyfiken att jag får lust att
lära mer.
Grundskolan
Totalt
Flickor år 5
Pojkar år 5
Totalt
Flickor år 8
Pojkar år

-

Utveckling och lärande
Mitt barn stimuleras i sin
utveckling.
Förskolan
3 b) Alla elever når målen i
samtliga ämnen
Grundskolan
Totalt
Flickor år 6
Pojkar år 6
Totalt åk 9
Flickor åk 9
Pojkar åk 9
Elever på Sundsvalls gymnasium
som har slutbetyg efter 4 år.
Totalt

Utvecklar potential och förmåga
Mitt barn har roligt/trivs på
förskolan.
Mina lärare förväntar sig att
jag ska nå målen i alla
ämnen.
Grundskolan
Totalt
Flickor år 5
Pojkar år 5
Totalt
Flickor år 8
Pojkar år 8
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Vård och omsorg
Mål Sundsvallsborna ska känna sig
trygga i att de får det stöd som
behövs, när det behövs och utifrån
behov. Medborgarna ska ha inflytande
över sin egen situation.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.

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

Inom målområde särskilda boendeformer
SoL och LSS är någon bedömning inte
gjord, flertalet indikatorer för målet mäts
till årsrapporten. Målet följs bland annat
genom beslut om särskilt boende, som inte
verkställts inom 3 månader (exkl personer
som tackat nej till erbjuden plats). Antal i
april är 30 personer, vilket innebär att

önskad nivå för 2016 troligtvis ej nås.
Mätetalen kan indikera hur flödet kring
boendeplatser fungerar, dvs. verkställning
av biståndsbesluten, och bör inte
sammanväxlas med det totala behovet av
boendeplatser framåt sett. Målet som
helhet, mäts även genom Socialstyrelsens
årliga brukarundersökning inom
äldreomsorgen, preliminär publicering av
resultat är oktober/november 2016.
Generell bedömning av måluppfyllelse kan
därför inte göras till delårsrapportering.
Målet om att personer med
funktionsnedsättning som bor i bostad med
särskild service, lever ett så självständigt
liv som möjligt, följs bland annat genom
beslut om bostad med särskild service jml
LSS, ej verkställda inom 3 månader
(exklusive personer som tackat nej).
Antalet fram till april är 26 st vilket är en
ökning jämfört med föregående år. Målet
som helhet mäts även genom delar ur Stöd
och omsorgs skattningsinstrument
avseende självständighet, som
sammanställs årsvis. Generell bedömning
av måluppfyllelse kan därför inte göras till
delårsrapportering.
Bedömning är inte gjorts inom målområdet
individ – och familjeomsorg. Mätning sker
årsvis genom nyckeltal ur Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK). Uppföljningen
kan indikera hur insatser och stöd leder till
ett hållbart resultat. Sett ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv är detta givetvis
väsentligt – främst att människor får hjälp
och stöd att kunna leva ett på sikt
självständigt och oberoende liv, men också
ur ett resursperspektiv – att de insatser som
ges, leder till önskat resultat.
Bedömning är inte gjord inom målområdet
hälso-och sjukvård. Bedömning är att
målet inom målområdet hemtjänst delvis
kommer att nås. Personalkontinuiteten
ligger för närvarande på 11,6 personer för
en månad. Vad gäller överklagningar kring
beslut om hemtjänst så har endast 3
överklagningar gjorts under januari-april
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resultat från brukarundersökning är
okt/nov 2016.

och två av dessa har ogillats vid en rättslig
prövning. Övriga mätetal tas ur
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning
för äldreomsorg samt Kommunens kvalitet
i korthet, Kkik. Preliminär publicering av

Indikatorer
Jan-april 2016

2015

2014

Icke verkställda beslut om särskilt
boende enl SoL, (exkl. personer
som tackat nej till erbjuden plats)

30

28

49

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

Redovisas i
årsrapport

81%

79 %

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

26

Kvinnor: 80 %
Män: 82 %
25

Kvinnor: 77 %
Män: 83 %
21

Redovisas i T2

84 %

84 %

30,5 %

33 %

38 %

Hemtjänst
Andel som är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten som helhet

Redovisas i
årsrapport

93 %

91 %

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - trygghet, andel

Redovisas i
årsrapport

Kvinnor: 92 %
Män: 93 %
89 %

Kvinnor: 91 %
män: 92 %
85 %

Kvinnor: 88 %
Män: 91 %

Kvinnor: 84 %
män: 87 %

Särskilda boendeformer

Socialnämndens hälso- och
sjukvård
Riskbedömning fall, trycksår,
undernäring Särskilt boende
Smärtskattning i palliativ vård i
Särskilt boende och hemsjukvård
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Fritid och kultur
Mål .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.

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

Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.
Kultur- och fritidsnämnden har
beslutat om fyra mål inom processen och
socialnämnden har ett mål. Övriga
nämnder med ansvarsområden inom
processen har inte beslutat om några mål.
Kultur- och fritid har beslutat om fyra mål
inom processen;
1. Kommunens insatser för ett rikare kultur-,
fritids- och idrottsliv ska vara jämställt inom
såväl kön, ålder, etnicitet, utbildning, social
status och livsmiljö.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter
som vänder sig till barn och ungdomar ska
förläggas i de olika kommundelarna.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska
möjliggöra platser för barn och ungdomar i
de olika kommundelarna som stödjer deras
spontana initiativ.
4. Sundsvall ska ha ett väl utvecklat, brett
och demokratiskt föreningsliv i syfte
att möjliggöra för framför allt barn och
ungdomar att utvecklas.

Förvaltningen samlar in könsuppdelad
statistik från de verksamheter där det går
att redovisa detta. Sammantaget kan de ge
en uppfattning om hur kvinnor och män
deltar i förvaltningens verksamheter.
Alla, oavsett bakgrund, har samma rätt
att utnyttja kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar samt delta i ledarledd
verksamhet. Skillnader finns dock
framför allt i utnyttjandet beroende på
anläggningstyp och verksamhetsinnehåll.
Vid fördelning av tider utgår
förvaltningen från regelverket allas lika
värde.
Förutom föreningslivets alla anläggningar
kompletteras de av fyra kommunala
simhallar och övriga lokaler i
kommundelarna. Ett stort antal mindre
friluftsanläggningar i kommundelarna
stödjer också föreningar och allmänhet.
Av de 19 scenkonstföreställningar för
barn som genomförts under våren har
hälften visats på orter utanför stadskärnan.
Blandningen av uttryck har innehållit
dans, teater, musik och dockteater. På
sportlovet arrangerade museet
instrumentbyggarverkstad i Indal.
Avdelningens uppsökande verksamheten
har hittills nått 700 skolelever varav ca
hälften är från orter utanför stadskärnan.
Sundsvalls stadsbibliotek har
barnverksamhet i alla kommundelar.
Fritidsgårdar finns i alla kommundelar,
totalt 13 stycken. Arbetet med att kvalitetsgranska gårdarnas arbete fortgår.
Resultatet av arbetet har publicerats på en
utställning på Sundsvalls museum under
våren 2016.
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Kommunens egna spontananläggningar
i Nacksta och Skönsberg används inte
så mycket vintertid. Från våren till
hösten är de däremot flitigt utnyttjade.
Arbetet med spontan-anläggningen i
Granloholm har startat. Enligt plan
skall anläggningen byggas efter
sommaren. Under hösten kommer även
planering av spontananläggning i Liden
att starta. Flera av de kommundrivna
anläggningarna är tillgängliga för
spontanaktiviteter, inte minst
konstgräsplanerna.

40 isbanor runt om i kommunen har
spolats upp under vintern och utnyttjats
flitigt. Sidsjöbacken fungerar i praktiken
som en stor fritidsgård vintertid. Hela
friluftsområdet lockar till spontana
idrottsaktiviteter. Lättillgängliga och bra
skötta motionsspår är en mycket bra
anläggning för spontanidrott.
Målsättningen är att utveckla befintliga
utegym och bygga nya längs elljusspåren.

Indikatorer
Besökare bad
(enkelbiljetter), mål 1.
Kvinnor
Män

Jan-april 2016
-

2015

2014

94 143
94 198

91 206
91 782

7 546
9 462

7 430
9 187

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

Redovisas i
årsrapport.

SCB
medborgarundersökning,
mål 1.

Utfall något över
medel bland jämförbara kommuner.

NMI (Nöjd medborgarindex) kultur
NMI idrott

Redovisas i
årsrapport.

68 (NMI kultur)
61 (NMI idrott)

67 (NMI kultur)
61 (NMI idrott)

NRI (Nöjd region index)

Redovisas i
årsrapport.

69 (NRI)

66 (NRI)

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

Behålla samma nivå
som 2014.
623 785
276 955
337 741

598 509
272 720
325 789

Förutom ordinarie verksamhet satsar
biblioteksenheterna på lovverksamhet med
inriktning för barn. Föreningsbyrån ger
information och stöd till personer och
grupper som vill starta en förening. Under
årets första tertial har ungdomar fått stöd
att starta en förening.
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Samhällsbyggnad
Mål Sundsvall ska erbjuda goda livsoch verksamhetsmiljöer i hela
kommunen med möjlighet till bra
boenden och goda kommunikationer i
ett tryggt och hållbart samhälle.

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.
Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.
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 är att verka för att
alla parter tar sitt ansvar för att genomföra
det bostadspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen har också målet att
arbeta för en utvecklad systematisk och
regelbunden verksamhetsuppföljning av
verksamheten i Sundsvall, från den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Stadsbyggnadsnämndens mål kommer att
nås under mandatperioden enligt nämndens
bedömning. Miljönämnden anser sig ha
nått sina mål om målnivåerna för de fem
tillhörande indikatorerna nås under
mandatperioden. Flertalet av indikatorerna
följs på helår. När det gäller luftkvalitet
konstateras att mätningarna så här långt ser
relativt bra ut och att indikatorn som
handlar om luft (partiklar och kväveoxid)
kommer att klaras. Vissa mätdata saknas
denna delårsrapport men kommer att
rapporteras vid nästa delårsrapportering.
När det gäller tillsynsinsatser inom
förorenade områden så indikerar
uppföljningen att vi ligger efter men med
pågående rekryteringar bedömer vi att vi
kommer ikapp innan årets slut. Den
sammantagna bedömningen är att
miljönämndens mål delvis kommer att
uppnås 2016.
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Indikatorer
Januari-april 2016
Redovisas i
årsrapport.

2015
Kvinnor: 4,4
Män: 6,2

2014
Kvinnor: 5,2
Män: 6,1

NKI Bygglov

Redovisas i
årsrapport.

75

Mäts vartannat år

Regionindex –
kommunikationer
Tillgång till gång och
cykelvägar

Redovisas i
årsrapport.

Kvinnor: 6,0
Män: 6,3

Kvinnor: 5,9
Män: 5,4

RegionindexGator och vägar

Redovisas i
årsrapport.

Kvinnor: 48
Män: 49

Kvinnor: 49
Män: 45

Bostadsbyggande, antal
lägenheter

Redovisas T2.

Bygglov:

Bygglov:

Enbostadshus
127

Enbostadshus
51 lgh

Flerbostadshus
474

Flerbostadshus
198 lgh

Påbörjade:
182
Färdigställda:
71
-

-

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

Andel byggrätter (ny)

4

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

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

exempel arbetsgivarpolitik, verksamhetsutveckling, kommunikation och IT samt
prioriterade politikområden.
Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.
Kommunstyrelsen har antagit sex delmål
för processmålet för ledning och
ledningsstöd. De sex delmålen är alla
aktivitetsinriktade och kan inte betraktas
som resultatmål i sig. De får ses som
medel för att uppnå fullmäktiges mål. Inget
av de sex delmålen kommer att uppnås
16

under året. Tre av målen kommer delvis att
uppnås och för två av målen är bedömning
inte gjord för 2016. Uppföljning 2015 visar
att kommunen sannolikt når 2 av 6
övergripande mål i RIKARE år 2021.
Utifrån genomförda utbildningsinitiativ
och dialoger med förvaltningar och bolag
finns det en ökad förståelse för den
hållbara tillväxtstrategins syfte, men det
kvarstår osäkerhet kring vad som ska göras
och hur den ska implementeras i
koncernorganisationen. Detta är en
förklaring till att endast 60 procent av
nämnderna bedöms ha inarbetat RIKARE i
sin mål och resursplan. Målnivån för 2016
om 75 procent kommer därmed inte att
nås. I jämförelse med 2015-års bedömning
har dock andelen stigit från 50 procent,
vilket ses som positivt.

tillsammans syftar till att öka
styrmodellend ändamålsenlighet och
effektivitet. Från och med 2017 bör
återkommande utvärdering av styr- och
ledningsmodellen ske.
Kommunens strategiska investeringsplan i
nu gällande mål och resursplan sträcker sig
fram till 2019. Denna plan kommer att
revideras i kommande mål och resursplan
och då sträcka sig fram till 2021
Indikatorer
Indikator

Andel nämnder
som i MRP 1 bedöms
ha inarbetat RIKARE i
sina mål och resursplaner 60 %
KKiK* positiv utveckling

En ändamålsenlig och effektiv styrmodel
är nödvändig för att kommunen ska nå sina
mål och ge medborgarna valuta för sina
skattepengar. För närvarande pågår ett
antal utvecklingssträvanden, som

Janapril
2016

-

2015

50 %

2014

-

17 av 38

*Kommunens kvalitet i korthet
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Verksamhetsstöd

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

Verksamhetsstöd ska tillhandahålla tjänster
och produkter till huvudprocesserna och
ledningsstöd med fokus på hög kvalitet,
uppskattad service och effektivitet.
Tjänster som ingår är bland annat juridiskt
stöd, ekonomi- och arkivhantering,
upphandling och HUR (hälsa, utveckling,
rehabilitering).
Under 2015 upprättades ett
kommunövergripande servicecenter.
Hemtagningen om 10 miljoner kronor har
genomförts för 2016 i enlighet med
ursprungligt beslut. Verksamheten
utvecklar sina processer löpande under
2016 för att ta ytterligare hemtagning om
15 miljoner kronor för 2017.
Utöver denna hemtagning ska
servicecenter kontinuerligt effektiviseras
med 3-5 procent per år. Servicecenter IT
har sänkt sina kostnader med 3 procent.
Det finns dock tecken på att effektiviteten
ökar eftersom

Bedömning av måluppfyllelse
Bedömning av måluppfyllelse kan inte
göras.

