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1 Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Januari-april
2021

Januari-april
2020

2020

2019

0,9

-0,7

3,2

-1,0

975,9

974,7

3 050,4

3 008,1

-2 918,0

-2 775,1

-8 440,3

-8 390,2

2 190,4

2 025,4

6 291,2

6 051,9

-11,4

-36,7

-46,6

-56,1

19,5

-14,3

200,9

-57,8

Tillgångar, mnkr

16 800,6

15 948,9

16 585,1

16 336,7

Skulder, avsättningar, mnkr

13 323,7

12 707,4

13 128,6

13 080,7

3 476,9

3 241,6

3 456,5

3 256,0

20,7

20,3

20,8

19,9

8,1

7,0

8,3

7,1

368,0

393,1

1 450,5

1 421,1

169

194

222

235

-2,5

-6,0

2,4

-1,7

367,0

395,1

1 361,5

1 279,9

-2 508,2

-2 441,9

-7 245,6

-7 124,9

2 190,4

2 025,4

6 291,2

6 051,9

4,0

-2,1

67,6

67,7

Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande
poster, mnkr

-55,8

-121,8

221,1

-29,5

Resultat efter finansnetto, mnkr

-55,8

-121,8

148,6

-104,5

Koncernen
Intäkter, kostnader och resultat
Årets resultat/ skatteintäkter och generella
statsbidrag, %
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter, utjämning, generella stadsbidrag, mnkr
Finansnetto, mnkr
Årets resultat

Tillgångar, skulder och eget kapital

Eget kapital, mnkr

Betalningsförmåga och stabilitet
Soliditet, %
Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %

Investeringar
Nettoinvesteringar, mnkr
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %

Kommunen
Intäkter, kostnader och resultat
Årets resultat/ skatteintäkter och generella
statsbidrag, %
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter, utjämning, generella stadsbidrag, mnkr
Finansnetto, mnkr*
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Januari-april
2021

Januari-april
2020

2020

2019

Tillgångar, mnkr

15 108,5

14 093,9

14 571,3

14 050,9

Skulder, avsättningar, mnkr

12 257,6

11 457,6

11 664,7

11 292,8

Eget kapital, mnkr

2 850,9

2 636,3

2 906,6

2 758,0

Nettolåneskuld

2 428,9

2 942,4

2 354,0

2 714,0

38,0

47,7

37,4

44,8

18,9

18,7

19,9

19,6

5,1

3,9

6,0

4,9

130,0

157,0

109,0

172,0

Nettoinvesteringar, mnkr

149,0

182,4

706,7

627,7

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, %

136,6

185,6

216

206,4

36

Negativt

94

32

Tillgångar, skulder och eget kapital

Nettolåneskuld / Skatteintäkter och statsbidrag, %

Betalningsförmåga och stabilitet
Soliditet, %
Soliditet inklusive pensionsåtaganden, %
Balanslikviditet, %

Investeringar

Egenfinansiering av investeringar,%

*exklusive jämförelsestörande poster.

Kortfattad analys över den kommunala verksamhetens utveckling
Koncernen
Kommunkoncernens resultat för det första delåret är positivt men relativt blygsamt på 19,5 miljoner kronor
vilket är drygt 34 miljoner kronor bättre än föregående år (-14,3 mnkr). Den alltjämt pågående
coronapandemin har utan tvekan haft en rad olika effekter på kommunkoncernens resultat både under
innevarande och föregående år. Ett flertal verksamheter har haft vikande intäkter och exempelvis för bolaget
Midlanda Flygplats har ordinarie intäkter i princip helt upphört.
I årets resultat ingår ökade skatteintäkter och generella statsbidrag som är 165 miljoner kronor högre jämfört
med föregående år. Justerat för ökade intäkter så indikerar resultatet att kommunkoncernens underliggande
kostnader har ökat.
Resultatet för Stadsbackenkoncernen för perioden uppgick till drygt 80 miljoner kronor, vilket var klart
bättre än budget, 17,4 miljoner kronor, men sämre än samma period föregående år. Största förbättringen
jämfört med budget står Mitthem för där en stor del av underhåll senarelagts på grund av pandemin.
Sundsvall Energi redovisade ett resultat som var 12,8 miljoner kronor lägre än budget, främst relaterat till
ökade kostnader för utsläppsrätter och ökade kostnader av värmeleveranser från SCA.
Kommunkoncernens prognostiserade resultat för helåret bedöms till 131,8 miljoner kronor.
Kommunen
Kommunens resultat för de fyra första månaderna är drygt -50 miljoner kronor. Detta är 66 miljoner kronor
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bättre än samma period under fjolåret och cirka 55 miljoner bättre än den periodiserade budgeten.
Kommunen ser därmed ut att även i år visa ett betydande överskott då prognosen pekar mot ett överskott på
170 miljoner kronor. Skatteintäkterna bedöms öka ordentligt jämfört med budget vilken är den enskilt största
plusposten. Samtidigt visar fortfarande de tre största nämnderna betydande underskott. Tillsammans uppgår
underskottet till 150 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet innehåller också en extra stor utdelning
från Stadsbacken AB som förbättrar resultat 2021 med cirka 80 miljoner kronor. Med detta i åtanke samt de
stora utmaningarna med till exempel en åldrande befolkning så innebär inte detta positiva resultat att de
tidigare beslutade åtgärderna om minskade ekonomiska ramar kan avbrytas. Det är fortfarande lika viktigt att
stora åtgärder vidtas för att kommunen i framtiden ska ha en ekonomi i balans.
I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om en ny mål och resursplan som innebär krav på stora
besparingar i verksamheten framförallt från 2022 och framåt. Detta får trots det positiva resultatet 2021 ses
som nödvändigt för att kommunen ska kunna få en bättre ekonomi de närmaste åren och kunna fortsätta att
amortera ned nettolåneskulden.
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Den kommunala koncernen

7

8

Händelser av väsentlig betydelse
Kommunstyrelsen bedömer att det inte finns händelser av väsentlig betydelse att redovisa under perioden
januari-april.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Finansiella mål
Årets resultat ska vara positivt.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal
ska resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid
och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Prognosen för årets resultat uppgår till 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär
att målet bedöms uppnås under året då målet är att resultatet ska uppgå till minst 2 procent.
Resultatet för perioden är negativt och resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 2,5 procent. Detta beror dock på de säsongsvariationer som finns i den kommunal verksamheter där
kostnaderna är lägre under sommaren än under resterande delar av året.
Indikatorer
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, kommun

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka
över tid
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Soliditeten har under det första tertialet minskat året på grund av det negativa resultatet, men bedöms för
helåret öka till 6,8 procent, vilket skulle innebära en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med årsskiftet
2020/2021. Detta skulle innebära att soliditetsmålet kommer att uppnås för 2021.
Kommunens soliditet är dock fortfarande låg i förhållande till jämförbara kommuner. Jämförelsegruppen
större städer har ett genomsnitt för soliditeten på 29,9 procent i bokslutet 2020 vilket innebär att Sundsvall
ligger över tjugo procentenheter efter genomsnittet.
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Indikatorer
Soliditet inklusive pensionsåtagande kommun

Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och
kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de räntebärande skulder som förfaller
inom ett år.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Betalningsberedskapen är fortsatt hög och kommunens internbank arbetar aktivt med att tillse att
betalningsberedskapen är god genom god framförhållning och aktiv likviditetshantering. Det innebär att
kommunen fortsatt de närmaste åren bör kunna ha en god betalningsberedskap.
Indikatorer
Betalningsberedskap kommun %

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag) ska på sikt minska
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Kommunens nettolåneskuld har ökat något under året men är ändå inte i närheten av den maxnivå som
kommunfullmäktige har satt. Orsaken till ökningen är främst att kommunen har större utbetalningar under de
fyra första månaderna jämfört med övriga månaderna på året.
Prognosen för helåret är att skuldsättningsgraden kommer att vara i stort sätt oförändrad vid årsskiftet
2021/2022. Detta beror på större investeringsnivåer under resterande åtta månader samtidigt som kassaflödet
från verksamheterna kommer att visa ett större överskott.
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Indikatorer
Skuldsättningsgrad, kommun %

Prognossäkerheten ska vara god, högst en halv procent avvikelse.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Prognossäkerheten följs egentligen bara upp i årsrapporten eftersom bedömningen görs utifrån hur bra den
prognos som upprättas i delårsrapporten är i förhållande till utfallet. Bedömningen blir därmed att målet bör
uppnås under året.
Prognosavvikelsen ska ligga inom en halv procent för att målet ska anses uppfyllt. Detta innebär en avvikelse
med cirka 33 miljoner kronor vilket skulle innebära ett resultat mellan 138-203 mnkr (om skatteintäkter och
finansnetto är oförändrat). Dock kan vissa stora engångsposter som i dagsläget är svåra att prognostisera
störa denna prognos.
Indikatorer
Prognossäkerhet, kommun

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst en procent avvikelse.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Sundsvalls kommun
Budgetföljsamheten (utfall nettokostnad/budgeterad nettokostnad) uppgår till 0,2 procent för första tertialet
2021 vilket indikerar en god budgetföljsamhet. Tittar man på prognosen så är dock avvikelsen 2,3 procent
vilket tyder på att budgetföljsamheten totalt sätt avviker för mycket vilket jämfört med det uppsatta målet på
högst 1 procents avvikelse. Största orsaken till avvikelsen är främst de stora underskotten i de tre stora
nämnderna. Målet bedöms alltså inte uppnås under 2021.
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Indikatorer
Budgetföljsamhet, drift

Årets resultat i koncernen skall vara positivt
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
För att täcka in viss egenfinansiering av investeringarna, värdesäkring av nettotillgångar samt
budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och statsbidrag
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Prognosen för årets resultat uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och hamnar
därmed en bra bit under målet för året då målet är att resultatet ska vara minst 4 procent.
Resultatet för perioden är 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och är en förbättring jämfört
med föregående år då resultatet var negativt. Samtidigt ligger periodens resultat för detta nyckeltal långt
under målsatt utfall på minst 4 procent.
Indikatorer
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, koncernen

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) för
kommunkoncernen ska öka över tid
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditet inklusive pensionsåtaganden) är efter första delåret 8,1
procent vilket är högre än målet för året på 8 procent. Den samlade bedömningen är dock att soliditeten bör
ökas över tid och redan för nästa år är målet satt till 9 procent för att därefter öka ytterligare.
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Kommunkoncernens resultat måste öka för att dessa mål ska kunna uppnås.
Indikatorer
Soliditet inklusive pensionsåtagande kommunkoncern

Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala intäkter)
ska på sikt minska
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Om prognostiserade intäkter faller ut som bedöms i nuläget med ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag så beräknas kommunkoncernens skuldsättningsgrad hamna strax under målsatt läge på 100
procent vid årets slut. Detta gäller även med hänsyn taget till ökade lån relaterade till Logistikparken. Det
finns naturligtvis ett stort antal osäkra faktorer i denna bedömning.
Indikatorer
Skuldsättningsgrad, Koncern %

Prognossäkerheten ska vara god för kommunkoncernen, högst en halv procent avvikelse.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Prognossäkerheten följs egentligen bara upp i årsrapporten eftersom bedömningen görs utifrån hur bra den
prognos som upprättas i delårsrapporten är i förhållande till utfallet. Bedömningen blir därmed att målet bör
uppnås under året.
Prognosavvikelsen ska ligga inom en halv procent för att målet ska anses uppfyllt. Olika effekter av
pandemin samt engångsposter gör prognosarbetet utmanande för många verksamheter och bolag vilket
naturligtvis även ger effekter på koncerntotalen. Samtidigt är ständiga förbättringar av förmåga att
prognostisera en viktig del av koncernens styr- och ledningsarbete.
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Indikatorer
Prognossäkerhet, koncern

Arbetsgivarpolitiska mål
En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun har god förmåga att tillgodose
kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad
kompetensförsörjningsplan med inriktning på omställning.
Önskat resultat 2024: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag bedöms kunna klara
kompetensförsörjningen inom en överskådlig framtid.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Det finns upprättade kompetensförsörjningsplaner för förvaltningarna sedan tidigare. En ny
kompetensförösningsplan med fokus på omställning kommer att tas fram under året. Detta arbete pågår
enligt plan och därför bedöms målet uppnås.
Indikatorer
Förekomst av kompetensförsörjningsplan med inriktning "omställning"
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En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete
inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt mångfald som leder till minskad
sjukfrånvaro
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med
riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.
Önskat resultat 2024: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med
genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner. Sundsvalls kommun erbjuder bra
anställningsvillkor genom att delade turer har avskaffats och heltid är norm.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Kommunens sjukfrånvaro påverkas i stor utsträckning av pandemin Covid-19. Sundsvalls kommun har för år
2020 följt trenden med en ökad sjukfrånvaro i Sveriges kommuner. Genomsnittet för Sveriges kommuners
sjukfrånvaro (ovägt medel) för år 2020 ökade till totalt 8,1 procent och Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro
för samma period ökade också i till 8,1 procent.
I jämförelse med 2020 har sjukfrånvaron till och med april 2021 minskat marginellt. Minskningen har skett
för både kvinnor och män i samtliga åldersgrupper. Ambitionen är att när pandemiläget stabiliserats att
kunna arbeta än mer både proaktivt och aktivt med sjukfrånvaron. Ett steg i den riktningen är ett nytt
riskorienterat arbetssätt som Sveriges Kommuner och Regioner står bakom. Detta kommer att bli ett nytt
proaktivt arbetssätt som drivs inom den nya HR-organisationen. Arbetet innebär att tidigt och strukturerat
fånga upp och arbeta med medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro. Riktade, förebyggande
aktiviteter ska genomföras utifrån de signaler som fångas upp. Arbetet är i sin uppstartsfas och utbildningar
har påbörjats.
Indikatorer
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

Antal tjänster som innebär s k delade turer
Inga tillgängliga data
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Verksamhetsmål
Huvudprioritering: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna, såväl
kvinnor som män, ska utjämnas
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Vårt mål är att alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vet att skillnader i
levnadsvillkor förekommer idag beroende bland annat på om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde
eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför vill vi att hela
kommunorganisationen bidrar aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna. Fastställda områdesplaner ska verkställas enligt plan. Detta kräver att nämnder och helägda
bolag samverkar inom ramen för samtliga planer samt avsätter resurser för genomförandet.
Önskat resultat 2022: de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska ha
minskat.
Önskat resultat 2024: En tydlig nedåtgående trend vad det gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor
mellan olika bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas.
Basår: Socioekonomiskt studie av Sundsvalls bostadsområden 2018.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Arbetet med att utjämna sociala skillnader i Sundsvall har under 2021 fortsatt fokusera på de sex
bostadsområden som visat på stora socioekonomiska utmaningar och som i plan för genomförande av
huvudprioriteringen givits prioritet. Processledarna arbetar med att initiera och genomföra aktiviteter som
möter behoven i områdena. Arbetet bygger på samarbete och samverkan mellan processledarna, kommunens
förvaltningar, nämnder, kommunala bolag, externa aktörer samt civilsamhället.
När olika aktörer ska hitta arbetssätt och samarbeten är fysiska träffar viktiga. I och med coronapandemin har
den delen av arbetet försvårats. Trots det har processledare och andra berörda aktivt hittat lösningar för att
föra arbetet framåt.
Sammantaget pågår positiva processer i alla områden, dock behöver arbetet accelereras ytterligare för att nå
önskat resultat till 2022. För att det ska ske behöver arbetet på övergripande nivå från nämnderna bli
kraftfullare.

Huvudprioritering: 5000 nya jobb i Sundsvall 2030
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
För den som har ett jobb och en inkomst ökar förutsättningarna för att leva ett bra liv, att kunna påverka sin
egen vardag och att vara en aktiv del av samhället. För att utjämna skillnaderna i levnadsvillkor behöver
därför Sundsvall fler jobb. När många arbetar och betalar skatt har vi dessutom råd med en bättre välfärd. (se
vidare Reviderad Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-01179)
Önskat resultat 2022: 1000 nya jobb i Sundsvall
Önskat resultat 2024: 2000 nya jobb i Sundsvall
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Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Arbetet med att nå 5000 nya jobb har precis startat och några indikatorer för att mäta detta mål har ännu inte
tagits fram. Arbetat med hitta indikatorer och sätt att mäta måluppfyllelsen kommer att ske under 2021.
Bedömningen är att kommunen inte når målet tills vi har tydligare mätmetoder.
En likvärdig skola: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt
program på gymnasiet när de slutar grundskolan.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: minst 90 procent av flickor respektive pojkar ska ha uppnått gymnasiebehörighet året
de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2024: En positiv trend kan fortsatt utläsas vad gäller andelen flickor och pojkar i Sundsvall
som har uppnått gymnasiebehörighet året de slutar skolan.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Inga indikatorer har mätts under 2021. Uppföljningen bygger på resultatet för 2020.
Om man räknar med alla elever i Sundsvalls kommun oavsett om de går på kommunal skola eller friskola så
finns en viss förbättring de senaste åren. Andelen med gymnasiebehörighet har ökat har ökat från 80,4
procent år 2018 till 84,8 procent år 2020 vilket tyder på att trenden totalt sett går åt rätt håll. Sundsvall ligger
dock knappt efter rikssnittet som uppgår till 86,0 procent behöriga till gymnasiet år 2020.
Slutresultatet för elever i årskurs nio i kommunala skolor har utvecklats i positiv riktning sedan 2018. Detta
gäller såväl andelen elever som klarat alla ämnen som andelen som uppnått behörighet till gymnasiet, särskilt
när man räknar in resultat efter genomförd sommarskola. Höstterminen 2020 sjönk emellertid andelen elever
i årskurs nio som klarade alla ämnen till 58 procent (ht-18 och ht-19 låg den på 66 procent). Detta kan vara
en indikation på kommande resultat våren 2021. De faktiska resultaten i årskurs nio ligger fortfarande under
Rådet för kommunala analysers modellberäknade värden för gymnasiebehörighet och andelen som klarat alla
ämnen, men den negativa avvikelsen har minskat de två senaste åren. De modellberäknade värdena tar
hänsyn till socioekonomisk bakgrund, en faktor som på gruppnivå har stor inverkan på elevernas
studieresultat.
Andelen elever inklusive friskolor som nått gymnasiebehörighet har ökat med 1,3 procentenheter jämfört
med föregående och uppgår till 84,9 procent. Detta får ses som en positiv utveckling. Dock hade resultatet i
hela riket har höjts från 84,3 procent 2019 till 86,0 procent 2020, vilket innebär att i jämförelse med riket är
det fortfarande samma differens. Samtliga dessa siffror är exklusive sommarskola då inga sådana siffror
finns som jämförelsetal.
Andelen som var behöriga om man räknar in sommarskolan 2020 uppgick till 87 procent av de som gick den
kommunala skolan. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppnå 90 procent under 2021.
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Indikatorer
Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan

Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan, inklusive
sommarskola, Kommunal skola

Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan,
kommunal skola

En likvärdig skola: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom
fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexamen eller yrkesexamen
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Avser alla flickor och pojkar som studerar i Sundsvall, oavsett huvudman för deras gymnasieskola. (I kolada
innebär det "lägeskommun".)
(se vidare Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Andel flickor respektive pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år
ska vara över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2024: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska
vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner. (Med jämförbara kommuner avses i
kolada likhetsutsökta kommuner med liknande gymnasiestruktur).
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Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Inga indikatorer har mätts under 2021. Uppföljning bygger på resultat från 2020.
Totalt ökade den så kallade genomströmningen, det vill säga hur många av de som påbörjade gymnasiet som
fullföljer inom fyra år, jämfört med tidigare år och därmed har Sundsvall närmat sig rikssnittet men det är
ändå en bit kvar innan vi når dit.
Av de gymnasieelever i Sundsvall som inledde sina studier 2016 hade 67,5 procent tagit examen efter fyra år
(rikssnitt 71,3 procent). Även sett över en längre period har Sundsvall närmat sig rikssnittet. För fem år
sedan var Sundsvall 8,6 procentenheter sämre än riksgenomsnittet och nu har detta alltså sjunkit till 3,8
procentenheter. om detta är en förbättring som kommer att fortsätta framåt är dock för tidigt att svara på.
Även för den kommunala skolan har det även skett en förbättring. Andelen elever som tog examen från
Sundsvalls gymnasium efter fyra år ökade 2020 till 60,3 procent (inklusive Introduktionsprogrammet, IM),
efter att ha varit särskilt lågt 2019 (53,8 procent). Det genomsnittliga värdet för riket 2020 var 69,9 procent.
Andelen examina efter tre år på Sundsvalls gymnasium var i princip oförändrad 2020 (55,3 procent, riket
63,9 procent). Avvikelsen i förhållande till det modellberäknade värdet är fortfarande negativ, både efter tre
och fyra år. De modellberäknade värdena har dock förbättrats jämfört med 2019.
I jämförelse med riket blir den totala skillnaden i andel examina större än skillnaden uppdelad på
högskoleförberedande program och yrkesprogram. Anledningen till detta är att Sundsvalls gymnasium har en
relativt sett stor andel elever som går Introduktionsprogramment.
Indikatorer
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

En likvärdig skola: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans
pedagogiska verksamhet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har ökat. Basår 2018.
Önskat resultat 2024: den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för barn till arbetssökande och
föräldralediga, såväl flickor som pojkar, har ökat.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Inga indikatorer har mätts under 2021. Uppföljningen bygger på resultat från 2020.
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Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet är idag redan på en hög nivå och barn- och
utbildningsnämnden har planerat att ta fram en fördjupad beskrivning av nuläget. Denna beskrivning som
ännu inte utförts ska enligt nämndens mål- och resursplan bilda en utgångspunkt för eventuella insatser i
relation till kommunfullmäktiges mål för förskolan.
Den statistik som finns visar på en viss nedgång 2017-2019 jämfört med åren 2011-2016 samtidigt som
riksgenomsnittet har ökat på under samma tidsperiod.
Under åren 2017-2020 ligger andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamheten ganska still och
några stora förändringar kan inte ses. Ingen tydlig förändring väntas under 2021. I riket som helhet har
andelen legat på 85 procent 2018-2020.
Indikatorer
Andel barn 1-5 år inskrivna på förskola

En trygg vård och omsorg: Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov erbjuds en
äldreomsorg av hög kvalitet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Omsorgstagarnas nöjdhet (brukarnöjdhet) och kontinuitet inom äldreomsorgen för
kvinnor och män ligger klart över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2024: Omsorgstagarnas nöjdhet (brukarnöjdheten) inom äldreomsorgen för kvinnor och män
är minst 95%. Kontinuiteten inom äldreomsorgen för kvinnor och män i Sundsvall är högre än genomsnittet i
liknande kommuner.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Indikatorerna vad gäller brukarnöjdhet bland kvinnor och män är redan uppnådda. Sundsvalls kommun
ligger redan idag på riksgenomsnittet både inom hemtjänsten och särskilt boende. Inom särskilt boende är
kvinnor fortsatt något nöjdare än män men inom hemtjänst är i år män och kvinnor lika nöjda med den hjälp
de får.
Värden för 2021 finns inte ännu. Dessa tas från nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen " som redovisas i november. För 2020 låg Brukarnöjdheten hos dem som har hemtjänst över
riksgenomsnittet 2020 (91/81 procent). Kvinnor och män är lika nöjda.
Brukarnöjdheten hos dem som bor på särskilt boende låg på samma nivå som riksgenomsnittet 2020 (81/81
procent).
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Uppföljning av personalkontinuitet ska göras hösten 2021.
Indikatorer
Brukarbedömning helhetssyn särskilt boende; kvinnor, män samt totalt.

Brukarbedömning helhetssyn, hemtjänst; kvinnor, män samt totalt

Personalkontinuitet hemtjänst; kvinnor, män samt totalt.

Ett Sundsvall som växer: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och män i Sundsvall
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än
riksgenomsnittet i landet. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha minskat. Basår:
2020. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan olika bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat. Basår
2018.
Önskat resultat 2024: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än
genomsnittet i jämförbara kommuner. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha
utjämnats.
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Analys
Målet bedöms uppnås under året
Någon ny information har sedan årsskiftet inte framkommit varför bedömningen från 2020 kvarstår.
Sysselsättningen ibland de förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat de senaste åren och enligt den
senaste mätningen från 2019 var utfallet högre än riket. Siffror för 2020 finns ännu ej tillgängliga.
Sysselsättningen i Sundsvalls kommun uppgick till 81,9 procent för andel förvärvsarbetande invånare i
åldern 20-64 år. Det är en minskning med 0,3 procentenhet sedan 2017. Mellan 2013-2019 har
sysselsättningen ökat från 78,9 procent till 81,9 procent, (3,0 procentenheter). Utfallet för riket var något
lägre än i Sundsvall men förändringstakten är ungefär densamma.
Skillnaderna mellan män och kvinnor har också minskat under 2019 och uppgick 2019 till 0,6 procentenheter
vilket är den lägsta nivån under de senaste tio åren.
Hur coronapandemin har påverkat sysselsättningsgraden har vi för närvarande ingen statistik på. Det man
kan se är att arbetslösheten ökade under 2020 med cirka 1 procentenhet från 7,5 procent till 8,5 procent.
Sedan årsskiftet har dock arbetslösheten minskat något till 8,1 procent i april 2021. Dock är ökningstakten
lägre i Sundsvall än i riket totalt där arbetslösheten ökade från 7,0 procent till 8,5 procent under 2020 och har
sedan minskat till 8,2 procent i april 2021.
Indikatorer
Andel förvärvsarbetande 20-64 år i bostadsområden per kön
Inga tillgängliga data
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel; kvinnor, män samt totalt.

Ett Sundsvall som växer: Företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Nyetableringar av företag har ökat både i stad och på landsbygd.
Önskat resultat 2024: Andelen växande företag både i stad och på landsbygd har ökat. Basår 2020.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Någon ny information har sedan årsskiftet inte framkommit vilket innebär att bedömningen är densamma.
Andelen nyregistrerade företag i kommunen i förhållande till antal invånare har minskat de senaste åren. I
utfallet för 2019 låg Sundsvalls nystartade företag per 1000 innevånare i ålderskategorin 16-64 år 1,7
procentenheter lägre än riket totalt. Trenden är också vikande då andelen har minskat sedan 2017. Någon
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statistik på om företagen är belägna i staden eller på landsbygden finns inte för närvarande varför den delen
av målet inte är möjlig att följa upp.
Indikatorer
Antal nyetableringar av företag för stad och landbygd
Inga tillgängliga data
Andel växande företag i stad och på landsbygd
Inga tillgängliga data
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år

Ett hållbart Sundsvall: År 2030 ska Sundsvall vara en klimatneutral kommun. Med detta
avses Sundsvalls kommun som geografisk yta.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2024: En tydlig minskning av koldioxidutsläpp kan utläsas och Sundsvall beräknas nå målet
om att år 2030 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Några indikatorer för målet är ännu inte framtagna utan detta ska göras under hösten 2021.
Det miljöstrategiska programmet beslutades under 2020. Syftet med programmet är att ge en samlad bild av
kommunens gällande prioriteringar för miljöarbetet i Sundsvall för att genom uppföljning och analys
säkerställa ett långsiktigt och strategiskt miljö- och klimatarbete. I samband med programmet redovisas även
ytterligare behov av utredningar för minskad klimatpåverkan. För att uppnå målsättningen kommer bland
annat följande aktiviteter att pågå under 2021:
•

Framtagande av förslag på delmål, indikatorer, arbetssätt, processorganisation m.m. för en
klimatneutral kommunkoncern

•

Framtagande av förslag på struktur för arbetet för att hela Sundsvall som geografisk yta ska bli
klimatneutral.