Indikator

Janapril
2016

2015

Kundnöjdhet NKI
Service och teknik

-

76

65-70

Kostnadseffektivitet
Service och teknik

-

79

75-85

Effekthemtagning införande
servicecenter
10 mnkr

-

2014

10

volymen som hanteras är större på
Ekonomi än tidigare. Gällande service och
teknik har inga nya mätningar gjorts sedan
årsredovisning 2015. Prognosen är att
målet kommer att uppnås 2016 genom
uppvisandet av minst lika bra utfall som i
senaste rapporteringen. De senaste
mätningarna visade att kundnöjdhet
uppmättes till index 76 (där både målnivå
och föregående årsutfall överskreds)
samtidigt som 79 procent av verksamheten
har prisnivåer som är motiverande i
förhållande till tjänsteomfattning.
Barn- och utbildningsförvaltningen
fastställde 26 april 2016 en lokalförsörjningsplan. Övriga förvaltningar uppdaterar
upprättade planer under 2016.
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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.
Det finansiella resultatet

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

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att uppnås.
Enligt prognosen för hela året beräknas
resultatet för 2016 att bli 3 miljoner
kronor, vilket är en negativ avvikelse mot
budget med 115,3 miljoner kronor. Enligt
pronosen uppgår resultatet till 0,05 % av
skatteintäkter och statsbidrag, vilket
innebär att målet inte kommer att uppnås
om inte prognosen förbättras.
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

Diagram. Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och statsbidrag.

Kapacitetsutvecklingen –
investeringar

Mål Nettoinvesteringarna ska
finansieras med egna medel.

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att uppnås.
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Prognosen för investeringarna 2016 uppgår
till dryga 625 miljoner kronor vilket
innebär att endast 40 % av kommunens
investeringar egenfinansieras nuvarande
prognos. Detta innebär att målet om
egenfinansiering troligen inte kommer att
uppnås 2016. Det prognostiserade
resultatet skulle behöva uppgå till 376
miljoner kronor för att investeringarna ska
finansieras med egna medel.

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

2012

2013

2014

2015

2016

Egna kapitalets förändring
Diagram. Egna kapitalets ökning.

Riskförhållandenbetalningsberedskap

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

Diagram. Egenfinansiering av investeringar.

Mål Det egna kapitalet – egna
Kapacitetsutvecklingen
(nettotillgångarna)
ska värdesäkras
kapitalets
utveckling

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

Prognos för måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås.
Den kortfristiga betalningsberedskapen
uppgår till 138 % av de skulder som
förfaller inom ett år. Detta innebär att
kommunen har 58 procentenheter bättre
betalningsberedskap än målet 80 % i
dagsläget. Bedömningen är därför att målet
kommer att uppnås.

Målet kommer inte att uppnås.
160%
140%

Konjunkturinstitutets prognos för KPI
konsumentprisindex är 0,8 % i april 2016.
Med prognosen på 3 miljoner kronor,
innebär det endast en minimal ökning av
det egna kapitalet och att målet om att det
egna kapitalet ska växa minst i takt med
inflationen inte uppnås.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

Diagram. Betalningsberedskap.
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Kontroll över den finansiella
utvecklingen- prognossäkerhet och
budgetföljsamhet

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

Prognos för måluppfyllelse

Målet kommer inte att uppnås.
Verksamhetens nettokostnad exklusive
jämförelsestörande poster ska vara 100 %
av budgeten för att målet ska vara uppfyllt.
Vid delårsrapporten januari till april
överstiger verksamhetens prognostiserade
nettokostnad budgeten med dryga 130
miljoner kronor, vilket gör att budgetföljsamheten inte kan anses vara god.
Kommunen prognostiserar även stora
avvikelser inom flera verksamhetsområden, främst inom socialnämndens
(-140 miljoner kronor) och barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden
(-88 miljoner kronor).
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Sammanfattande bedömning av
god ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen
Utifrån efter den bedömning som är gjord
efter fyra månader så prognostiseras inget
av verksamhetsmålen att uppnås helt och
ett av verksamhetsmålen att uppnås delvis.
För sex av verksamhetsmålen kan ingen
bedömning av prognos för måluppfyllelse
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 endast ett av fem
finansiella mål kommer att uppnås 2016,
målet om betalningsberedskap. 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 58 % av
investeringarna måste lånefinansieras.
Detta är inte ett godkänt resultat för
måluppfyllelse för kommunens verksamhet
och ekonomiska stabilitet.
Resultatprognos
Den låga resultatnivån, och den låga
soliditeten innebär att kommunens
handlingsutrymme är begränsat.
Det är mycket viktigt att kommunens
ekonomiska situation förbättras. Enligt
resultatprognosen för 2016 kommer årets
investeringar inte att kunna egenfinansieras
och investeringsmålet kan därför inte
uppnås. Det prognostiserade resultatet
skulle behöva uppgå till 376 miljoner
kronor för att uppnå målet om
egenfinansiering av investeringarna.

God ekonomisk hushållning uppnås
inte
Sammanfattningsvis kommer kommunen
inte att kunna uppnå god ekonomisk
hushållning under 2016 så som läget ser ut
just nu. Även om vissa förbättringar kan
utläsas för resultatutvecklingen inom några
områden krävs det en väsentlig förbättring
för att kommunen ska kunna uppnå god
ekonomisk hushållning under 2016.
Måluppfyllelsen för både verksamhetsmål
och finansiella mål måste förbättras.
Sammantaget är detta inte ett godkänt
resultat för måluppfyllelse för kommunens
verksamhet och ekonomiska stabilitet.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunen inte
får besluta om en budget där kostnaderna
överstiger intäkterna. Om prognosen håller
kommer kommunen inte att klara
balanskravsresultatet som efter justeringar
uppgår till -12,3 miljoner kronor. Om
balanskravsresultatet för ett visst
räkenskapsår är negativt, ska det enligt
kommunallagen regleras under de närmast
tre följande åren. Om balanskravsresultatet
inte uppnås måste kommunfullmäktige
anta en åtgärdsplan för hur regleringen av
resultatet ska ske.
Balanskravsutredning, mnkr

Prognos 2016 Utfall 2015 Utfall 2014

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering av reslisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

3,0
-15,3
-12,3
-12,3

33,3
-8,8
24,5
24,5

29,5
-14,7
14,8
14,8

Tabell. Balanskravsutredning, mnkr.
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Finansiell analys
Kommunen
Resultat och kapacitet
Resultat, mnkr

Jan-april 2016 Jan-april 2015

Exklusive jämförelsesörande poster
Resultat exklusive jämförelsestörande poster
Inklusive jämförelsestörande poster
Resultat inklusive jämförelsestörande poster

2015

2014

-64,1

-65,6

-6,9

29,5

-64,1

-65,6

33,2

29,5

Tabell. Resultat, mnkr

Resultatet för perioden januari till april
uppgår till -64,1 miljoner kronor, vilket är i
samma nivå som januari till april 2015
(-65,6 miljoner kronor). Kommunens
resultat under året är inte linjärt utan har en
ojämn fördelning och periodens resultat är
för lågt för att budgeten ska kunna hållas.
Under tertial ett och tertial tre är
kostnaderna för kommunen 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:
Januari-april, ackumulerat resultat -30

miljoner kronor. Januari-augusti,
ackumulerat resultat + 200 miljoner
kronor. Januari-december, ackumulerat
resultat + 80 miljoner kronor.
Den största negativa resultatavvikelserna
finns inom barn- och utbildningsnämndens
och socialnämndens verksamhetsområden.
Barn- och utbildningsnämndens resultat för
perioden är -94,8 miljoner kronor, vilket är
49,3 miljoner kronor sämre än januari till
april 2015 (-47,0 mnkr). Socialnämndens
resultat för perioden är -69,6 miljoner
kronor, vilket är 12,2 miljoner kronor
bättre än januari till april 2015 (-81,8
mnkr).

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling, mnkr

Jan-april 2016 Jan-april 2015
-1 883,6
-1 803,6
-1 883,6
-1 803,6
4,4
5,2

Nettokostnad
Nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster
Förändring exklusive jämförelsestörande poster, %

2015
-5 214,6
-5 254,7
5,1

2014
-5 067,7
-5 014,1
4,5

2015
100,7
100,0

2014
99,8
99,8

Tabell. Nettokostnader, mnkr

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, %
Inklusive jämförelsestörande poster
Exklusive jämförelsestörande poster

Jan-april 2016 Jan-april 2015
103,5
103,9
103,5
103,9

Tabell. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, mnkr

Nettokostnaderna har ökat med 4,4 procent
jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror främst på att personalkostnaderna har ökat. Nettokostnaderna
överstiger skatteintäkterna med 3,5

procent. För att kommunen ska uppnå ett
positivt resultat krävs således att nettokostnaderna sjunker under tertial två och
tre.
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Investeringar
Investeringar, mnkr
Investeringsvolym
varav köp av fastigheter från koncernbolag
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %
Självfinansieringsgrad, %
Tabell. Investeringar, mnkr

Utfallet för investeringar uppgår till140,4
för perioden vilket är något lägre nivå än
januari till april 2015 (146,3 mnkr).
Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna är ett nyckeltal som visar

Jan-april 2016 Jan-april 2015
140,4
146,3
0,0
0,0
175
189
11
8

2015
612,2
0,0
230
49

2014
905,5
474,2
196*
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hur stor andel kommunen har investerat i
materiella anläggningstillgångar i
förhållande till avskrivningarna. Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna
uppgår till 175 % vilket är lägre än samma
period föregående år.

Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %
Soliditet exklusive pensionsåtagande
Soliditet inklusive pensionsåtagande

Jan-april 2016 Jan-april 2015
23,1
25,7
2,0
0,9

2015
23,9
2,5

2014
26,2
1,3

Tabell. Soliditet, mnkr

Soliditeten är ett mått på den finansiella
styrkan, det vill säga hur stor andel av
tillgångarna som finansieras med eget
kapital. Soliditeten är ett riktmärke på
kommunens ekonomiska stabilitet på
längre sikt. Soliditeten uppgår till 23,1 %,
vilket är en försämring med 2,6
procentenheter sedan årsskiftet och ett lågt
värde. Om man räknar med kommunens
pensionsskuld, som i bagsläget inte ingår i
balansräkningen, uppgår soliditeten endast
till 2 %. Så länge resultatnivån är negativ

kommer också kommunens soliditet att
vara svag. Att soliditeten fortsätter att vara
låg innebär att kommunen har ett begränsat
handlingsutrymme på längre sikt.
Soliditeten skulle i stället behöva öka med
minst 1 % per år för att kommunen ska
kunna säkra händelser vid sämre tider. Om
man beaktar planerade investeringar och
pensionsskulden kommer det budgeterade
resultatet inte att räcka för att öka
soliditeten de närmaste åren.

Likviditet
Likviditet, %
Kassalikviditet
Balanslikviditet
Finansiella nettotillgångar, mnkr

Jan-april 2016 Jan-april 2015
187
135
213
154
-1 495,0
-1 145,9

2015
150
172
-1 371,8

2014
128
148
-1 054,0

Tabell. Likviditet, %

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Kommunen har god
kassalikviditet, det vill säga betalningsförmåga på kort sikt och balanslikviditet,
det vill säga betalningsförmåga på lite

längre sikt. I jämförelse med januari till
april 2015 har likviditeten förbättrats
avsevärt. Detta beror på att de kortfristiga
skulderna har minskat på grund av att
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kommunens kortfristiga utlåning till

bolagen har minskat.
De finansiella nettotillgångarna, det vill
säga omsättningstillgångar och finansiella

anläggningstillgångar minus, kort och
långfristiga skulder uppgår till -1 495
miljoner kronor.

Pensionsåtagande
Pensionsåtagande, mnkr
Jan-april 2016 Jan-april 2015
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
263,1
255,1
Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland avsättningar
2 344,9
2 487,0
Avgiftsdel, placeras av de anställda, kortfristig skuld
53,7
50,8
Totala förpliktelser för pensioner
2 661,7
2 792,9
Återlånade medel
2 661,7
2 792,9

2015
260,1
2 374,5
152,3
2 786,9
2 786,9

2014
243,8
2 487,0
148,2
2 879,0
2 879,0

Tabell. Pensionsåtagande, mnkr.

Kommunens totala pensionsförpliktelser
uppgår till 2 2661,7 miljoner kronor. I
jämförelse med samma period föregående
år har pensionsåtagandet minskat med
cirka 131 miljoner kronor. Orsaken till
minskningen är att ansvarsförbindelsen nu

minskar i takt med att utbetalningarna blir
större än värdeökningen för pensionsåtagandet. Bedömningen är att ansvarsförbindelsen i sin helhet kommer att vara
noll år 2050.

Resultatprognos

Prognosens fördelning vid delårsrapport 1, mnkr
Planerat överskott 2016
Differans i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad
Jämförelsestörande intäkter
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiering
Räntenetto
Jämförelsestörande finansiella intäkter
Totalt

2016
118,3
-124,7
0,0
13,6
-9,1
4,9
0,0
3,0

Tabell. Prognosens fördelning, mnkr
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Prognosen i sin helhet för kommunen
pekar på ett resultat på 3 miljoner kronor
vid årets slut, vilket är 115,3 miljoner
kronor sämre än det budgeterade resultatet
(118,3 mnkr).
Tabellen ovan visar hur den
prognostiserade budgetavvikelsen fördelas
sig. Det är främst verksamheternas
nettokostnader som avviker negativt.
Verksamheternas nettokostnader avviker
negativt med dryga 124 miljoner kronor.
Verksamheterna inom kommunens två
största nämnder, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, avviker
negativt med totalt 228 miljoner kronor.
140 miljoner kronor av dessa avser
verksamheter inom socialnämndens
verksamhetsområde.
Skatteintäkter och räntenetto
Prognosen för skatteintäkter och generella
statsbidrag är enligt SKL:s senaste prognos
i april. Både prognosen för skatteintäkter
och generella statsbidrag har förbättrats
sedan föregående prognos. Lägre räntenivå
och realisationsvinster gör att kommunen
har ett positivt räntenetto. Räntenettot
förklaras vidare i den finansiella rapporten
januari till april 2016.
Nämndernas negativa avvikelser
Socialnämnden, -140 mnkr

Socialnämnden prognostiserar en negativ
avvikelse på 140 miljoner kronor, dock en
förbättring med 20 miljoner kronor sedan
prognosen i mars. Negativa avvikelserna
finns främst inom äldreomsorgen (78,6
mnkr), individ och familjeomsorgen (37,8
mnkr samt omsorgen om funktionshindrade (21,6 mnkr). Det är avvikelser för
hemtjänsttimmar, placeringar och
personalkostnader som är främsta orsaker.

Barn- och utbildningsnämnden, -88
mnkr

Barn- och utbildningsnämnden
prognostiserar totalt en negativ avvikelse
med 88 miljoner kronor. Orsaken är främst
ökade personalkostnader. I redovisningen
av nettokostnader ses avvikelserna främst
inom verksamhetsområdet gymnasieskola,
-55,3 miljoner kronor samt administrationen, -76,8 miljoner kronor. Verksamheten
administration omfattar även centrala
poster som till exempel elevhälsa som ska
fördelas till de olika verksamheterna.
Beaktat de gemensamma verksamheterna
är fördelningen av det prognostiserade
underskottet enligt nämnden;
förskolor
- 9,1 mnkr,
grundskolorna
- 23,8 mnkr,
gymnasiet
- 21 mnkr,
gemensamma funktioner - 34,6 mnkr.
Stadsbyggnadsnämnden, -6,7 mnkr

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar en
avvikelse med 6,7 miljoner kronor på
grund av kostnader för bostadsanpassning
och saneringar.
Åtgärder för negativa avvikelser
Nämndernas åtgärder för negativa
avvikelser förklaras närmare i avsnittet
”Nämnder, bolag och kommunalförbund”.
Nämndernas positiva avvikelser
Kommunstyrelsen, 106,2 mnkr

Kommunstyrelsen prognos för hela året är
ett överskott med 106,2 miljoner kronor.
Orsakerna är följande;
Anslaget för personalkostnadsökningar
beräknas redovisa ett överskott på 50
miljoner kronor för 2016.
Kommunstyrelsens anslag för kompensation till nämnderna för ökade hyror med
2/3, på grund av investeringar som ingår i
fastställd investeringsbudget, beräknas visa
ett överskott på 15 miljoner kronor. Det
beror på att beslutade investeringar inte
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genomförts i den takt som planerats.
För underskottstäckning till bolagen
Midlanda Fastigheter AB och Midlanda
Flygplats AB finns i MRP 2016 budgeterat
ett anslag på 7,9 miljoner kronor. Anslaget
för underskottstäckning för Midlanda
Fastigheter AB på 7,9 miljoner kronor
behöver inte nyttjas.
Förändrad prognos för årets resultat från
Kollektivtrafikmyndigheten innebär en
positiv avvikelse på 5 miljoner kronor.
Eftersom planerade byggprojekt är
försenade och det är oklart när
verksamheterna kan starta upp och
personal anställas, så redovisas ett
överskott med 20 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden, +0,5 mnkr

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar
ett överskott på 0,5 miljoner kronor inom
administrationen.
NAVI, + 3,2 mnkr

NAVI prognostiserar ett överskott med 3,2
miljoner kronor främst på grund av lägre
personalkostnader då det är svårt att
rekrytera lärare.
Investeringsprognos 2016
Investeringsbudgeten 2016 uppgår till
813,4 miljoner kronor. Investeringsanslag
överförda från tidigare år uppgår till
1 242,3 miljoner kronor, vilket gör att
investeringsbudgeten totalt uppgår till
2 055,7 miljoner kronor 2016.
Nettoinvesteringarna uppgår efter första
tertialet till 140,4 miljoner kronor och
prognosen för hela året till 625,6 miljoner
kronor. Prognosen innebär att det vid årets
slut skulle återstå 1 430,1 miljoner kronor
av budgeterade investeringsmedel. Det
skulle innebära att ej förbrukade
investeringsmedel skulle öka med 187,8
miljoner kronor under 2016.

Nedan finns kommentarer till varför det
beräknade utfallet avviker från budgeten i
investeringsredovisningen.
Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

Stadsbyggnadsnämnden har 2016 en
investeringsbudget på 136 miljoner kronor.
Investeringsmedel från tidigare år är 300,9.
En uppskattning är att 154,3 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.
Lägre investeringstakt än budgeterat.
Anledning till att investeringsmedlen inte
upparbetas i den takt som budgetmedlen är
fördelade, beror till stor del på att medlen
fördelas teoretiskt och inte utifrån hur
utgifter vanligtvis faller ut i projekt.
Utrednings- och planeringsfasen i
investeringsprojekt är tidskrävande men
inte utgiftskrävande. Den största delen av
investeringsutgiften upparbetas sedan i ett
projekts genomförandefas. Nedan följer
kommenarer till ett antal större
investeringsprojekt:
Birsta (infrastruktur)

Medel till detaljplanearbetet och åtgärder
enligt åtgärdsvalsstudien.
Väghållning

Upphandling pågår av ombyggnation
Oscarsgatan samt Tjädervägen/ Korstavägen. Extra fokus ska i detta byggprojekt
läggas på gåendes och cyklister
framkomlighet även under byggtiden.
Projekten beräknas vara färdigställda i
september/oktober.
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Parkeringsanläggning centrum

Medel till behov och åtgärder som
identifieras i arbetet med
parkeringsstrategin som är under
utarbetande.
Norra kajen

Kaj för detaljplan 1a byggstartad nov
2015. Projektering pågår för fortsatt
kajbyggnad. Budgetavvikelsen på -31
mnkr ligger inom ramen för uppdraget.
Bergsåkersbron

Rivning av gamla bron planeras starta
maj/juni 2016 och därefter sker
markmodulering där gamla bron är belägen
samt kvarstående busk-och trädplantering.
Finansiering via MRP-uppdragen
Bergsåkersbron och väghållning. Klart
hösten 2016.
Sundsvalls vardagsrum

Upprustningarna är avslutade för Oasen,
Magasinsparken, Hedbergska Parken och
Olof Palmes torg. Upprustning av Stora
torget kvarstår inom uppdraget,
upphandlingen är avbruten.
Industrispår bangården

Åtgärder för rivning av befintligt
industrispår samt projektering av nytt
industrispår. Vilande 2016
Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)

Medel till upprustning av park- och
grönstråk längs Sidsjöbäcken inkl. gångoch cykelvägar, samt utökad parkeringsyta
för allmänna besöksparkeringar,
upprustning Köpmangatan och city.
Investeringar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Den budgeterade internlåneramen är
beräknad att förbrukas under 2016
Kommunfullmäktige har beslutat om en
utökad internlåneram på 75,0 mnkr med
anledning av flyktigsituationen.

Det råder för närvarande osäkerhet om den
kommer att förbrukas eller om lokalbehovet kan tillgodoses på annat sätt.
Budgeten för resecentrum kommer inte att
förbrukas under 2016. Investeringsprojekt
”Utveckling Sundvall” kommer att pågå
under 2016 och avser parkering vid
Gärdehov och nya planer för Heffnersklubban vid före detta Korstaskolan.
Prognosen för fastighetsinvesteringar
uppgår till 448,6 miljoner kronor vilket är
en ökning från 2015 då utfallet var 413,4
miljoner kronor. Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms
uppgå till 940,1 miljoner kronor inför
2017.
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 alternativt att upphandlingarna
är försenade på grund av för få eller för
höga anbud i förhållande till budgeterade
ramar.
Några av de större projekten är:
Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation av 3 äldreboenden Granlunda (om
och tillbyggnad) Norra kajen
(nybyggnation) och Heffnersgården
(nybyggnation). Ombyggnation,
tillbyggnation och nybyggnation i sin
helhet planeras vara klart i etapper under
2016-2017.
Ombyggnad, tillbyggnad av Sporthallsbadet. Omprövning av omfattning har gjort
att projektet varit pausat, men nu pågår
upphandling.
Utbyte och förstärkning av tak på
Nordichallen. Utbytet/förstärkningen i sin
helhet planeras vara klart 2017.
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Energisparprojekt. För i första hand äldre
fastigheter med åtgärder i varierande
omfattning där målet är att totalt minska
energiförbrukningen med 20 % till och
med år 2021.
Investeringar inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde

Fördelning av budgetmedel till specifika
investeringsprojekt i maskiner och
inventarier antas av nämnden på
majsammanträdet. Största investeringen
avser ismaskin till Gärdehovs U-hall, 1,2
mnkr. Bland övriga större inventarieanskaffningar kan nämnas utbyte av gamla
bokhyllor i Kulturmagasinet, ljudanläggning på Sveateatern, utbyte av möbler på
fritidsgårdarna samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom museets
verksamheter i Kulturmagasinet och på
Norra berget.
När det gäller Norra berget/Kulturarv har
kultur- och fritidsnämnden, tagit beslut om
ett antal investeringar. Arbetet tar längre
tid än beräknat men avsatta medel är
överförda från tidigare år. Beställning av
projektering för att kunna starta
investeringarna är överlämnad till
Drakfastigheter.
Exploateringsprognos 2016
Utgifterna inom exploateringsverksamheten uppgår till -3,1 miljoner
kronor till och med april. Prognosen för
hela året uppgår till 21,5 miljoner kronor,
det vill säga exploateringsbidragen
kommer att överstiga exploateringsutgifterna.
Utgifter för exploateringar kommer i ett
senare skede att täckas i upprättade
exploateringskalkyler. Exempel på några
exploateringar är Korsta/Petersvik,
Kubikenborg vid Kumo, Norra kajen,
Stockviks industriområde, Nolby
industriområde, Inre hamnen(Skanska).
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Koncernen
Resultat
För koncernen i sin helhet redovisas för
perioden januari till april ett resultat på
18,7 miljoner kronor efter justeringar. För
de enskilda bolagen samt kommunalförbundet Medelpads räddningstjänstförbund som ingår i den
sammanställda redovisningen är resultatet
enligt tabellen nedan.
Resultat*, mnkr
Sundsvalls kommun (100%)
Stadsbackenkoncernen (100%)
Norra Kajen AB (100%)
Scenkonst Västernorrland AB (40%)
Svenska kommunförsäkrings AB (26,9 %)
Medelpads Räddningstjänstförbund (77%)

Stadsbackenkoncernen redovisar för
perioden ett utfall på 87,5 miljoner kronor
viket är 9,3 miljoner kronor sämre än
budgeterat (100,7 mnkr). Främsta orsak är
en negativ avvikelse för Sundsvall Energi
(moderbolaget 8,2 mnkr) på grund av
ökade råvarukostnader beroende på
driftstörningar under januari och februari.

Jan-april 2016
-64,1
87,5
-6,4
1,1
10,3
-2,0

Tabell. Resultat, mnkr.
*Före bokslutsdispositioner och skatt.

Prognos
För koncernen i sin helhet är prognosen för
2016 beräknad till 77,6 miljoner kronor.
Den främsta orsaken till det är det
prognostiserade överskottet inom
Stadsbackenkoncernen med 91,4 miljoner
kronor.
Prognos, mnkr
Sundsvalls kommun (100%)
Stadsbackenkoncernen (100%)
Norra Kajen Exploatering AB (100%)
Scenkonst Västernorrland AB (40%)
Svenska kommunförsäkrings AB (26,9 %)
Medelpads Räddningstjänstförbund (77%)

2016
3,0
91,4
-2,9
-1,9
6,6
0,8

Tabell. Prognos, mnkr.

Resultat och prognos stadsbackenkoncernen, mnkr
Midlanda Fastigheter AB
Midlanda Flygplats AB
Mitthem AB
Näringslivsbolaget Sundsvall AB
SKIFU AB
Stadsbacken AB
Sundsvall Energi AB
REKO Sundsvall AB
Sundsvall Oljehamn AB
Sundsvall Vatten AB
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvalls Logistikpark AB
Koncernposter
Stadsbackenkoncernen

Jan-april 2016 Prognos 2016
0,4
0,1
-1,0
-5,4
12,9
15,0
0,7
0,1
1,6
12,3
-3,3
-18,3
71,0
84,3
3,7
3,7
1,8
4,3
0,0
0,0
1,7
0,0
-1,5
-4,2
-0,5
-0,6
87,5
91,3

MRP 2016 Diff. prognos/MRP
0,0
0,1
-5,4
0,0
15,0
0,0
0,1
0,0
13,2
-0,9
-19,9
1,6
92,4
-8,1
3,8
-0,1
4,3
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,1
-3,7
-0,5
0,8
-1,4
100,7
-9,3

Tabell. Resultat och prognos stadsbacken koncernen, mnkr. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
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Driftredovisning
Verksam heternas nettokostnad

Budget

Utfall

Utfall Prognos

Budget-

per näm nd, m nkr

2016

160430

150430

Kom m unstyrelse

-672,1

-158,7

-138,6

-565,9

106,2

administration

-103,2

-37,6

-32,8

-103,1

0,1

hushållsavfall
räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam verksamhet
politisk verksamhet
intern service
Barn- och utbildningsnäm nd
förskola
grundskola
gymnasieskola

0,0

0,0

-0,7

0,0

0,0

-88,6

-28,5

-25,4

-87,9

0,7

-153,6

-29,5

-38,9

-140,2

13,4

-30,6

-9,1

-12,5

-30,6

0,0

-4,0

-1,5

-2,5

-4,0

0,0

-231,8

-23,6

-16,4

-143,8

88,0

-60,3

-10,5

-11,2

-61,9

-1,6

0,0

-18,4

1,8

5,6

5,6

-2 094,4

-792,7

-735,8 -2 182,4

-88,0

-531,0

-174,4

-173,4

-518,7

-1 116,1

-366,0

-353,8 -1 086,9

-347,2

-117,6

-105,6

-402,5

29,2

-24,9

-8,2

-8,3

-22,3

2,6

-73,2

-125,9

-93,9

-150,0

-76,8

-0,8

-2,0

-0,6

-2,0

0,0

-1 784,5

-664,4

-669,8 -1 924,5

-140,0

omsorg om funktionshindrade

-428,7

-152,4

-141,2

-450,3

-21,6

individ- och familjeomsorg

-300,1

-110,9

-114,6

-337,9

-37,8

äldre- och handikappomsorg

-940,7

-334,5

-345,8 -1 019,3

-78,6

-10,0

-1,6

1,9

-10,0

0,0

-102,2

-64,0

-69,0

-104,2

-2,0

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

-2,8

-1,0

-1,1

-2,8

0,0

Kultur- och fritidsnäm nd

-352,3

-116,6

-107,4

-351,8

0,5

kulturverksamhet

-134,2

-46,6

-37,0

-134,2

0,0

fritidsverksamhet

-194,7

-61,2

-62,1

-195,0

-0,3

-2,8

-0,5

-0,4

-2,8

0,0

-19,1

-7,9

-7,3

-18,3

0,8

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet

-1,5

-0,4

-0,6

-1,5

0,0

-237,2

-72,4

-69,1

-243,9

-6,7

-11,1

-3,9

-5,4

-15,1

-4,0

infrastruktur

-48,3

-12,0

-8,1

-54,3

-6,0

väghållning

-145,6

-46,8

-44,5

-142,3

3,3

park

-19,6

-4,5

-5,3

-19,6

0,0

administration och övrigt

-10,9

-4,6

-5,1

-10,9

0,0

-1,7

-0,6

-0,7

-1,7

0,0

Stadsbyggnadsnäm nd
bostadsanpassning

politisk verksamhet

61,4

-55,3

administration och övrigt
Socialnäm nd

138,8

12,3

kulturskola
politisk verksamhet

Ack. över/

avvikelseunderskott IB 2016

-296,3

26,2

95,8

Näm nden för arbetsm arknad,
vuxenutbildning och integration

-150,2

-48,3

-47,8

-147,0

3,2

arbetsmarknad

-69,9

-23,8

-21,2

-69,9

0,0

vuxenutbildning

-67,8

-17,9

-21,3

-64,8

3,0

-3,5

-1,9

1,0

-3,5

0,0

integration
administration och övrigt

-7,7

-4,2

-5,8

-7,3

0,4

politisk verksamhet

-1,3

-0,5

-0,5

-1,5

-0,2

Miljönäm nd

38,9

-17,8

-6,0

-5,4

-17,7

0,1

förebyggande och granskande miljöarbete -16,5

-5,5

-4,8

-16,4

0,1

politisk verksamhet

-1,3

-0,5

-0,6

-1,3

0,0

Lantm äterinäm nd

-2,0

-0,3

-1,8

-2,0

0,0

3,2

-10,8

-10,4

-3,5

-10,8

0,0

1,7

Kom m unrevision

-2,6

-0,1

0,6

-2,6

0,0

2,0

Valnäm nd

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

2,1

Överförmyndarnäm nden Mitt

Personalnäm nd

-0,2

0,0

Finansiering

-1,0

-13,7

SUMMA

-5 325,2

-

-0,2

0,0

-10,1

-9,1

-1 883,6 -1 803,5 -5 459,0

-133,8

-24,8

2,9

76,7
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Investeringsredovisning, mnkr
Budget 2016