Arbetet för målområdet pågår enligt plan men för att bedöma måluppfyllelse behöver tillförlitliga indikatorer
tas fram.

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning
Bedömningen är att kommunen inte når upp till god ekonomisk hushållning utifrån de av fullmäktige
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uppsatta målen.
De väsentligaste punkterna är följande:
•

Målen för gymnasieskolan uppnås inte. Någon ny bedömning för detta mål har ännu inte gjorts i år.
Det finns vissa indikationer på förbättringar inom den kommunala gymnasieskolan men enligt
bedömningarna bör inte detta vara tillräckligt för att nå kommunfullmäktiges mål. .

•

Det ekonomiska resultatet för koncernen har försämrats jämfört med tidigare år och är en bra bit
ifrån den målsatta nivån på fyra procent.

•

Budgetföljsamheten i kommunen är för låg. Enligt prognosen uppgår budgetavvikelsen till 2,3
procent vilket får anses som alldeles för högt. Orsaken är framförallt de stora avvikelserna i de stora
nämnderna.

•

Vissa av målen finns än så länge inte indikatorer framtagna. Eftersom det därmed inte går att avgöra
om dessa mål kommer att uppnås har dessa bedömts att inte uppnås under året.

Resultat och ekonomisk ställning
Koncernen
Resultat
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Januari-april
2021

Januari-april
2020

Helår 2020

Helår 2019

19,5

-14,3

273,7

9,7

0,9 %

-0,7 %

4,4 %

0,2 %

19,5

-14,3

200,9

-57,8

0,9 %

-0,7 %

3,2 %

-1,0 %

Exklusive jämförelsestörande poster
Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag, %
Inklusive jämförelsestörande poster
Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag, %

Kommunkoncernen visar på ett förbättrat resultat under första tertialet 2021 jämfört med föregående år med
33,8 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet för kommunen genom högre beräknade skatteintäkter och
högre generella bidrag höjer kommunkoncernen. Stadsbackenkoncernen redovisar ett lägre resultat med 28
miljoner kronor jämfört med föregående år. Främsta anledningen till detta är den svåra ekonomiska
situationen i Midlanda Flygplats där intäkterna nästan helt har upphört till följd av coronapandemin.
Kommunkoncernens prognostiserade resultat för helåret bedöms till 131,8 miljoner kronor. Kommunens
underliggande prognos, justerat för utdelning från Stadsbacken och prognostiserat aktieägartillskott för att
täcka förlust i Midlanda, beräknas till cirka 60 miljoner kronor, se vidare beskrivning under
kommunavsnittet nedan. Stadsbackenkoncernens prognos för resultat före bokslutsdispositioner och skatt för
helåret bedöms till 32,8 miljoner kronor. I denna prognos finns en negativ resultateffekt i samband med lösen
av leasing av avfallspanna med kringutrustning i Sundsvall Energi om cirka 56 miljoner kronor. Denna
bokföringsmässiga negativa resultateffekt vänds på kommunkoncernnivå och effekten blir noll totalt sett. De
flesta Stadsbackenbolag uppvisar mindre avvikelser mot budget, däremot prognostiserar Sundsvall Energi ett
resultat som är 9,5 miljoner kronor sämre än budget (utdelning från Korsta Oljelager med 8 miljoner kronor i
prognos och 3 miljoner kronor i budget är exkluderat). Främsta orsaker är ökade kostnader för utsläppsrätter
och värmeleveranser från SCA. Resultatförsämringen vägs till stor del upp av resultatförbättringar jämfört
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med budget i ServaNet (3,7 miljoner kronor), Midlanda Flygplats (3,0 miljoner kronor) och Korsta Oljelager
(2,5 miljoner kronor).
Intäkts- och kostnadsutveckling
Januari-april
2021

Januari-april
2020

2020

2019

Verksamhetens intäkter, mnkr

975,9

974,7

3 050,4

3 008,1

Förändring* %

0,1 %

-2,0 %

1,4 %

1,3 %

0

0

163,2

-2 918,0

-2 775,1

-8 440,3

-8 457,5

5,1 %

-2,0 %

-0,2 %

3,5 %

-

-

-236,0

-67,4

-2 159,6

-2 002,9

-6 043,6

-6 053,6

7,8 %

-1,3 %

-0,2 %

5,1 %

-

-

-72,8

2 190,4

2 025,4

6 291,2

6 051,9

Förändring* %

8,1 %

0,7 %

4,0 %

4,2 %

Finansnetto

-11,4

-36,7

-46,6

-56,1

16,9 %

-42,9 %

varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader, mnkr
Förändring* %
varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Förändring* %
varav jämförelsestörande poster
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr

Förändring %
varav jämförelsestörande poster

-69,1 %
-

-21,2 %
-

0

-67,4

-

-

Riskanalys
I kommunkoncernen finns affärsrisker i stadsbackenkoncernen som kan påverka resultatet. Ett exempel på
dessa affärsrisker är att Sundsvalls Energi AB är mycket beroende av utetemperaturen. Bolaget budgeterar
med ett statistiskt normalår och avvikelser från detta får stor resultatpåverkan för bolaget och därmed även
för koncernen som helhet. I gengäld så investerar Sundsvall Energi nu även i byggnation av fjärrkylanät.
Bolaget har identifierat ett behov av komfortkyla hos stora och viktiga kunder.
Mitthems investeringar i nya fastigheter medför att bolaget stärker sin position på den lokala
fastighetsmarknaden och bidrar till att nå det övergripande målet om en växande kommun. Investeringarna, i
synnerhet de som genomförs utanför centrala Sundsvall, medför också finansiella risker främst i form av
nedskrivningar. Under förutsättning av att vakansgraden inte ökar i betydande utsträckning förväntas även
dessa investeringar att på sikt stärka bolagets finansiella ställning även om förväntad avkastning för vissa
investeringar är lägre än marknadens avkastningskrav. Bolaget är en långsiktig aktör.
SKIFU investerar bland annat i byggnation av nya resecentrum. Investeringar sker även i serviceorter som
till exempel utbyggnation av industrilokaler i Matfors. Investeringarna medför ökade risker för koncernen
även om riskerna bedöms som begränsade då fastigheterna anpassas till hyresgästernas behov och
hyresavtalen återspeglar de investeringar som görs.
Arbetet med en ny logistikpark bedrivs av Sundsvall Logistikpark. Effektiva och miljövänliga transporter är
nödvändiga för att Sundsvalls näringsliv ska utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Tillsammans med
Tunadalshamnen blir kombiterminalen med logistikytor ett hållbart transportnav för sjöfart, järnväg och väg.
Byggnation av Bergsåkerstriangeln påbörjades 2018 och Maland/Tunadalsspåret byggstart är planerad till
2020/2021. Logistikparken beräknas kunna tas i drift 2024. Investeringen bedöms medföra stor
samhällsnytta. Projektet medför dock en mycket stor affärsrisk för koncernen beaktat att bolaget bedömer sig
uppnå break-even efter 30 år. Break-even avses i detta sammanhang när bolagets ackumulerade resultat visar
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ett positivt resultat.
Sundsvalls Hamn planerar genom sin delägare SCA att investera i en ny containerkaj som en del i
logistikparksprojektet. Ny kaj med uppställningsplan samt elektrifierat spår till och i hamnområdet ger
mycket bättre konkurrensförutsättningar gentemot hamnens konkurrenter.
Koncernens verksamhet är till stor del lånefinansierad och förändringar i ränteläget påverkar lönsamheten.
För att minska risken för ränteförändringar är lånestocken fördelad med förfallodagar som varierar i tiden.
Riksdagen har beslutat om en begränsad avdragsrätt för räntekostnader med effekt från och med 2019. Med
nuvarande räntenivåer bedöms inte begränsningen få några löpande, negativa konsekvenser för
dotterföretagen. Moderbolaget kan drabbas av högre skattekostnader men för att öka koncernnyttan och
minska kommunkoncernens finansiella kostnader ersätts externa lån med interna från kommunens internbank
i takt med att lånen omsätts.
Stadsbackenkoncernen har under 2020 erlagt ränta för lån upptagna hos Sundsvalls kommuns
Internbank. Räntekostnaden uppgick till 79,1 miljoner kronor och skatteeffekten var 16,9 miljoner kronor.
Bedömningen är att största delen av räntan är skattemässigt avdragsgill. Öppet yrkande lämnas i
inkomstdeklarationerna för att minska risken för eventuellt skattetillägg om Skatteverket skulle välja att
driva en process i frågan och bolagen, mot förmodan, skulle förlora denna.
Omvärldsanalys
Coronapandemin har påverkat den verksamhet som Midlanda Flygplats AB bedriver med kraftigt försämrat
resultat som följd. Flygbranschen har nästan helt förlorat sina kunder och därmed intäkter.
Coronapandemin bedöms bland annat av DNB Markets i en sektoranalys leda till en strukturförändring för
kontorsfastigheter som väntas leda till ”högre vakansgrader och hyrespress”. Skulle den analysen visa sig
vara korrekt ökar det den affärsmässiga risken för främst SKIFU och ökar risken ytterligare för
värdeminskning av fastighetsbeståndet som resulterar i minskade övervärden och risk för nedskrivningar.
Nuvarande historiskt sett extremt låga räntenivå ger koncernen möjlighet att
finansiera verksamheten till en mycket låg kostnad. På lång sikt kommer en normalisering av räntenivån att
väsentligt öka kostnaderna för koncernen. För att minska den finansiella risken är låneportföljen diversifierad
med olika långa löptider.
Investeringar
Januari-april
2021

Januari-april
2020

Helår 2020

Helår 2019

368,0

393,1

1 450,5

1 421,1

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %

169

194

222

235

Självfinansieringsgrad, %

64,4

47,9

58,8

38,4

Investeringar
Investeringsvolym, mnkr

Kommunkoncernen redovisade totalt investeringar till ett värde av 368,0 miljoner kronor för perioden
januari till april 2021. Cirka 40 procent av dessa härrör från kommunen, 149,0 miljoner kronor, för vidare
beskrivning och analys, se kommunavsnittet nedan.
Stadsbackenkoncernens redovisade investeringar uppgick till 218,3 mnkr under perioden och prognostiseras
uppgå till 1 060,5 miljoner kronor för 2021. Det är en ökning med 36 miljoner kronor jämfört med budgeten
för året. Främsta förklaringen är att Sundsvall Logistikpark prognostiserar att öka investeringarna under året
med 66,7 miljoner kronor tack vare att investeringen för närvarande löper på snabbare än plan. Den totala
investeringen är fortfarande prognostiserad till 785 miljoner kronor i linje med kalkyl.
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Soliditet
Januari-april
2021

Januari-april
2020

2020

2019

Soliditet exklusive pensionsåtagande

20,7

20,3

20,8

19,9

Soliditet inklusive pensionsåtagande

8,1

7,0

8,3

7,1

Soliditet, %

Koncernens soliditet uppgår till 20,7 procent vilket är en högst marginell ökning jämfört med föregående år.
Inklusive pensionsåtaganden så uppgår soliditeten till 8,1 procent i perioden vilket även detta är en höjning
med föregående år. Periodens förbättrade resultat bidrar till den ökade soliditeten.
Kommunen
Resultat
Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till
skatteintäkteroch generella
statsbidrag, %

Budget Januariapril 2021

Utfall Januariapril 2021

Utfall Januariapril 2020

Utfall Helår 2020

Utfall Helår 2019

-110,6

-55,8

-121,8

148,6

-104,5

-5,2

-2,5

-6,0

2,4

-1,7

Diagram: Årets resultat 2017-2021 inklusive och exklusive jämförelsestörande poster. 2021 är
prognostiserat helårsresultat.
Kommunens resultat för årets första fyra månader uppgår till -55,8 miljoner kronor vilket är 66,0 miljoner
kronor bättre än resultatet för samma period föregående år och 54,8 miljoner kronor bättre än den
periodiserade budgeten.
De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är att skatteintäkterna och de generella är drygt 8 procent
(165 miljoner kronor) högre jämfört med första tertialet 2020. Anledningen är att bedömningarna i maj 2020
var ganska negativa för skatteintäkternas utveckling samtidigt som beslut om extra tillskott för statsbidragen
ännu inte var beslutade. Samtidigt ser också slutavräkningen för 2020 (som påverkar 2021 års resultat) att bli
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positivt vilket förbättrat årets resultat med cirka 25 miljoner kronor.
Samtidigt har verksamhetens nettokostnad ökat med cirka 5 procent (105 miljoner kronor). Största orsaken
till ökningen är främst högre kostnader och lägre intäkter kopplade till coronapandemin.
Intäkts- och kostnadsutveckling
Januari-april 2021

Januari-april 2020

2020

2019

Verksamhetens intäkter, mnkr

367,0

395,1

1 361,5

1 279,9

Förändring %

7,1 %

2,5 %

6,4 %

4,4 %

0,0

0,0

103,5

82,7

115,6

113,2

287,2

321,9

-

-

163,2

-

-2 508,2

-2 441,9

-7 571,7

-7 429,0

2,7 %

0,9 %

1,9 %

3,7 %

-

-

-236,0

-

-2 250,2

-2 145,1

-6 210,2

-6 149,1

4,9 %

0,7 %

1,0 %

3,6 %

-

-

-72,8

-

2 190,4

2 025,4

6 291,2

6 051,9

8,1 %

0,7 %

4,0 %

4,2 %

4,0

-2,1

67,6

-7,3

varav jämförelsestörande poster

-

-

-

-75,0

varav utdelning

-

-

65,0

55,0

Varav exploateringsintäkter
Varav statliga bidrag
Varav jämförelsestörande statliga bidrag
Verksamhetens kostnader, mnkr
Förändring %
Varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Förändring %
Varav jämförelsestörande poster
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr
Förändring %
Finansnetto

Kommunens intäkter är under det första tertialet lägre jämfört med föregående år. Orsaken är till viss del
hänförlig till coronapandemin då vissa avgifter har minskat. Det gäller till exempel avgifter för bad,
idrottsanläggningar och parkeringar. Även kommunens bidragsintäkter har minskat och det gäller framförallt
bidrag från Migrationsverket, vilket beror på färre antal flyktingar.
Kostnaderna ökar med drygt 105 miljoner kronor, eller 4,9 procent. Orsaken är till stor del kopplad till
coronapandemin. Extra kostnader för coronapandemin under årets första fyra månader uppgår till cirka 59
miljoner kronor. Dessutom är kostnader för vinterväghållning och snöröjning för kommunens fastigheter
cirka 13 miljoner kronor högre än i fjol (80 procent) på grund av en mer snörik vinter. Även kostnaderna för
externa utförare inom grund- och gymnasieskolan har ökat betydligt och är cirka 18 miljoner högre än
fjolåret (11 procent).
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Prognos
Fördelning av resultatet, mnkr

2021 Prognos

2020

148,1

120,5

-146,7

-44,4

-

-72,8

127,1

116,8

41,5

28,5

170,0

148,6

Planerat överskott
Differens i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad
Jämförelsestörande poster
Skatteintäkter och statsbidrag
Räntenetto
Totalt

Kommunens resultatprognos för helåret 2021 uppgår i denna rapport till 170 miljoner kronor. Som man
tydligt kan se i tabellen ovan är att den stora negativa avvikelsen för kommunen relaterad till verksamhetens
nettokostnad som avviker med 146,7 miljoner kronor jämfört med budget. Däremot visar både
skatteintäkterna och statsbidragen samt finansnettot positiva avvikelser mot budget. Orsaken till den positiva
skatteprognosen är framförallt att det ser mer positivt ut för samhällsekonomi än vad som befarades när
budgeten lades. Orsaken till det förbättrade räntenettot är framförallt att räntorna är fortsatt låga och klart
lägre än vad som beräknades i budgeten.
Negativa avvikelser i prognosen
Vård och omsorgsnämnden -25,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämndens underskott beräknas till 25 miljoner kronor. Orsaker till att nämnden prognos
inte bedöms vara i balans under året är främst kvarstående obalans för hemtjänsten i egen regi, personlig
assistans i egen regi samt återstående dl av ramreducering..
Barn- och utbildningsnämnden -95,0 mnkr
Barn- och utbildningsnämndens underskott är i ungefär samma nivå som fjolårets underskott om räknar bort
den reserverade kompensationen till enskilda huvudmän för underskottet inom kommunal skolverksamhet
för 2019 som påverkade resultatet 2020 med cirka 37 miljoner kronor. Nämnden har antagit en åtgärdsplan
för att nå en balans, men nämnden anser inte detta vara möjligt förrän 2023.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden -30,0 mnkr
Nämnden visar en negativ avvikelse mot budgeten på 30 miljoner kronor. Avvikelsen fördelar sig på
följande sätt:
•

Ekonomiskt bistånd (inklusive flykting) minus 5 miljoner kronor

•

Placeringar barn, unga och familj minus 8 miljoner kronor

•

Flyktingmottagande (ensamkommande barn) minus 3,2 miljoner kronor

•

Placeringar vuxna minus 8,2 miljoner kronor

•

Bostadssociala gruppen minus 4,5 miljoner kronor

•

Omsorg om funktionshindrade (boenden) minus 3,7 miljoner kronor

•

Vuxenutbildningen (inklusive Samhällsorientering) plus 4,1 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnd -7,3 mnkr
Orsaker till stora underskott är till exempel minskade intäkter för stängda badanläggningar och uteblivna
scenkonstarrangemang genom scenservice. Enheterna kalkylerar med -20,7 miljoner kronor i uteblivna
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avgifter/ersättningar när verksamheterna är stängda på grund av risk för smittspridning. Inom
administration/övrigt är prognosavvikelsen +7,3 mnkr. Framtida kostnad för drift- och hyresavtal av
Baldershovs racketcenter har budgeterats, men starten av anläggningen kommer att skjutas fram i tiden och
bidrar därmed delvis till täckning av minusresultatet som förväntas uppstå på kultur- och
fritidsverksamheterna.
Positiva avvikelser i prognosen
Kommunstyrelsen + 141,7 mnkr
Kommunstyrelsens centrala budgetanslag för personalkostnadsökningar, kompensation för ökade hyror på
grund av nya investeringar samt centralt budgeterade effektiviseringar, som enligt kommunstyrelsekontoret
bedöms svåra att fördela ut under 2021, beräknas sammantaget visa en positiv avvikelse på 150 miljoner
kronor för helåret 2021. Servicecenter redovisar en prognos på -11,4 miljoner kronor främst beroende på
underskott inom mat och måltider. Orsaken till underskottet är främst att på grund av coronapandemin har
inte mat och måltider kunnat leverera och debitera måltider enligt budget.
Stadsbyggnadsnämnden +2,9 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserade överskott beror i huvudsak på exploateringsverksamheten som
beräknas överstiga budgeten med 18 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen är minskade intäkter
på grund av coronapandemin med knappt 12 miljoner kronor.
Investeringar
Investeringar

Januari-april 2021

Januari-april 2020

Helår 2020

Helår 2019

149,0

182,4

706,7

644,1

137

186

216

212

36

Neg

94

52

Investeringsvolym, mnkr
Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningar, %
Självfinansieringsgrad, %

Diagram: Utfall för investeringar 2017-2021

Diagram: Utfall för investeringar 2017-2021 (2021 är prognostiserade investeringar)
Investeringsvolymen är lite lägre jämfört med föregående år under perioden men på en fortsatt hög nivå.
Prognosen för helåret tyder också på att investeringsnivån fortsätter på en ganska hög nivå på cirka 675
miljoner kronor. Det är lägre än den beslutade investeringsbudgeten för året (756,5 miljoner kronor) och
bedömningen är att kommunen inte klarar en högre investeringsvolym med nuvarande kapacitet än runt 700
miljoner kronor.
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Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar hur stor andel kommunen har investerat i materiella
anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. Kommunen investerar sålunda 37 procent mer än
vad man skriver av på gamla tillgångar vilket betyder att värdet på tillgångarna ökar.
Investeringsprognos
Investeringsbudgeten 2021 uppgår till 756,5 miljoner kronor, varav utgiftsbeslut tagna under året uppgår till
99,2 miljoner kronor . Investeringsanslag överförda från tidigare år uppgår till 447,6 miljoner kronor, vilket
gör att investeringsbudgeten totalt uppgår till 1 204,1 miljoner kronor 2021.
Nettoinvesteringarna uppgår efter första tertialet till 149,0 (182,4) miljoner kronor. Prognosen för helåret
uppgår till 676,3 miljoner kronor vilket kan jämföras med utfallet 2020 som uppgick till 668,2 miljoner
kronor. Det skulle alltså innebära en ökning med 8,1 miljoner kronor.
Någon internlåneram är inte beslutad för 2021. Ansökan om internlån måste därför göras hos fullmäktige.
Två ärenden som avser internlåneansökan är under beredning. Båda ärendena kommer från
kommunstyrelsen, servicecenter, och avser medel för investeringar i fordon för förnyelse av kommunens
fordonsflotta (55 mnkr) samt inköp av inventarier till administrationen (0,7 mnkr).
Fastighetsinvesteringar
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 719,5 miljoner kronor inklusive överförd budget i form av ej
förbrukade medel. Investeringsredovisningens utfall för januari-april är 85,1 miljoner kronor.
Den totala återstående och oförbrukade investeringsvolymen uppgår därigenom till 634,4 miljoner kronor vid
periodens slut och prognosen 2021 till 25,8 miljoner kronor i överskott.
Större pågående projekt är förskolor i Stöde och Kovland och kök vid Skottsundsbackens äldreboende.
Kommunstyrelsens infrastrukturinvesteringar
Årets investeringsbudget uppgår till 39,7 miljoner kronor. Den totala budgeten uppgår till 52,9 miljoner
kronor och då ingår överförda investeringsmedel med 13,2 miljoner kronor från tidigare år. Orsaken till ej
upparbetade investeringsmedel under 2020 är delvis kopplad till coronasituationen, då planerat arbete inte
har kunnat genomföras vid äldreboende. Utfallet för 2021 prognostiseras enligt budget. Den största
budgetposten är 33 miljoner kronor för IT-infrastruktur.
Stadsbyggnadsnämndens investeringar
Stadsbyggnadsnämnden har 2021 en investeringsbudget på 323,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten från
tidigare år är 40 miljoner kronor. Under perioden till och med april har 47,2 miljoner kronor förbrukats.
Investeringsbehovet är i snitt cirka 150 miljoner kronor/år utslaget på en längre tidsperiod och med
skiftningar mellan åren beroende på tyngdpunkten av stora projekt. Investeringsbehovet är löpande och
kontinuerligt och omfattar åtgärder i de kommunala anläggningarna som till exempel vägar, broar, kajer,
parker, kollektivtrafik samt upprustning av stadsdels- och kommundelscentra.
Årets investeringsbudget har utökats sedan beslut togs om mål-och resursplan 2021 och det beror på att
nämnden dels fått tillkommande medel från kommunfullmäktige för bland annat posterna "Kollektivtrafik"
(hållplats stenstan) och "Kommundelslyftet (Njurundabommens tågstation), dels fått överföring av medel till
nämndens budget från kommunstyrelsen, för poster som tillhör stadsbyggnadsnämnden. Därutöver har också
nämnden via kommunfullmäktige fått driftsmedel överfört till investeringsmedel.
Av årets budget på 323,5 miljoner kronor är prognosen att 165,1 miljoner kronor förbrukas under året. Större
investeringar är gator i området Beteshagen på Alnö, samt kajer vid Södra kajen, Storbron och Finnkajen.
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Kultur- och fritidsnämndens investeringar
Kultur- och fritidsnämnden har en investeringsbudget på 45,3 miljoner kronor 2021. Till detta kommer 8,9
miljoner kronor som är överfört från föregående år. Prognosen är att 26,2 miljoner kronor kommer att
förbrukas 2021.
Investeringar som påbörjats under fjolåret med fortsättning 2021 är projekten Dynamo och elljusspår Korsta
- Skönsberg. Markägarfråga kring Skönsbergsspåret har tillsvidare pausat arbetet. Så snart frågan är löst
finns förhoppning om att spår och belysning blir slutförda i år. I andra projektetappen av Alnöspåret kommer
gammal belysning att bytas mot 54 nya plåtstolpar med modern ledbelysning.
Arbetet med att skapa ny lekplats på Norra Berget pågår och budgeten kommer att hållas. Markföroreningar
har hittats vilket orsakar förseningar. Provtagningar är utförda och sanering planeras.
Finansieringsverksamhet
Januari-april 2021

Januari-april 2020

2020

2019

Nettolåneskuld kommunen (räntebärande
skulder – räntebärande fordringar), mnkr

2 429

2 942

2 354,0

2 714,1

Förändring, %

-17,4

5,9

-13,3

13,7

38,0

47,7

37,4

44,8

Nettolåneskuld i förhållande till
skatteintäkter, %

Kommunens nettolåneskuld per den 30 april 2021 var 2 429 miljoner kronor. Det är en minskning med 75
miljoner kronor jämfört med årsskiftet 2020/2021 och beror främst på att utbetalningarna normalt sätt är
större under vinter och höst än under sommaren. Jämfört med samma tidpunkt i fjol har dock
nettolåneskulden minskat med drygt 500 miljoner kronor vilket främst beror på likvideringen av
Kommungaranti Skandinavien AB (KFSAB).
Nettolåneskuldens förhållande till skatteintäkterna ökade kraftigt från 2016 fram till och med 2019 för att
sedan minska under 2020 på grund av likvideringen av KFSAB. Just nu ligger andelen på 38 procent vilket
är en bra bit under maxnivån på 50 procent som fullmäktige har beslutat. Det viktiga framåt i tiden blir nu
ha försöka behålla höga resultatnivåer i kommunen samtidigt som investeringarna inte får ligga på en för hög
nivå så att nettolåneskulden kan minska.
Soliditet
Soliditet, %

Januari-april 2021

Januari-april 2020

2020

2019

Soliditet exklusive pensionsåtagande

18,9

18,7

19,9

19,6

Soliditet inklusive pensionsåtagande

5,1

3,9

6,0

4,9

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.
Kommunens soliditet sjönk under 2018- 2019 då kommunen uppvisade negativa resultat. Under 2021 ökade
dock soliditeten vilken den antagligen kommer att göra under 2021 också om prognosen står sig. Soliditeten
har dock minskat sedan årsskiftet med knappt en procentenhet men det beror på att kommunens resultat de
första fyra månaderna är negativt vilket är normalt då resultat alltid är negativt under första tertialet.
Om man jämför Sundsvall med kommungruppen större städer (kommuner med mer än 50 000 invånare
varav mer än 40 000 bor i den största tätorten ) så är Sundsvalls soliditet inklusive pensionsåtagande väldigt
låg. Kommungruppen har ett ovägt snitt på 27,3 procent 2019 vilket är drygt 20 procentenheter högre än
Sundsvall. Inom kommungruppen är också Sundsvalls soliditet den lägsta där den kommunen som har näst
lägst har en soliditet som är drygt sju procentenheter högre.
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Pensionsskuld
Pensionsåtagande inklusive löneskatt,
mnkr

Januari-april 2021

Januari-april 2020

2020

2019

469,3

417,4

426,2

387,6

Ansvarsförbindelser,
pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland avsättningar