Överförd
budget

Total
budget

Utfall janapril

Prognos

Budgetavvikelse

-651,9

-798,6
-107,8
-0,4
-906,8

-93,8
-1 351,1
-113,4
-0,4
-1 558,7

0,0
-98,3
-9,0
0,0
-107,3

-18,8
-411,0
-18,8
0,0
-448,6

75,0
940,1
94,6
0,4
1 110,1

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

-4,3
2,3
-2,0

-9,3
-3,7
-13,0

0,0
-0,7
-0,7

-9,3
-3,7
-13,0

0,0
0,0
0,0

-6,8
-6,8

-0,7
-0,8
-1,5

-7,5
-0,8
-8,3

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

-2,7
-0,8
-3,5

4,8
0,0
4,8

-5,6
-5,6

-25,0
-2,2
-27,2

-25,0
-7,8
-32,8

0,0
-0,6
-0,6

0,0
-4,1
-4,1

25,0
3,7
28,7

-1,8
-1,8

-1,3
-1,3

-3,1
-3,1

-0,2
-0,2

-1,8
-1,8

1,3
1,3

-5,0

-3,0
-136,0

-4,2
-49,7
-15,0
-119,5
-5,1
-49,4
-19,1
-20,0
-20,0
-4,5
9,0
-3,4
-300,9

-9,2
-49,7
-15,0
-184,5
-13,1
-59,4
-29,1
-20,0
-20,0
-39,5
9,0
-6,4
-436,9

-0,8
0,0
0,0
-6,5
-0,3
-0,4
-0,1
0,0
-1,2
-19,0
0,0
-2,0
-30,3

-3,0
0,0
0,0
-52,0
-8,0
-11,5
-15,0
0,0
0,0
-60,8
0,0
-4,0
-154,3

6,2
49,7
15,0
132,5
5,1
47,9
14,1
20,0
20,0
-21,3
-9,0
2,4
282,6

-0,3
-0,3

-2,6
-2,6

-2,9
-2,9

-0,3
-0,3

-0,3
-0,3

2,6
2,6

-813,4

-1 242,3

-2 055,7

-140,4

-625,6

1 430,1

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter
Infrastruktur

-93,8
-552,5
-5,6

Inventarier

Summa

Barn- och utbildningsnämnd
IT
Inventarier och utrustning

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel

Summa

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

Summa

NAVI
Tekniklyft, inventarier

Summa

Stadsbyggnadsnämnd
Kajer Selångersån
Birsta infrastruktur
Parkeringsanläggning centrum
Vägar, broar,GC vägar
Belysning
Parker, utemiljö
Kollektivtrafik, infrastruktur

-65,0
-8,0
-10,0
-10,0

Industrispår
Logistikparken
Norra kajen

-35,0

Inköp av fastigheter
Maskiner och utrustning

Summa

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

Summa

Summa

Exploateringsredovisning, mnkr
Budget
2016

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
januari-april

Prognos

Budgetavvikelse

Stadsbyggnadsnämnd
197,5

197,5

-3,1

21,5

-176,0

Exploatering Alliero 21 fd Berners

-1,9

-1,9

0,0

0,0

1,9

Exploatering Sidsjö fd sjukhusomr

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,3

195,3

195,3

-3,1

21,5

-173,8

Exploatering inkl Birsta

Summa

0,0
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Medarbetare
Alla som arbetar i Sundsvalls
kommun gör det på uppdrag av de
människor som bor, arbetar i och
gästar kommunen. Vår uppgift är att
ge dem bästa tänkbara tjänster och
service. Sundsvalls kommun vill vara
en arbetsgivare som sätter
verksamhetens resultat, kvalité och
utveckling i fokus.

En professionell och attraktiv arbetsgivare
Sedan 2013 har Sundsvalls kommun en
arbetsgivarpolitisk strategi. Syftet med
strategin är att vara ett stöd för chefer och
medarbetare i att uppfylla kommunens
vision – Vi gör det goda livet möjligt. Den
arbetsgivarpolitiska strategin kan
sammanfattas i att Sundsvalls kommun ska
vara EN professionell och attraktiv
arbetsgivare.
Kommunfullmäktige har nyligen inrättat
en personalnämnd som under 2016
genomför sitt första verksamhetsår.
Nämnden ska bland annat arbeta med att se
till att den arbetsgivarpolitiska strategin
uppfylls. Ansvaret för de kommungemensamma arbetsgivarfrågorna har
flyttats till personalnämnden, samtidigt
som beslutanderätten för arbetsgivarfrågor
är kvar hos respektive nämnd.
Uppföljning av arbetsgivarpolitiska
strategin
Den arbetsgivarpolitiska strategin följs upp
genom humankapitalmodellen efter
genomförd medarbetarundersökning.
Under hösten 2015 genomfördes den första
mätningen enligt denna modell.

Modellen utgår från nyckeltal som i sin tur
baseras på ett större antal indikatorer.
Nyckeltalen är:
- NAM (nyckeltal för arbetsmiljö)
-

HME (nyckeltal för hållbart
medarbetarengagemang)
Kommunikativt ledarskap
Sjukfrånvaro

Resultat medarbetarenkät,
förvaltningsnivå
I september 2015 genomfördes
medarbetarundersökningen. Resultatet
tillsammans med en aktivitetsplan har
skickats till chefer i kommunen.
Kommunens analys över medarbetarenkätens resultat på övergripande nivå
planeras att vara klar under hösten 2016.

FRISKNÄRVARO

Under 2015 var 56 % av de
anställda i Sundsvalls
kommun helt friska eller
frånvarande från arbetet
högst 5 dagar på grund av
sjukdom. Det är en
försämring med 3
procentenheter mot 2014.

Hälsofrämjande arbete
Europeiska Socialfonden har gett
Sundsvalls kommun 6,5 miljoner i stöd för
att bedriva projektet ”Hållbart Arbetsliv”.
Projektet tar krafttag för att främja hälsa i
Sundsvalls kommun tillsammans med
deltagare från alla förvaltningar. Hållbart
Arbetsliv ska bland annat genomföra
utbildning i hälsofrämjande ledarskap och
organisation, spetsutbildning HAJ (hälsa,
arbetsmiljö, jämställdhet), arbeta med
hälsofrämjande arbetsplats samt
hälsofrämjande medarbetarskap.
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Projektets mål är att ta fram hållbara
verktyg som kan användas i hela
organisationen. Alla aktiviteter i projektet
är kopplade till Sundsvalls kommuns
arbetsgivarpolitiska strategi och EU:s
regionala mål för Västernorrland om ökad
hälsa. Projektet pågår fram till 31 juli
2018.
Arbetsmiljöarbete – SAM-klang
Projektet SAM-klang startades 2015 för att
realisera Koncernplan för arbetsmiljö,
hälsa och jämställdhet (KS-2014-00766).
Projektet fokuserar under 2016 på att det
systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller
lagkrav och får en kommungemensam
struktur. Det ska vara lätt att göra rätt inom
arbetsmiljö- och rehab området.
SAM-klang planerar bl.a. att leverera
följande under 2016:
Utbildning inom arbetsmiljö området –
med utgångspunkt i FAS 05 för
skyddsombud, chefer, ledning och
politiker. Utbildningarna kommer att testas
och utvärderas och innehåller moment i
webb inkl. test samt föreläsningar och
workshops.
Systemstöd för att kvalitetssäkra det
systematiska arbetsmiljöarbetet och
nyckeltal som ger möjlighet att följa upp
de åtgärder som genomförs.
Komptensförsörjningsplan
Arbetet med kompetensförsörjningsplan
(MRP-uppdrag 2015:3) pågår. Slutligt
förslag till beslut beräknas klart under
hösten 2016 med beslut i
kommunfullmäktige i december.

Ledarakademin, ledarutveckling och
regionsamverkan
Ledarakademin startade för fem år sedan
och har bland annat bestått av ett
obligatoriskt ledarutvecklingsprogram för
alla nyanställda chefer. I dagsläget
revideras programmet för att starta under
hösten, samtidigt pågår ett utvecklingsarbete inom Sundsvall regionen med syftet
att stärka ledarna i regionen.
Trainee Södra Norrland
Sedan 2012 har Sundsvalls kommun
samarbetat kring ett gemensamt Traineeprogram Södra Norrland. Programmet
pågår under 16 månader och idag har vi
fyra traineer i Sundsvalls kommun. Den
femte omgången med fyra nya traineetjänster startar till hösten.
Personalstatistik
Personalstatistik
Tillsvidareanställda
april månad
Sjukfrånvaro total %

2016-04-30
7 153

2015
6 948

2014
6 844

8,8

7,9

6,9

Långtidssjukfrånvaro av
total sjukfrånvaro, %

67,9

61,0

57,3

Sysselsättningsgrad i
snitt, %
Sysselsättningsgrad i
snitt kvinnor/män, %

96,5

96,4

96,2

K 96,0
M 98,7

K 95,9
M 98,4

K 95,7
M 98,3

Pensionsavgångar janapr ålderspension

50

31

21

Pensionsavgångar janapr avtalspension

0

1

17

K 82,6
M 17,4

K 82,6
M 17,4

K 82,8
M 17,2

Könsfördelning, %

Tabell. Personalstatistik. Utfall för sjukfrånvaron är
för mars.
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Nämnder, bolag och
kommunalförbund
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Nämnder, bolag och
kommunalförbund
Nämndsuppföljning
Kommunstyrelse
Prognostiserar överskott
Den sammantagna prognosen för
kommunstyrelsens förvaltning redovisar en
positiv avvikelse mot budget med 106, 2
miljoner kronor varav service och tekniks
verksamhetsområde står för 5,6 miljoner
kronor. Servicecenter redovisar ett 0resultat.
Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Kom munstyrelse
administration
hushållsavfall
räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam vht
politisk verksamhet
intern service

Budget
Utfall
2016 160430
-672,1 -158,7
-103,2
-37,6
0,0
0,0
-88,6
-28,5
-153,6
-29,5
-30,6
-9,1
-4,0
-1,5
-231,8
-23,6
-60,3
-10,5
0,0
-18,4

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-138,6
-565,9
106,2
-32,8
-103,1
0,1
-0,7
0,0
0,0
-25,4
-87,9
0,7
-38,9
-140,2
13,4
-12,5
-30,6
0,0
-2,5
-4,0
0,0
-16,4
-143,8
88,0
-11,2
-61,9
-1,6
1,8
5,6
5,6

Orsaker till avvikelser
Avikelser finns främst för verksamheten
kommunikationer/kollektivtrafik och
kommungemensam verksamhet. Orsaker
till det prognostiserade överskottet inom
kommunstyrelsen är följande;
Anslaget för personalkostnadsökningar
beräknas i nuläget redovisa ett överskott på
50 miljoner kronor för 2016.
Koncernstaben gör bedömningen efter att
de flesta lokala avtal för kommunens
anställda redan är färdigförhandlade
förutom Kommunal.
Kommunstyrelsens anslag för
kompensation till nämnderna för ökade
hyror med 2/3, på grund av investeringar
som ingår i fastställd investeringsbudget,
beräknas visa ett överskott på 15 miljoner
kronor. Det beror på att beslutade
investeringar inte genomförts i den takt
som planerats vilket i sin tur innebär att
inflyttning och hyresdebitering och blir
försenat över åren. Motsvarande överskott

redovisades även för 2015 av samma
anledning.
För underskottstäckning till bolagen
Midlanda Fastigheter AB och Midlanda
Flygplats AB finns i MRP 2016 budgeterat
ett anslag på 7,9 miljoner kronor.
Koncernstaben konstaterar att anslaget inte
behöver nyttjas 2016 då regleringen av ett
eventuellt underskott hanteras inom
kommunkoncernens balansräkning. För
2015 redovisades också ett överskott inom
kommunstyrelsen pga samma hantering.
Bedömningen är att inget anslag behöver
budgeteras i kommande MRP-processer
inom överskådlig tid.
Kollektivtrafikmyndigheten meddelade i
samband med bokslutet att deras prognos
för 2015 var samma som de redovisat för
delårsrapport 2 2015. Prognosen för
Sundsvall var att ytterligare 8 miljoner
kronor erfordrades för 2015, vilka skulle
utbetalas under våren 2016 i samband med
ersättningen för kvartal 3 2016. Nu har
KTM skickat nytt preliminärt årsresultat
för 2015 och enligt detta kommer den
ökade kostnaden för Sundsvall att uppgå
till 3 miljoner kronor istället för som
tidigare meddelats 8 miljoner kronor. Detta
innebär en positiv avvikelse på 5 miljoner
kronor eftersom koncernstaben enligt
tidigare uppgifter räknat med 8 miljoner
kronor.
Planerade byggprojekt är försenade och det
är oklart när verksamheterna kan starta upp
och personal anställas. Koncernstaben
bedömer att avsatta medel för 2016 bara
kommer att förbrukas till en mindre del
och redovisar därför ett överskott med 20
miljoner kronor.
Koncernstaben kommer i sitt arbete med
planeringsförutsättningarna för Mål och
resursplan för 2017-2018 med plan för
2019-2020 att beakta redovisade avvikelser
inom anslaget för personalkostnadsökningar samt flygplatsverksamheten. Det
innebär att anslaget för personalkostnadsökningar kan föreslås att justeras ner samt
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att anslaget för underskottstäckning av
flygplatsverksamheten tas bort i
kommande planperiod. De medel som
frigörs kommer därmed att kunna
användas för att stärka kommunens
resultat.
Efter april månad är utsikterna stabila och
service och teknik prognostiserar ett
positivt resultat med 5,6 miljoner kronor
jämfört med budget. Denna bedömning
bygger dels på kostnadsminskning
(bedömd sänkt förbrukning av el och
fjärrvärme) genom energiåtgärdsprogrammet samt intäktsökningar.
Personalkostnaderna på kommunstyrelsens
centrala förvaltning har ökat cirka 20 %
under det senaste året. Huvuddelen av
ökningen skedde under 2015.
Investeringsbudgeten förbrukas inte
helt
Kommunstyrelsens investeringar inom
förvaltningsfastigheter visar ett utfall för
perioden på 98,3 miljoner kronor.
Prognostiserat utfall för året 411 miljoner
kronor korrelerar med 2015 års utfall
(414,0 mnkr). Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms
då uppgå till 865,7 miljoner kronor vid
årets slut. Främsta orsaken till avvikelsen
är projekt som ännu inte har färdigställts
på grund av förseningar.
Sjukfrånvaron
Koncernstabens anställda blir friskare. Det
visar index för sjukfrånvaro som sjunkit
under en längre period. Per mars visar
index för sjuktalen 2,91 på en 10-gradig
skala där indexmålet är under 3,5.
Koncernstaben fortsätter att främja en
hållbar hälsa hos alla medarbetare genom
proaktiva och tidiga insatser. Analys av
medarbetarundersökningen visar att
uppföljning och utvärdering av
verksamhetens mål, som är en del av
hållbart medarbetarengagemang, bör
förbättras.

Under början av året har sjuktalen ökat på
servicecenter från 3,19 procent i januari till
3,86 procent i mars, vilket har lett till en
övergång från grön till röd status i
modellen för medarbetarindex. Ett av
skälen är att början av året är ofta tuff då
mycket ska hinnas med. Det i kombination
är att en del arbetsuppgifter gjordes för
första gången har gjort att trycket på
enskild medarbetare har ökat vilket har
renderat i sjukskrivningar.
Sjukfrånvaron för service och tekniks
verksamheter har tyvärr också fortsatt att
stiga och ligger nu på 7,08 % Trots detta
finns det enskilda arbetsplatser som sänkt
sin sjukfrånvaro.
Investeringstakten en utmaning
En stor utmaning är att hantera den
investeringstakt i förvaltningsfastigheter
som kommunen har behov av. Under de
senaste åren har investeringstakten ökat
markant. Under de kommande åren
fortsätter investeringstakten att vara hög,
vilket innebär en utmaning för
organisationen när det gäller att säkerställa
god kontroll, hög kvalitet och att tidplaner
följs. Det är också en utmaning för hela
kommunen att samarbeta bra i gränssnitt
mellan beställare och utförare för att
åstadkomma en effektiv process som
säkrar en hög takt i syfte att uppfylla de
behov som finns.

Barn- och utbildningsnämnd
Prognostiserar underskott
Barn- och utbildningsnämndens prognos är
ett underskott på 88,6 miljoner kronor.
Utfallet för april månad visar ett underskott
på 94,8 miljoner kronor.
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Orsaker till budgetavvikelser
Det är verksamheterna gymnasieskola samt
administration och övrigt som står för den
främsta delen av det prognostiserade
underskottet. Det är kostnaderna
förknippade med antalet anställda som är
orsaken till förvaltningens befarade
underskott. Antalet årsarbetare har ökat
med cirka 300 personer från 2013 till 2015
och personalkostnaderna fortsätter att öka.
Nämnden redovisar ingen förklaring till
den fortsatta ökningen.
Personalkostnaderna har ökat med 21
miljoner kronor om man jämför januariapril 2015 (525 miljoner kronor) och
januari-april 2016 (505 miljoner kronor).
Mellan april 2014 och 2015 är ökningen
35,5 mnkr. Det är en ökning på 56,5 mnkr
mellan april 2014 och april 2016.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
Utfall
2016 160430
Barn- och utbildningsnäm nd-2 094,4 -792,7
förskola
-531,0 -174,4
grundskola
-1 116,1 -366,0
gymnasieskola
-347,2 -117,6
kulturskola
-24,9
-8,2
administration och övrigt
-73,2 -125,9
politisk verksamhet
-2,0
-0,6

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-735,8 -2 182,4
-88,0
-173,4
-518,7
12,3
-353,8 -1 086,9
29,2
-105,6
-402,5
-55,3
-8,3
-22,3
2,6
-93,9
-150,0
-76,8
-0,8
-2,0
0,0

Under höstens budgetarbete framkom det
att enheternas/skolområdenas budget var
ett underskott på 52,5 miljoner kronor.
Prognosen är för skolområdena ett
underskott på 54 miljoner kronor.
Alla skolområden visar ett underskott i sin
prognos. I jämförelse med budget har tre
skolområden minskat underskottet i
prognosen och tre har ökat underskotten i
prognosen. Ett skolområde är i nivå med
sitt budgeterade underskott och ett
skolområde har ett överskott i sin prognos.
Åtgärder
Skolor och förskolor har i samband med
sin prognos redovisat en åtgärdsplan för att
komma till rätta med sitt underskott. I

samband med att prognosen presenterades
i förvaltningens ledningsgrupp gavs ett
uppdrag till respektive skolområde att till
den 31 maj presentera åtgärder och
konsekvensbeskrivningar för dessa.
Uppdraget är att dessa åtgärder ska
medföra att skolområdena håller sin
budget.
Åtgärder inom förskolan

De åtgärder som förskolorna angett i den
ekonomiska rapporteringen är; aktsam
vikarieanskaffning, strukturera arbetstiden,
fler barn till enheten, omflyttning av
personal, söka tilläggsbelopp, försiktig
med inköp, sökt statsbidrag för färre barn i
grupp. Inom ett skolområde slår man ihop
två förskolor. Någon förskola hänvisar till
skollagen och genomför ingen åtgärd.
Åtgärder inom grundskolan

Grundskolorna har i sina åtgärdsplaner
angett att de skall minska antalet tjänster,
se över tjänstefördelningen, utöka
undervisningsskyldigheten för befintlig
personal, hoppas på fler elever, förtäta
elevgrupperna/ klasserna, söka tilläggsbelopp och stöd till elever utifrån det
tilläggsbelopp som beviljats.
Åtgärder inom gymnasieskolan

Inom gymnasieverksamheten pågår ett
kontinuerligt arbete med att programutbud
ses över och organisationen. Verksamheten
har svårt att göra större förändringar under
pågående läsår. Förändringar/åtgärder kan
genomföras till höstterminen 2016.
Gymnasieutredningen pågår och de två
sista delarna av den, lärarnas uppdrag och
gymnasiets organisation pågår.
Investeringar i nya möbler
Förvaltningens investeringar för perioden
uppgår till 0,7 miljoner kronor och avser
nya inventarier till förskolor och skolor i
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form av nya möbler. Prognostiserat
investeringsutfall för hela året är 13
miljoner kronor i enlighet med total
investeringsbudget.

i takt med att resultat för måluppfyllelse
och verksamhetens ekonomi måste
förbättras.

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningen
de senaste åren, från 6,7 % 2011 till 8,7 %
2015. Dock pågår ett antal åtgärder för att
sänka sjukfrånvaron och förbättra
arbetsmiljön. T ex så har både förskola,
skola och skolledare partsammansatta
grupper som arbetar för en bättre
arbetsmiljö. Inom ramen för projekt SAMklang genomförs på försök en ny
utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
och den nya arbetsmiljöföreskriften
”Social och organisatorisk arbetsmiljö”
samt en ny utbildning för rehabilitering
och sjukfrånvaro. Dessa ska stärka
kunskaperna och medvetenheten hos våra
chefer hur vi på bästa sätt förmår skapa en
god arbetsmiljö för alla.

Socialnämnden redovisar till och med
april månad ett negativt resultat om 69,6
miljoner kronor, vilket dock är ett
förbättrat resultat med 12,2 miljoner
kronor jämfört med motsvarande period
föregående år. Det förbättrade resultatet
förklaras främst av lägre andel beställd tid
för hemtjänstverksamheten, intern
omdisponering av personal till flyktingverksamheten och till verksamheter
finansierade av statliga stimulansmedel
inom äldreomsorgen samt att personalkostnaderna inte ökar i lika stor omfattning
som tidigare.

Framtida utmaningar
Inom nämndens verksamhetsområde finns
det främst två utmaningar som kommer att
prägla framtidens arbete; barnen/elevernas
resultat och ekonomin. När man analyserar
nyckeltal för barn- och utbildnings
verksamhet och jämför med andra liknande
kommuner och riket i sin helhet så
framkommer en bild av att verksamhetens
har medel och resurser, men resultaten
uteblir. Det finns inget entydigt samband
mellan lågt antal elever per pedagoger och
måluppfyllelsen. Det är i stället andra
saker som är det som ger resultat, vilket
också forskning visar. Vi har tillräckliga
resurser men frågan är hur andra
kommuner får så mycket bättre resultat (se
SKL:s öppna jämförelser) än Sundsvall,
trots att de verkar ha mindre resurser
kommer att prägla verksamheten framöver

Socialnämnd

Nettokostnaden t o m mars månad uppgår
till 664,4 miljoner kronor. Jämfört med
motsvarande period föregående år så är
nettokostnaden 5,4 miljoner kronor lägre.
Äldreomsorgen är den verksamhet som
främst bidrar till lägre nettokostnad.
Personalkostnaderna för perioden januariapril 2016 har ökat totalt med 17,4
miljoner kronor, (3,4 %) relativt
motsvarande period 2015. Av
personalkostnadsökningen svarar
flyktingverksamheten för 11,4 miljoner
kronor (2,2 procentenheter) och övriga
verksamheter för 6 miljoner kronor
(1,2 procentenheter). En viss inbromsning
av kostnaderna redovisas för timlöner och
mer-/fyllnadstid om cirka 2 miljoner
kronor jämfört med föregående år.
Prognosen har förbättrats
I delårsrapporten för perioden januari-april
2016 revideras prognosen till ett beräknat
underskott om – 140 miljoner koronor vid
årets slut, vilket är en förbättring av
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prognosen med ytterligare 20 miljoner
kronor och en fortsatt inbromsning av den
negativa resultatutvecklingen jämfört med
bokslut 2015 om – 214 miljoner kronor.
Revideringen baseras på fortsatt förbättrad
resultat- och nettokostnadsutveckling
under april månad inom främst
äldreomsorgen men även för övriga
verksamhetsområden. Verksamheten
omsorgen om funktionshindrade redovisar
dock en fortsatt resultatförsämring och
ökad nettokostnad jämfört med
motsvarande period föregående år.
I enlighet med socialnämndens beslut
2016-02-24 § 27 så baseras prognosen
utifrån rådande ekonomiska läge.
Förvaltningsledningens ambition och
målsättning med pågående verkställighet
av konkreta åtgärder samt tydligare
styrning och uppföljning är att under året
succesivt kunna förbättra prognosen.
Vid tidigare externa genomlysningar av
socialnämnden ekonomi de senaste åren
samt nationella jämförelser och med
liknande kommuner är bilden entydig om
att socialnämndens budget totalt sett är
tillräcklig. Bedömningen är därmed att
besparingskravet bör vara rimligt att
hantera.
Beaktat att besparingskraven dock är
omfattande och innebär en stor omställning
av organisation och bemanning är
förvaltningens bedömning att
socialnämnden inte klarar en verksamhet
och ekonomi i balans på helårsbasis under
år 2016. Däremot är bedömningen att
arbetet med att verkställa konkreta åtgärder
innan årets slut bör vara på god väg, där
tydliga ekonomiska effekter om en
verksamhet och ekonomi i balans på
månadsbasis ska kunna utläsas vid bokslut
2016.

Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Budget
Utfall
2016 160430
Socialnäm nd
-1 784,5 -664,4
omsorg om funktionshindrade
-428,7 -152,4
individ- och familjeomsorg
-300,1 -110,9
äldre- och handikappomsorg
-940,7 -334,5
flyktingmottagande
-10,0
-1,6
administration och övrigt
-102,2
-64,0
politisk verksamhet
-2,8
-1,0

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-669,8 -1 924,5
-140,0
-141,2
-450,3
-21,6
-114,6
-337,9
-37,8
-345,8 -1 019,3
-78,6
1,9
-10,0
0,0
-69,0
-104,2
-2,0
-1,1
-2,8
0,0

Äldreomsorgen svarar fortsatt för
merparten av obalansen med – 21 miljoner
kronor till och med april. Verksamheten
redovisar dock en resultatförbättring med
cirka 18 miljoner kronor jämfört med
motsvarande period föregående år vilket
till stor del förklaras av den sänkt beställd
tid inom hemtjänstverksamheten samt att
personalkostnaderna inte ökar i lika stor
omfattning. Den kvarstående obalansen
återfinns inom hemtjänsten i egen regi med
– 17,3 miljoner kronor och inom
äldreboendena med – 3,7 miljoner kronor.
Lägre antal hemtjänsttimmar
Mellan åren 2013 och 2014 ökade
hemtjänsttimmarna med cirka 100 000
timmar och uppgick totalt till cirka
900 000 timmar. Under år 2015 så ökade
den beställda tiden för hemtjänsten med
ytterligare cirka 10 000 timmar jämfört
med föregående år. Målsättningen är att
komma ner till en beställning om högst
800 000 hemtjänsttimmar per år vilket
tillsammans med den reviderade
ersättningen fr. o m 1 juni 2015 innebär att
resursfördelningen till hemtjänsten som
helhet ryms inom socialnämndens ram.
Vid uppföljning i april 2016 har timmarna
på årsbasis sänkts från en prognos om
cirka 925 000 - 950 000 timmar våren och
sommaren 2015 till en prognos om 800
000 timmar i nivå med budgeterad volym.
Då cirka 81 procent av den beställda tiden
utförs av den egna hemtjänstorganisationen
måste bemanningen anpassas för att
åtgärderna med sänkt beställd tid och nytt
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ersättningssystem ska få genomslag i det
ekonomiska resultatet för socialnämnden
som helhet.
Individ- och familjeomsorgen redovisar en
negativ avvikelse på 11 miljoner kronor till
och med april vilket är en liten
resultatförbättring med 1,3 miljoner
kronor. Avvikelsen avser främst
placeringskostnader barn och unga i
familjehem med 5,8 miljoner kronor,
institutionsvård vuxna 1,7 miljoner kronor,
ekonomiskt bistånd med 1 miljoner kronor
samt 2,5 miljoner kronor inom övriga
enheter.
Omsorgen om funktionshindrade redovisar
en negativ avvikelse mot budget med 9,5
miljoner kronor vilket är en
resultatförsämring med knappt 8 miljoner
kronor. Orsaken är negativ budgetavvikelse med 5 miljoner kronor inom
boenden och personlig assistans i egen regi
och 4,5 miljoner kronor avser externa
kostnader för bland annat boenden.
Verksamheten individ- och familjeomsorg
redovisar en sänkt nettokostnad om 3,7
miljoner kronor för ekonomiskt bistånd
och placeringar. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd har sänkts de senaste
åren. För perioden januari-april 2016
redovisas lägre kostnader med cirka 2
miljoner kronor.
Flyktingverksamheten redovisar en ökad
kostnad om 54 miljoner kronor jämfört
med motsvarande period föregående år,
vilket finansieras av motsvarande
migrationsmedel.
Administration och övrigt samt politisk
verksamhet redovisar en lägre nettokostnad
om 5 miljoner kronor vilket förklaras av
sänkta personalkostnader med 4 miljoner

kronor samt övriga omkostnader med 1
miljoner kronor.
Investering i fysiska hjälpmedel
Utfallet för investeringar är 1 miljoner
kronor för perioden vilket avser inventarier
och fysiska hjälpmedel. På grund av att
starten av nya äldreboenden försenats
prognosticeras ett överskott om 3,5
miljoner kronor för hela året.
Åtgärder
I anslutning till månadsrapporten för
februari 2016 beslutade socialnämnden
2016-03-23 § 50 att:
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma
till socialnämnden i april med en
redovisning om hur förvaltningen hanterar
att socialtjänsten har fler årsarbetare än vad
budgeten tillåter,
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa
sammanträde redovisa varför inte
anpassningen av hemtjänsten är
genomförd,
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
tidsplan för att genomföra åtgärdsplanen i
snabbare takt.
Vid socialnämndens sammanträde 201604-20 redovisades svar till nämnden.
Beslut om en ny
förvaltningsorganisation
Socialnämnden beslutade i mars 2016 om
en ny förvaltningsorganisation som ska
finnas på plats 1 oktober innevarande år.
Arbetet med den nya organisationen
kommer att uppta stor del av arbetet under
året. Fram till sommaren kommer olika
aktiviteter att genomföras för att skapa
delaktighet från medarbetare och chefer
kring hur förvaltningen ska organiseras.
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Framåt sett, finns ett stort behov av
stabilitet inom hela förvaltningen och
möjlighet att komma i balans på många
områden. Samtidigt står nämnden inför
mycket stora utmaningar, i att uppnå
ekonomisk balans.
Fortsatt hög sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen
uppgår fortfarande till en hög nivå 10,2 % i
mars 2016 (9 % i mars 2015). I nämndens
förvaltning pågår ett kontinuerligt arbete, i
samverkan med kommunhälsan och HURenheten. Därutöver ses ett stort behov av att
framåt sett, fokusera på arbete ur ett mer
strategiskt perspektiv. Det förutsätter
åtgärder på gruppnivå och mycket centralt är
att arbeta med förutsättningar för ett hållbart
ledarskap.
Ett av de samverkansprojekt som
socialförvaltningen medverkar i kring
försörjningsstödet, är KomiJobb och
uppföljning finns i nämndens
delårsrapport. KomiJobb erbjuder,
tillsammans med projektet Sysselsättning
Vuxna samt projekt Crea, arbetsmarknadsinriktade insatser. Totalt har 589
anställningar gjorts från projektstart 2013
fram till april 2016. Under 2016 har 45
anställningar gjorts hittills.