2 077,4

2 083,7

2 035,2

2 064,8

Totala förpliktelser för pensioner

2 546,7

2 501,1

2 461,4

2 452,4

1,8 %

-0,6 %

0,4 %

-1,4 %

Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

Förändring %

Kommunens totala pensionsförpliktelser har ökat något under 2021. Orsaken till detta är framförallt nya
livlängdsantaganden som innebär att både avsättningen och ansvarsförbindelsen ökat. Det är framförallt
männens livslängd som nu antas bli längre än vad som förut beräknats.
Pensionsåtagandena kommer dock att minska framöver. Orsaken är att den stora posten som finns redovisad
som ansvarsförbindelse nu har högre utbetalningar än värdeökningen för pensionsåtagandena.
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Balanskravsresultat
Positivt balanskravsresultat
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi ska vara i balans, det så kallade balanskravet, innebär att
kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för
ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt kommunallagen regleras under de närmast tre följande åren.
Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske.
Kommunen uppvisade negativa balanskravsresultat både 2018 och 2019 på totalt 217,7 miljoner kronor.
Dessa underskott återställdes till stor del 2020 då överskottet uppgick till 198,2 miljoner kronor.
Årets balanskravs resultat prognostiseras att uppgå till 162,3 miljoner kronor vilket innebär att hela
underskottet därmed ska anses som återställt.
Balanskravsutredning
Prognos 2021

2020

2019

170,0

148,6

-104,5

-7,7

-6,2

-8,6

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

-

-

-10,7

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

-

55,8

17,1

162,3

198,2

-106,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

162,3

198,2

-106,7

Prognos 2021

2 020

2 019

-19,5

-217,7

-111,0

- Varav från 2018

0,0

-111,0

-111,0

- Varav från 2019

-19,5

-106,7

-

Årets balanskravsresultat

162,3

198,2

-106,7

UB ej återställda negativa resultat

0,0

-19,5

-217,7

-Varav från 2018 att återställa senast 2021

0,0

0,0

-111,0

-Varav från 2019 att återställa senast 2022

0,0

-19,5

-106,7

Mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat

Ackumulerade negativa resultat
Mnkr
Ingående ej återställda negativa resultat
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Väsentliga personalförhållanden
Sundsvalls kommun som arbetsgivare
För att Sundsvalls kommun ska fortsätta utvecklas krävs att vi möter dagens och framtidens
samhällsutmaningar med ett öppet förhållningssätt till det som är nyskapande och annorlunda. Genom ett
helhetstänkande i kommunorganisationen hjälps vi åt för att hela Sundsvall ska växa och utvecklas. För att
behålla dagens medarbetare och locka nya i framtiden måste Sundsvalls kommun vara en aktiv och attraktiv
arbetsgivare. Personalen i Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö, goda
anställningsvillkor, bra utvecklingsmöjligheter och kunna känna stolthet över det utförda arbetet oavsett var i
organisationen man arbetar. Digitaliseringen skapar nya möjligheter både i sundsvallsbornas vardag och för
vår gemensamma välfärd. Kommunorganisationen finns till för såväl nuvarande som potentiella framtida
sundsvallsbor och ska därför kontinuerligt förbättra sin medborgarservice.
Ett enhetligt arbetsgivarskap
Enligt kommunens arbetsgivarpolitiska strategi ska kommunen vara och uppfattas som en professionell
arbetsgivare med god tillämpning av lagar och avtal. Gemensamma rutiner, arbetssätt och tillämpning ska
skapa samma villkor och förutsättningar för alla medarbetare. Under 2020 och inledningen av 2021 har
högsta prioritet varit att säkerställa en professionell kommungemensam styrning, tolkning och uppföljning av
arbetsgivarfrågor kopplat till coronapandemin.
Den nya HR-organisationen, som är i drift från 1 januari 2021, är en integrerad organisationsmodell som
både ger förbättrade förutsättningar för likartade tolkningar, tillämpningar och rådgivning i kombination med
ett nära stöd till organisationens chefer. Roller och uppdrag inom den nya HR-organisationen är förtydligade
och förändrade för att inriktas mer mot ett proaktivt arbetssätt. Detta förväntas förbättra organisationens
prestation i förhållande till den arbetsgivarpolitiska strategin.
För att kommunen ska kunna agera som en (1) arbetsgivare är beslutsgången i arbetsgivarfrågor av
betydelse. Under våren 2021 fastställdes en riktlinje för arbetsgivarbeslut. Riktlinjens syfte är att tydliggöra
ordningen för beslut inom arbetsgivarområdet. En ökad enhetlighet i arbetsgivarfrågorna bedöms stärka
kommunen arbetsgivarvarumärke och är därför en viktig pusselbit när det gäller förutsättningar för
kompetensförsörjning nu och på sikt.
Chefs- och medarbetarplattform
Chefs- och medarbetarplattformen omfattar alla som jobbar i Sundsvalls kommun och förtydligar vilka
förväntningar som finns på medarbetare och chefer inom kommunen. Chefs- och medarbetarplattformen
används vid utvecklings- och lönesamtal, introduktion, rekrytering, avveckling, chefsutveckling och
utbildning med mera. Mallen för lön- och utvecklingssamtal är reviderad så den numera har sin utgångspunkt
från chefs- och medarbetarplattformen.
Kompetensförsörjningsplanering - ny plan med fokus på omställning
Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Sundsvalls kommun, en utmaning som
kommunen delar med kommunal sektor såväl som andra branscher. För att få en väl fungerande
kompetensförsörjning nu och i framtiden, behöver kommunen bland annat arbeta för att behålla nuvarande
medarbetare. Utgångspunkten för detta är kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Hur Sundsvalls
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare beskrivs i den arbetsgivarpolitiska strategin.
Personalutskottet har gett kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan. I
den nya kompetensförsörjningsplanen ska helheten av de åtgärder som kommunen avser att vidta framgå och
då efterfrågan på kommunala tjänster ökar i större utsträckning än tillgången på kompetens, samt att
eftersom kommunens ekonomiska läge inte möjliggör för att anställa fler behöver fokus i
kompetensförsörjningsplanen i betydligt större omfattning än tidigare inriktas mot omställning.
Den nya HR-organisationen från 2021 innehåller en ny befattning kompetensutvecklare som ska arbeta aktivt
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med att stödja förvaltningarna i deras arbete med kompetensförsörjning. Under 2021 kommer en ny
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan med fokus på omställning tas fram utifrån
personalutskottets uppdrag ovan.
Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering
Planens syfte är att bidra till uppfyllandet av Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi och ska
säkerställa att kommunen uppfyller lagkrav. Planen beskriver vilka steg vi ska ta inom arbetsmiljö och
diskriminering för att närma oss det önskade läget i den arbetsgivarpolitiska strategin.
Grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare är god arbetsmiljö. För att uppnå ett väl fungerande
förebyggande arbetsmiljöarbete krävs att arbetet genomsyrar hela organisationen och att det bedrivs som ett
långsiktigt, strukturerat och systematiskt arbete. För utveckling generellt, men särskilt avseende arbetsmiljö
och hälsa, är samverkan med de fackliga organisationerna av stor betydelse.
Under 2020 och även början av 2021 har hantering av arbetsmiljöfrågor kopplat till coronapandemin
prioriterats. Sundsvalls kommun har gemensamma riktlinjer hur man ska hantera diskriminering, kränkande
särbehandling och tillika repressalier som alla medarbetare kan hitta på Inloggad. Där finns även
processbeskrivningar till stöd för hur man enkelt ska kunna anmäla detta via en e-tjänst för att cheferna ska
kunna utreda och fånga upp signaler i tidigt skede.
Den kommungemensamma årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 har genomförts
och sammanställning av resultatet pågår.
Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i ordinarie verksamhet och ett jämställdhetsperspektiv ska
finnas överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet bedrivs. Under 2020 och början av 2021 har
arbetet utifrån kommunens strategi för jämställdhetsintegrering fortsatt men i begränsad omfattning med
anledning av coronapandemin. För att öka kunskapen om normkritik och hbtqi-frågor genomförs hbtqicertifieringar av ett antal olika verksamheter även under 2021.
Minska sjukfrånvaron
Kommunens sjukfrånvaro påverkats i stor utsträckning av coronapandemin. Sundsvalls kommun har för år
2020 följt trenden med en ökad sjukfrånvaro i Sveriges kommuner. Genomsnittet för Sveriges kommuners
sjukfrånvaro (ovägt medel) för år 2020 ökade till totalt 8,1 procent och Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro
för samma period ökade också i till 8,1 procent.
I jämförelse med 2020 har sjukfrånvaron till och med april 2021 minskat marginellt. Minskningen har skett
för både kvinnor och män i samtliga åldersgrupper.
Sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun i procent (%)

Januari - april 2021

2020

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid

8,0

8,1

Kvinnor

8,8

9,0

Män

5,0

5,1

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande
tid av 60 dagar eller mer

47,6

43,4

Kvinnor

48,7

45,0

Män

40,0

33,5

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

5,2

5,4

Kvinnor

6,1

6,2

Män

3,2

3,6

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år

7,8

7,9
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Sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun i procent (%)

Januari - april 2021

2020

Kvinnor

8,6

8,7

Män

5,1

5,4

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

9,2

9,3

Kvinnor

9,9

10,2

Män

5,8

5,6

Ambitionen är att när pandemiläget stabiliserats att kunna ta ytterligare ett steg i utvecklingen att arbeta
proaktivt. En satsning kommer att genomföras under 2021 för att höja kunskap inom hr-området avseende
systematiskt arbetssätt i syfte att säkerställa en låg och stabil sjukfrånvaro, syftet är att hr-stödet i sin tur ska
kunna ge ett mer proaktivt och riktat stöd till de arbetsplatser där sjukfrånvaron är för hög eller där kända
riskfaktorer finns för ökad sjukfrånvaro. Arbetet innebär bland annat att tidigt och strukturerat fånga upp och
arbeta med medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro. Riktade, förebyggande aktiviteter ska
genomföras utifrån de signaler som fångas upp.
Sjukfrånvaron uppdelat per nämnd/förvaltning visar att majoriteten av alla förvaltningar minskat sin
sjukfrånvaro till och med april 2021 i jämförelse med 2020.
Till och med april 2021
Sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun uppdelat per
förvaltning i procent (%)

2020

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kommunstyrelsen

5,5

6,2

4,1

6,1

6,8

4,7

Barn och utbildningsnämnden

8,4

9,0

5,7

8,6

9,2

5,9

Vård och omsorgsnämnden

9,4

10,4

5,2

9,5

10,3

5,3

Kultur och fritidsnämnden

5,3

7,2

3,0

5,6

7,5

3,3

Stadsbyggnadsnämnden

5,4

5,2

5,6

6,2

5,9

6,4

Individ och arbetsmarknadsnämnden

5,0

5,1

4,7

5,3

5,5

4,6

Miljönämnden

3,0

2,4

-

2,9

2,7

-

Lantmäterinämnden

1,4

-

-

2,0

-

-

Överförmyndarnämnden

7,5

6,5

-

5,7

5,2

-

Totalt Sundsvalls kommun

8,0

8,8

5,0

8,1

9,0

5,1

Förklaring: - Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska inte uppgift om sjukfrånvaro lämnas när
antalet anställda är högst tio. Se RKR:s rekommendation R15.
Som komplement till den ordinarie uppföljningen av sjukfrånvaron tar Sundsvalls kommun årligen fram
fördjupade sjukfrånvarorapporter. Den första sjukfrånvarorapporten för 2021 kommer sammanställas senare
under 2021.
Öka andelen heltidsarbetande
Kommunstyrelsen har under våren 2021 fastställt en kommunövergripande riktlinje för hållbar bemanning.
Syftet med hållbar bemanning är att Sundsvalls kommun ska vara en (1) attraktiv och jämställd arbetsgivare.
Hållbar bemanning bidrar till mer långsiktigt hållbara arbetsplatser och att lösa det långsiktiga
kompetensbehovet eftersom fler arbetar mer. Heltid som norm och delade turer är exempel på några av
perspektiven som beaktas i riktlinjen.
Antal medarbetare
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Månadsavlönade

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal månadsavlönade totalt

Apr 2021

Dec 2020

Apr 2021

Dec 2020

Apr
2021

Andel
män, %

Andel
kvinnor, %

Dec 2020

735

688

33

38

768

36 %

64 %

726

Barn och utbildning

2 955

2 975

221

202

3 166

18 %

82 %

3 177

Vård och omsorg

2 616

2 597

123

173

2 739

15 %

85 %

2 770

Kultur och fritid

257

260

19

29

276

43 %

57 %

289

Stadsbyggnad

133

154

20

2

153

54 %

46 %

156

Individ och arbetsmarknad

652

636

45

45

697

21 %

79 %

681

Miljö

41

42

2

1

43

33 %

67 %

43

Lantmäteri

22

23

0

0

22

59 %

41 %

23

Överförmyndare

14

15

1

0

15

7%

93 %

15

7 422

7 390

467

490

7 878

20 %

80 %

7 880

Kommunstyrelse

Totalt

Antalet månadsavlönade medarbetare i Sundsvalls kommun har totalt sett minskat marginellt sedan
december 2020. Antalet visstidsanställningar har minskat till förmån för den tryggare anställningsformen
tillsvidareanställning, vilket är i linje med den politiska ambitionen att minska antalet visstidsanställningar.
Könsfördelningen för Sundsvalls kommun är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Medelåldern för
tillsvidareanställda är 47 år och medelåldern för visstidsanställda är 38 år.
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2 Räkenskaper
Resultaträkning
Koncernen
Utfall januariapril 2021

Utfall januariapril 2020

Utfall januari-dec
2020

Prognos 2021

975,9

974,7

3 050,4

2 965,7

-2 918,0

-2 775,1

-8 440,3

-8 675,1

-217,5

-202,5

-653,7

-662,0

-2 159,6

-2 002,9

-6 043,6

-6 371,4

1 812,0

1 675,4

5 207,2

5 384,3

378,4

349,9

1 084,0

1 135,6

Verksamhetens resultat

30,8

22,4

247,5

148,5

Finansiella intäkter

12,3

0,7

36,9

46,4

-23,7

-37,4

-83,5

-63,1

-

-

-

19,5

-14,3

200,9

131,8

-

-

-

-

19,5

-14,3

200,9

131,8

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommunen
Budget 2021

Prognos
2021

Utfall
januaridecember
2020

395,1

1 064,0

1 307,0

1 361,5

-2 489,6

-2 441,9

-7 133,1

-7 484,6

-7 245,6

-109,0

-99,6

-98,3

-298,9

-336,9

-326,1

-2 250,2

-2 234,5

-2 145,1

-6 367,9

-6 514,6

-6 210,2

1 812,0

1 754,5

1 675,4

5 263,5

5 384,3

5 207,2

Generella statsbidrag och utjämning

378,4

376,4

349,9

1 129,3

1 135,6

1 084,0

Verksamhetens resultat

-59,8

-103,6

-119,7

24,9

5,3

81,0

26,8

27,1

27,7

206,4

229,9

147,0

Finansiella kostnader

-22,9

-34,2

-29,8

-83,2

-65,2

-79,4

Resultat efter finansiella poster

-55,8

-110,6

-121,8

148,1

170,0

148,6

-

-

-

-

-

-

-55,8

-110,6

-121,8

148,1

170,0

148,6

Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Utfall
januari-april
2021

Budget
januari-april
2021

Utfall
januari-april
2020

367,0

354,7

-2 508,2
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Balansräkning
Koncernen
Balansräkning, mnkr

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

23,1

20,8

14,5

Materiella anläggningstillgångar

14 329,4

14 133,3

13 580,7

Finansiella anläggningstillgångar

400,4

263,4

327,8

14 752,9

14 417,5

13 923,0

34,7

35,9

38,2

Förråd mm.

246,4

368,3

528,8

Fordringar

836,9

1 044,2

518,7

0,0

6,9

466,1

929,7

712,2

474,1

2 012,9

2 131,8

1 987,7

16 800,6

16 585,1

15 948,9

19,5

200,9

-14,3

-

-

-

Övrigt eget kapital

3 457,4

3 255,5

3 255,8

Eget kapital

3 476,9

3 456,5

3 241,6

Avsättningar

1 116,9

1 026,3

1 035,9

Långfristiga skulder

10 515,2

10 135,8

10 288,2

Kortfristiga skulder

1 691,6

1 966,5

1 383,3

SUMMA SKULDER

12 206,8

12 102,3

11 671,5

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

16 800,6

16 585,1

15 948,9

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

2 115,0

2 072,8

2 122,1

36,2

36,2

52,3

2 151,2

2 109,0

2 174,4

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

SKULDER

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

Kommunen
Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

41
Balansräkning, mnkr

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

17,2

14,7

8,6

5 518,9

5 605,6

4 861,1

Maskiner och inventarier

247,7

246,8

222,5

Pågående investeringar

563,8

431,6

847,5

Summa materiella anläggningstillgångar

6 330,4

6 284,0

5 931,1

Finansiella anläggningstillgångar

6 844,7

6 599,7

6 239,5

13 192,3

12 898,4

12 179,2

34,7

35,9

38,2

Förråd

212,2

232,0

386,3

Fordringar

780,9

710,0

572,5

0,0

0,0

466,1

888,4

695,0

451,5

1 881,5

1 637,0

1 876,5

15 108,5

14 571,3

14 093,9

-55,8

148,6

-121,8

-

-

-

Övrigt eget kapital

2 906,7

2 758,0

2 758,0

Summa eget kapital

2 850,9

2 906,6

2 636,3

469,3

426,2

417,4

26,0

29,0

110,5

495,3

455,2

527,9

Långfristiga skulder

10 317,3

9 713,5

9 736,7

Kortfristiga skulder

1 444,9

1 496,0

1 193,0

SUMMA SKULDER

11 762,3

11 209,5

10 929,7

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

15 108,5

14 571,3

14 093,9

Ansvarsförbindelser och panter

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

2 077,4

2 035,2

2 083,7

Borgensåtaganden

36,2

261,2

462,3

Pensionsförpliktelser, kommunala bolag mm.

12,5

12,5

13,0

2 125,9

2 308,9

2 559,0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulder och avsättningar

Summa ansvarsförbindelser

42

Kassaflödesanalys
Kommunen
Kassaflödesanalys

2021-04-30

2020-12-31

2020-04-30

Periodens/Årets resultat

-55,8

148,6

-121,8

Justering ej likviditetspåverkande poster

-14,9

463,8

262,8

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-7,9

-18,4

-8,0

Justering rörelsekapitalförändring

-6,3

66,0

-29,1

-84,9

660,0

103,9

-3,3

-6,6

-

-

-

-

-157,6

-703,8

-197,3

4,0

1,9

0,2

Inköp av finansiella tillgångar

-

-69,1

-

Avyttrade finansiella tillgångar

-

-

-

-156,9

-777,6

-197,1

2 884,7

7 885,1

2 840,0

-2 188,3

-7 624,5

-2 595,3

-16,3

-53,5

-14,9

-550,0

-1 808,5

-780,0

305,0

1 239,4

502,0

Minskning av kortfristig utlåning

-

124,8

-

Avyttrade kortfristiga placeringar

-

464,9

-

435,1

227,7

-48,2

Den löpande verksamheten

Verksamhetsnetto
Investeringar
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investeringsnetto
Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Amortering av skulder för finansiell leasing
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

Finansieringsnetto
Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig
infrastruktur

-

-

-

Periodens/Årets kassaflöde

193,3

110,1

-141,4

Likvida medel vid periodens början

695,0

584,9

584,9

Likvida medel vid periodens slut

888,4

695,0

443,5

Förändring av likvida medel

193,4

110,1

-141,4
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Lagstiftning och normgivning
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
(2018:597) 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.
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 (47 600
kronor år 2021) 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. Kommunens regler för investeringar och komponentavskrivning gäller med följande
avskrivningstider för tillgångar:
Verksamhetsfastigheter kommunen
•

Stomme: 80 år

•

Fasad: 30 år

•

Fönster: 30 år

•

Tak: 30 år

•

VVS-installationer: 20-40 år

•

Markanläggningar: 5-30 år

•

El-installationer: 20 år

•

Kök: 20 år
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•

Yttre och inre ytskikt: 10-15 år

Publika fastigheter kommunen
•

Gator och vägar: 20-60 år

•

Broar: 20-60 år

•

Kajer: 30-80 år

•

Parker och lekparker: 5-20 år

•

Belysning: 10-30 år

Bolagen inom stadsbackenkoncernen tillämpar regelverket K3. Följande avskrivningstider tillämpas inom
stadsbackenkoncernen för anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen
•

IT-system 5 år

•

Nyttjanderätt 50 år

•

Koncession 5 år

Materiella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen
Bostadsbyggnader
•

Stommar: 100 år

•

Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år

•

Hissar, ledningssystem: 30-40 år

•

Övrigt: 15-50 år

Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
•

Stommar: 40-100 år

•

Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år

•

Hissar, ledningssystem: 25-50 år

•

Övrigt: 15-50 år

Industribyggnader stadsbackenkoncernen
•

Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år

•

Hissar och lyftanordningar: 25-33 år

•

Övrigt: 20-50 år

Mark stadsbackenkoncernen
•

Ingen avskrivning.

Markanläggningar stadsbackenkoncernen
•

Bergtunnlar, vatten- och avloppsledningar, bergrum: 33 år

•

Övriga markanläggningar: 20 år
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•

Bostadslåneposter: 33 år

•

Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5-25 år

Inventarier, verktyg och installationer stadsbackenkoncernen
3-20 år
Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunens insats i Trafikverkets projekt med nytt järnvägsspår norr om Sundsvall som upplöses på 25 år
och kommunens insats i Trafikverketsprojekt utbyggnad av E14 väster om Sundsvall som upplöses på 10 år,
har båda bokförts som bidrag till statlig infrastruktur.
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.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt RKR:s
rekommendation RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast formella förpliktelser. Avsättning
har gjorts för återställning av gamla kommunala avfallsupplag. Kommunen påbörjade återställningen 2012
och den beräknas vara slutförd 2025. 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.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt lag om kommunal bokföring och redovisning redovisas enligt den så kallade
blandmodellen.
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt gällande Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld, RIPS. Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas som
ansvarsförbindelse om det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar. Om det bedöms
som sannolikt att utbetalningar kommer att göras ska rätt till visstidspension redovisas som avsättning. För
avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället.
Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som jämförelsestörande poster redovisas
intäkter och kostnader som uppgår till minst 10 miljoner kronor och är av engångskaraktär.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för Sundsvalls kommun omfattar kommunen, företag samt
kommunalförbund som kommunen på grund av andelsinnehav eller annan anledning har ett bestämmande
eller väsentligt inflytande över. Ett samägt företag ingår i den sammanställda redovisningen med
motsvarande ägd andel.
Vissa bolag där kommunen äger 20 procent eller mer ingår inte i koncernens räkenskaper med hänvisning till
bolagens obetydliga storlek (Samordningsförbundet i Sundsvall och Ostkustbanan 2015 AB).
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Skatteintäkter
Den preliminära avräkningen för skatteintäkter i delårsrapporten baseras på SKR:s aprilprognos för
skatteunderlag.
Not 2 Säsongsvariationer
Resultatet är normalt positivt per sista augusti för att sedan försämras under hösten. Hur det ackumulerade
resultatet utvecklar sig under året beskrivs i nedanstående diagram.

Diagram: Ackumulerat resultat per bokslutsmånad januari-december. Maj-december 2021 är prognostiserat
utfall
Den kraftiga resultatförbättringen som man kan se under juni till augusti hör främst samman med att
semesterlönen är periodiserad till intjänande tidpunkten vilket gör att att kostnaderna blir låga under
semesterperioden. Andra poster som kraftigt avviker från en linjär fördelning över året är till exempel
aktieutdelning (som bokförs när utdelningen är beslutad i bolagsstämma) och föregående års skatteavräkning
(som kan bli både positiv och negativ).
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Driftredovisning
Delår 1

Intäkter

Per nämnd, mnkr

Utfall ack

Kommunstyrelsen

Kostnader
Utfall fg år
ack

Utfall ack

Nettokostnad
Utfall fg år
ack

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Budgetavvikelse

512,6

529,7

-704,0

-720,9

-303,7

-191,4

-191,3

112,3

98,4

102,9

-992,3

-985,7

-861,2

-893,9

-882,8

-32,6

103,7

88,0

-766,8

-721,6

-592,0

-663,1

-633,6

-71,2

Individ & Arbetsmarknadsnämnd

60,5

70,3

-308,1

-310,8

-225,5

-247,7

-240,5

-22,2

Kultur och fritidsnämnd

15,9

26,4

-137,7

-147,7

-124,4

-121,9

-121,3

2,6

Stadsbyggnadsnämnd

23,7

34,6

-109,5

-107,5

-78,9

-85,8

-72,9

-6,9

Miljönämnd

7,3

4,4

-11,3

-10,8

-6,2

-4,0

-6,4

2,2

Överförmyndarnämnd

1,5

1,5

-5,2

-5,9

-4,1

-3,7

-4,4

0,4

Lantmäterinämnd

7,0

8,2

-6,1

-6,9

-1,2

0,9

1,3

2,2

Revisionsnämnd

0,0

0,0

-0,4

-0,6

-0,9

-0,4

-0,6

0,5

Valnämnd

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,2

-0,1

0,0

0,0

19,4

43,1

-58,6

-35,6

-36,1

-39,2

7,5

-3,0

-483,0

-514,0

482,9

513,9

367,0

395,1

-2 617,3

-2 540,2

-2 234,5

-2 250,2

-2 145,1

-15,7

Administration och övrigt

5,3

7,5

-79,3

-91,2

-65,3

-74,0

-83,8

-8,7

Arbetsmarknadsåtgärder

13,5

4,7

-33,5

-19,4

-18,7

-20,0

-14,7

-1,2

Bostadsanpassning

0,0

0,0

-3,8

-3,3

-3,8

-3,8

-3,3

0,0

Flyktingmottagande

5,1

17,1

-7,6

-21,9

-0,4

-2,5

-4,7

-2,0

Fritidsverksamhet

11,3

20,2

-83,3

-89,7

-71,9

-72,1

-69,6

-0,2

Förskola

27,5

26,8

-246,7

-248,7

-205,8

-219,2

-221,9

-13,4

Grundskola

47,4

51,0

-520,0

-511,0

-460,0

-472,6

-460,0

-12,6

Gymnasieskola

21,2

22,5

-177,8

-176,3

-158,0

-156,6

-153,9

1,4

Individ- och familjeomsorg

16,6

18,1

-175,9

-174,3

-142,9

-159,4

-156,3

-16,5

Infrastruktur

53,0

46,5

-134,2

-104,4

-73,7

-81,0

-57,6

-7,3

Intern service

472,1

493,4

-489,2

-514,1

-19,0

-12,6

-14,8

6,4

Kollektivtrafik/färdtjänst

0,1

8,1

-53,2

-73,4

-55,9

-54,6

-67,6

1,2

Kulturverksamhet

4,9

6,0

-59,5

-61,4

-53,3

-54,6

-55,5

-1,2

Miljö och hälsoskydd

4,5

3,2

-11,0

-10,0

-6,4

-6,5

-6,7

-0,1

Näringslivsverksamhet

0,4

0,4

-11,5

-10,9

-16,1

-11,5

-10,9

4,6

33,2

28,6

-240,0

-237,1

-194,1

-206,9

-208,5

-12,7

Politisk verksamhet

1,5

1,5

-18,1

-19,6

-25,7

-16,8

-18,5

9,0

Räddningstjänst

1,2

1,2

-37,3

-36,6

-36,0

-37,2

-36,7

-1,1

Vuxenutbildning

19,7

23,8

-42,0

-42,7

-23,9

-22,2

-18,8

1,7

Äldreomsorg

73,7

62,8

-542,9

-498,6

-407,8

-469,2

-435,8

-61,4

Övrig kommungemensam vht

37,8

65,6

-133,4

-109,5

-195,8

-97,2

-45,5

98,7

-483,0

-514,0

482,9

513,9

367,0

395,1

-2 617,3

-2 540,2

-2 234,5

-2 250,2

-2 145,1

-15,7

Barn och utbildningsnämnd
Vård & Omsorgsnämnd

Finansiering
Elimineringar
Summa
Per verksamhet, mnkr

Omsorg om funktionshindrade

Interna elimineringar
Summa
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Helår