Kultur- och fritidsnämnd
Prognosen för helåret är att
verksamheternas ekonomiska utfall
bedöms ge ett överskott om 500 tkr jämfört
med tilldelad driftsbudgetram. Rivning av
Sporthallsbadet kommer att innebära
förlorade intäkter under hösten och
Sundsvalls Dragons konkurs medför
förlorade intäktsfordringar. Dessa
händelser samt att viss säsongsdriven
verksamhet, som inte ännu startat upp, gör
att det finns en viss osäkerhet i prognosen.

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
Utfall
2016 160430
Kultur- och fritidsnäm nd
-352,3 -116,6
kulturverksamhet
-134,2
-46,6
fritidsverksamhet
-194,7
-61,2
konsument- och energirådgivning -2,8
-0,5
administration och övrigt
-19,1
-7,9
politisk verksamhet
-1,5
-0,4

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-107,4
-351,8
0,5
-37,0
-134,2
0,0
-62,1
-195,0
-0,3
-0,4
-2,8
0,0
-7,3
-18,3
0,8
-0,6
-1,5
0,0

Verksamheternas ekonomi utvecklas enligt
fastsällda planer och inga större
ekonomiska avvikelser kan förutses efter
årets första tertial.
Investering i ismaskin
Utfallet för investeringar uppgår till 0,6
miljoner kronor för perioden. Fördelning
av budgetmedel till specifika investeringsprojekt i maskiner och inventarier antas av
nämnden på majsammanträdet. Största
investeringen avser ismaskin till
Gärdehovs U-hall, 1,2 miljoner kronor.
Bland övriga större inventarieanskaffningar kan nämnas utbyte av gamla
bokhyllor i Kulturmagasinet,
ljudanläggning på Sveateatern, utbyte av
möbler på fritidsgårdarna samt
arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom
museets verksamheter i Kulturmagasinet
och på Norra berget.
Under perioden 2015-05-01 och 2016-0430 har sjukfrånvaron ökat ytterligare i
jämförelse med helåret 2015, från 4,2 %
till 4,5 %. Nämndens förvaltning följer
tyvärr trenden i hela kommunen men
förvaltningen har fortfarande den tredje
lägsta sjukfrånvaron av de tio
förvaltningarna. Kommunens sjukfrånvaro
är för samma period 8,9 %, i jämförelse
med helåret 2015 som då var 8,7 %.
Utmaningar
Inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden finns ett antal
utmaningar framåt. En slimmad
organisation med en väldigt liten
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administration kan ibland ha svårt att på ett
tillfredställande sätt utveckla verksamheten
och hålla tillräcklig höjd vad gäller
strategiskt kvalitets- och utredningsarbete.
Utmaningar under den närmsta
tidsperioden handlar rent ekonomiskt till
stor del om lokaler som är i behov av att
byggas, rustas eller avvecklas. En annan
utmaning är en organisation med mycket
stort fokus på utförandeverksamhet, hög
chefstäthet och en mycket liten bemanning
för administration, utveckling och långsiktigt
strategiskt arbete. Av allra största vikt för en
ekonomiskt- likväl som verksamhetsmässigt
hållbar utveckling och resursanvändning är
att det finns en strategisk planering som har
ett perspektiv där förvaltningen får in sina
detaljfrågor i en helhet för hela koncernen.
Detta gäller både investeringar samt
målsättningar och arbetssätt.

Nämnd för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
(NAVI)
Prognostiserar överskott
Prognosen visar ett överskott på 3,2
miljoner kronor som till stor del har att
göra med att vissa lärarkategorier är
svårrekryterade på vuxenutbildningen.
Målsättningen är att bara ha behöriga
lärare. Möjligheterna att behörighetskomplettera gör att intresset för lärare att
söka sig till vuxenutbildningen har ökat.
De påverkansfaktorer som är osäkra är de
statliga bidragen som Navi är beroende av,
cirka 100 miljoner kronor. Möjligheten
finns att söka mer statsbidrag för
gymnasial yrkesvuxenutbildning. Det beror
på att alla kommuner inte förbrukar sina
statsbidrag och Skolverket delar då ut
bidraget till de kommuner som har
efterfrågan på utbildning och som kan

skapa utbildningsplatser.
Vuxenutbildningen avser att söka dessa
extramedel även i år. Hur stort bidraget blir
är osäkert och bidraget finns inte med i
prognosen.
Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Budget
Utfall
2016 160430
Näm nden för arbetsm arknad,
vuxenutbildning och integration
-150,2
-48,3
arbetsmarknad
-69,9
-23,8
vuxenutbildning
-67,8
-17,9
integration
-3,5
-1,9
administration och övrigt
-7,7
-4,2
politisk verksamhet
-1,3
-0,5

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-47,8
-21,2
-21,3
1,0
-5,8
-0,5

-147,0
-69,9
-64,8
-3,5
-7,3
-1,5

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

Vuxenutbildningen visar ett överskott på
4,7 miljoner kronor som beror på ett
överskott på personalbudgeten och på köp
av utbildningar. Personalkostnaderna, som
visar ett plus på 2,6 miljoner kronor till
och med april, kommer att visa ett
överskott vid årets slut. Köp av
utbildningar kommer att vara i fas vid årets
slut.
Flyktingmottagandet har ett underskott på
0,7 miljoner kronor som beror på
kostnader för personal i evakueringsboendena. Kostnaderna ska återsökas från
Migrationsverket och förhoppningen är att
få tillbaka dessa medel.
Personalkostnaderna på Navi visar ett
överskott mot budget på 1,2 miljoner
kronor efter fyra månader. Personalkostnaderna visar ett utfall på 64 miljoner
kronor efter fyra månader, i fjol vid samma
tidpunkt 61,2 miljoner kronor.
Personalkostnaderna inom verksamhetsområdet arbetsmarknads-åtgärder visar ett
överskott mot budget på 3,1 miljoner
kronor. Personalkostnaderna visar ett utfall
(29,2 miljoner kronor) på 2 miljoner
kronor lägre än i fjol (31,2 miljoner
kronor) vid samma tidpunkt. Det beror på
att det hittills är mindre anställningar
gjorda avseende åtgärdsanställningar.

43

Personalkostnaderna inom verksamhetsområdet vuxenutbildning visar ett
överskott mot budget på 2,6 miljoner
kronor efter fyra månader. Orsaken är att
en del lärarkategorier har varit mer
svårrekryterade än vad som gick att förutse
vi budgettillfället.
Investeringar i inventarier
Utfallet för investeringar uppgår till 0.2
miljoner kronor för perioden och avser
utrustning av lokaler med ny teknik samt
investeringar för elever med
funktionsnedsättning.
Ingen förändring av antal årsarbetare
Förvaltningen består av 174 tillsvidareanställda medarbetare, varav 136 kvinnor
och 38 män. I årsarbetare räknat är det
171,6 årsarbetare. I jämförelse med
bemanningssituationen januari 2016 har i
praktiken ingen förändring skett. I siffror
har antalet anställda ökat med två personer.
Sjukfrånvaron sjunker
I mars 2016 har Favi en sjukfrånvaro på
4,9. %. Trenden för sjukfrånvaron på Favi
är sjunkande, både i jämförelse med
utfallet för 2015 som var 5,4 % och i
jämförelse med innevarande års tre första
månader. De långtidssjukskrivna utgör den
större delen av den totala sjukfrånvaron
och den trenden har ökat något under årets
första månader.
Flyktingmottagandet
Flyktingmottagandet ökade mycket kraftigt
under hösten 2015. Sveriges regering
vidtog åtgärder för att minska antalet
asylsökande. Detta har, tillsammans med
åtgärder på EU-nivå, kraftigt minskat
antalet asylsökande. Osäkerheten om
antalet asylsökande framåt är dock fortsatt
mycket stor. Det gäller både asylsökande

till Sverige och till övriga Europa. En stor
ökning av mottagna flyktingar kommer att
sätta stor press på kommunernas
etableringsinsatser. Det gäller främst
tillgången på bostäder, mottagningsarbetet,
samhällsorientering och sfi Svenska för
invandrare, men även våra arbetsmarknadsinsatser kommer att påverkas.
Troligtvis kommer också efterfrågan på
övrig vuxenutbildning att öka.
Utmaningar
Den stora utmaningen framöver är att öka
andelen flyktingar som får ett arbete.
Kommunen har under senare år satsat
mycket på åtgärdsanställningar,
arbetsträning, praktik och utbildning för
personer långt ifrån arbetsmarknaden.
Detta har också påverkat storleken på både
arbetslösheten och ekonomiskt bistånd.
Det utbetalda ekonomiska biståndet har
minskat i flera år.
Den kanske största utmaningen för
Vuxenutbildningen i Sundsvall, men
även i resten av landet, är att öka
andelen studerande som når målet för
utbildningarna. Elever på yrkesutbildningar klarar sig bättre, men
med stor variation mellan
utbildningar. Bland elever som läser
allmänna kurser är det endast 50-60
procent av kursdeltagarna som
avslutar sina studier med ett godkänt
betyg.

Stadsbyggnadsnämnd
Prognostiserar negativ avvikelse
Prognosen för 2016 uppskattas till -6,7
miljoner kronor. Det är en prognosförbättring med 2,1 miljoner kronor
jämfört med tidigare prognos. Orsaken är
att 1,8 miljoner kronor inte har nyttjats
inom MRP-uppdraget ”bidrag till
trygghetsboende” samt att sanerings44

kostnaderna har minskat med 0,3 miljoner
kronor.
Nämnden kommer begära kompensation
med 8,5 miljoner kronor i kommande
ärende för resultatöverföring 2016. Detta
gäller för kostnadsposter som tidigare varit
föremål för kompensation enligt praxis:
saneringar (-3,1 mnkr), bostadsanpassning
(-4,0 mnkr), iordningsställande av enskilda
vägar (-1,2 mnkr) samt underhåll av
brandposter (-0,2 mnkr).
Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning
infrastruktur
väghållning
park
administration och övrigt
politisk verksamhet

Budget
Utfall
2016 160430
-237,2
-72,4
-11,1
-3,9
-48,3
-12,0
-145,6
-46,8
-19,6
-4,5
-10,9
-4,6
-1,7
-0,6

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-69,1
-243,9
-6,7
-5,4
-15,1
-4,0
-8,1
-54,3
-6,0
-44,5
-142,3
3,3
-5,3
-19,6
0,0
-5,1
-10,9
0,0
-0,7
-1,7
0,0

Orsaker till budgetavvikelser
Av den totala prognostiserade
budgetavvikelsen på 6,7 miljoner kronor
avser 4 miljoner kronor kostnader för
bostadsanpassning. De senaste två åren har
verksamheten haft ett underskott på drygt 4
miljoner kronor och bedömningen är ett
underskott även i år.
För verksamheten infrastruktur är
prognosen en negativ budgetavvikelse på
1,5 miljoner kronor. Orsaken är främst
kostnader för saneringar (Broparken,
Spikarna och Bölevägen) som uppskattas
till en kostnad på 3,1 miljoner kronor. 0,2
miljoner kronor avser kostnader för
underhåll av brandposter. Därtill finns
outnyttjade medel, 1,8 miljoner kronor
som avser bidrag för trygghetsboende.
Verksamheten väghållning prognostiserar
en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner
kronor som beror på kostnader för
iordningsställande av enskilda vägar och
kostnader inför överlämning.
Investeringsmedlen förbrukas inte
helt
Stadsbyggnadsnämnden har en
investeringsbudget på totalt 437 miljoner

kronor, varav 136 miljoner kronor avser
tilldelade investeringsmedel i år och
resterande 30 miljoner kronor är överförda
investeringsmedel från tidigare år.
Nämndens bedömning är att drygt 150
miljoner kronor kommer upparbetas under
året. Investeringsmedlen upparbetas ofta
inte i den takt som budgetmedlen är
fördelade, och anledningen till det är att
medlen till stor del fördelas teoretiskt och
inte utifrån hur kostnaderna vanligtvis
faller ut i projekt. Utrednings- och
planeringsfasen i investeringsprojekt är
tidskrävande men inte kostnadskrävande.
Den största delen av kostnaderna
upparbetas sedan i ett projekts
genomförandefas.
Ökat behov av bostäder
De utmaningar som har identifierats är
såväl verksamhetsmässiga som
ekonomiska. Bland några kan nämnas ökat
behov och intresse på bostadsmarknaden
innebär behov av att öka planberedskapen
med färdiga detaljplaner för att bidra till
igångsättning av bygg/fastighetsprojekt.
Stora komplexa projekt under året som
ombyggnad av väg 562, E14, resecentrum,
sundsvallspusslet, norra kajen, södra kajen
och inre hamnen. Rekrytera och bibehålla
personal på en konkurrensutsatt
arbetsmarknad är en annan utmaning.

Miljönämnd
Miljönämnden redovisar en prognos för
hela året på 0,1 miljoner kronor på grund
av något lägre personalkostnader i
samband med nyrekryteringar. I övrigt
redovisar inte nämndens verksamhet några
avvikelser som kräver åtgärd. Kostnaderna
för luftmätning beräknas öka.
Miljökontoret har investerat i en ny
mätpunkt och analys och kringkostnader
tillkommer.
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Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Budget
Utfall
2016 160430
Miljönäm nd
-17,8
-6,0
förebyggande, granskande vht
-16,5
-5,5
politisk verksamhet
-1,3
-0,5

Utfall Prognos Budget150430
avvikelse
-5,4
-17,7
0,1
-4,8
-16,4
0,1
-0,6
-1,3
0,0

Sjukfrånvaron
Miljönämndens sjuktal sjönk från 9,4 %
till 7,7 % under 2015. I april 2016 uppgår
sjuktalet till 8,5 % att jämföra med april
2015, 9,4 %. Nämnden har antagit en
handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder som
kommer att följas upp vid årets slut.
Exempel på åtgärder är nära ledarskap,
enkätundersökning arbetsmiljö samt
friskvård i olika former.
Arbete för giftfri miljö
I mars beslutade kommunfullmäktige att
miljönämnden får använda 1,5 miljoner
kronor av tidigare års ackumulerat
överskott till projektledning av MRPuppdrag för giftfri miljö, nytt
verksamhetssystem etc.
Näst bästa friluftskommun
Sundsvalls kommun hamnade på andra
plats i utnämningen Årets friluftskommun.
Arbetet med natur- och friluftsplanen
fortskrider. Miljökontoret har deltagit med
skräpplockardagar och Earth Hour.
Fairtrade city
I februari beslutade kommunfullmäktige
att uppdra till miljönämnden att arbeta för
att Sundsvalls kommun ska certifiera sig
som en Fairtrade city och i mars beslutade
kommunfullmäktige att nämnden får
använda ackumulerat överskott till det
uppdraget.

Överförmyndarnämnd
För verksamheten förväntas ett ekonomiskt
utfall motsvarande tilldelad budget 2016.

Under flera år har överförmyndarnämndens verksamhet haft problem med
stor personalomsättning. Läget
stabiliserades under hösten 2015, men efter
den stora tillströmningen av ensamkommande barn har processen kring
rekrytering och utbildning fått börja om.
Även under 2016 kommer mycket tid att
användas till utbildning för att säkerställa
rättsäkerheten för våra medborgare.
Ensamkommande flyktingbarn
I dag har alla fyra samarbetskommuner i
den gemensamma nämnden av tal med
Migrationsverket, att de ska ta emot
ensamkommande flyktingbarn.
Handläggningen och administrationen i
ärendena är omfattande och ofta
tidskritiska. Under de senaste åren har de
skett en stadig ökning av antalet
ensamkommande barn till nämndens
område. Under senare halvåret har antalet
ökat från 100 till 500 ensamkommande
flyktingbarn. Ökningen har inneburit
nyrekrytering. I dagsläget kommer inga
nya barn, men prognosen från
Migrationsverket bedöms som osäker.

Lantmäterinämnd
Prognosen för lantmäterinämndens
verksamhet bedöms vara enligt budget.

Personalnämnd
Personalnämnden inrättades 22 juni 2015
enligt kommunfullmäktiges beslut. Den 30
november 2015 fastställdes personalnämndens reglemente. År 2016 är
personalnämndens första verksamhetsår
och det första sammanträdet skedde 20
januari 2016.
Personalnämnden är Sundsvalls kommuns
centrala organ för frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som
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arbetsgivare och dess arbetstagare. Det
innebär att personalnämnden ansvarar för
kommunens och koncernens personalpolitik enligt de ramar och riktlinjer som
kommunfullmäktige beslutar.
Personalnämnden arbetar under 2016 med
att hitta sin roll som Sundsvalls kommuns
politiska organ för frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid
personalnämndens sammanträde 18 maj
2016 kommer nämndens mål- och
resursplan för 2016 och internkontrollplan
för 2016 fastställas.

Valnämnd

Nämnden ansvarar för att genomföra
allmänna val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämndens budget för 2015
uppgår till 100 tusen kronor. Ingen
avvikelse är i dagsläget känd.

Kommunrevisionen

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.
Kommunrevisionens verksamhet redovisar
ett resultat på 0,7 miljoner kronor för
perioden. Verksamheten beräknas hålla
budget. För 2016 har kommunrevisionen
en budget på 2,6 miljoner kronor.

Bolag och kommunalförbund
Stadsbackenkoncernen
För Stadsbackenkoncernen har en separat
och mer utförlig delårsrapport framställts.
Det som redovisas här är utdrag ur denna
rapport.
Koncernen
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

87,5

91,4

100,7

-9,3

Resultatet för koncernen prognostiseras bli
91,4 miljoner kronor, vilket är 9,3 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Främsta
förklaringen är en negativ avvikelse i
Sundsvall Energi moder (-9,5 mnkr).
Övriga bolag i koncernen prognostiserar
små avvikelser mot budget.
Koncernen prognostiserar att redovisa
investeringar uppgående till 804,5 miljoner
kronor under 2016, vilket är något högre
(86,6 mnkr) än budgeterat. SKIFU
prognostiserar ökade investeringar med
100,1 miljoner kronor, främst beroende på
tidsförskjutning i investeringarna från 2015
till 2016 med 60,0 miljoner kronor.
Moderbolaget
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

-3,3

-18,3

-19,9

1,5

Resultatförbättringen som prognostiseras
med 1,5 miljoner kronor beror främst på
lägre räntekostnader (1,0 mnkr) än
budgeterat.
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Sundsvall Logistikpark AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

-1,5

-4,2

-3,7

-0,4

Den resultatförsämring som prognostiseras
beror främst på att andelen kostnadsförda
konsultkostnader bedöms öka.

Resultatet prognostiseras i linje med
budgeten.

Sundsvall Energi AB
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och
skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

71,0

84,3

92,4

-8,2

Mitthem AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

12,9

15,0

15,0

0,0

Resultatet prognostiseras i linje med budgeten.

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

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

47,5

40,2

49,7

-9,5

Sundsvall Vatten AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

0,0

0,0

0,0

0,0

I prognosen ingår en fondering med 2,7
miljoner kronor som sänker resultatet lika
mycket. Motsvarande post belastar
budgeterat resultat med 7,3 miljoner
kronor.

Den prognostiserade resultatförsämringen
beror främst på lägre bruttovinst på grund
av ökade råvarukostnader beroende på
driftstörningar under januari och februari.
Korsta Oljelager AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

4,5

0,6

1,0

-0,4

Reko Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

3,7

3,7

3,8

-0,1

Bolaget har hyresgäster hela året ut. Beslut
har fattats att göra årliga avsättningar med
4,0 miljoner kronor per år under en fem års
period.
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Sundsvall Elnät AB

Sundsvalls Hamn AB

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

2016-04-30

2016

2016

Prognos

18,2

32,5

30,6

1,9

1,7

0,0

0,1

0,0

Prognosen visar ett årsresultat som är 1,9
miljoner kronor högre än budget och
främsta förklaringen är högre intäkter i
elnätsdistributionen.

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

ServaNet AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

-1,5

3,8

2,6

1,2

Den prognostiserade resultatförbättringen
beror på högre intäkter tack vare fler
kunder än budgeterat och därmed också
bättre bruttovinst.
SKIFU AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

1,6

12,3

13,2

-0,9

Främsta förklaringar till resultatförsämringen är senare inflyttning i ny/ombyggda fastigheter samt högre
underhållskostnader.

Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

1,8

4,3

4,3

0,0

Resultat prognostiseras i linje med
budgeten.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

0,7

0,1

0,1

0,0

Resultat prognostiseras i linje med
budgeten.
Midlanda Fastigheter AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

0,4

0,1

0,0

0,1

En marginell resultatförbättring
prognostiseras.
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Scenkonst i Västernorrland AB
Midlanda Flygplats AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2016-04-30

2016

2016

Prognos

-1,0

-5,4

-5,5

0,1

Utfall

Prognos

MRP

2016-04-30

2016

2016

Avvikelse
MRPPrognos

1,1

-1,9

-1,3

-0,5

Bolagets uppdrag är att producera,
förmedla, främja och utveckla verksamhet
inom musik-, teater-, dans- och filmområdet. Sundsvalls kommun äger 40
procent av bolaget.

En marginell resultatförbättring
prognostiseras.

Övriga bolag

Bolaget visar ett resultat om 1,1 miljoner
kronor för perioden. Prognosen för hela
året uppgår till – 1,9 miljoner kronor.

Norra Kajen Exploatering AB
Vid periodens utgång var sex kvarter sålda
och byggnationer har eller kommer att
påbörjas under året. Avtal finns för
ytterligare fyra kvarter som är villkorade
för att försäljning ska genomföras.
Diskussioner förs med potentiella köpare
för samtliga fyra resterande kvarter.

Det positiva resultatet beror främst på att
vi befinner oss mitt i en produktionsperiod
och ett flertal större kostnader inte har
kommit ännu. Årets större turnéer ligger
under sommaren och hösten.

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

Utfall

Prognos

MRP

2016-04-30

2016

2016

Prognos

-6,4

-2,9

-2,9

0,0

Investeringar i fastigheten Skönsberg 1:4
pågår, dit kommunens städ-, gatu-, park- och
verkstadsverksamheter kommer att etablera
sig. I år har cirka 20 miljoner kronor
investerats i fastigheten och den totala
investeringsnivån beräknas bli 22 miljoner
kronor i fastigheten och 6 miljoner kronor i
verksamhetsanpassning. Sundsvall Vatten
har investerat cirka 5 miljoner kronor i
luktreducerande åtgärder i rötkammarna på
Norra Kajen, en kostnad som belastat Norra
Kajen enligt avtal. Bolagets resultat för hela
året överensstämmer med budget och
prognos.

Differensen mellan budget och prognos
beror främst på lägre produktionsintäkter
samt lägre intäkter för uthyrning av scener.
Dessutom finns fortfarande en viss
osäkerhet kring våra pensionspremier.
Bolagets målsättning är att minska
bolagets kostnader och därigenom hålla
fastställd budget.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Bolaget ägs tillsammans med Gävle,
Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättans,
Trondheim kommun, Helsingborgs,
Örnsköldsviks och Umeå kommuner.
Bolaget kordinerar och leder risk och
skadeförebyggnadeansvar för delägarkommunerna. Sundsvalls kommun äger
26,9 procent av aktierna i bolaget.
Försäkringsverksamheten pågår som
planerat.
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Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2016-04-30

Prognos
2016

MRP
2016

Avvikelse
MRPPrognos

10,3

6,6

0,0

6,6

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

Utgångspunkten för bolagets arbete är de
slutsatser och antaganden som projektet
Biogas i Mellannorrland kom fram till.
Projektet bedrevs mellan 2010 och 2013 av
Östersunds kommun och Sundsvalls
kommun. Medfinansiärer var
Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen
Västernorrland och EU. Projektet lämnade
en slutrapport i juni 2013 som har
behandlats av kommunfullmäktige i
Östersund och Sundsvall.
De slutsatser och antaganden som projektet
gjorde har delats upp i fyra områden;
miljö, teknik, juridik och ekonomi.
Delområdena ska gås igenom, analyseras,
uppdateras och återrapporteras till ägarna
inför ett kommande beslut om en
investering i ett biogaskombinat ska
genomföras eller inte.

Ostkustbanan AB
I juni 2015 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. Under våren 2016 har det
blivit klart med rekrytering av VD som
kommer att arbeta deltid i bolaget från maj
2016.

Biogas i Mellannorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2016-04-30

Prognos
2016

MRP
2016

Avvikelse
MRPPrognos

-0,1

-2,5

-2,5

0,0

Biogas i Mellannorrland AB startades i
februari 2016 och ägs gemensamt av
Sundsvalls, Östersunds och Hudiksvalls
kommuner. Sundsvalls kommun äger 50 %
av bolaget.

Bolaget har en ekonomisk ram på 3
miljoner kronor för ett års verksamhet och
för 2016 är prognosen att cirka 2,5
miljoner kronor kommer att förbrukas.

Kommunalförbund
Medelpads
Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2016-04-30

Prognos
2016

MRP
2016

Avvikelse
MRPPrognos

-2,0

0,8

0,8

0,0

Verksamheten har under tertialet präglats
av att ett nytt ägaruppdrag för perioden
2016 – 2019 har börjat gälla. Detta
innehåller en tydligare inriktning än det
föregående ägaruppdraget när det gäller de
verksamhetsprioriteringar som ska råda.
En huvudinriktning är att MRF ska ha
förmåga att leda och hantera större olyckor
och större insatser i övrigt när det gäller
samhällskriser av olika slag. En annan är
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att trygghetsarbetet ska breddas till att
verka inom flera samhällssektorer.
Det ekonomiska utfallet efter tertial 1
brukar av olika skäl hamna på minus och
så även i år. Det negativa utfallet är mindre
än motsvarande period i fjol.
Investeringarna kommer att bli högre
under året eftersom en i fjol beslutad så
kallad resurstank drabbades av förseningar
i leverans och blev klar först i april 2016.
En sådan tank innehåller vatten, kan lastas
på en lastväxlarbil och används vid
bekämpning av bränder.

Prognosen är att det budgeterade resultatet
på 0,8 miljoner kronor kommer att hålla.
Långsiktigt behövs ett resurstillskott med
anledning av ökade utbildningskostnader
inom deltidsverksamheten beroende på
större personalomsättning.
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Räkenskaper
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Räkenskaper
Resultaträkning och balansräkning

Kommunen
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiell kostnad

Utfall janapril 2016

Koncernen
Utfall jandec 2015

Utfall janapril 2015

382,0

1 137,8

344,5

-2 185,5

-6 128,7

-

MRP 2016

Prognos
2016

Utfall janapril 2016

Utfall jandec 2015

1 100,0

1 100,0

949,0

2 715,7

2 765,1

-2 071,0

-6 116,5

-6 309,0

-2 559,9

-7 189,7

-7 538,3

40,1

0,0

-

-

-

40,1

0,0

-80,1

-263,8

-77,1

-267,0

-250,0

-159,3

-511,6

-506,8

-1 883,6

-5 214,6

-1 803,6

-5 283,5

-5 459,0

-1 770,2

-4 945,5

-5 280,0

1 597,0

4 584,5

1 532,1

4 822,1

4 789,1

1 597,0

4 584,5

4 789,1

222,6

631,0

203,8

579,4

667,6

222,6

631,0

667,6

33,2

144,6

39,7

132,3

108,4

5,3

11,3

19,2

-33,3

-112,3

-37,6

-132,0

-103,1

-36,0

-126,7

-118,3

-

-

-

-

-

-

-

-

118,3

3,0

-

-

-

Resultat före extraordinära poster
och skatt

-64,1

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

-

-

-

-64,1

33,2

-65,6

118,3

Kommunen
2016-04-30 2015-12-31

2015-04-30

2,3

2,8

3,8

19,6

18,8

4 456,4

4 392,5

4 082,4

10 608,8

10 363,6

4 770,0

4 764,5

4 496,9

162,3

152,9

9 228,7

9 159,8

8 583,1

10 790,7

10 535,3

19,9

20,7

22,5

19,9

20,7

240,1

240,1

157,5

273,2

256,2

398,9

402,2

246,0

695,0

819,5

556,9

556,9

624,4

572,9

609,0

741,3

731,5

281,8

818,0

746,5

1 937,2

1 930,7

1 309,7

2 359,1

2 451,9

11 185,8

11 111,2

9 915,3

13 169,7

12 987,2

Skatt på årets resultat
Årets resultat

33,2

-65,6

18,7

Prognos
2016

154,6

77,6

-

-

-

0,0

-19,5

0,0

3,0

18,7

135,1

77,6

Koncernen
2016-04-30

2015-12-31

-

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

Omsättningstillgångar*
Förråd mm.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning, mnkr
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