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Per nämnd, mnkr

Budget

Prognos

Budget

Prognos

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

1 458,1

1 480,8

-2 316,3

-2 197,3

-858,2

-716,5

141,7

215,9

206,3

-892,4

-912,8

-676,5

-706,5

-30,0

Stadsbyggnadsnämnd

93,8

139,1

-312,9

-355,3

-219,1

-216,2

2,9

Kultur- och fritidsnämnd

71,2

52,6

-444,5

-433,2

-373,3

-380,6

-7,3

Barn- och utbildningsnämnd

294,7

304,8

-2 673,4

-2 778,4

-2 378,6

-2 473,6

-95,0

Vård och omsorgsnämnd

264,7

342,6

-2 040,6

-2 143,6

-1 775,9

-1 801,0

-25,0

13,8

15,0

-32,5

-33,7

-18,7

-18,7

0,0

Överförmyndarnämnd

5,1

5,1

-17,4

-17,4

-12,3

-12,3

0,0

Revisionsnämnd

0,0

0,0

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

0,0

Valnämnd

0,0

0,0

-0,6

-0,5

-0,6

-0,5

0,0

Lantmäterinämnd

19,0

20,0

-22,7

-21,2

-3,7

-1,2

2,5

Finansiering

44,4

40,7

-92,7

-225,4

-48,4

-184,7

-136,3

-1 416,7

-1 300

1 416,7

-1 300

1 064,0

1 307,0

-7 432,0

-7 821,5

-6 367,9

-6 514,6

-146,6

Administration och övrigt

28,5

29,1

-216,4

-222,3

-188,0

-193,2

-5,3

Arbetsmarknadsåtgärder

52,1

48,1

-108,3

-104,3

-56,2

-56,2

0,0

Bostadsanpassning

0,0

0,0

-11,3

-11,3

-11,3

-11,3

0,0

Flyktingmottagande

22,6

18,6

-23,9

-24,4

-1,3

-5,8

-4,5

Fritidsverksamhet

52,3

36,8

-268,0

-263,0

-215,7

-226,2

-10,5

Förskola

72,3

72,3

-646,1

-670,0

-573,8

-597,7

-23,9

159,0

165,0

-1 419,3

-1 459,2

-1 260,3

-1 294,2

-33,9

Gymnasieskola

56,7

60,7

-500,3

-528,3

-443,5

-467,6

-24,1

Individ- och familjeomsorg

51,1

51,1

-479,8

-506,6

-428,7

-455,5

-26,8

119,0

165,3

-322,5

-365,2

-203,4

-199,8

3,6

1 391,5

1 414,1

-1 395,4

-1 429,5

-4,0

-15,3

-11,4

0,5

0,5

-168,1

-168,1

-167,6

-167,6

0,0

Kulturverksamhet

17,7

13,6

-174,3

-174,3

-156,6

-160,7

-4,1

Miljö och hälsoskydd

11,8

12,8

-30,9

-31,6

-19,1

-18,8

0,3

Näringslivsverksamhet

1,2

1,2

-49,5

-45,5

-48,3

-44,3

4,0

88,6

98,7

-670,9

-689,1

-582,3

-590,4

-8,1

Politisk verksamhet

5,1

5,1

-82,3

-82,9

-77,2

-77,8

-0,5

Räddningstjänst

3,5

3,5

-111,6

-111,7

-108,1

-108,2

0,0

Vuxenutbildning

68,5

67,9

-140,2

-135,2

-71,7

-67,3

4,4

180,4

248,2

-1 403,7

-1 490,5

-1 223,3

-1 242,3

-19,0

98,4

94,3

-625,9

-608,6

-527,4

-514,3

13,1

-1 416,7

-1 300,0

1 416,7

1 300,0

1 064,0

1 307,0

-7 432,0

-7 821,5

Individ och arbetsmarknadsnämnd

Miljönämnd

Interna elimineringar
Summa
Per verksamhet, mnkr

Grundskola

Infrastruktur
Intern service
Kollektivtrafik/färdtjänst

Omsorg om funktionshindrade

Äldreomsorg
Övrig kommungemensam vht
Interna elimineringar
Summa

-6 367,9

-6 514,6

-146,6
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Investeringsredovisning
Budget 2021

Överförd
budget

Total
budget

Utfall janapril

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse
Fastigheter, barn och utbildning

-138,5

-316,3

-454,8

-56,0

-239,0

215,8

Fastigheter, vård och omsorg

-25,0

-85,0

-110,0

-6,3

-33,8

76,2

Fastigheter, kultur och fritid

-24,0

-15,1

-39,1

-0,2

-22,9

16,2

-146,0

-81,6

-227,6

-22,6

-128,9

98,7

Justering fastigheter

0,0

112,0

112,0

0,0

0,0

-112,0

Infrastruktur

0,0

-6,4

-6,4

-1,9

-6,4

0,0

-39,7

-7,2

-46,9

-5,9

-46,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,6

0,0

0,0

-373,2

-399,6

-772,8

-98,5

-477,9

294,9

Kajer Inre hamnen, Selångersån

-65,0

-27,9

-92,9

-11,2

-16,3

76,6

Vägar, broar, gång- och cykelvägar

-90,3

21,1

-69,2

-8,1

-72,1

-2,9

Storbron

0,0

-32,9

-32,9

-7,9

-10,0

22,9

Belysning

-7,0

-0,7

-7,7

0,0

-9,7

-2,0

Parker, utemiljö

-5,0

-5,0

-10,0

-0,8

-15,0

-5,0

-102,0

8,2

-93,8

-12,8

-18,8

75,0

-31,2

0,5

-30,7

-3,1

-13,2

17,5

-6,0

-3,3

-9,3

-3,3

-10,0

-0,7

-17,0

0,0

-17,0

0,0

0,0

17,0

-323,5

-40,0

-363,5

-47,2

-165,1

198,4

-12,0

4,6

-7,4

-2,4

-6,5

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,0

-0,9

-12,0

5,5

-6,5

-2,4

-6,5

0,0

-1,8

-4,1

-5,9

-0,4

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

-4,1

-5,9

-0,4

0,0

5,9

-23,9

0,0

-23,9

0,0

-1,0

22,9

Friluftsliv

-9,0

-4,2

-13,2

0,0

-8,0

5,2

Aktivitets- och parklyftet

-7,4

-4,1

-11,5

0,0

-11,5

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,1

-0,5

-0,4

-5,0

-0,5

-5,5

-0,5

-5,2

0,3

-45,3

-8,9

-54,2

-0,4

-26,2

28,0

Tekniklyft, inventarier

-0,4

-0,2

-0,6

-0,1

-0,6

0,0

Summa

-0,4

-0,2

-0,6

-0,1

-0,6

0,0

Övriga fastigheter

Inventarier, IT system
Inventarier fordon och verkstad
Summa
Stadsbyggnadsnämnd

Allmän platsmark, exploatering
Kollektivtrafik, infrastruktur
Maskiner och utrustning
Inköp av fastigheter
Summa
Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier och utrustning
Internlån utrustning Vibacke o Skönsmon
Summa
Vård- och omsorgsnämnd
Inventarier och utrustning
Internlån verksamhetsystem
Summa
Kultur- och fritidsnämnd
Norra Berget/ Kulturarv

Museum, konst
Maskiner inventarier
Summa
Individ- och arbetsmarknadsnämnd

50
Budget 2021

Överförd
budget

Total
budget

Utfall janapril

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

-0,3

-0,3

-0,6

0,0

0,0

0,6

Summa

-0,3

-0,3

-0,6

0,0

0,0

0,6

-756,5

-447,6

-1 204,1

-149,0

-676,3

527,8

Summa, totalt
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3 Nämnds- och bolagsuppföljning
Nämnder
Kommunstyrelse
Grunduppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Analys
Kommunstyrelsens grunduppdrag
Kommunstyrelsen har en särställning som innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har särskilt ansvar för att
följa frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomi och bereder ärenden till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för
kommunkoncernens förvaltning, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och
samordnar planering och uppföljning av både ekonomi och verksamhet i kommunen. Utöver detta samordnar
kommunstyrelsen specifika områden som internationellt samarbete, kollektivtrafik och utveckling av den
kommunala demokratin.
Så här klarar kommunstyrelsen grunduppdraget under 2021
Utgångspunkten är att kommunstyrelsen ska klara grunduppdraget under 2021, men minskad ram 2021 och
besparingskrav 2021-2024 kommer att ställa krav på omställningsförmåga för såväl kommunstyrelsens som
kommunen i sin helhet.
Kommunstyrelsen är förvaltande och verkställande organ för kommunens bebyggda fastigheter.
Kommunstyrelsen är samordnande och verkställande organ för kommunens husbyggnadsverksamhet.
Ändamålsenliga och energieffektiva lokaler
Målet bedöms uppfyllas under året med de aktiviteter som ligger i plan såsom energieffektiviseringar och
genom stärkning av den arbetsgrupp med ansvar för utveckling av våra energisystem. Investeringsramen
ligger även till grund för att utveckla våra lokaler för våra verksamheter. Utvecklad budgetstyrning med
nedbruten prognostisering ger goda möjligheter att hålla budgetavvikelserna inom satt ram.
Energispecialistfunktion som stöd för driftteknikerna som ansvarar för den operativa delen i energistyrning
av fastigheterna. Utbyte av ett antal gamla medieförsörjningsanläggningar från el, olje- och
pelletsanläggningar till anläggningar med modern värmepumpsteknik. Medel om 20 miljoner kronor avsatta
för både utveckling av befintliga anläggningar och nyskapande av helt nya energiproduktionsenheter.
Förbrukad mängd energi var 2020 i nivå med mål. Vakansgraden för lokaler ska inte överstiga 5 procent,
utfallet för delår 1 är 2,9 procent.
Så här klarar kommunstyrelsen grunduppdraget under 2021
Målet bedöms uppfyllas under året med de aktiviteter som ligger i plan såsom energieffektiviseringar och
genom stärkning av arbetsgruppen med ansvar för utveckling av våra energisystem.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för intern service och produktion för kommunens olika
verksamheter enligt uppdrag av beställande nämnder.
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Så här klarar kommunstyrelsen grunduppdraget under 2021
Bedömningen är att planerade aktiviteter genomförs enligt plan och att målet nås under året.
Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Verksamhetens intäkter

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

512,6

529,7

487,2

1 458,1

1 480,8

22,7

Personalkostnader

-148,7

-137,5

-219,7

-640,2

-502,6

137,6

Verksamhetens övriga kostnader

-457,7

-496,3

-477,9

-1 395,9

-1 395,1

0,8

-97,7

-87,2

-93,4

-280,1

-299,6

-19,5

-191,4

-191,3

-303,7

-858,2

-716,5

141,7

286,1

236,5

286,1

858,2

858,2

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

94,6

45,2

-17,6

0

141,7

141,7

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Infrastruktur

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

-3,3

3,3

-3,1

-9,4

-10,7

-1,3

Näringslivsverksamhet

-11,4

-10,6

-15,1

-45,3

-41,3

4,0

Räddningstjänst

-35,6

-34,7

-35,7

-107,2

-107,2

0

-0,6

-0,6

-0,6

-1,7

-1,7

0

Kollektivtrafik/färdtjänst

-52,4

-62,6

-54,5

-163,5

-163,5

0

Kommungemensam vht

-57,3

-49,5

-157,5

-472,4

-322,1

150,3

Intern service

-12,1

-14,1

-19,0

-4,0

-15,3

-11,3

Politisk verksamhet

-8,7

-9,5

-17,0

-51,1

-51,1

0

Administration och övrigt

-2,7

-3,4

-1,0

-3,0

-3,0

0

Fritidsverksamhet

Periodens resultat och prognos för helår
Kommunstyrelsekontoret inklusive kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett positivt utfall
om 94,6 miljoner kronor för perioden. Orsaken är främst ej förbrukade centrala medel. För året
prognostiseras en positiv avvikelse med 141,7 miljoner kronor, främst på grund av samma orsak som ovan.
Orsaker till avvikelser samt bedömd prognos förklaras nedan.
Personalkostnaderna avviker totalt sett positivt med 71 miljoner kronor för perioden. Det beror främst på den
positiva avvikelsen för centrala medel på 76,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens avdelningar inklusive kommunstyrelse och kommunfullmäktige
För kommunstyrelsekontoret inklusive kommunfullmäktige och kommunstyrelsen prognostiseras en positiv
avvikelse med 153 miljoner kronor, främst på grund av avvikelser för centrala medel.
Näringslivsverksamhet
Inom näringslivsverksamheten finns för året anslaget för "Sundsvall 400 år" (5,3 miljoner kronor). På grund
av coronapandemin har kommunstyrelsen beslutat att skjuta fram aktiviteten till 2024 och avsatta medel
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kommer därför inte att förbrukas i sin helhet under 2021. Mot denna bakgrund prognostiseras en positiv
avvikelse med 4 miljoner kronor för näringslivsverksamheten.
Åtgärder för ökat tillväxt
För att stärka insatserna under rådande pandemi, beslutade kommunfullmäktige att anslå 10 miljoner kronor
för ökad tillväxt. Arbetet för Sundvalls väg framåt har startat och medlen beräknas att förbrukas under året.
Räddningstjänst
Utfallet för räddningstjänsten beräknas att bli enligt budget. När det gäller ersättning till MRF för
pensionsutbetalningar är prognosen lägre än budget. Det råder osäkerhet när det gäller pensionsavsättningar.
Det beror på att antagandet om beräknad livslängd för pensionärer har räknats om, vilket leder till att
avsättningen blir högre. Någon ny beräkning av pensionsavsättningen för Medelpads Räddningstjänstförbund
har inte gjorts till första delårsrapporten, men kommer att göras till andra delårsrapporten. Prognosen kan
komma att försämras efter den beräkning av pensionsskuld som kommer att göras i samband med nästa
delårsrapport.
Kollektivtrafik
Förväntad prognos är i dagsläget enligt budget både för kollektivtrafik och färdtjänst. Utfallet för färdtjänst
är dock lägre än ackumulerad budget för perioden. Prognosen är osäker på grund av coronapandemin och
dess kommande utveckling men bedömningen är att resandet ökar i jämförelse med föregående år till hösten.
Övrig kommungemensam verksamhet
Kommunstyrelsekontorets avdelningar
För kommunstyrelsekontorets avdelningar prognostiseras ett utfall i enlighet med budget i dagsläget.
Osäkerhetsfaktorer finns gällande underfinansiering av hr-organisationen samt coronapandemins påverkan.
Ett antal vakanser är identifierade vilket troligen kommer innebära att utfallet för personalkostnader blir
lägre.Totalt har det bokförts 0,9 miljoner kronor som coronarelaterade kostnader under perioden. Utfallet
avser främst kostnader för tillfällig bemanningsenhet och rekryteringar av sjuksköterskor kopplade till vård
och omsorgsförvaltningen. Insatsen har varit nödvändig för att förstärka bemanningsarbetet under pandemin
samt för rekrytering av sjuksköterskor som inte vård- och omsorgsförvaltningen själva kunnat utföra på
grund av rådande omständigheter. Förhoppningen är att ersättning ska kunna sökas via statsbidrag 2021.
Avsatta medel för handlingsplan för digitalisering (15 miljoner kronor) löper enligt plan, utfallet för perioden
är 4,4 miljoner kronor.
Centrala medel
Utfallet för de centrala medlen är totalt 100,7 miljoner kronor för perioden. Totalt prognostiseras en positiv
avvikelse med 150 miljoner kronor.
En bedömning är att de historiskt beslutade gemensamma sparåtgärder övergripande inom
kommunstyrelsens gemensamma verksamhet för 75 miljoner kronor inte kommer att kunna fördelas till
nämnderna under 2021. Av de gemensamma anslagen för hyreskompensation och personalkostnadsökningar
väntas en positiv avvikelse på 175 miljoner kronor. Av kommunstyrelsens reserv för 2021 är en preliminär
bedömning att 50 miljoner kronor inte kommer att nyttjas under 2021, denna budgetpost är helt beroende av
politiska beslut under året.
Drakfastigheter
Efter april månad redovisar verksamheten ett ackumulerat utfall på -11,9 miljoner kronor vilket är, i
jämförelse med samma period 2020, en minskning med 9 miljoner kronor. Avvikelsen mot ackumulerad
budget till och med april i uppgår till 3,3 miljoner kronor.
Drakfastigheter bedömer ett helårsresultat i linje med årsbudgeten. Anledning till prognosen är främst
effekten av de åtgärder som vidtagits inför verksamhetsåret för att nå en budget i balans bedöms hålla vid
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årets slut.
Effekter av beslutade åtgärder
Drakfastigheter har med anledning av det negativa utfallet 2019 vidtagit särskilda åtgärder för att minska
kostnaderna. Av effekter i kombination med stor återhållsamhet för inköp, bättre avtal, lägre mediakostnader
och effekter av Coronapandemin uppnåddes ett resultat på 7,2 miljoner kronor under verksamhetsåret 2020.
Inför verksamhetsåret 2021 har ytterligare kostnadssänkande åtgärder avseende bemanningen genomförts.
Effekten av dessa åtgärder förväntas slå igenom efter halvårsskiftet och utvecklingen kommer följas noga.
Därutöver har ledningen för Drakfastigheter planerat ytterligare besparingar för att på så sätt minska
kostnaderna i linje med kommunens och kommunstyrelsens långsiktiga plan. De rör fastighetsförsäljning,
energieffektiviseringar och ytterligare reducering av bemanningskostnader.
Sedan tidigare har Drakfastigheter en mycket restriktiv hållning med ekonomisk återhållsamhet i
verksamheten som efterlevts strikt för att nå budgetmålet. Ett stort fokus har varit på att genomföra en stark
ekonomistyrning med utökad intern rapportering så som detaljerade budget- och kostnadsuppföljningar,
avtalsuppföljningar och övriga effektiviseringsarbeten i verksamheten. Arbetet med att utveckla
ekonomistyrningen kommer att gå in i en mer intensiv fas under våren. Målet är en stark resultatkultur med
hög grad av kostnadsmedvetenhet. Allt detta i linje med sparkraven, anslagsfinansieringen och kommande
budgetarbete för år 2022.
Servicecenter
För perioden januari till april 2021 är det ekonomiska utfallet -7,7 miljoner kronor. Det ska jämföras med ett
budgeterat utfall under samma period om -5,8 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse mot budget med 1,9 miljoner kronor. Utfallet för samma period föregående år var -3,1 miljoner kronor vilket innebär en
försämring om -4,6 miljoner kronor.
Avvikelserna finns främst inom verksamheterna mat och måltider, it samt fordon och transport. Kostnaderna
för måltidsverksamheten är 3,8 miljoner kronor lägre än budget där personalkostnaderna bidrar med drygt 1
miljon kronor som kan kopplas till minskat vikariebehov. Inköp av varor är 1,7 miljon kronor lägre än
budget. Det är inte är möjligt att fullt ut anpassa verksamheten utifrån minskad efterfrågan på grund av
coronapandemin.
Både måltids- och fordonsverksamheten har fasta kostnader i form av personal och fordon som inte kan
anpassas på kort sikt. Minskade kostnader för livsmedelsinköp och drivmedel kompenserar inte för
intäktsbortfallet. Matlådor till elever som läser på distans är en fördyrning i form av transport, emballage etc.
Stängning av pensionärsrestauranger bidrar också till lägre intäkter. Stängning av daglig verksamhet,
aktivitetscenter och skolor har minskat behovet av transporter vilket innebär tappade intäkter för
transportverksamheten. För båda dessa verksamheter bygger prismodellen på ett enhetspris (pris per portion
och pris per körd kilometer) vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att hämta igen tappade intäkter
senare under året. Åtgärder är sedan 2020 vidtagna för att i möjligaste mån minska förlusterna.
Avvikelserna har en påverkan på att nå målet om en ekonomi i balans. Inom fordon kan underskottet om
drygt 2 miljoner kronor förklaras av ökade avskrivningar om 2,6 miljoner kronor. Resultatet påverkas
positivt med 1,1 miljoner kronor på grund av försäljning av fordon.
Prognosen för helåret är -11,4 miljoner kronor. Underskotten inom mat och måltider kommer beroende på
prismodellen inte att kunna hämtas igen. Utvecklingen av pandemin där fortsatta restriktioner och
smittspridning under andra halvåret kommer att bidra negativt till det ekonomiska resultatet. Vidare finns ett
antal interna utmaningar som påverkar verksamheten.
Fordonsverksamheten har haft problem med alkolåsen vilket har inneburit stora kostnader. Diskussioner
pågår med leverantören kring kompensation, men utfallet av detta är mycket osäkert.
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Barn- och utbildningsnämnd
Barn-och utbildningsnämndens grunduppdrag
Kommunen får statens uppdrag att skapa förutsättningar för att de nationella målen för förskola och skola
ska kunna uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter, som omfattar pedagogisk
omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och kulturskola.
Barn- och utbildningsnämnden följer upp sitt grunduppdrag gemensamt med uppföljning av
kommunfullmäktiges mål samt nämndsmål.
Analys utifrån Kommunfullmäktiges mål för social utjämning
Resultatskillnaderna mellan Sundsvalls kommunala skolor är större än vad som är önskvärt. Skillnaderna
hänger delvis samman med variationer i elevernas socioekonomiska bakgrund, men kan inte helt förklaras av
sådana faktorer. Tidigare års SALSA-värden för årskurs 9 på enhetsnivå har visat på stora resultatvariationer,
som består även om hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund.
Utöver resultatskillnaderna de kommunala enheterna emellan är det värt att notera att den sammantagna
resultatskillnaden i grundskolan mellan kommunala och fristående skolor är mycket stor.
Kvaliteten och likvärdigheten när det gäller elevhälsa är svårare att mäta. Den senaste enkätomgången från
Skolinspektionen visade att svaren från såväl vårdnadshavare som elever i årskurserna 5 och 9 genererat
indexvärden för området "Elevhälsa" som är högre än i riket som helhet. Genomförandet och uppföljningen
av elevhälsosamtalen går till på samma sätt på alla kommunens skolor. Detta arbete har emellertid som
primärt syfte att ta reda på hur eleverna mår, inte att mäta elevhälsoarbetets kvalitet.
En utmaning i elevhälsoarbetet är att hinna med att ge alla elever det stöd de behöver, utan att de
förebyggande delarna i uppdraget åsidosätts.
Skolverkets SALSA-värden, som sätter elevernas faktiska resultat på enhetsnivå i årskurs 9 i relation till
elevsammansättningen, finns än så länge bara tillgängliga fram till 2019. När nyare resultat publiceras
kommer dessa att tas med i nämndens rapportering.
Skolinspektionen genomför en ny omgång av Skolenkäten i Sundsvall under 2021. Den senast tillgängliga
rapporten på huvudmannanivå publicerades 2019. Nyare uppgifter kommer att tas in i kommande års- och
delårsrapporter.
Förhållandet mellan kommunfullmäktiges huvudprioritering och nuvarande resursfördelning följs upp i
nämndens internkontrollarbete 2021.
De kommunala grundskolorna har differentierade kostnadsmål, som bland annat är beräknade utifrån
ingående verksamheter, storlek, läge och elevernas socioekonomiska bakgrund (vårdnadshavarnas
utbildningsnivå och antalet nyinvandrade elever). Detta innebär att skolor i socioekonomiskt svagare
områden får extra resurser, vilket medför en generellt högre lärartäthet. Resursfördelningens ändamålsenlighet och effektivitet i relation till kommunfullmäktiges huvudprioritering följs upp i internkontrollarbetet
2021. Såväl när det gäller fördelningen av personalresurser som rena kunskapsresultat behöver emellertid
arbetet för att minska de sociala skillnaderna fortsätta.
Analys av skolresultat gymnasiebehörighet
De kommunala niornas slutresultat har utvecklats i positiv riktning sedan 2018. Detta gäller såväl andelen
elever som klarat alla ämnen som andelen som uppnått behörighet till gymnasiet, särskilt när man räknar in
resultat efter genomförd sommarskola.
Höstterminen 2020 sjönk emellertid andelen elever i årskurs 9 som klarade alla ämnen till 58 procent (ht-18
och ht-19 låg den på 66 procent). Detta kan vara en indikation på kommande resultat våren 2020.
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De faktiska resultaten i årskurs 9 ligger fortfarande under RKA:s och Koladas modellberäknade värden för
gymnasiebehörighet och andelen som klarat alla ämnen, men den negativa avvikelsen har minskat de två
senaste åren. De modellberäknade värdena tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund, en faktor som på
gruppnivå har stor inverkan på elevernas studieresultat.
Meritvärdet i årskurs 9 har stigit de senaste åren, vilket rimmar väl med den ökade behörigheten och
uppgången av andelen elever som klarat alla ämnen. Höstterminsresultaten 2020 tyder dock på att denna
trend kan komma att brytas. Även i förhållande till det modellberäknade meritvärdet följer de faktiska
resultaten den utveckling som gäller för behörighet och andelen elever som klarat alla ämnen. Avvikelsen är
negativ, men den har ändå utvecklats i positiv riktning de två senaste åren.
Analys av skolresultat yngre skolår
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 sjönk mellan 2018 och 2019. Andelen
ligger dock i nivå med riket även 2019. Kolada har ännu inte presenterat några värden för 2020. Kommunens
eget beslutsstödsystem visar en nedgång med en procentenhet mellan 2019 och 2020. Andelen elever som
uppnått lägst betyget E i svenska och matematik har sjunkit något, medan andelen som uppnått lägst betyget
E i Engelska är oförändrad.
Kommunens beslutsstödsystem visar en nedgång av andelen elever i årskurs 6 som klarat alla ämnen
höstterminerna 2018-2020 (ht 2018: 74 procent, ht 2019: 70 procent, ht 2020: 68 procent).
Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov på de nationella proven har minskade från 80 till 70
procent mellan 2017 och 2019. Även 2019 ligger dock Sundsvalls kommunala skolor i nivå med riket. Under
2020 genomfördes inga nationella prov med anledning av den pågående pandemin. En anledning till
förändringen fram till 2019 kan vara att elevantalet i de kommunala skolorna minskat även i lägre årskurser,
och att de elever som byter till skolor med enskild huvudman tenderar att tillhöra familjer med stark
studietradition.
Analys gymnasieexamen
Andelen elever som tog examen från Sundsvalls gymnasium efter fyra år ökade 2020 till 60,3 procent
(inklusive Introduktionsprogrammet, IM), efter att ha varit särskilt lågt 2019 (53,8 procent). Det
genomsnittliga värdet för riket 2020 var 69,9 procent.
Andelen examina efter tre år på Sundsvalls gymnasium var i princip oförändrad 2020 (55,3 procent, riket
63,9 procent). Avvikelsen i förhållande till det modellberäknade värdet är fortfarande negativ, både efter tre
och fyra år. De modellberäknade värdena har dock förbättrats jämfört med 2019.
I jämförelse med riket blir den totala skillnaden i andel examina större än skillnaden uppdelad på
högskoleförberedande program och yrkesprogram. Anledningen till detta är att Sundsvalls gymnasium har en
relativt sett stor andel elever som går Introduktionsprogrammet.
Både högskoleförberedande program och yrkesprogram ökade andelen examina efter tre år 2020, men den
totala andelen examina (inklusive IM) var i princip konstant. Därför kan man heller inte vänta sig någon
större förändring i den totala andelen examina efter fyra år 2021.
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Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