Avsättningar

Kommunen
2016-04-30 2015-12-31

2015-04-30

Koncernen
2016-04-30

2015-12-31

2 586,6

2 650,7

2 551,9

2 881,8

2 863,0

-64,1

33,2

-65,6

18,7

135,1

802,0

750,0

397,0

393,5

388,6

2 016,0
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder*
SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 292,0

6 942,0

6 122,3

8 261,7

7 923,0

910,2

1 125,0

852,5

1 224,2

1 451,2

8 202,2

8 067,0

6 974,8

9 485,9

9 374,2

11 185,8

11 111,2

9 915,3

13 169,7

12 987,2

Ansvarsförbindelser och
panter

Ansvarsförbindelser och panter,
mnkr
Pensionsförpliktelser som inte har
tagits
upp bland skulder eller avsättningar
Borgensåttaganden
Pensionsförpliktelser, kommunala
bolag
Intjänad visstidpension
Summa ansvarsförbindelser

Kommunen

Koncernen

2016-04-30

2015-12-31

2014-04-30

2016-04-30

2015-12-31

2 344,9

2 374,5

2 466,7

2 462,6

2 422,2

729,9

729,9

644,1

56,9

56,9

16,5

16,5

16,4

-

-

0,0

0,0

0,9

-

-

3 091,3

3 120,9

3 128,1

2 519,5

2 479,1
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Kassaflödesanalys kommunen
2015-12-31

2015-04-30

-64,1

33,2

-65,6

Justering ej likviditetspåverkande poster

90,1

313,9

89,2

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-8,5

-32,9

-7,1

Justering rörelsekapitalförändring

-72,4

-173,1

-159,6

Verksamhetsnetto

-54,9

141,1

-143,1

-138,7

-628,7

-154,4

0,2

21,2

0,0

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Perioden/Årets resultat

2016-04-30

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

-0,5

-3,0

0,0

-139,0

-610,5

-154,4

2 400,0

6 432,5

2 220,0

-2 144,6
-330,0

-5 356,8
-1 677,0

-2 006,4
-465,0

Minskning av långfristiga fordringar

325,0

1 307,5

527,7

Ökning av kortfristig utlåning

-46,8

116,1

-16,0

Ökning av kortfristiga placeringar

-16,0

-16,0

187,6

898,1

260,3

-6,3

428,7

-37,2

Likvida medel vid årets början

731,4

302,9

302,9

Likvida medel vid årets slut

725,1

731,5

265,7

Förändring av likvida medel

-6,3

428,6

-37,2

Investeringsnetto
Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar

Avyttrade kortfristiga placeringar
Finansieringsnetto
Periodens/Årets kassaflöde

91,8
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Redovisningsprinciper
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Redovisningsprinciper
LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) om inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den
normgivning som gäller för övriga sektorer i
samhället och som innefattas i begreppet
god redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen
Sundsvalls kommun följer god
redovisningssed och skattelagstiftningen för
aktiebolag. I den mån skattelagarna inte
gäller för koncernenheterna har lämpliga
anpassningar skett. Bolagen i
Stadsbackenkoncernen
tillämpar redovisningsregelverket K3.
Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag
tas från och med 2010 upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder enligt RKR 18.1 Intäkter
från avgifter, bidrag och försäljningar.
Investeringsbidrag som erhållits tidigare år
redovisas som en minskning av
anläggningstillgångens värde enligt den
då gällande redovisningsprincipen. Eftersom
beloppen på de tidigare investeringsbidragen har varit väsentliga påverkar inte
detta kommunens ställning och resultat.
Förändrade redovisningsprinciper,
omklassificering
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB
omklassificerades 2012 från finansiell
anläggningstillgång till kortfristig placering.
Orsaken till bytet av redovisningsprincip
är att den nya klassificeringen mer
speglar placeringens verkliga innebörd.
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings
AB räknas därmed inte som ett
koncernbolag i den sammanställda
redovisningen. Från och med 2015 har
kommunen även bytt princip för redovisning
av den försäkringspremie som
betalats löpande. 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 försäljning av den
finansiella placeringen och inte som en ren
försäkringsersättning. Eftersom detta är en
ändrad redovisningsprincip har jämförelseår
räknas om enligt den nya redovisningsprincipen.
Kommunens leasing av bilar klassificerades
tidigare som operationell leasing men efter
genomgång av avtalen har leasingen
klassificerats som finansiell. Detta innebär
att innevarande år samt jämförelseåren har
räknats om i enlighet med RKR 14.1.
Värdering
Överordnad princip för värdering är
försiktighetsprincipen, som innebär att
tillgångar inte övervärderas och att skulder
inte undervärderas. Därigenom ger
redovisningen en försiktig bild av
koncernens ställning och resultat. Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i
balansräkningen till anskaffningsvärde efter
avdrag för avskrivningar. Investerings- och
anläggningsbidrag redovisas från och med
räkenskapsåret 2010 som en långfristig
skuld. Skulden upplöses och intäktsfördes
på ett sätt som återspeglar investeringens
nyttjande och förbrukning. Investeringar som
aktiverats har som princip haft ett
anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (44 300 kronor år 2016) i kommunen
och en nyttjandetid överstigande 3 år i
kommunen och för bolagen ett halvt
prisbasbelopp. Lånekostnader har inte
aktiverats i kommunen men för vissa större
investeringar har bolagen aktiverat ränta.
Ej avslutade investeringar balanseras
som pågående arbeten. Avskrivningar
beräknas inte för mark, konst och pågående
arbeten. På övriga anläggningstillgångar
sker planenlig avskrivning utifrån den
planerade nyttjandeperiod som fastställs vid
anskaffningstillfället. Någon anpassning av
avskrivningstiderna bolagen emellan har inte
skett. Avskrivning påbörjas den dag
anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.
Från och med 2015 har samtliga
anläggningar komponentindelats enligt rådet
för kommunal redovisnings rekommendation
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och kommunens regler för investeringar och
komponentavskrivning med följande
avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter
• Stomme: 80 år
• Fasad: 30 år
• Fönster: 30 år
• Tak: 30 år
• VVS-installationer: 20-40 år
• Markanläggningar: 5-30 år
• El-installationer: 20 år
• Kök: 20 år
• Yttre och inre ytskikt: 10-15 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år
Publika fastigheter
• Gator och vägar: 20-60 år
• Broar: 20-60 år
• Kajer: 30-80 år
• Parker och lekparker: 5-20 år
• Belysning: 10-30 år
Bolagen inom stadsbackenkoncernen
tillämpar
regelverket K3. Följande avskrivningstider
tillämpas inom stadsbackenkoncernen för
anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar
• Nyttjanderätt 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Bostadsbyggnader
• Stommar: 100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
• Hissar, ledningssystem: 30-40 år
• Övrigt: 15-50 år
Kontorsbyggnader
• Stommar: 40-100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
• Hissar, ledningssystem: 25-50 år
• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader
• Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år
• Hissar och lyftanordningar: 25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark: Ingen avskrivning
Markanläggningar
• Bergtunnlar, vatten- och avloppsledningar,
bergrum: 33 år
• Övriga markanläggningar: 20 år
• Bostadslåneposter: 33 år
• Maskiner och andra tekniska
anläggningar: 5-25 år

• Inventarier, verktyg och installationer: 3-20
år
Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunens insats i projekt E4 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
Pensionsåtaganden ska enligt den
kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så
kallade blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och med
år 1998 redovisas i balansräkningen som
avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner
intjänade från och med år 2000 får
personalen placera individuellt. Dessa
redovisas som kortfristig skuld tills
utbetalning sker i slutet av mars året
efter intjänandet.
Foto: Kulturmagasinet

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.
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Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av
händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder. Som jämförelsestörande poster
redovisas intäkter och kostnader som
uppgår till minst 10 miljoner kronor och är av
engångskaraktär.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för
Sundsvalls kommun omfattar kommunen,
företag samt kommunalförbund som
kommunen på grund av andelsinnehav eller
annan anledning har ett bestämmande eller
väsentligt inflytande över. Ett samägt företag
ingår i den sammanställda redovisningen
med motsvarande ägd andel.
Den sammanställda redovisningen har för
de dotterbolag där kommunen har en
röstandelsmajoritet på 20 procent eller mer
upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Vissa bolag där
kommunen äger 20 procent eller mer ingår
inte i koncernens räkenskaper med
hänvisning till bolagens obetydliga storlek
(Samordningsförbundet i Sundsvall,
Lillhällom Fastighetsförvaltning AB och
Ostkustbanan AB).
I det fall kommunen genom sitt bolag äger
ett annat bolag tillsammans med
utomstående intressenter konsolideras det
helägda bolaget i sin helhet. Minoritetsägarens andel av årets resultat redovisas
som en intäkt eller kostnad beroende på
dotterbolagets årsresultat.
Minoritetsdelägarens andel av det egna
kapitalet i det delägda dotterbolaget
redovisas som en långfristig fordran
alternativt avsättning. Delägarens andel av
ett positivt eget kapital redovisas med andra
ord som en avsättning.
Kommunala uppdragsföretag ingår inte i
den sammanställda redovisningen. I
redovisningen anges inom vilka verksamheter uppdragsföretag förekommer.
Enskilda företag som erhållit 5,0 miljoner
kronor eller mer under 2015 redovisas med
namn.

Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad
gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser
enligt RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast formella förpliktelser.
Avsättning har gjorts för återställning av
gamla kommunala avfallsupplag.
Kommunen påbörjade återställningen 2012
och den beräknas vara slutförd 2021.
Avsättningen har räknats om med
förändringen av KPI under året. Beräkningen
görs på det genomsnittliga värdet av
avsättningen under året. Avsättning har i
den sammanställda redovisningen gjorts för
återställande av pågående avfallsupplag vid
Blåberget när den avslutas.
Leasing
Regelverket enligt RKR 13.1 Redovisning av
hyres-/leasingavtal tillämpas. Är avtalstiden
tre år eller kortare eller om avtalets värde
understiger ett basbelopp ska avtalet
klassas som operationellt även om det i
övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt
avtal.
Skatteintäkter
Prognosen för skatteintäkter baseras på
SKL:s skatteunderlagsprognos i april 2016 i
enlighet med Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation, RKR 4.2
Redovisning av skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp
och förklaringar
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Ekonomiska begrepp
ANLÄGGNINGSTILLGÅNG
Tillgångar avsedda att användas under
lång tid; immateriella (goodwill m.m.),
materiella (mark, byggnader, maskiner
m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Resultat efter finansnetto exklusive
jämförelsestörande poster, i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.
AVSKRIVNING
Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgång beräknat utifrån
planerad nyttjandeperiod.
BALANSKRAV
Kommunallagens krav om god ekonomisk
hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna
(realisationsvinst ej medräknat) ska vara
större än kostnaderna.
BALANSLIKVIDITET
Omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.
BALANSRÄKNING (BR)
Sammanställning av tillgångar, eget
kapital, avsättningar och skulder på
balansdagen.
CERTIFIKAT
Ett instrument för kortsiktig upplåning på
penningmarknaden.
CHECKKREDIT, KREDITLÖFTE
Ett checkkonto med ett varierande
kreditutrymme som kontohavaren kan
utnyttja efter behov.
DRIFTREDOVISNING
Redovisar de kostnader och intäkter som
har ett direkt samband med produktionen
av kommunal service.
EGET KAPITAL
Skillnaden mellan kommunens tillgångar
och skulder.
GOODWILL
Betalning för framtida ekonomiska fördelar
som inte går att enskilt identifiera och
heller inte redovisas separat.

INVESTERINGSREDOVISNING
Redovisar kommunens investeringar i
anläggningstillgångar och utgifter för
dessa.
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST
Ekonomisk händelse som är av
engångskaraktär och av betydande
storlek, vilket påverkar jämförelser.
KASSAFLÖDESANALYS
Sammanställning av kommunens
kassaflöden indelat i löpande verksamhet,
investeringar samt finansiering.
KASSALIKVIDITET
Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i förhållande till kortfristiga
skulder.
KOMMUNALT UPPDRAGSFÖRETAG
Annan juridisk person till vilken kommunen
med stöd av kommunallagen har
överlämnat vården av en kommunal
angelägenhet, men där överlämnandet
skett på ett sådant sätt att ett betydande
inflytande inte har erhållits.
KOMPONENTAVSKRIVNING
Olika avskrivningstider för investeringar
som aktiverats under 2014 och 2015 enligt
regler för investeringar och komponentavskrivning. Komponentindelning har skett
enligt rådet för kommunal redovisnings
rekommendation.
KORTFRISTIG FORDRAN, SKULD
Fordringar/skulder som förfaller till
betalning inom ett år från balansdagen.
LEASING, LEASINGAVTAL
Med leasing/leasingavtal avses ett avtal
enligt vilken en leasegivare enligt avtalade
villkor under en avtalad period ger en
leasetagare rätt att använda en tillgång i
utbyte mot betalningar. Leasingavtal kallas
ibland hyresavtal, särskilt när det gäller
leasing (hyra) av fastighet.
LIKVIDITET
Kortfristig betalningsförmåga.
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LÅNGFRISTIG FORDRAN, SKULD
Fordran/skuld som förfaller till betalning
senare än ett år från balansdagen.
MINIMILEASEAVGIFT
De betalningar, exklusive avgifter såsom
serviceavgifter och skatter, som ska
erläggas av leasetagaren till leasegivaren
under leasingperioden med tillägg av
eventuellt belopp som garanteras av
leasetagaren.
MÅL OCH RESURSPLAN
Kommunens budget med plan för
verksamhetens mål och resurser. Mål och
resursplanen beslutas av
kommunfullmäktige som är kommunens
högsta beslutande organ.
NEDSKRIVNING
Om en tillgångs verkliga värde på
balansdagen är lägre än
anskaffningsvärdet minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning om
värdeminskningen är bestående.
NETTOINVESTERING
Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.

NETTOKOSTNAD
Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag,
avgifter och ersättningar. Finansieras med
skattemedel.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNG
Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga
placeringar och kortfristiga fordringar.
PERIODISERING
Fördelning av kostnader och intäkter på
den redovisningsperiod till vilken de hör.
RESULTATRÄKNING (RR)
Sammanställning över årets redovisade
intäkter och kostnader.
RÄNTEBINDNING
Den del av en fordran eller en skuld vars
ränta kommer att förändras under
perioden.
RÄNTENETTO
Skillnaden mellan intäkts- och
kostnadsräntor.
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.

63

Förklaringar och förkortningar

Kommunens strategi för hållbar tillväxt.
RKR Rådet för kommunal redovisning

BUN Barn- och utbildningsnämnd

SBN Stadsbyggnadsnämnd

FAVI Förvaltningen för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

SKFAB Svenska Kommunförsäkrings AB

FINU Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott

SKIFU Sundsvalls kommuns
industrifastighetsutveckling AB

KFN Kultur- och fritidsnämnd

SKL Sveriges Kommuner och Landsting,
arbetsgivar- och intresseorganisation

KF Kommunfullmäktige
KTM Kollektivtrafikmyndigheten

SN Socialnämnd

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.
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