98,4

102,9

98,1

294,7

304,8

10,1

Personalkostnader

-576,0

-586,9

-546,9

-1 429,2

-1 527,5

-98,3

Verksamhetens övriga kostnader

-413,4

-396,3

-410,6

-1 238,5

-1 245,3

-6,8

-2,9

-2,6

-1,9

-5,7

-5,6

0,1

-893,9

-882,8

-861,2

-2 378,6

-2 473,6

-95,0

792,9

779,7

792,9

2 378,6

2 378,6

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

-101,0

-103,1

-68,4

0

-95,0

-95,0

Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

-9,8

-10,9

-9,8

-25,8

-25,8

0

Förskola

-219,2

-221,9

-205,8

-573,8

-597,7

-23,9

Grundskola

-472,7

-460,1

-460,0

-1 260,3

-1 294,2

-33,9

Gymnasieskola

-156,6

-153,9

-158,0

-443,6

-467,6

-24,0

-0,6

-0,6

-0,7

-2,0

-2,0

0

-34,2

-34,1

-27,0

-73,2

-86,3

-13,1

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Kulturverksamhet

Politisk verksamhet
Administration och övrigt

Barn- och utbildningsnämnden visar i april 2021 ett underskott på 101 miljoner kronor vilket är en knapp
förbättring jämfört med april föregående år (-103,1 miljoner kronor). De största posterna som avviker mellan
åren är 10 miljoner kronor personalkostnader, -17 miljoner kronor i övriga kostnader och 13 miljoner kronor
i skattemedelsintäkter.
Intäkter: Verksamhetens intäkter är 4,5 miljoner lägre än 2020. 2021 finns en intäkt som avser sjuklöner
kopplade till Covid-19 på 6 miljoner kronor, som inte fanns 2020. Statsbidrag i övrigt är lägre, 8 miljoner
kronor, som till viss del är från Migrationsverket (1,5 miljoner kronor) och en kombination av flera olika
bidrag från Skolverket.
Övriga kostnader: Övriga kostnader har ökat mellan åren och det är bidrag till fristående skolor som är den
största posten på 15 miljoner kronor och det är för elever i grundskola. Hyra och städkostnader har ökat med
3 miljoner kronor mellan åren.
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Personalkostnader: Förvaltningens personalkostnader har minskat med 10 miljoner kronor mellan åren.
Nedan visas personalkostnaderna utifrån skolform/funktion. Kostnaderna för timavlönade/övertid har
minskat och är den enskilda kostnadspost som har minskat mest med 2,5 miljoner kronor. Det är
grundskoleverksamheten som har den största personalkostnadsminskningen med 6 miljoner kronor.
Personalkostnader per skolform,
mnkr

Årsbudget 2021

Budget ack

April 2021

April 2020

-2,0

-0,7

-0,6

-0,6

-22,1

-8,5

-8,9

-9,4

Förskoleverksamhet

-465,1

-169,2

-182,2

-183,1

Grundskoleverksamhet

-713,4

-279,7

-290,7

-296,6

Gymnasieskola

-180,9

-71,0

-74,8

-74,2

CFL

-22,5

-8,6

-8,6

-10,7

Gemensamma funktioner

-23,2

-9,2

-10,3

-12,4

-1 429,2

-546,9

-576,0

-586,8

Nämnd
Kulturskola

Totala personalkostnader

Volymer
Elevantal

apr-20

apr-21

Skillnad

Kommunal
huvudman

Fristående
huvudmän

Kommunal
huvudman

Fristående
huvudmän

Kommunal
huvudman

Fristående
huvudmän

Förändring
totalt

Förskoleverksamhet

4 818

416

4 859

417

41

1

42

Grundskoleverksamhet

8 981

2 794

8 676

2 974

-305

180

-125

Gymnasieverksamhet

2 362

1 404

2 378

1 483

16

79

95

Barn och elevantal

Antalet barn i förskolan i april 2021 är 42 stycken fler än i april föregående år. Kommunala enheter har ökat
med 41 barn och fristående enheter har ökat med 1 barn. Grundskolan har 125 elever färre i april 2021
jämfört med föregående år. Förändringen visar dock på 305 färre elever hos kommunala enheter och en
ökning med 180 elever hos fristående enheter. Gymnasiets elevantal har ökat med 95 elever mellan åren.
Ökningen är delad mellan fristående/enskilda enheter som har ökat med 79 elever och kommunala enheter
som har ökat med 16 elever.
Prognos
Nämndens prognos för helåret ligger kvar på ett underskott på 95 miljoner kronor. I denna prognos är inte
eventuell kompensation till fristående/enskilda huvudmän för 2020 beaktad. Eventuell kompensation för
2020 beaktas i juni månad när avstämning är gjord.
Prognosen med ett underskott på 95 miljoner kronor har sin grund i en post, kostnadsreduktion, på 107
miljoner kronor. Kostnadsreduktionen tillkom för att få en budget i balans (nollresultat).
Utfallet till och med april är ett underskott på 101 miljoner kronor. Alla verksamheter inom förvaltningen
arbetar med åtgärder för att minska underskottet. Antal årsarbetare har minskat med 10 personer mellan mars
och april.
Inom övriga kostnader finns flera mindre kostnadsposter som minskar och som är en del i att prognosen är 95 miljoner kronor.
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Vård- och omsorgsnämnd
Vård och omsorgsförvaltningens grunduppdrag
Vård och omsorgsförvaltningens grunduppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska
förutsättningar och lagstiftning skapa en rättssäker och effektiv verksamhet med individens behov i centrum
Vård och omsorgsförvaltningen har aktivt deltagit i utarbetande av programplan för God och nära vård i
samarbete med Region Västernorrland. Nämndens beslut om att utveckla Nära vård i Indal/Liden har
påbörjats.
För att förbättra kvalitén vid demensenheter har kriterier tagits fram där stort fokus är på
kompetensutveckling hos personal samt användning av kvalitetsregister.
Som en del i förvaltningens förebyggande arbete så ska det göras en riskbedömning av personer som bor på
ett äldreboende i syfte att minska skador och förbättra livskvalitén. Riskbedömningen handlar om att tidigt
upptäcka och förebygga trycksår, undernäring, risk för fall, ohälsa i munnen, och blåsdysfunktion.
Gällande god vård i livets slut så visar en uppföljning av det palliativa registret att arbetet behöver utvecklas,
specifikt med smärtskattning och brytpunktsamtal. För måtten kring mänsklig närvaro och låg förekomst av
trycksår nås målen och det har skett en förbättring jämfört med föregående år.
Inom Stöd och omsorg togs en handlingsplan fram gällande samverkan utifrån ett nytt arbetssätt mellan Stöd
och omsorg och LSS-sjuksköterskor för att säkerställa en god hälso- och sjukvård. Detta innebär att
förvaltningen har identifierad LSS gruppbostad som ett "särskilt boende" och därför har ansvaret gått upp till
sjuksköterskenivå. Hälften av boendena har kvalitetssäkrats utifrån hälso- och sjukvårdens rutiner, riktlinjer
och arbetssätt.
Analys
Stöd och omsorg
Målsättningen att öka antalet genomförandeplaner framgår av Stöd och omsorgs-verksamhetsplanen. I
samband med delårsrapporten har frågan tagits upp med enhetscheferna och majoriteten av enhetscheferna
uppger att brukarna har aktuella genomförandeplaner eller så är det inplanerat uppföljning av dessa.
I samband med uppföljning inför delårsrapporten svarar 1 av 21 enhetschefer att kommunikationsrond är
utförd. 10 har planerat in aktiviteten och resterande 10 ska planera in den. Detta kommer att utföras under
2021 som en aktivitet i respektive enhets verksamhetsplan.
Under 2020 genomförde endast 9 av 48 verksamheter kommunikationsrond med anledning av pandemin. Det
finns en farhåga att pandemin kan medföra att aktiviteten under 2021 blir svår att genomföra. Anledningen är
att aktiviteten genomförs i grupp och ofta tillsammans med utomstående vilket kan vara svårt om
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår.
Utbildningar med hjälp av virtuell verklighet kring lågaffektivt bemötande har inte kunnat genomföras som
planerat, men en planering pågår för hösten. Anledning till att utbildningar inte har kunnat genomföras är att
den ”glasögon/hjälm” som används inte kan rengöras på ett säkert sätt varför denna kan sprida covidsmitta.
Utbildningen består av att personal, via ”glasögon/hjälm”, får möta utmanande personer i olika miljöer, tex.
på en gruppbostad. På detta sätt får de öva lågaffektivt bemötande.
Äldreomsorg
Kravet på att genomförandeplaner ska överensstämma med beslut och att det ska framgå hur den enskilde
varit delaktig har under våren förtydligats hos enhetschefer och personal. Kontaktmanarollen har
tydliggjorts. På Lindgården har boenderåd skapats. Inom äldreomsorgen har verktyg för att löpande kunna
följa antalet aktuella genomförandeplaner tagits fram under våren. Verksamheten kan redan nu se att arbetet
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med att säkerställa att det finns aktuella genomförandeplaner behöver förbättras. Vid en jämförelse med
föregående år har antalet upprättade genomförandeplaner ökat inom särskilt boende, servicehus, och
Sundsvalls hemtjänst.
Brukarundersökningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" har inte genomförts för 2021 ännu. Därav finns
inga nya värden, men enligt 2020 års värden ligger verksamheten väl till i jämförelse med rikssnittet. Vad
gäller tryggheten inom hemtjänsten så ligger Sundsvall över riksgenomsnittet, och när det gäller att ta hänsyn
till de äldres åsikter och önskemål ligger Sundsvall på samma nivå som rikssnittet.
Inom äldreboenden ligger tryggheten, och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål, på ungefär
samma nivå 2020 som 2019 samt på ungefär samma nivå som riket.
En uppföljning visar att kön till särskilt boende har ökat i jämförelse med fjolåret. Detta kan till viss del bero
på att majoriteten av ansökningarna är till demensboende och där har förvaltningen inte haft samma
tillgänglighet med lediga platser. Där tillgången på lediga platser har varit och är som störst är till servicehus
och somatiska platser men där är efterfrågan mycket låg. Arbete med att se över rutiner för
kortidsboendebeslut pågår.
Hemtjänstbeslut i samband med utskrivning från sjukhuset tas tidsbegränsat på 4 veckor i syftet att följa upp
beslutet och anpassa till individens faktiska behov.
Utifrån att Sundsvalls kommun är ett finskt och samiskt förvaltningsområde har ett flertalet aktiviteter som
uppsökande verksamhet med stödsamtal, promenader, och utomhusaktiviteter med spel genomförts för dessa
minoriteter. Förvaltningen har nu aktuell kännedom om behov och önskemål som äldre samiska och
finsktalande har. Vid Kristinelund har en finskspråkig avdelning inrättats.
Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Verksamhetens intäkter

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

103,7

88,0

88,2

264,7

342,6

77,9

Personalkostnader

-528,6

-504,7

-482,9

-1 448,6

-1 492,6

-44,0

Verksamhetens övriga kostnader

-236,9

-215,8

-196,1

-588,2

-647,1

-58,9

-1,3

-1,1

-1,3

-3,9

-3,9

0

-663,1

-633,6

-592,0

-1 775,9

-1 801

-25,1

592,0

568,5

592,0

1 775,9

1 775,9

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

-71,2

-65,1

0

0

-25,0

-25,0

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

RESULTAT
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Verksamhetens nettokostnader, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Infrastruktur

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

-78,0

-61,6

-69,3

-190,4

-187,9

2,5

Bostadsanpassning

-3,8

-3,3

-3,8

-11,3

-11,3

0

Kollektivtrafik/färdtjänst

-0,2

-1,8

-1,4

-4,1

-4,1

0

Politisk verksamhet

-0,6

-0,6

-0,6

-1,8

-1,8

0

Administration och övrigt

-2,7

-4,9

-3,8

-11,5

-11,1

0,4

Periodens resultat
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-april 2021 ett negativt resultat om -71,2 miljoner
kronor. Jämfört med resultatet motsvarande period föregående år om -65,1 miljoner kronor redovisas en
resultatförsämring med 6,1 miljoner kronor.
I resultatet ingår redovisade merkostnader på grund av coronapandemin med 55,8 miljoner kronor, jämfört
med 2,7 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Nämndens resultat exklusive merkostnader på
grund av coronapandemin uppgår till -15,4 miljoner kronor. Exkluderat merkostnaderna för coronapandemin
blir det en resultatförbättring med 47 miljoner kronor för perioden.
Äldreomsorgen redovisar ett negativt resultat om -58,6 miljoner kronor. Resultat exklusive merkostnader på
rund av coronapandemin uppgår till -8,6 miljoner kronor. Exklusive merkostnader för coronapandemin så
redovisar äldreomsorgen en resultatförbättring med 33 miljoner kronor. Resultatförbättringar kan främst
följas gällande beställda hemtjänsttimmar, externa köp av platser, betalningsansvaret för utskrivningsklara
från sjukhuset, samt dagcentraler och träffpunkter.
För verksamheten hemtjänst har beviljade hemtjänsttimmar minskat jämfört med föregående år om cirka
60 000 timmar på helårsbasis, från närmare 865 000 timmar år 2020 till lite drygt 800 000 timmar år 2021.
Detta motsvarar en sänkt kostnad om ca 22 miljoner kronor för beställningen.
Avseende betatalningsansvaret för utskrivningsklara från sjukhuset har antalet dygn minskat. Föregående år
redovisades närmare 1 200 betaldygn. För perioden januari-april 2021 redovisas 64 betaldygn. För
månaderna februari och mars 2021 redovisas ett betaldygn för respektive månad. Ett betaldygn väntas för
april månad vilken ännu inte är fakturerad. Förutsatt i princip inga betaldygn resterande del av året beräknas
totalt färre än 100 dygn och en kostnad under 1 miljon kronor, jämfört med 12,3 miljoner kronor för år 2020.
Omsorgen om funktionshindrade redovisar ett negativt resultat om -8,2 miljoner kronor. Resultat
exklusive merkostnader på grund av coronapandemin uppgår till -2,4 miljoner kronor. Exklusive kostnader
på grund av coronapandemin så redovisar omsorgen en resultatförbättring om 9,1 miljoner kronor, vilket
främst kan följas avseende externa köp av boendeplatser samt daglig verksamhet.
Antalet personer i grupp- och serviceboenden är i nivå med föregående år medan daglig verksamhet har ökat
med i snitt 7 platser vilket motsvarar en kostnadsökning om ca 2 miljoner kronor på helårsbasis. Sänkta
kostnader för daglig verksamhet kan dock följas för perioden jämfört med motsvarande period föregående
om ca 2,6 miljoner kronor till följd av stängning av verksamhet på grund av coronapandemin.
Under år 2020 sågs en ökning för personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) med ca 19 000 timmar och en kostnadsökning om närmare cirka 6 miljoner kronor. För
perioden januari-april 2021 sågs en fortsatt ökning med närmare cirka 8 400 timmar på helårsbasis jämfört
med år 2020, vilket motsvarar en kostnadsökning om cirka 2,6 miljoner kronor på helårsbasis.
Administration och övrigt inklusive politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat om -0,4 miljoner
kronor i avvaktan på återföring av budgetmedel avseende effektiviseringen av verksamhetsstödet.
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Nettokostnadsavvikelse
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-april 2021 en nettokostnad om 663,1 miljoner
kronor vilket är en nettokostnadsökning på 29,6 miljoner kronor motsvarande 4,7 procent.
Intäkterna redovisar en positiv avvikelse mot budget med 15,4 miljoner kronor vilket är i nivå med
intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år. Nämnden har tilldelats fortsatt bidrag för
sjuklönekostnader med totalt 5 miljoner kronor för perioden januari-februari 2021. Enligt Försäkringskassan
så kommer ersättning att tilldelas även för perioden mars-juni. Riktade statsbidrag till äldreomsorgen
avseende bland annat att öka personalkontinuitet, motverka ensamhet, samt öka kvaliteten i vården om
personer med demenssjukdom har för perioden fördelats ut med 7 miljoner kronor av totala medel om ca 50
miljoner kronor.
Personalkostnaderna redovisar en ökning med 23,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period
föregående år. I ökningen ingår 29,6 miljoner kronor avseende merkostnad pga. Coronapandemin.
Ökade kostnader redovisas med 21,1 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. I
ökningen ingår redovisad merkostnad för coronapandemin om netto 26,7 miljoner kronor. Kostnader för
avskrivningar har ökat med 0,2 miljoner kronor.
Prognos
Nämndens reviderade prognos från föregående månad är en beräknad avvikelse mot budget vid årets slut om
-25 miljoner kronor. Prognosen är exklusive merkostnader på grund av coronapandemin, vilka uppgår till
55,8 miljoner kronor för perioden.
Den reviderade prognosen baseras på resultatutvecklingen samt uppföljningen av det intensifierade arbetet
med verkställighet av åtgärder som pågår inom förvaltningen. Den reviderade prognosen pekar på en
ytterligare resultatförbättring om 20 miljoner kronor jämfört med föregående prognos samt innebär en
resultatförbättring om 65 miljoner kronor jämfört med bokslutet för år 2020. Förvaltningen arbetar vidare för
att nå åtgärdsplanens målsättning för året samt med sikte att nå en ekonomi och verksamhet i balans.
Orsaker till att nämndens prognos inte bedöms vara i balans under året är främst kvarstående obalans för
hemtjänsten i egen regi, personlig assistans i egen regi, samt återstående del av ramreducering.
Ett intensifierat arbete pågår inom hemtjänsten i egen regi för att anpassa bemanningen i nivå med beviljad
tid och ekonomisk ersättning. Under april har det genomförs en mätning av den utförda tiden inom tre
hemtjänstområden i egen regi i syfte att följa upp verkställigheten av tiden för beviljade insatser.
Uppföljningsmöten har hållits under april med samtliga enhetschefer inom hemtjänsten i syfte att ta fram
åtgärder för hur verksamheten kan anpassa organisation och bemanning efter de ändrade förutsättningarna
med ett minskat antal timmar och i nivå med ersättningar. Vid mötena deltog även förvaltningsdirektör,
ekonomichef, områdeschef samt ekonom.
Ramreduceringen beräknas hämtas igen i sin helhet i takt med verkställighet av strategiska åtgärder inom
äldreomsorgen. Avvecklingen av Allégården som servicehus har verkställts under första halvåret 2020. Nästa
etapp i åtgärdsplanen avser verkställighet av nämndens beslut 21 oktober 2020 om att avveckla de två
mindre äldreboendena Almedalen samt Bruksgården. Avvecklingen av verksamheten vid Almedalen har
verkställts under april månad och för Bruksgården planeras avvecklingen verkställas inför årsskiftet
2021/2022.
Översyn av verksamheterna inom omsorgen om funktionshindrade pågår där förslag till reviderad
ersättningen för personlig assistans enligt LSS från och med 1 juni 2021 går fram till nämnden för beslut i
maj.
Den främsta osäkerhetsfaktorn som bedöms i prognosen är fortsatt Coronapandemins utveckling och där, ur
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ett ekonomiskt perspektiv, finansiering av merkostnaderna för Coronapandemin. För år 2020 ansöktes och
tilldelades 102,6 miljoner kronor i statligt bidrag till vård- och omsorgsnämnden för täckning av
merkostnaderna för perioden februari-november 2020. Socialstyrelsen har därefter öppnat för
ansökningsomgång tre där förvaltningen ansökt om statsbidrag för december 2020. Totalt finns cirka 2,5
miljarder kronor att fördela till landets kommuner och regioner.
Åtgärder
Ett intensifierat arbetet pågår inom förvaltningen med verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder
för att nå en ekonomi och verksamhet i balans, varav bl.a. att:
•

I november 2020, införde förvaltningsdirektör och ekonomichef månadsvisa möten med områdeschefer
för att analysera underskottet och begära in åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

•

I december, infördes tidsbegränsade beslut, d v s beslut om hemtjänst ska tidsbegränsas för att insatsen
ska följa aktuellt behov. Det har medfört att besluten följts upp och anpassats efter individens behov.
Reaktionerna från dem som ytterst berörs, dvs de som får hemtjänst, har varit positiva då de får en
kontinuerlig kontakt med biståndshandläggaren.

•

I januari 2021, ändrades delegationsordning med fokus på bättre ekonomisk kontroll.
Kostnadsdrivande beslut lyftes upp på chefsnivå.

•

Under perioden oktober 2020 till idag, så pågår ett arbete för att minska kostnaderna för
utskrivningsklara.

•

I april genomfördes en mätning av den utförda tiden inom tre hemtjänstområden i egen regi i syfte att
följa upp verkställigheten av tiden för beviljade insatser. Uppföljningsmöten har hållits med samtliga
enhetschefer inom hemtjänsten i syfte att ta fram åtgärder för hur verksamheten kan anpassa
organisation och bemanning efter de ändrade förutsättningarna med ett minskat antal timmar och i nivå
med ersättningar. Vid mötena deltog även förvaltningsdirektör, ekonomichef, områdeschef samt
ekonom.

•

Från och med 1 maj har, efter beslut av vård- och omsorgsnämnden, förfrågningsunderlaget enligt
lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst reviderats där brukarfrånvaro som överstiger 7
sammanhängande dagar ska rapporteras till beställaren för avräkning på ersättning. Tidigare gällde 30
dagar. För äldreboenden och servicehus inför förvaltningen från och med 1 maj en ny ersättningsmodell
där ersättning/budget korrigeras baserat på antalet belagda boendeplatser med verkställda beslut.

•

Översyn pågår även inom stöd och omsorg, vilket medfört att externa placeringar minskat samt har
kostnaderna mer anpassats efter individens behov av personalstöd. En omsorgsnivåmätning, som utgår
från faktisk personaltid i gruppbostad/servicebostad LSS, pågår för att säkerställa att rätt bemanning
finns inom respektive gruppbostad/servicebostad. Översyn har genomförts av ersättningen för personlig
assistans enligt LSS där ett ärende går fram till nämnden under maj månad med förslag om en reviderad
ersättning att gälla fr o m 1 juni 2021.

Volymer
Äldreomsorg - Hemtjänst
Budgeten och antalet beviljade hemtjänsttimmar har de senaste åren uppgått till ca 800 000 timmar. Antalet
hemtjänsttimmar ökade under år 2020 till närmare 865 000 timmar. Antalet hemtjänsttagare var samtidigt i
stort oförändrat jämfört med närmast föregående år och uppgick för år 2020 till i genomsnitt ca 1 740
personer. Det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad och brukare visade på en fortsatt ökning
och uppgick för år 2020 till ca 41 timmar.
För perioden januari-april 2021 redovisas i snitt 1 700 hemtjänsttagare. Den beviljade tiden uppgår med rak
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framräkning till ca 808 600 timmar på helårsbasis. I framräkningen ingår från och med mars månad ett
migrationsärende med beviljad hemtjänst om 24 timmar per dygn motsvarande cirka 7 200 timmar, där
kommunen har möjlighet att ansöka om ersättning för 75 procent av kostnaden. Exklusive migrationsärendet
kan följas en minskning med cirka 60 000 timmar jämfört med föregående år vilket motsvarar cirka 22
miljoner kronor i sänkt kostnad för beställningen. En viss ökning av antalet hemtjänsttagare kan följas sedan
mars månad.
Tidsbegränsade beslut infördes i december 2020, det vill säga beslut om hemtjänst tidsbegränsas för att
insatsen ska följa aktuellt behov. Det har medfört att besluten följts upp och anpassats efter individens behov.
Reaktionerna från dem som ytterst berörs, det vill säga de som får hemtjänst, har varit positiva då de får en
kontinuerlig kontakt med biståndshandläggaren.
Förenklade biståndsbeslut infördes i mars, vilket innebär att medborgare över 80 år har möjlighet att få
insatserna städ, tvätt, inköp, matdistribution och trygghetslarm utan att handläggaren behöver utreda behovet.
Under mars och april har 50 beslut beviljats inom ramen för förenklade biståndsbeslut.

Äldreomsorg - Utskrivningsklara
Den 1 januari 2018 infördes den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(LUS) vilken ersatte den tidigare Betalningsansvarslagen (BAL) och omfattar såväl somatisk som psykiatrisk
vård. LUS reglerar bland annat det ekonomiska ansvaret för viss hälso- och sjukvård som utförs av regionen
eller av en enskild vårdgivare anlitad av regionen. Antalet dygn med betalningsansvar har för åren 20182020 varierat mellan cirka 1 200-1 500 dygn per år.
Betalningsansvaret inträder efter tre dagar där kostnaden för år 2021 enligt socialstyrelsens föreskrifter
uppgår till 8 900 kronor per dygn. Målsättningen är att minimera och på sikt inte ha några betaldygn. För
perioden januari-april 2021 redovisas 64 betaldygn. För månaderna februari och mars 2021 redovisas ett
betaldygn för respektive månad. Ett betaldygn har aviserats för april månad vilken ännu inte är fakturerad.
Förutsatt i princip inga betaldygn resterande del av året beräknas totalt färre än 100 dygn och en kostnad
under 1 miljon kronor, jämfört med 12,3 miljoner kronor för år 2020, vilket är en kostnadssänkning med
ca 11 miljoner kronor.
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Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag
De övergripande målen för verksamheter inom ramen för socialtjänstlagen är lika över hela landet och
återfinns i socialtjänstlagens portalparagraf: Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga
på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa
särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som
är bäst för barnet vara avgörande. Socialtjänsten ska också bedriva uppsökande verksamhet och annat
förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.
Analys
Analysen av hur nämnden uppfyller grunduppdraget utifrån socialtjänstlagen redovisas utifrån förvaltningens
tre verksamhetsområden:
- Arbete och försörjning (ekonomiskt bistånd)
- Barn, unga och familj
- Missbruk och psykisk ohälsa
Verksamhetsområde Arbete och försörjning (ekonomiskt bistånd)
Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd var under årets tre första månader i snitt 1 214 stycken. Det är
cirka 35 hushåll färre/månad jämfört med samma period föregående år. Den minskningen syns också på
utbetalt ekonomiskt bistånd som var drygt en miljon kronor lägre januari till april 2021 jämfört med januari
till april 2020. Detta är en positiv trend som indikerar att nämnden lyckats relativt bra med huvuduppdraget,
att hjälpa personer till en egen försörjning.
Andelen hushåll som är långvariga inom ekonomiskt bistånd har ökat över tid. Av 800 långvariga hushåll så
utgör ensamstående män utan barn den största gruppen på cirka 43 procent och ensamstående kvinnor utan
barn på 24 procent. Ett ärende på försörjningsstöd tenderar att snabbt bli ett långvarigt ärende, därför riktas
nu insatser för att förhindra att hushållen blir långvariga och för att bryta ett försörjningsstödsberoende så
snart man aktualiserats på försörjningsstöd.
Det finns en stor osäkerhet kring hur nämnden kommer att lyckas på helårsbasis då det finns ett flertal
osäkerhetsfaktorer som är kopplade till omvärldsfaktorer avseende konjunkturen och arbetslöshetens
utvecklingen i regionen, som nämnden inte själva kan påverka..
Arbetet med att uppfylla grunduppdraget avseende ekonomiskt bistånd har en väldigt stark koppling till det
arbete som nämnden utför inom arbetsmarknadsområdet.
Verksamhetsområde Barn, unga och familj
Verksamhetsområdet barn, unga och familj har haft flera utmaningar under föregående året som även fortsatt
under detta årets första månader. Förutom omvärldsfaktorer, så som Coronapandemin, pågår inom
verksamheten en organisationsförändring, implementering av nytt verksamhetssystem, och arbete med
utlokalisering. Stora besparingsåtgärder, organisationsförändringar på såväl nämnds- som förvaltningsnivå,
samt förändringar har genomförts. Dessa faktorer kommer att ha fortsatt stor påverkan under resterande
delen av 2021.
Verksamheten har också fortsatta utmaningar med bemanning, i synnerhet på myndighetssidan.
Personalomsättning och svårigheter att rekrytera har periodvis medfört vakanser, vilket medför för hög
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arbetsbelastningen för socialsekreterarna.
Anmälningar, utredningar och utredningstider. Verksamheten har sedan 2014 och framåt haft ett ständigt
ökande inflöde av orosanmälningar och antal inledda utredningar. Detta har medfört en lång period av hög
arbetsbelastning vilket har haft en negativ inverkan på förutsättningarna att kunna hålla den lagstadgade
utredningstiden om maximalt 4 månader. Utredningstiderna är fortsatt ett bekymmer och bedöms till stor del
bero på den ärendestock som byggts upp under flera år.
Nu kan man se ett minskat inflöde av orosanmälningar, dessutom inleds färre nya barnavårdsutredningar
jämfört med samma period förra året. Detta, tillsammans med den nya organisation där flera
socialsekreterare delar på utredningsuppdragen samt att fler chefer och samordnare ansvarar för ett riktat
arbete för att komma till rätta med utredningstiderna (listgenomgångar, metodstöd), förväntas leda till att de
utredningar som genomförs avslutas inom de lagstadgade 4 månaderna.
HVB placeringar. Verksamhetens stora kostnader är placeringar av barn och unga. Den mest kostsamma
placeringsformen, HVB, har dock minskat jämfört med samma period förra året. Främst är det de interna
HVB-placeringarna som minskat, vilket beror på att en stor grupp ensamkommande ungdomar har avslutats
och kunnat gå vidare till självständiga liv och försörjning.
De externa HVB placeringarna har ökat något. En delförklaring är att den egna HVB verksamheten
fortfarande är under uppbyggnad och samtidigt under avveckling av den tidigare verksamheten riktad mot
ensamkommande. Även stödboendeverksamheten, som tidigare främst nyttjades av ensamkommande,
kommer nu att vara inriktad mot att slussa ut ungdomar som varit HVB placerade. Detta kommer med stor
sannolikhet att öka möjligheterna till förkortade externa HVB placeringar.
En viktig utmaning i uppdraget att sänka kostnader för externa HVB placeringar är gruppen ungdomar med
bl.a. kognitiva funktionsnedsättningar tillsammans med brister i föräldraförmåga. Denna grupp är sannolikt i
behov av stödinsatser fortsatt i livet och här handlar det om att tidigt förbereda och komma till konstruktiv
samverkan för att skapa mer permanenta lösning inom t.ex. LSS. Insatser för dessa ungdomar är
kostnadsdrivande.
Familjehemsplaceringar. Familjehemsplaceringar som tidigare volymmässigt har legat relativt stabila har
under de senaste åren ökat. En ökning syns också av antal barn med mer komplex problematik, men varför
dessa ökar är svåranalyserat. En stor utmaning är att rekrytera familjehem som har kompetens och
förutsättningar att klara av dessa barn. Många familjehem har svårt att klara sina uppdrag vilket leder till så
kallade sammanbrott. En stor utmaning inför framtiden är således att hitta flera familjer som kan och vill ta
sig an dessa mer komplexa uppdrag, samt att kunna erbjuda tillräckligt stöd för att klara uppdragen.
Öppenvård och hemmaplanslösningar. Antalet öppenvårdsinsatser ökar i jämförelse med samma period förra
året, vilket är en positiv utveckling då det förhoppningsvis leder till att stöd och hjälp tidigt minskar risken
för att mer allvarlig problematik utvecklas. Ett mål är att nå fler familjer tidigt via de utlokaliserade teamen
som syftar till tidiga och förebyggande insatser samt samverkan med andra viktiga aktörer. Analysen är att
öppenvårdsinsatser kommer att öka ytterligare, vilket är helt i linje med verksamhetens mål.
Ett nytt intensivt behandlingsteam startade i januari 2021. Behandlingsteamets huvuduppdrag är att bidra till
att minska externa placeringar på HVB men också att förkorta placeringstider för de barn som behöver
placeras för att tillfälligt lyftas ur sitt sammanhang en period. I dagsläget arbetar teamet med riktning mot
ungdomar, men på sikt finns en vision om att de även ska komma in tidigare i processen och jobba med
högriskfamiljer med mindre barn för att undvika framtida placering.
Verksamhetsområde Missbruk och psykisk ohälsa
Inom verksamhetsområdet har ett omfattande arbete påbörjats för att möjliggöra att individuellt
behovsprövade insatser kan verkställas med insats i egen regi. En grundförutsättning för detta är att
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hemmaplanslösningarna har såväl kapacitet som förmåga att möta enskildas behov av behandling, vård och
omsorg. Åtgärderna kommer på sikt att innebära en ökad kostnadskontroll men även ökad möjlighet för
kvalitetskontroll.
Verksamhetens resultat på helårsbasis är svårbedömt och påverkas av omvärldsfaktorer, framförallt
Coronapandemin. På boenden i socialpsykiatrin har kostnaderna ökat på grund av ett högre vikariebehov.
Även kapaciteten i missbruksvården har ökat då antalet personer i öppenvården behövt anpassas efter
aktuella rekommendationer.
Införandet av ett nytt verksamhetssystem är under implementering inom missbruksområdet och har påverkat
arbetsmiljön negativt. Verksamheten har också fått avsätta resurser för driften i form av ett flertal
superanvändare.
Det är till mycket stor del män som tar del av insatserna inom verksamhetsområdet. Endast när det gäller
individstöd är det jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
Verksamhetsområdet Missbruk och Psykisk ohälsa saknar för de flesta indikatorer jämförelsetal då många är
nya för verksamhetsåret. Bytet av verksamhetssystem i april 2020 påverkar också möjligheten att i efterhand
ta fram uppgifter från 2020.
Socialpsykiatri. Inom socialpsykiatrin har antalet platser i bostad med särskild service utökats i egen regi,
och antalet externt placerade har minskat. Den ekonomiska effekten av denna åtgärd är dock ytterst osäker då
förvaltningen inte fått beslut om ramförstärkning för ökade driftskostnader. Verksamheten på det nya
boendet Igeltjärn skiljer sig från verksamheten på boendet Toppstigen. Det nya boendet har skapats för att
kunna tillgodose andra, mer omfattande behov, än vad som var möjligt på Toppstigen. Förutom fler antal
platser är verksamheten också mer personalkrävande utifrån ny inriktning.
Verksamhetens långsiktiga mål är att enskilda, i större utsträckning, ska kunna få sina behov tillgodosedda i
ordinärt boende via Individstöd. Vid jämförelse de senaste åren har antalet personer som erhåller insatsen
ökat med närmare 45 procent. Det stöd som klienter behöver är också av en större omfattning än tidigare.
Verksamheten har en utmaning att hinna med befintliga uppdrag och anpassa sina resurser utifrån de ökade
behoven som speglas i antalet beviljade beslut.
Missbruk. Inom missbruksområdet har verksamheten startat ett behandlingshem för kvinnor. Verksamheten
har byggts upp under pågående drift och har idag ersatt en del av de externa placeringarna. Inom
öppenvården pågår också ett utvecklingsarbete med syfte att skapa både en högre kapacitet men även ett
bredare utbud av insatser/arbetssätt för att möta fler behov. Detta är under uppstart och kommer på sikt bidra
till ett minskat behov av externa placeringar.
För att skapa ett effektivt flöde och minska risk för återfall har en ny boendelösning införts. Insatsen
kompletterar vårdkedjan och ökar kvaliteten samtidigt som tiden på behandlingshem i flera fall kan kortas
ner. Externa placeringar i heldygnsvård är i genomsnitt något längre än inom våra egna verksamheter.
Insatsen är under uppbyggnad och ungefär till hälften i drift.
För att minska behovet av tvångsvård har ett team skapats som sedan februari 2021 arbetar aktivt i alla
LVM-utredningar. Målet är att motivera den enskilde till frivillig vård alternativt stödja så att tvångsvård inte
blir nödvändigt.
Verksamheten har också planer på att starta en ny verksamhet för personer med omfattande samsjuklighet
där varken traditionell behandling eller omsorg är lämpligt. I dagsläget saknas lämpliga insatser för denna
målgrupp på hemmaplan.
Omsorg om funktionshindrade
Inom förvaltningens ansvarsområde finns totalt 299 personer som har verkställda beslut inom daglig
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sysselsättning/daglig verksamhet enligt SoL eller LSS. Cirka 41 personer står i kö för en plats på
förvaltningen. Av dessa har 15 personer erbjudits en plats men tackat nej till den föreslagna arbetsplatsen.
Platserna är för få i dagsläget i förhållande till efterfrågan. Nedan följer de åtgärder som vidtas för att nå
målet att kunna erbjuda platser till alla som är beviljade insats;
•

Kartläggning och översyn av befintliga företagsgrupper i syfte att öka kapaciteten genom t.ex.
schemaläggning och sammanslagning av företagsgrupper med samma inriktning

•

Uppstart av ny företagsgrupp med ny inriktning

Åtgärderna försvåras i nuläget av de restriktioner som finns kopplade till Coronapandemin då det är svårt att
hitta en samverkanspart att arbeta med för att öppna en ny företagsgrupp.
Flyktingmottagande
Antalet nyanlända de senaste 24 månaderna som är bosatta i kommunen minskar kraftigt. De har minskat
med nästan två tredjedelar jämfört med tertial 1 2019. Den kraftiga minskningen gör att det finns goda
förutsättningar att klara av nämndens uppdrag med mottagande av nyanlända och att anvisa bostad till de
som bosätts i kommunen.
En utmaning är dock att antalet nyanlända som nämnden får statlig schablonersättning för minskar, medan
gruppen utrikesfödda som är i fortsatt behov av stöd inte minskar i samma takt. Personerna bor kvar i
kommunen, men genererar ingen extra ersättning till kommunen efter 24 månader som folkbokförda i
Sverige. Många av dessa återfinns på försörjningsstöd. Utmaningen framåt blir att möta målgruppens behov
trots minskad ersättning.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetslösheten har minskat i kommunen sedan toppen sensommaren 2020 och var i mars 8,4 procent, vilket
är lägre än motsvarande period föregående år. Coronapandemin ser ut att ha påverkat Sundsvall i lägre grad
än riket i stort. Även arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat sedan 2020 och där är en trolig förklaring
arbetet med extratjänster. Att arbetslösheten minskat i kommunen syns också på ekonomiskt bistånd som har
färre hushåll och därmed lägre kostnader jämfört med samma period i fjol (se grunduppdrag ekonomiskt
bistånd).
Trots den positiva trenden vad gäller arbetslösheten finns en stor osäkerhet kring hur nämnden bedömer att
de kommer att lyckas med nämndens uppdrag under 2021. En anledning till oron är att i dagsläget ser
kommunens målsättning med 200 extratjänster ut att kunna bli svår att nå. Detta då förvaltningen inte fått in
tillräckligt med platser från övriga förvaltningar. Extratjänsterna har stor påverkan både på uppdraget att
motverka arbetslösheten i kommunen och att nå uppsatta budgetmål inom ekonomiskt bistånd.
En försvårande omständighet är också de följdverkningar av Coronapandemin som påverkar nämnden. Det
är svårare att matcha ut deltagare i aktiviteter då många arbetsplatser, inklusive kommunens egna, har starka
restriktioner till följd av pandemin. En annan osäkerhetsfaktor är hur arbetslösheten utvecklas i kommunen.
Vuxenutbildning
Efterfrågan på vuxenutbildning har under våren 2021 varit stor vad gäller gymnasiala allmänna kurser, men
framförallt gällande gymnasiala yrkesutbildningar. Antalet elever inom vuxenutbildningen ökar under 2021,
men inom vissa skolformer minskar antalet elever, framförallt inom sfi. Men eftersom den största volymen
inom grundläggande utbildning är svenska som andraspråk så minskar även grundläggande. En ökad
efterfrågan ses inom gymnasial utbildning både till allmänna kurser och till yrkespaket. Allt fler elever
efterfrågar distansundervisning vilket har gjort att man kunnat anta alla behöriga elever till gymnasiala
kurser.
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Måluppfyllelsen i form av godkända betyg ligger på jämförbar nivå som 2020 inom grundläggande och
gymnasiala kurser. Däremot är det en lägre andel elever som nått godkänt inom sfi. Under året som varit med
pandemi och därtill distansundervisning har fokus varit på att prioritera sfi-elever och deras stödbehov. Det
kan konstateras att behov finns av ytterligare åtgärder för att öka måluppfyllelsen för målgruppen.
Under pandemiåret har stödåtgärder byggts upp i form av ett digitalt lärcentrum och utlåning av cromebooks
till alla studerande. Kompetensutveckling för medarbetare har fokuserat på ökad digital kompetens för att
kunna möta elevernas behov.
Observera att vuxenutbildningens statistik för första delåret alltid får ses som ytterst preliminär då det gått
för kort tid för att dra några säkra slutsatser om resultat.
Övriga grunduppdrag
Någon generell rätt till hjälp med bostad finns inte reglerad i socialtjänstlagen. För att uppnå en skälig
levnadsnivå har, enligt rättspraxis, hemlösa med särskilda svårigheter bedömts ha rätt till hjälp med
anskaffande av bostad. Inom verksamhetsområdet Missbruk och Psykisk ohälsa fullgörs socialtjänstens
ansvar för detta genom bistånd till så kallad BOS-lägenhet.
Sedan 2019 har antalet BOS-lägenheter ökat med cirka 50 procent. Socialtjänsten och verksamheten har en
utmaning att minska antalet BOS-lägenheter. Verksamheten påverkas av de strukturella problem som rör
bostadssituationen i kommunen där bostadsbristen leder till att allt fler vänder sig till socialtjänsten för att få
hjälp med en bostad. Verksamheten har tagit fram riktlinjer för att tydliggöra den enskildes ansvar och vilka
som har rätt till bostadssocialt kontrakt för att försöka motverka utvecklingen det senaste åren.
Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

60,5

70,3

72,0

215,9

206,3

-9,6

Personalkostnader

-164,3

-157,0

-161,4

-484,1

-485,0

-0,9

Verksamhetens övriga kostnader

-143,1

-153,2

-135,4

-406,0

-425,5

-19,5

-0,7

-0,7

-0,8

-2,3

-2,3

0

-247,7

-240,5

-225,5

-676,5

-706,5

-30,0

225,5

216,3

225,5

676,5

676,5

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

-22,2

-24,2

0

0

-30,0

-30,0

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

RESULTAT
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Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

-0,2

-0,2

-0,4

-1,3

-1,0

0,3

Vuxenutbildning

-22,2

-18,7

-23,9

-71,8

-67,4

4,4

Omsorg om funktionshindrade

-36,4

-39,1

-33,8

-101,5

-103,5

-2,0

-158,0

-154,7

-142,1

-426,3

-453,1

-26,8

-2,5

-4,6

-0,4

-1,3

-5,8

-4,5

-19,9

-14,6

-18,7

-56,2

-56,2

0

Övrig kommungemensam vht

-0,8

-1,2

-2,2

-6,5

-7,3

-0,8

Politisk verksamhet

-0,9

-0,8

-0,7

-2,0

-2,5

-0,5

Administration och övrigt

-6,2

-4,9

-3,2

-9,7

-9,8

-0,1

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Miljö- och hälsoskydd

Individ- och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

Periodens resultat
Individ- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat på -22,2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner
bättre i jämförelse med fjolårets delårsutfall på -24,2 miljoner kronor. Ett tillskott på 20 miljoner kronor
tillfördes nämnden inför 2021.
Budgetföljsamheten är något bättre i delårsrapport 1 2021 (10,5%) i jämförelse med delårsrapport 1 2020
(11,2%), skillnaden mellan nettokostnad och ackumulerat nettobudget.
Verksamhetens intäkter visar ett sämre resultat på -9,9 miljoner kronor i förhållande till fjolåret. Detta beror
på att medel från Migrationsverket har minskat på grund av färre flyktingar och att förvaltningen flyttat
finansieringen av de interna boendena (Granloholm och Sundsbruk) till skattemedelsramen.
Personalkostnaderna är 7,4 miljoner kronor högre i år i förhållande till fjolåret, vilket beror på att
förvaltningen har fler deltagare i form av extratjänster anställda i år. Däremot visar delårsutfallet mot budget
-2,9 miljoner kronor som har att göra med den intjänade semesterlönen som redovisar en kostnad tills
personalen tar ut sin semester.
Verksamhetens övriga kostnader är 10,1 miljoner kronor lägre jämfört med fjolåret vilket är positivt. Det
betyder att förvaltningen har påbörjat minskningen av kostnadsmassan som ska motsvara den åtgärdsplan
som nämnden beslutat. Samtidigt visar utfallet efter delåret -7,8 miljoner kronor mot budget, vilket skulle
förklaras att effekterna av åtgärdsplanen kommer senare under året.
De verksamheter som avviker störst redogörs nedan som också vilar på den prognos på -30 miljoner kronor
för 2021. Nedan följer delårsutfallet mot budget.
•

Ekonomiskt bistånd (inkl. flykting) -3,4 miljoner kronor

•

Placeringar barn, unga och familj -5,7 miljoner kronor

•

Flyktingmottagande (ensamkommande barn) -2 miljoner kronor

•

Placeringar vuxna -5 miljoner kronor

•

Bostadssociala gruppen -2,2 miljoner kronor

•

Omsorg om funktionshindrade (boenden) -3,1 miljoner kronor

•

Vuxenutbildning (inkl. samhällsorientering) 1,6 miljoner kronor
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Prognos helår
Prognosen för nämnden beräknas bli ett underskott på 30 miljoner kronor. Budgeterat resultat kommer inte
att uppnås med de åtgärdsplaner som nämnden beslutat. Orsakerna till nämndens underskott beror på de
nedanstående uppräknade verksamheterna där samtliga utom vuxenutbildningen visar ett underskott mot
budget.
•

Ekonomiskt bistånd (inkl. flykting) -5 miljoner kronor

•

Placeringar barn, unga och familj -8 miljoner kronor

•

Flyktingmottagande (ensamkommande barn) -3,2 miljoner kronor

•

Placeringar vuxna -8,2 miljoner kronor

•

Bostadssociala gruppen -4,5 miljoner kronor

•

Omsorg om funktionshindrade (boenden) -3,7 miljoner kronor

•

Vuxenutbildningen (inkl. Samhällsorientering) 4,1 miljoner kronor

Prognosen har sedan föregående månad förändrats från -10 miljoner kronor till -30 miljoner kronor på
helårsbasis efter att förvaltningen gått igenom budget och prognos med varje enhetschef/rektor.
Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer i prognosen:
•

Det råder en stor osäkerhet kring prognosen angående ekonomiskt bistånd då pandemin gör det
ytterst svårt att bedöma hur arbetsmarknaden utvecklas framåt. Möjligheterna till arbete påverkar
dels hur många kommuninvånare som ansöker och är berättigade till ekonomiskt bistånd och dels
möjligheten för personer som uppbär försörjningsstöd att få en egen försörjning.

•

Nybygget av boendet Igeltjärn inom socialpsykiatrin har tillkommande kostnader som har
återremitterats från Kommunstyrelsen till IAF för kompletterande uppgifter. Om inte
kommunstyrelsen beviljar 8,2 miljoner kronor i tillskott så kommer det att innebära en minskad
besparingseffekt på flera av de besparingar som beslutats av nämnden i åtgärdsplanen. I prognosen
finns medel för Igeltjärn inräknat.

•

Effektiviseringen av verksamhetsstödet på 6,1 miljoner kronor är verkställt från och med 2021 som
nämnden erhåller när besparingen är genomförd. Det är en förutsättning att medlen går tillbaka till
verksamheten enligt beslut i KF 2019-06-24 § 153 för att nämnden ska komma närmare en ekonomi
i balans. Det finns medel för detta inräknat i prognosen.

•

Coronapandemin är en stor osäkerhetsfaktor även 2021. Hittills har förvaltningen haft 1,7 miljoner
kronor i kostnader som är osäkra medel att få tillbaka och således finns en eventuell kompensation
från staten inte med i prognosen. Den bidrog till resultatet 2020 på ett positivt resultatmässigt sätt i
form av extra stadsbidrag plus att vissa verksamheter var tvungen att stänga.

•

Fler faktorer som påverkar besparingarnas effekt på resultatet är höjningar av olika ersättningar där
inte nämnden kompenseras av kommunen. Exempel på detta är riksnormen för ekonomiskt bistånd
som fastställs av regeringen och bygger på ett pris- och konsumtionsindex Arvoden gällande
familjehem/kontaktpersoner och indexuppräkningar på de externa placeringarna. Denna och fler ej
kompenserade prisökningar urgröper nämndens budget på ett antal miljoner kronor varje år.

•

Utlokaliseringen av verksamheter till Bredsand, Skönsberg, Nacksta och Ljustadalen. En ekonomisk
kalkyl är svår att göra på grund av att alla kostnader inte finns med då parter som exempelvis
Drakfastigheter inte räknat på vad det kommer att kosta. Det finns även en intäktssida i form av
lämnande av lokaler, men totalen visar på att det blir en kostnad för utlokaliseringen för nämnden
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om inte kommunfullmäktige tillför medel.
•

Den i kommunfullmäktiges Mål- och resursplan beslutade ramsänkningen på -17 miljoner kronor
från 2022 innebär dock att för att nå en ekonomi i balans framåt behöver ytterligare åtgärder beslutas
och vidtas.

Åtgärder
Nämnden har vid några tillfällen under 2020 tagit beslut utifrån nedanstående protokollsutdrag. Bilden ovan
visar en sammanfattning över beslutade åtgärder.
•

IAN 2020-00007-24

•

IAN 2020-00007-51

•

IAN 2020-00224-172

Åtgärdsplanen för 2021 är på sammanlagt 41,1 miljoner kronor. Med åtgärdsplanen beräknades nämndens
underskott 2021 bli -10 miljoner kronor. Utifrån nuvarande prognos kommer förvaltningen att göra
besparingar på 32 miljoner kronor. Då återstår att totalt spara, inklusive tidigare prognosticerat underskott,19
miljoner kronor. Till det ska läggas ytterligare 11 miljoner kronor som beror på kostnadsökningar, minskade
intäkter m.m. Detta kommer att analyseras ytterligare. Totalt prognosticerat underskott är 30 miljoner kronor
för år 2021. Till detta ska också läggas den av kommunfullmäktige aviserade ramminskningen på 17
miljoner kronor för 2022. För att komma i ram till och med 2022 krävs då besparingar på totalt 47 miljoner
kronor.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag
Med utgångspunkt från sitt reglemente (Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i
Sundsvalls kommun, KF-2019-11-25 § 229) har kultur- och fritidsnämnden definierat sitt grunduppdrag på
följande sätt:
Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Syftet är
att skapa livskvalitet för medborgarna och göra Sundsvall till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Detta
genom egen verksamhet inom områdena idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom
bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa
trygghetsarbete, arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt
handläggning av lotteritillstånd.
Nämnden har även fastställt övergripande målsättningar för de åtta verksamhetsområden som ingår i
grunduppdraget.
Analys
På en övergripande nivå så har kultur- och fritidsnämnden genomfört grunduppdraget i begränsad omfattning
i rådande pandemi under årets första del med strikta begränsningar utifrån folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Hårdast drabbade är områdena inom scenkonst och bad men generellt har alla
inomhusaktiviteter inom idrott och kultur begränsats rejält även under ingången av detta år. Med
utgångspunkt i minskade restriktioner framåt så ser förvaltningen ändå positivt på möjligheten att genomföra
grunduppdraget på ett tillfredsställande sätt under senare delen av året.
Analys och bedömning bygger på statusbedömningar av drygt 500 aktiviteter, 40 verksamhetsmål och åtta
nämndsmål nedbrutna från grunduppdraget samt ett tjugotal indikatorer.
Satsning på cykel och äventyr på södra berget och samordningsvinsterna med investeringen i att lägga
samman lokalmässigt utspridda ungdomsverksamheter för äldre ungdomar gemensamt i gamla kårhuset är
positiva inslag i rådande pandemi. Även arbetet med ständiga förbättringar inom förvaltningen genom
satsningar på kompetensutveckling sker under pandemin. Några exempel på förvaltningsövergripande
utvecklingsinsatser är ett utvecklat arbete utifrån barnrättsperspektivet med barnchecklistor som genomsyrar
alla större förändringar i verksamheten. Även en bred satsning på ökad kompetens inom HBTQ området där
syftet är att skapa ett inkluderande och jämställt bemötande.
Volymrelaterade indikatorer som besök och passager kopplat till friluftsliv är fortsatt höga då folk rör på sig
utomhus i större utsträckning än innan Coronapandemin. Begränsad tillgänglighet för aktiviteter inomhus
som konsekvens av stängda bad och allmänna restriktioner kring besökare på inomhusanläggningar skapar
följdeffekter ekonomiskt för nämnden som finansierar 10-20% av verksamheten med externa medel. Största
negativa effekterna kommer av minskade intäkter för badhusen och inställda evenemang inom scenkonst.
Den första ekonomiska prognosen bedöms uppgå till -7,3 miljoner kronor och en åtgärdsplan kommer att tas
fram inför nästa prognos i delårsrapport 2 för att nå ett resultat enligt budget.
Nämnden befinner sig alltså i en tuff ekonomisk situation med krav på kostnadsminskningar för att motverka
intäktsbortfallet. Nämnden har dessutom en beslutad nettokostnadsminskning på 27,5 miljoner kronor som
ska infogas i nästkommande års budget där beslut tas löpande under året och kommer genomföras enligt
plan.
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Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

15,9

26,4

23,8

71,2

52,6

-18,6

Personalkostnader

-51,3

-54,6

-52,4

-157,3

-156,9

0,4

Verksamhetens övriga kostnader

-84,6

-91,2

-93,5

-280,6

-269,8

10,8

-1,9

-1,9

-2,2

-6,6

-6,5

0,1

-121,9

-121,3

-124,4

-373,3

-380,6

-7,3

124,5

123,3

124,5

373,5

373,5

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

0

2,6

1,8

0

0

-7,3

-7,3

Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

-0,3

-0,2

-0,3

-1,0

-1,0

0

Fritidsverksamhet

-71,5

-68,9

-71,3

-214,0

-224,5

-10,5

Kulturverksamhet

-44,8

-44,6

-43,6

-130,8

-134,9

-4,1

Individ- och familjeomsorg

-0,9

-0,7

-0,8

-2,4

-2,4

0

Politisk verksamhet

-0,6

-0,5

-0,5

-1,5

-1,5

0

Administration och övrigt

-3,0

-5,1

-6,7

-20,2

-12,7

7,5

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Räddningstjänst

Periodens resultat
Nämndens resultat efter fyra månader är positivt med 2,6 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande period
2020 är det en förbättring med 0,8 miljoner kronor.
Konsekvenserna av Coronapandemin har haft stor påverkan på nämndens ekonomi under de senaste tretton
månaderna. Stängning av nämndens verksamheter under pandemins första, andra och tredje våg har påverkat
intäktsutfallet märkbart. Efter fyra månader ligger intäkterna 7,9 miljoner kronor sämre än periodiserad
budget. Jämfört med fjolårets utfall efter första tertialen ligger utfallet 10,5 miljoner kronor sämre. Lägre
personalkostnad, timlön och övertidsersättningar har tillsammans med återhållsamhet vid inköp av varor och
tjänster bidragit till att förvaltningen hittills har kunnat redovisa positiva månads- och periodresultat.
Personalkostnaderna är 3,3 miljoner kronor lägre jämfört med förra årets första tertial och avviker positivt
med 1,2 miljoner kronor jämfört med periodbudget. Kostnaderna för sjukfrånvaron är 0,5 miljoner kronor
vilket är en minskning med 0,2 miljoner kronor jämfört med fjolårets period.
Köp av tjänster och varor är 5 miljoner kronor lägre än förra årets första tertial och avviker positivt med 8,6
miljoner kronor jämfört med periodbudget.
Nämnden har kompenserats med skattemedel för ökade lokalkostnader för Malandsbadet och städkostnader
på fritidsgården Centrumvillan. Förväntat årsutfall för lokaler och städning är nu på samma nivå som
tilldelad budgetram.
Prognos
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I första delårsrapporten bedöms helårsresultatet bli ett underskott om 7,3 miljoner kronor. Kulturverksamheterna förväntas få ett underskott på -4,1 miljoner kronor och fritidsverksamheterna -10,5 miljoner
kronor. Orsakerna till de stora underskotten är främst minskade intäkter för stängda badanläggningar och
uteblivna scenkonstarrangemang genom scenservice. Enheterna räknar med -20,7 miljoner kronor i uteblivna
avgifter/ersättningar när verksamheterna är stängda på grund av risk för smittspridning.
Inom administration/övrigt är prognosavvikelsen positiv med 7,3 miljoner kronor.
Framtida kostnad för Baldershovs racketcenters drift- och hyresavtal har budgeterats. Starten av
anläggningen kommer att skjutas fram i tiden och bidrar därmed delvis till täckning av minusresultatet som
förväntas uppstå inom kultur- och fritidsverksamheterna.
Intäkter från Himlabadets utomhusbad bidrar betydligt till verksamhetens årsutfall.
En bra och solig sommarperiod med många besökare medför goda förutsättningar att nå prognosresultatet
medan regn eller nya nedstängningar/begränsningar med anledning av Coronapandemin kommer att förvärra
läget att nå kalkylerad prognos.
Åtgärder
Förvaltningens åtgärder för att uppnå kommunens ekonomiska mål har varit allmän återhållsamhet vid inköp
av varor och tjänster. Behovet av timanställda samt ordinarie personalens övertid är betydligt lägre än
tidigare år vilket medför positiva ekonomiska avvikelser i personalbudgeten. Förvaltningen återkommer med
presentation av detaljerad åtgärdsplan i delårsrapport 2.
Förvaltningen jobbar enligt plan med beslut om fördelning av nettokostnadsminskning om 27,5 miljoner
kronor inför budget 2022. Fullmäktige tog beslut i MRP 2021-2022 med plan för 2023 och 2024 i juni om
realiserade nettokostnadseffekter om 300 miljoner kronor från och med 2022. Kultur-och fritidsnämndens
del i minskade skattemedel blev 27,5 miljoner kronor. Nämnden tog senare inför verksamhetsplanering 2021
ett inriktningsbeslut om hur detta ska fördelas mellan verksamheterna där förvaltningen jobbar med detta för
en budget i balans 2022.
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Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel, planering och utveckling av den fysiska platsen, Sundsvalls
kommun.
Analys
Coronapandemin– liten påverkan på verksamhet, stor påverkan på ekonomin
Sedan tidig vår 2020 har den globala Coronapandemin fått konsekvenser för stadsbyggnadsnämndens
verksamhet. Sundsvalls kommun har utifrån utbrottet av Coronapandemin beslutat att slopa avgifterna för
upplåtelse av mark för uteserveringar även under första halvåret 2021. Det gäller för såväl uteserveringar,
permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser. Dessa åtgärder, tillsammans med andra
konsekvenser, innebär stor påverkan på stadsbyggnadsnämndens budget.
Övrig påverkan är att majoriteten av kontorspersonalen arbetat hemifrån under större delen av året. Det
innebar initialt utmaningar gällande tekniska lösningar för distansmöten och ergonomi i arbetsmiljön i
hemmet. Det har även inneburit kostnader för att anpassa personallokaler och utöka antalet fordon för
personal som arbetar i fält. Inom vissa områden har arbetsbelastningen ökat markant, till exempel inom
bygglovsprövning, och inom andra områden har den minskat. Även om det fortsatt är en liten eller ingen
påverkan på nämndens olika verksamheter, så ställer det höga krav på förvaltningens omställningsförmåga
och på chefernas förmåga att styra, leda och prioritera under rådande läge där huvuddelen av medarbetarna
befinner sig på distans. Efterhand som pandemin fortsatt så har den psykosociala arbetsmiljön blivit en större
utmaning, främst just på grund av bristen på social kontakt för dem som arbetar på distans.
Nämndens ansvar för skötsel, planering och utveckling
Stadsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för att fler bostäder ska kunna byggas, såväl flerbostadshus
som småhustomter. Förvaltningen gör det möjligt för nya verksamheter och företag att etablera sig i
kommunen samt arbetar för att förbättra Sundsvalls infrastruktur för en växande befolkning. Det i sin tur
innebär att medborgarna får en modern, hållbar och attraktiv kommun med rätt förutsättningar för att
fortsätta växa. Att staden är ren och välskött är viktigt för stadens attraktivitet. Förvaltningen arbetar för att
skapa en attraktiv, trygg och inbjudande stad. En plats för liv och rörelse. Ett tecken på att det går åt rätt håll
är att konsultbolaget WSP rankar Sundsvall till att ha stadskärnan med bäst framtidsutsikter i Norrland.
Under året som gått har förvaltningen arbetat med att se över dess processer och digitalisera
bygglovsprocessen i ett första steg. I årets mätning i Öppna jämförelser (NKI) har mätningen av nöjdhet av
hur förvaltningen hanterar markupplåtelse stärkts från 69 till 76 och bygglov har sedan två år tillbaka ökat
från 53 år 2018 till 70 år 2020, (index 100).
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Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Verksamhetens intäkter

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

23,7

34,6

31,4

93,8

139,1

45,3

Personalkostnader

-30,8

-34,3

-29,0

-87,1

-85,5

1,6

Verksamhetens övriga kostnader

-56,1

-49,7

-59,4

-160,1

-198,0

-37,9

Avskrivningar

-22,7

-23,5

-21,9

-65,8

-71,8

-6,0

Verksamhetens nettokostnad

-85,8

-72,9

-78,9

-219,1

-216,2

2,9

73,0

79,4

73,0

219,1

219,1

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

0

-0,1

0

0

0

0

-12,8

6,4

-5,9

0

2,9

2,9

Skattemedel

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Infrastruktur

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

-78,0

-61,6

-69,3

-190,4

-187,9

2,5

Bostadsanpassning

-3,8

-3,3

-3,8

-11,3

-11,3

0

Kollektivtrafik/färdtjänst

-0,2

-1,8

-1,4

-4,1

-4,1

0

Politisk verksamhet

-0,6

-0,6

-0,6

-1,8

-1,8

0

Administration och övrigt

-2,7

-4,9

-3,8

-11,5

-11,1

0,4

Infrastruktur
Prognostiserad avvikelse visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Intäkterna är till viss del
konjunkturberoende och därmed finns en viss osäkerhet samt att de största ekonomiska effekterna av
Coronapandemin finns redovisade här. Övertagande av väg 562 (före detta E4) har sedan tidigare senarelagts
vad gäller drift och underhållsbehov och stadsbyggnadsnämnden återkommer med dessa behov inför
kommande MRP-arbete.
Bostadsanpassning
Ingen avvikelse prognostiseras i dagsläget. En lagändring som trädde i kraft 2018 har medfört en hårdare
bedömning av vem som har rätt till bidrag och vad man har rätt till bidrag för. Detta har medfört att antalet
bidragsberättigade minskat och därmed även utbetalade bidrag. Enligt lag om bostadsanpassning har
bidragstagaren rätt till bidraget oavsett om kommunen har eller kommer att överskrida sin budget för
bostadsanpassning. Kostnaderna är svåra att påverka då åtgärderna är behovsstyrda och lagreglerade.
Politisk verksamhet
I posten politisk verksamhet ingår bland annat arvoden, förlorad arbetsförtjänst, och utbildningar som är
kopplat till nämnden. Ingen avvikelse prognostiseras i dagsläget.
Administration och övrigt
Budgetmedlen som tabellen visar är för ledning och stabsresurser och förvaltningsövergripande verktyg och
processer. Prognostiserad avvikelse visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor och beror på en vakant tjänst.
Periodens resultat
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Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på -12,8 miljoner kronor för perioden januari - april 2021. För
samma period 2020 redovisades ett överskott på 6,4 miljoner kronor.
Skillnaden i intäkter på -10,9 miljoner kronor för 2021 jämfört med samma period för 2020 beror främst på
att
•

Verksamhetens kommuntransporter har överförts till kommunstyrelsen.

•

Parkering, lägre intäkter 2021 på grund av Coronapandemin.

Skillnaden i personalkostnader på 3,5 miljoner kronor jämfört med samma period för 2020 beror främst på
att:
•

Verksamheten för kommuntransporter har överförts till kommunstyrelsen

•

Vakanser och föräldraledigheter.

Skillnaden för verksamhetens övriga kostnader på -6,4 miljoner kronor jämfört med samma period för 2020
beror till största del på att:
•

Verksamheten för kommuntransporter har överförts till kommunstyrelsen.

•

Högre kostnader för vinterväghållningen under 2021.

•

Högre kostnader för bostadsanpassning under 2021.

Prognos
Prognosen för 2021 uppskattas till 2,9 miljoner kronor före justeringar/kompensation och utgör en
prognosförsämring med -7,5 miljoner kronor i jämförelse med månadsrapport mars. Anledningen till
försämringen beror främst på de negativa effekterna av Coronapandemin som till största del beräknas ha
effekt på verksamheterna året ut. Bedömning har gjorts i samråd med kommunstyrelsekontorets
ekonomiavdelning. Prognosförsämringen beror också på att utredningskostnader för planuppdraget
Katrinehill föreslås belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021. Försämringen vägs upp av positiva
poster som återhållsamhet vid inköp, vakanser och avslut av exploatering av kv. Linjearbetaren i Bosvedjan.
Några utmaningar/osäkerheter i driftbudgeten 2021 att ev. återkomma till under året:
•

Intäkterna är delvis konjunkturberoende; bygglovs- och planintäkter.

•

Vinterväghållningens budget – väderberoende.

•

Ökade drift- och underhållskostnader för offentlig belysning beroende på gammal anläggning då
nämnden inte fått de investeringsmedel man äskat för att byta ut de cirka 13 000 belysningsarmaturer
som berörs för att på så vis minska driftkostnaden. Driftkostnaden varierar mellan åren beroende på
det underhåll som behöver göras.

•

På grund av osäkerheter gällande Coronapandemin, kommer ekonomiska konsekvenser utredas
löpande och redovisas i kommande månadsuppföljningar, bland annat för slopade avgifter för
upplåtelse av mark och minskade parkeringsintäkter.
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Miljönämnden
Miljönämndens grunduppdrag
Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa. Målet är att nå
ett hållbart samhälle för framtida generationer. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som
förebygger skador på miljön och skyddar medborgarens hälsa och den biologiska mångfalden. En viktig
uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen
om foder och animaliska biprodukter och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Miljönämnden ska i övrigt genom samråd, yttranden med mera, bevaka miljö-, natur- och
hälsoskyddsintressen samt fullgöra annan delegering från kommunfullmäktige.
Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Verksamhetens intäkter

Budget ack

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

7,3

4,4

4,6

13,8

15,0

1,2

Personalkostnader

-9,0

-8,3

-8,4

-25,3

-25,5

-0,2

Verksamhetens övriga kostnader

-2,2

-2,5

-2,3

-7,0

-8,1

-1,1

Avskrivningar

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,1

0,1

Verksamhetens nettokostnad

-4,0

-6,4

-6,2

-18,7

-18,7

0

6,2

6,4

6,2

18,7

18,7

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

2,2

0

0

0

0

0

Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget 2021

Prognos 2021

Diff
budget/progn
os

-5,7

-6,3

-5,7

-17,2

-17,2

0,0

2,3

0,3

-0,1

-0,2

-0,2

0,0

-0,4

-0,4

-0,4

-1,3

-1,3

0,0

Skattemedel

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Nettokostnad per verksamhet,
mnkr
Miljö- och hälsoskydd
Övrig kommungemensam verksamhet
Politisk verksamhet

Periodens resultat
Miljökontorets resultat för perioden är ett överskott på 2,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket
avviker från budgeterat resultat som är beräknad till 0 kr. Avvikelsen kan delvis förklaras av de bidrag som
inkommit under årets första fyra månader och som ännu inte har har förbrukats.
Intäkterna för perioden översteg budget med 2,7 miljoner kronor, vilken dels beror på att nämnden under
perioden erhållit bidrag om 0,8 miljoner kronor för LOVA-projektet i Vikarn, 1 miljon kronor för
vinterkalkning som ej periodiserats, och 0,4 miljoner kronor från Kollektivtrafikstiftelsen och
Omställningsfonden som söktes under våren 2020 och som nu erhållits.
Personalkostnaderna för perioden överstiger budget med 0,6 miljoner kronor. Övriga kostnader överstiger
budget med 0,1 miljoner kronor, vilket har ringa betydelse.
De avvikelser som finns mellan utfallet för delår 1 år 2021 och delår 1 år 2020 är främst verksamhetens
intäkter av samma anledning som ovan nämnt. Detta ger även en lägre nettokostnad jämfört med delår 1 år
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2020. Den verksamhet som har avvikelse är övrig kommungemensam verksamhet vilket beror på ovan
nämnda intäkter.
Prognos helår
Prognos för miljönämnden är ett resultat i linje med budget men kan komma att ändras under året då det
redan vid första delåret är svårt att göra en exakt prognos. Intäkterna beräknas i nuläget överstiga budget med
ca 1,2 miljoner kronor då miljönämnden väntar bidrag på 0,6 miljoner kronor som kompensation för
trängseltillsyn. Nämnden har även sökt och fått bidrag på 0,8 miljoner kronor för LOVA-projektet i Vikarn,
medel som ännu inte har förbrukats. Den rådande pandemin kan sannolikt ge ett större intäktsbortfall till
följd av företagskonkurser och dessa är svåra att beräkna i nuläget.
Personalkostnaderna väntas överstiga budget med 0,2 miljoner kronor på grund av att miljökontoret håller på
att rekrytera 2 tjänster och 1 vikariat, varav 1 biträdande chef. Kompensation för delar av årets löneökning
väntas. Övriga kostnader i prognosen överstiger budget med 1,1 miljoner kronor vilket kan härledas till de
ökade bidragen och ökade kostnader för rekryteringar.
Miljökontorets ram minskas med 188 tusen kronor år 2021 på grund av att kontorets ekonom gått i pension
och inte kommer att ersättas. Ekonomiuppdraget kommer att utföras av Servicecenter ekonomi och det är i
nuläget oklart vad kostnaden för detta kommer att bli. Prognos för denna kostnad kommer uppskattas till
nästa månadsrapportering.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet vars uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare i syfte att motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, dvs
underåriga och de som på grund av nedsatt hälsotillstånd inte själva kan bevaka sina personliga, ekonomiska
och/eller rättsliga intressen. Verksamheten är lagstyrd och i föräldrabalken framgår de viktigaste
bestämmelserna hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn. Överförmyndarnämnden ansvarar för
överförmyndarverksamheten för Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun. Nämnden ska säkerställa
att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning.
Enligt lagstiftningen har nämnden även i uppdrag att fatta beslut, ansöka, yttra sig, genomföra utredningar,
rekrytera ställföreträdare, säkerställa att gode män och förvaltare erbjuds utbildning samt lämna statistik till
länsstyrelsen. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen och JO.
Ekonomisk analys
Resultaträkning nämnd, mnkr
Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

Verksamhetens intäkter

1,5

1,5

1,7

5,1

5,1

0

Personalkostnader

-4,3

-5,1

-4,7

-14,2

-14,2

0

Verksamhetens övriga kostnader

-0,9

-0,8

-1,1

-3,2

-3,2

0

Avskrivningar

0

0

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-3,7

-4,4

-4,1

-12,3

-12,3

0

Skattemedel

4,1

4,2

4,1

12,3

12,3

0

Finansiella intäkter

-

-

-

-

-

-

Finansiella kostnader

-

-

-

-

-

-

0,4

-0,3

0

0

0

0

Utfall ack

Utfall ack fg
år

Budget ack

Budget 2021

Prognos 2021

Diff
budget/progn
os

-3,7

-4,4

-4,1

-12,3

-12,3

0,0

RESULTAT

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Överförmyndarnämnden Mitt

Periodens resultat
Den totala budgeten är för 2021 uppdelad i olika aktiviteter. En analys av de olika aktiviteterna under
januari-april visar på både överskott och underskott.
Nämnden har under perioden hämtat ut arbetsdatorer för att underlätta arbetet på distans under rådande
omständigheter. Denna kostnad fanns inte med i budgeten som lagts för året och således har det skapat mer
utgifter än förväntat.
Överförmyndarnämnden har gått med ett litet överskott under perioden som ett resultat av både ökade
intäkter och minskade kostnader jämfört med budget. Det som kan komma att påverka nämnden under
resterande del av 2021 är en kostnad för digitalisering av alla nämndens tillsynsakter. Utrymmet för detta
finns budgeterat, men kostnaderna för detta har vid månadsskiftet april-maj inte börjat rulla in.
Kostnaden för Förvaltare och Gode män visar på ett överskott. 33% av året har passerat men redan har 40%
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av årets akter gåtts i genom. Det som skulle kunna äventyra detta överskott är om det på något sätt blivit en
sned fördelning på dessa 40%, där merparten av arvoden ska ha betalats av huvudmännen och nämndens
kostnader för arvoden skulle komma senare under året.
Intäkter för ensamkommande barn faktureras i efterhand, där varje kommun står för sina egna kostnader.
Den kommun som än så länge visat mer kostnader än ackumulerad budget är Ånge kommun.
Prognos helår
Överförmyndarnämnden Mitt lämnar en prognos för helåret som går mot budget. Prognos för
ensamkommande barn kommer i slutet av året att gå mot budget.
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Lantmäterinämnden
Lantmäterinämndens grunduppdrag
Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och
fastighetsregistrering samt verksamheter som hör till dessa områden. Nämnden utövar därigenom
huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten. Lantmäterinämnden ansvarar också för
kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister och fastställer adresser och lägenhetsnummer.
Analys
Sundsvall utvecklas och det innebär att det behöver skapas förutsättningar för fler bostäder,
verksamhetsområden samt ny infrastruktur som klarar av de nya behoven som uppstår.
Inom grunduppdraget fastighetsbildning handlägger Lantmäterimyndigheten för tillfället flera större
infrastrukturförrättningar, bl.a. fastighetsbildning för ny järnväg i Maland, Tunadal, Birsta mötesstation och
triangelspåret i Bergsåker. Dessutom handlägger myndigheten ledningsrättförrättning för åtta mils
kraftledningsgata för tryggande av eltransport från ny vindkraftspark som anlagts i norra delen av Sundsvalls
kommun, samt ledningsrättsförrättningen för utbyggande av kommunalt vatten- och avlopp efter
kommunfullmäktiges beslut om att utöka Sundsvall Vattens verksamhetsområde. Samtidigt handlägger också
myndigheten förrättningar för privat-, kommersiell mark samt andra typer av fastighetsutveckling.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Verksamhetens nettokostnad
per nämnd, mnkr

Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

Lantmäterinämnden

0,9

1,3

-1,2

-3,7

-1,2

2,5

Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor för aktuell period.
Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt högre intäkter än budgeterat där
bl.a. stora förrättningar påverkat intäkterna positivt.
2020 redovisades ett överskott på 2,6 miljoner kronor för samma period.
Prognosen för 2021 är på 2,5 miljoner kronor, en prognosförbättring på 2,5 miljoner kronor från mars
månad. Överskottet beror på att förvaltningen har vakanta tjänster samt att man har stora förrättningar som
påverkar intäkterna positivt.

Revisionen
Revisionens grunduppdrag
Kommunrevisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning följa upp och granska kommunens
verksamhet och ekonomi. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen består av sju förtroendevalda revisorer.
Kommunrevisionen har tilldelats skattemedel med 2,8 miljoner kronor för 2021. Revisorerna kommer att
fullgöra sitt uppdrag 2021 inom tilldelad budget.
Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Revision

Ack utfall

Ack utfall fg
år

Budget ack

Budget helår

Prognos

Diff Budget/
Prognos

-0,4

-0,6

-0,9

-2,8

-2,8

0
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Valnämnden
Valnämndens grunduppdrag
I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten ansvarar för
att genomföra allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.
Valnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd enligt vallag
(2005:837), övriga valförfattningar samt lag om kommunala folkomröstningar (1994:692).
Kommunfullmäktiges reglemente fastställt 2013-12-16 § 264 styr verksamheten.
Valnämnden ansvarar för att genomföra val till Europaparlamentet, riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för att genomföra nationella eller kommunala folkomröstningar.
Valnämndens uppgifter är att genomföra valprocessen effektivt och korrekt så att varje kommuninvånare får
förtroende för valprocessen och att valhemligheten garanteras i alla situationer. Genom det kommunikativa
arbetet ska Sundsvalls kommuns målgrupper få kunskap om valet.
Målgruppen ska veta att de kan rösta, var de gör det, och hur de gör det.
Valnämnden ska också svara för det material och de vallokaler som krävs för att genomföra valen, samt
rekrytera och utbilda röstmottagare och annan personal i valarbetet.
Hur val och folkomröstningar genomförs regleras genom flera lagar och förordningar;
· Regeringsformen (1974:152)
· Kommunallagen (1991:900)
· Vallagen (2005:837)
· Folkomröstningslag (1979:369)
· Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692)
· Lag med instruktion för Valprövningsnämnden (2012:880)
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Ack utfall fg
år

Ack utfall
Politisk verksamhet

-0,1

Budget ack
0

-0,2

Budget helår

Diff Budget/
Prognos

Prognos

-0,6

-0,6

0

De år det inte är allmänna val består nämndens kostnader av arvoden och hyra av förråd.
Under 2021 påbörjar nämnden planeringen inför de allmänna valen i september 2022. Valnämnden ser stora
utmaningar för vallokalerna vad gäller att skapa utrymme för insynsskydd under valet 2022.
Kostnaderna uppgår till och med april till 0,1 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 0,6 miljoner kronor.
Nämnden räknar med att hålla sig inom befintlig budget.
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Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken-koncernen
Koncernen
För Stadsbackenkoncernen har en separat och mer utförlig delårsrapport framställts. Det som redovisas här är
utdrag ur denna rapport.
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff Utfall – Budget
T1

Diff Prognos –
Budget 2021 helår

79,8

62,4

32,2

33,8

17,4

-1,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för koncernen för perioden uppgick till 79,8 miljoner kronor,
vilket var 17,4 miljoner kronor bättre än budget. Främsta förklaringen till avvikelsen var en
resultatförbättring i Mitthem på 15,7 miljoner kronor som beror på att största delen av underhållet som görs
är utvändigt på grund av coronapandemin och genomförs under sommarhalvåret. Det är därmed senarelagt
jämfört med budget och normala förutsättningar. Sundsvall Energi redovisade ett resultat som var 12,8
miljoner kronor sämre än budget, vilket främst berodde på ökade kostnader för utsläppsrätter och
värmeleveranser från SCA.
Resultatet för koncernen för 2021 prognostiseras bli 32,8 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor
sämre än budget. De flesta bolag uppvisar mindre avvikelser mot budget, däremot prognostiserar Sundsvall
Energi ett resultat som är 9,5 miljoner kronor sämre än budget (utdelning från Korsta Oljelager med 8
miljoner kronor i prognos och 3 miljoner kronor i budget är exkluderat). Främsta orsaker är ökade kostnader
för utsläppsrätter och värmeleveranser från SCA. Resultatförsämringen vägs till stor del upp av
resultatförbättringar i ServaNet (3,7 miljoner kronor), Midlanda Flygplats (3,0 miljoner kronor) och Korsta
Oljelager (2,5 miljoner kronor).
Väsentliga händelser
Den 8 februari beslutade kommunstyrelsen att lämna förslag till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda SKIFU:s fastighetsinnehav med syfte att minska låneskulden samt se över bolagets
ägardirektiv i samband med ett minskat fastighetsinnehav.
Den 22 februari beslutade kommunfullmäktige om att ge Sundsvall Vatten i uppdrag att genomföra en
utbyggnation av VA-nätet vid Njurundakusten. Investeringen bedöms uppgå till 900 miljoner kronor.
Riksdagen beslutade den 22 april om ett ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Det innebär att de
nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa
intäktsmöjligheter för nyttjande under denna reglerperiod och nästa, det vill säga fram till och med år 2027.
Sundsvall Elnät har ett outnyttjat utrymme inkl. indexuppräkning om ca 190 miljoner kronor. Det innebär att
bolaget har möjlighet att kunna öka priserna under kommande år och därmed kunna bidra till förbättrad
måluppfyllnad avseende Stadsbackens 100 miljoner kronors-program.
Coronapandemin har fortsatt påverka Stadsbacken negativt. Midlanda Flygplats AB har, precis som
flygbranschen globalt, drabbats mycket hårt vilket har medfört att intäkterna nästan helt har upphört. Övriga
bolags verksamheter uppvisar ännu inte någon betydande påverkan av pandemin. Coronapandemin kommer
att påverka samhället och Stadsbacken under lång tid. En utdragen pandemi skulle sannolikt inte bara
påverka Midlanda utan även riskera att få negativa konsekvenser för andra bolag som t.ex. SKIFU och
Mitthem. Ett slut för pandemin skulle minska de affärsmässiga riskerna för koncernen och även på lång sikt
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bidra till ökade volymer och intäkter för Midlanda Flygplats.
Om räntenivåerna normaliseras till en högre nivå medför det betydande kostnadsökningar för koncernen
eftersom koncernen har stora, långfristiga skulder. Den begränsade avdragsrätten får vid en högre räntenivå
större negativa konsekvenser.
Om rättspraxis, mot förmodan, utvecklas så att bolagens upplåning från kommunens internbank inte bedöms
vara affärsmässigt motiverat får även det stora konsekvenser.
Stadsbacken AB
Moderbolaget
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

-3,6

-4,6

26,5

22,7

1,0

3,8

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -3,6 miljoner kronor, vilket var 1,0
miljoner kronor bättre än budget. Främsta orsak var något lägre kostnader för ett antal rörelsekostnader än
budgeterat.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för helåret 2021 prognostiseras uppgå till 26,5 miljoner kronor,
vilket är 3,8 miljoner kronor bättre än budget. I prognosen och budgeten ingår en utdelning med 75,5
miljoner kronor från Mitthem. Justerat för utdelningen prognostiseras resultatet till -49,0 miljoner kronor,
vilket är 3,8 miljoner kronor bättre än budget. Främsta förklaringen till den bedömda resultatförbättringen är
lägre prognostiserade förluster i Midlanda Flygplats (3,1 mnkr) och Sundsvalls Hamn (1,2 mnkr) som
därmed ger lägre kostnader för nedskrivning av aktier i dotterföretag (3,6 mnkr). De finansiella kostnaderna
prognostiseras öka med 0,6 miljoner kronor. Främsta förklaringen är något högre ränta för de lån som
omsatts under perioden.
Sundsvalls Logistikpark AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
budget 2021 helår

-0,4

-0,6

-2,3

-1,8

0,2

-0,5

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Det ackumulerade resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för bolaget uppgår till -0,4 miljoner kronor,
vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på minskade
marknadskostnader i jämförelse med budget.
Helårsprognosens resultat uppgår till -2,3 miljoner kronor jämfört med budget -1,8 miljoner kronor.
Skillnaden på -0,5 miljoner kronor beror på ökade räntekostnader till följd av att byggnationerna i Petersvik
går fortare än tidigare planerat vilket kommer att öka kapitalbehovet under året.
Väsentliga händelser
SCA:s beslut om investering i en ny hamndel samt kaj är taget. Detta säkerställer tidigare kalkylerad
avsättning av bergmaterial.
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Mitthem AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

18,6

3,0

38,0

38,0

15,6

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 18,6 miljoner kronor, vilket
är 15,6 miljoner kronor högre än budget.
Intäkterna följer i stort budget. I och med att Mitthem hade ett två-årigt avtal med Hyresgästföreningen var
årets hyreshöjning redan klar i samband med budget 2021.
Kostnad för underhåll har ökats med 3 miljoner kronor i prognosen för att täcka upp för kostnadsökningar,
främst för snöröjning/sandning samt ökade sopkostnader.
Väsentliga händelser
Mitthem drabbades av en större brand i början av april. Två trapphus är fortsatt evakuerade och arbete med
sanering, provisoriskt tak samt att få till godkänd ventilation pågår. Många kommer att få återvända hem i
början av maj. I några lägenheter är skadorna omfattande och återställning kommer att ta lång tid.
Uppskattad kostnad för branden är minst 6 miljoner kronor.
Drakfastigheter har sagt upp flera stora lokalkontrakt. På Vänersborgsvägen pågår ombyggnation från ett
gruppboende till vanliga lägenheter. Bruksgården samt Björkbacken kommer att lämnas under hösten 2021.
Även Skönsmohuset ska avvecklas, där är dock tidplanen mer osäker. Återställning av lokalerna kommer att
påbörjas så fort som möjligt vilket kommer påverka bolaget under 2022, både genom hyresbortfall av lokaler
men även genom investeringar.
Bygget i Njurunda är i stort klart med inflyttning i slutet av maj. Byhöjden följer tidsplan samt budget.
Bygglov för Byhöjdens etapp 3 är inlämnat.
Sundsvall Vatten AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

-1,1

0,9

-1,3

-1,3

-2,0

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Bolaget redovisar för perioden ett negativt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -1,1 miljoner
kronor, vilket är 2,0 miljoner kronor lägre än budget. Bolaget har under första delåret haft lägre intäkter i
kombination med högre kostnader än budgeterat. De lägre intäkterna beror främst på minskad
vattenförbrukning hos småhus och flerbostadskunder. Totalt är intäkterna för perioden 1,3 miljoner kronor
lägre än budget. Bolaget räknar dock med att under resterande del av året möta effekten av den minskade
förbrukningen med högre övriga intäkter.
De externa kostnaderna är 2,4 miljoner kronor högre än budget, vilket huvudsakligen beror på ett flertal
vattenläckor som medfört högre kostnader. Vissa säsongskänsliga kostnader så som energikostnader är också
högre, men betraktas som en tillfällig kostnadsökning som förväntas utjämnas under året.
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Kostnaderna för resurserna från MSVA är 2 miljoner kronor lägre än budget vilket kan relateras till lägre
personalkostnader som en följd av pausade rekryteringar och lägre löneökningar än budgeterat.
Kapitalkostnaderna är 0,7 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på högre
avskrivningskostnader under perioden.
På helåret förväntas bolaget nå det planerade negativa resultatet på 1,3 miljoner kronor, för att återföra
tidigare års överskott till VA-kunderna. En fortsatt minskad vattenförbrukning för bolagets kunder sänker
intäktsförväntningarna med 2,2 mnkr på helårsbasis, men vår ambition är att möta de minskade intäkterna
med ökade entreprenadintäkter, lägre energikostnader och medvetna kostnadsbesparingar.
Väsentliga händelser
I slutet av februari beslutade kommunfullmäktige om ett nytt verksamhetsområde längs med
Njurundakusten. Utöver alla praktiska förberedelser pågår detaljprojektering av ledningsnät och
pumpstationer. Bygglov har beviljats för en etableringsyta för bodar, mellanlagring och masshantering.
Nytt tillstånd har erhållits för Essviks avloppsreningsverk vilket är en förutsättning för att kunna gå vidare
med byggnationen av överföringsledningarna för Njurundakusten.
Pilotförsök pågår vid Wifsta vattentäkt, vilket är ett led i att hitta en behandling av råvatten för att det ska
harmonisera med vattnet i Grönsta. Åtgärden är viktig för att möjliggöra ”Visionen ringen”, som är en
strategiskt långsiktig vision om att säkra dricksvattenförsörjningen.
Arbetet med den nya ventilkammaren vid Skepparplatsen fortskrider och ska enligt tidsplanen vara färdig
innan årsskiftet.
Ledningsomläggningen för sista etappen av Malandstriangeln beräknas vara klart innan semestern 2021. Det
rör sig om en 2km lång huvudledning för vatten samt spillvatten som flyttas och medför även omläggning av
mindre ledningar samt flytt av en pumpstation. Etappen sträcker sig från östra sidan av Norra vägen i höjd
med Sköns Kyrka till Johannesdals industriområde.
Reko Sundsvall AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

3,5

0,4

0,5

0,5

3,1

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 3,5 miljoner kronor, vilket
är 3,1 miljoner kronor högre än budget. Det starka resultatet kan härledas till att bolaget har en mycket
säsongsvarierad verksamhet, där den största arbetstoppen kommer under maj till oktober samtidigt som
intäkterna är mer jämt fördelade över året.
Bolaget har under perioden haft lägre kostnader än budgeterat, vilket främst beror på mindre mängder
insamlat avfall jämfört med avfallsverksamhetens högsäsong som sträcker sig från maj till oktober. Det, i
kombination med färre tömningar av slambrunnar samt mindre mängd insamlat avfall från fritidshus och
återvinningscentraler, har totalt sett resulterat i lägre kostnader.
Under föregående år uppmärksammades en trend med lägre mängder insamlat avfall kombinerat med en
kraftig ökning av besökarantal på bolagets återvinningscentraler, vilket ledde till ökade kostnader. För att
minska risken för en liknande situation i år har kostnadsreduktioner införts.
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Väsentliga händelser
Under perioden har bolaget påbörjat åtgärd 3 i avfallsplanen, vilket innebär att utreda behov av att lämna
grovavfall. Inledningsvis handlar det om att kartlägga hur många företagare som besöker bolagets
återvinningscentraler (som enbart är till för privatpersoner), istället för att nyttja exempelvis Sundsvall
Energis anläggning vid Blåberget.
Sundsvall Energi AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

30,0

42,9

32,7

37,2

-12,9

-4,5

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden på 30 miljoner kronor, vilket
är 12,9 miljoner kronor lägre än budget.
Intäkterna för första delåret uppgick till 18 miljoner kronor högre än budget, där bland annat intäkter för
värme, elhandel, återvinning och energitjänster är högre än budget. De totala kostnaderna för första delåret är
31 miljoner kronor över budget. Största orsaken är ökade råvarukostnader som ökat med 18 miljoner kronor
jämfört med ackumulerad budget, vilket främst kan förklaras av låg utetemperatur under det första delåret,
begränsad effekt på avfallspannan till följd av bränslebrist, begränsade spillvärmeleveranser från Ortviken
efter nedläggningen av pappersbruket, samt skenande marknadspriser på utsläppsrätter.
Väsentliga händelser
Året började precis som 2020 slutade med en mycket hög drifttillgänglighet på avfallspannan som
överträffade målet, vilket tyder på en lyckad revision.
I januari kom beslutet att Mark- och miljödomstolen ger Sundsvall Energi tillstånd att höja den tillförda
effekten av avfallsförbränningsanläggningen vid Korstaverket samt att genomföra de om och tillbyggnader
som behövs för den planerade ändringen. I samband med det upphävde Mark-och miljödomstolen tillståndet
till fortsatt drift av den äldre avfallseldade ångpannan. Under februari tecknades avtal med leverantörer och i
samband med underhållsstoppet av pannan i september kommer effektökningen att genomföras.
Bolagets första digitala kvalitets- och miljörevision genomfördes i februari där resultatet visade på fyra
avvikelser och sju förbättringsförslag som alla i dagsläget är registrerade och återkopplade med åtgärdsplan.
Det nya fjärrkylnätet i Sundsvall fortsätter att växa fram. Under årets första tertial lades ledningar i
Sundsvalls innerstad, längs Sjögatan, Universitetsallén och Idrottsparken.
I februari driftsattes den nya pelletspannan i Kvissleby – en viktig pusselbit i fjärrvärmeutbyggnaden mellan
Kvissleby och Njurundabommen. Den nya pannan levererar till 100 procent fossilfri värme. Enligt plan ska
den nya ledningen som kopplar ihop Njurundabommen med nätet i Kvissleby vara klar för drift hösten 2022.
Förhandlingar pågår med SCA avseende fortsatta värmeleveranser för 2022 och framåt.
I april upprättade miljökontoret en polisanmälan avseende misstanke om miljöbrott gällande utsläpp av
förorenat vatten genom att en anläggning/dike för uppsamling av yt- och dräneringsvatten inte blivit utförd
med tätningar på sådant sätt som angivits i projekteringen av anläggningen. Åtgärd har vidtagits i samband
med upptäckten och fortsatt arbete av liknande karaktär kommer förstärkas med utökade kvalitetskontroller.
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Korsta Oljelager AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

4,0

1,0

6,0

3,0

3,0

3,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för bolaget under tertial 1 uppgår till 4 miljoner kronor, vilket
är 3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för första delåret är 3 miljoner kronor högre än budget vilket
beror på gynnsammare marknadssituation för inlagring av oljeprodukter än budgeterat. Inlagringen har under
delåret varit acceptabel men fallande och var 2021-04-31 fyllda till drygt 34%.
Väsentliga händelser
Bolaget har under första delåret haft lagringsutrymmena uthyrda till extern part med ett hyresavtal som
sträcker sig till 2022-12-31. Bolaget fortsätter även utreda hur anläggningen kan utvecklas till nya
användningsområden samt hur bergrummen ska hanteras vid framtida avveckling.
Sundsvall Elnät AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

23,9

18,2

34,5

34,0

5,7

0,5

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 23,9 miljoner kronor, vilket
är 5,7 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna från nättjänster är cirka 6 procent högre än förra året trots
att ingen prisförändring är genomförd. Inledningen på året var avsevärt högre än föregående år vilket är
förklaringen till den relativt stora skillnaden mellan årets intäkter och föregående års intäkter för samma
period. Kostnaderna för perioden överstiger också budget.
Väsentliga händelser
26 februari 2021 meddelade förvaltningsrätten i Linköping sin dom angående elnätsföretagens intäktsramar
2020-2023. Domen, som är unik, innebar full framgång för elnätsföretagen. Ei har dock valt att överklaga
domen och vi följer noggrant fortsatt arbete.
22 april 2021 fattade riksdagen beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Det innebär att de
nätföretag som har ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för reglerperioden 2012-2015 ska
kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande under denna reglerperiod och nästa, det vill säga fram
till och med år 2027. Sundsvall Elnät AB har inte nyttjat hela utrymmet och kan därför ta del av dessa
intäktsökningar, vilket bolaget kommer att göra.
En ny DSO-organisation har upprättats inom EU. Det skedde formellt genom EU-förordningen 2019/943 om
den inre marknaden för el. Den nya EU-enheten för elnätsbranschen, EU DSO Entity, kommer att utforma
det regelverk som nätföretagen framöver ska leva med. Val till de 27 styrelseplatserna sker under våren
2021.
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ServaNet AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

0,9

-2,1

5,5

3,2

3,0

2,3

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 0,9 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner
kronor högre än budget vilket visar på att året har börjat bra med fortsatt fin tillväxt på de återkommande
intäkterna. Engångsintäkterna från framförallt anslutningar är som förväntat i avtagande. Prognosen för dessa
kvarstår som budgeterat. Det betyder att bolaget höjer prognosen för helårsresultatet jämfört med budget.
Kostnaderna ligger i nivå med budget men här syns en tendens uppåt, framförallt kopplat till stora projekt på
IT-sidan.
Väsentliga händelser
Under det senaste året har det framgått att det behövs cirka.22 miljarder kronor för att nå de nationella
bredbandsmålen och det är 650 miljoner kronor i bidrag avsatt från staten under den kommande
treårsperioden. Denna betydande differens gör att bolaget försöker göra tilltalande finansieringslösningar för
kunderna så att man kommer så långt som möjligt med utbyggnaden utan bidrag. Detta är dock långt ifrån en
totallösning, bidragspengar behövs i större omfattning för att målen ska nås. Under pandemin har staten
avsatt ytterligare 1,4 miljarder kronor till bredbandsutbyggnaden 2020 och ytterligare 800 miljoner kronor
till 2021. Det är ytterligare ett steg mot de 22 miljarder kronorna. Men mycket kvarstår, och de som får ta del
av dessa pengar är de som får flest anslutningar för pengarna, vilket medför att det inte alltid är den glesaste
glesbygden som får bidraget.
SKIFU AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

9,4

10,8

32,8

34,4

-1,4

-1,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9,4 miljoner kronor vilket är 1,4
miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att driftkostnaderna för igångsättningen av
markvärmen på Resecentrum blivit högre än beräknat.
Intäkterna för perioden var 50,9 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen
kan främst förklaras av en differens på 1,3 miljoner kronor som beror på ej periodiserad budget för intäkter
på Resecentrum, där utfallet kommer först i augusti. Kostnaderna för perioden blev 35,5 miljoner kronor,
vilket är 1,0 miljoner kronor över budget där den främsta orsaken är driftkostnaderna för uppstarten av
markvärmen på Resecentrum som översteg budget med 0,9 miljoner kronor. Driftskostnaderna har i
uppstarten överstigit den beräkning som gjordes tidigt i projektet (beräknad årskostnad cirka 1 Mkr), SKIFU
utreder nu varför och arbetar på att injustera systemet med ambitionen att på sikt kunna sänka kostnaden.
Prognos 1 visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 32,8 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner
kronor lägre än budget. Det faktiska utfallet för driftskostnaderna för markvärmen på Resecentrum var svåra
att förutspå och har medfört en högre prognos, 2,0 Mkr. En del av detta har hämtats igen under året genom
bland annat minskad underhållspost.
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Väsentliga händelser
I början av året beslutade kommunen om att tillsätta en utredning av SKIFUs fastighetsinnehav för att utreda
eventuella avyttringar av tillgångar i syfte att öka koncernens soliditet.
Sundsvalls Hamn AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

1,0

-0,9

-0,6

-1,8

1,9

1,2

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1,0 miljoner kronor för första delåret,
vilket är 1,9 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för perioden uppgår till 10,7 miljoner kronor och är
1,6 miljoner kronor över budget, vilket främst beror på tillkommande oljeanlöp samt ökade fartygs- och
varuhamnsavgifter. Kostnaderna uppgår till 9,7 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än budget
och beror till stor del på minskade underhållskostnader för bogserbåtsverksamheten.
Väsentliga händelser
SCAs snabbt ändrade planer för Ortviken innebär ett stort tapp för hamnen vilket är svårt att parera på ett sätt
så att verksamheten inte påverkas.
Bolaget har under perioden fortsatt arbeta med ny containerkaj och logistikpark.
Under perioden har även arbete pågått med aktörer inom hamnområdet för att effektivisera användandet av
befintliga magasin och uppställningsytor i hamnen för att möta det ökade godsflödet.
Sundsvall Oljehamn AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff.
PrognosBudget
2021 helår

1,6

1,7

3,8

4,1

-0,1

-0,3

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar för första delåret ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 1,6 miljoner kronor,
vilket är 0,1 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna för perioden uppgår till 3,4 miljoner kronor och är
0,2 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst beror på minskade intäkter för varuhamnsavgifter.
Kostnaderna för perioden uppgår till 1,8 miljoner kronor och är 0,1 miljoner kronor lägre än budget och
beror främst på lägre fastighetskostnader.
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

2,7

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
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Avvikelser mot budget beror delvis på minskade personalkostnader och omkostnader samt att intäkt för
indexuppräkning är bokförd i sin helhet i april 2021
Väsentliga händelser
Bolaget har fått ett nytt ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 26 april 2021 och med ett
minskat anslag på 700 tusen kronor från 2022.
Midlanda Fastigheter AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

0,2

0,09

-41,5

-44,6

0,11

3,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden på 0,2 miljoner
kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor högre än budget och beror främst på vidarefakturering av fastighetsskatt
av tidigare försåld mark till NP10 vilket ej var budgeterat.
Bolagets negativa resultat i budget och prognos är relaterade till nedskrivning av aktier i dotterbolag
eftersom Midlanda Fastigheter äger och förvaltar bolaget Midlanda Flygplats och de elimineras på
koncernnivå. De har därmed ingen effekt på koncernens resultat i budget och prognos.
Prognosen är justerad med debiterad fastighetsskatt till NP10 samt nedskrivning dotterbolag i samma
omfattning som dotterbolagets prognostiserade resultat för period T1, ingen hänsyn tagen till eventuellt
koncernbidrag.
Väsentliga händelser
Coronapandemin har fortsatt drabba flygplatsen hårt, med minimalt med trafik och inga passagerarvolymer
att tala om. För ytterligare information se bolagsrapport Midlanda Flygplats AB.
Den 26 februari kungjordes ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid SundsvallTimrå Airport via Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Förfarandet i domstol bedöms fortgå
under större delen av 2021.
Under perioden har arbete fortsatt för att se över möjligheten att överlåta driften av flygplatsens
avloppsreningsverk. Detaljplanering för området där avloppsreningsverket är planerat är under uppstart.
Midlanda Flygplats AB
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff.
PrognosBudget
2021 helår

-15,2

-16,1

-41,6

-44,6

0,9

3,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden på -15,2 miljoner
kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva differensen beror framförallt på lägre
driftkostnader för perioden, men också på att flygplatsen erhållit betydligt högre ersättning för
beredskapstjänst än budgeterat.
Bolaget har ett fortsatt tufft läge vilket till stor del är kopplat till den pågående pandemin. Antalet rörelser har
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minskat med 64 procent och passagerarvolymerna med 99 procent jämfört med föregående år.
Från 1 maj går samtliga medarbetare upp på ordinarie tjänstgöringsgrad då flygplatsen inte uppfyller de krav
som ställs från Tillväxtverket för att ansöka om korttidsstöd. Flygplatsens medarbetare har blivit erbjuden en
80/90 lösning från 1 maj fram till den 25 juni. Några medarbetare har antagit erbjudandet.
Luftfartsintäkterna exklusive extra öppethållande är närmare 30 procent lägre än budget, vilket beror på att
trafiken inte kommit igång som planerat på grund av den pågående pandemin och försening med
vaccinationer. Intäkter för extra öppethållande är betydligt bättre än budgeterat vilket framförallt är kopplat
till ett bättre avtal om beredskapstjänst. Luftfartsintäkterna för 2021 är närmare 50 procent lägre jämfört med
2020, vilket beror på att flygplatsen i början av år 2020 hade trafik med både SAS och BRA.
Även övriga intäkter har påverkats negativt då det i princip inte varit/är någon trafik på flygplatsen. De
kommersiella intäkterna är närmare 15 procent lägre jämfört med budget. Det är framförallt intäkterna för
parkering, reklam och utbildning som påverkats negativt.
De externa driftkostnaderna är lägre jämfört med budget, vilket beror på minskade kostnader för
banavisningsmedel, glykol för avisning av flygplan och lägre kostnader för främmande tjänster. Även
personalkostnaderna är lägre jämfört med budget, vilket framförallt beror på en återbetalning av
arbetsgivaravgifter efter att en rättning gjorts av arbetsgivaravgifterna för perioden mars till juni år 2020.
Väsentliga händelser
Under perioden januari – juni har Trafikverket på uppdrag av Näringsdepartementet upphandlat trafik på
sträckan Örnsköldsvik – Sundsvall – Stockholm och omvänt. Sundsvall Timrå Airport har inte fått bekräftat
om Näringsdepartementet kommer att göra någon ny upphandling som sträcker sig över sommarmånaderna,
men ägarkommunerna kommer troligtvis att uppvakta Näringsdepartementet och Trafikverket för att
säkerställa trafik på samma sträcka även under sommaren 2021.

Övriga bolag och kommunalförbund
Norra Kajen Exploatering AB
Verksamheten har två inriktningar, dels att hyra ut och förvalta det fastighetsbestånd som bolaget äger och
dels att planera för en omdaning av hela området till ett strandnära bostads- och verksamhetsområde där
staden successivt utvidgas från centrum.
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021

Prognos 2021 helår

Budget 2021 helår

Diff. Utfall Budget
T1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår

6,9

2,0

5,9

5,9

4,9

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Prognosen för rörelseresultatet för bolaget för helåret 2021 är cirka 5,9 miljoner kronor. I stort sett alla
lokaler är fullt uthyrd för närvarande.
Projektet omdaning av Norra Kajen
11 kvarter av totalt 20 har hittills sålt och betalats av köparna.
Avtal har skrivits med köpare på resterande nio kvarter.
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en stor del av kajbyggnationer, gator och parker i gällande detaljplan
samt kajen i kommande detaljplan 1A vid Beijertomten. Byggnaderna är nu rivna och markområdet sanerat.
MittSverigeVatten, Sundsvalls Energi och Sundsvall Elnät har investerat i ledningar som kan försörja
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samtliga kvarter i detaljplan 1B.
Scenkonst i Västernorrland AB
Scenkonst Västernorrlands verksamhet syftar till att bidra till måluppfyllelse i enlighet med såväl den
regionala kulturplanen som Sundsvalls kulturpolitiska strategi. För att i möjligaste mån åskådliggöra detta
bidrag presenteras verksamheten inom dans, film, musik och teater med utgångspunkt i bolagets
ägardirektivs fyra målområden: produktion, förmedling, främjande och utveckling.
Produktionsmålet:
Bolaget ska producera ett brett utbud av professionell dans, film, musik och teater som speglar samhällets
mångfald och som är tillgänglig i hela länet.
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021
5,7

Prognos 2021 helår
0

Diff. Utfall Budget
T1

Budget 2021 helår

2,6

0

Diff- Prognos
Budget 2021 helår

5,7

2,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Prognos för hela året, 2021
Bolaget visar ett resultat om 5,7 mnkr jämfört med budgeterat resultat om 0 tkr per april 2021. Prognosen för
hela året uppgår till 2,6 mnkr vilket är bättre än fastställd budget och beror främst på effekter av
coronapandemin.
Kostnads- och intäktsanalys
Eftersom det fortfarande pågår en pandemi har delar av produktionen inte kommit igång och inga offentliga
föreställningar har kunnat genomföras. Bolaget har haft färre frilandsanställda och betydligt lägre
turnékostnader än planerat. Hur intäkter och kostnader kommer att utvecklas under resten av året är rent
avhängigt hur pandemin utvecklas. Inte heller vet man i dagsläget hur eventuellt statligt krisstöd kommer att
fördelas
Svenska Kommun Försäkrings AB
Utfall T1 2021

Utfall T1 fg år

17,2

11,6

Prognos 2021 helår

Diff MRP-

15,6

0,0

Bolaget ägs tillsammans med Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättans, Trondheim kommun,
Helsingborgs, Örnsköldsviks och Umeå kommuner. Bolaget koordinerar och leder risk och
skadeförebyggande ansvar för delägarkommunerna. Sundsvalls kommun äger vid tidpunkten för bokslut
delår 1 2021 26,9 procent av aktierna i bolaget. Planerad nyemittering av aktier kommer att innebära att
Sundsvalls kommuns andel minskar under 2021. Försäkringsverksamheten pågår som planerat.
Medelpads Räddningstjänstförbund
Grunduppdrag
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar Sundsvall, Timrå och Ånge
kommuner.
Förbundets verksamhet utgår ytterst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagstiftningen inom
räddningstjänstens område är lagen (2003:778) om skydd mot
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olyckor (LSO).
Verksamheten
Verksamheten vid MRF har genomförts enligt planeringen i MRP 2021. Därtill har olika uppdrag
genomförts som är reglerade i lag. Grunderna för dessa uppdrag framgår av ägaruppdrag 2020 – 2023.
Arbetet med projekt Pandora har fortsatt under perioden. Det handlar om att utveckla en samverkansmodell
samt ett lokalsamarbete tillsammans med ägarkommuner och andra myndigheter. Nya lokaler avses byggas
för bland annat MRF på tre platser; i Sundsvall, Timrå och Liden. Projekteringsarbete pågår.
Förberedelser för att införa Räddsam Västernorrland pågår. Det gäller ett länsgemensamt samarbete
avseende ett gemensamt operativt ledningsystem för räddningstjänsterna i länet. En del i detta samarbete är
att inrätta en länsgemensam ledningscentral och en gemensam struktur för flera andra ledningsfunktioner.
Räddsam Västernorrland införs den 1 juni 2021.
Ekonomisk analys
Utfall T1 2021

Budget T1 2021
-2,3

Prognos 2021 helår
-1,2

Budget 2021 helår

0,3

0,0

Diff. Utfall Budget
T1
-1,1

Diff. Prognos
Budget 2021 helår
0,3

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Periodens resultat
Utfallet efter första delåret visar ett resultat på -2,3 miljoner kronor jämfört med budget för perioden som är 1,2 miljoner kronor. Helårsbudgeten är visar dock på ett nollresultat och periodens negativa budget är enbart
relaterad till säsongsvariation.
Prognos
Ett av de finansiella målen är att MRF ska nå ett resultat beräknat på 2 procent av grundramen sett i ett
treårsperspektiv. Ägarkommunerna har ställt detta mål bland annat för att MRF ska kunna finansiera sina
egna investeringar. För 2021 har direktionen beslutat om en budget med ett nollresultat och därmed frångå
det finansiella målet. Prognosen för 2021 är ett resultat på 0,3 miljoner kronor.
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4 Övrigt
Förklaringar och förkortningar
Anläggningstillgång
Tillgång avsedda att användas under lång tid; immateriella (goodwill mm), materiella (mark, byggnader,
maskiner med mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera).
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång beräknat utifrån förväntad nyttjandeperiod.
Balanskrav
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna (realisationsvinst ej
medräknat) ska vara större än kostnaderna.
Balansräkning (BR)
Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
Certifikat
Ett instrument för kortsiktig upplåning på penningmarknaden.
Driftredovisning
Redovisning av 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
Redovisning av kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa under
räkenskapsperioden.
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
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Annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte har
erhållits.
Komponentavskrivning
Olika avskrivningstider för investeringar som aktiverats enligt regler för investeringar och
komponentavskrivning och komponentindelning enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation.
Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.
Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal avses ett avtal enligt vilken en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad
period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Leasingavtal kallas ibland
hyresavtal, särskilt när det gäller leasing (hyra) av fastighet.
Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga, förmågan att betala skulder i rätt tid.
Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.
Minimileaseavgift
De betalningar, exklusive avgifter så som serviceavgifter och skatter, som ska erläggas av leasetagaren till
leasegivaren under leasingperioden med tillägg av eventuellt belopp som garanteras av leasetagaren.
Mål och resursplan
Kommunens budget med plan för verksamhetens mål och resurser. Mål och resursplanen beslutas av
kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.
Nedskrivning
Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet för tillgången minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning. Värdeminskningen måste vara bestående för att nedskrivning ska göras.
Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
Nettokostnad
Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.Finansieras med skattemedel.
Omsättningstillgång
Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning (RR)
Sammanställning över årets redovisade intäkter och kostnader.
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Ekonomiska begrepp
Förkortning

Förklaring

BUN

Barn- och utbildningsnämnd

FINU

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

KAA

Kommunalt aktivitetsansvar. Kommunen har enligt skollagen eller aktivitetsansvar för ungdomar som är
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildning.

KFN

Kultur- och fritidsnämnd

KF

Kommunfullmäktige

KTM

Kollektivtrafikmyndigheten

KS

Kommunstyrelse

LMN

Lantmäterinämnd

LOVA

Lokalt Vattenvård projekt

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mdkr

Miljarder kronor

Mnkr

Miljoner kronor

MN

Miljönämnd

MRP

Mål och resursplan, kommunens budget

RIKARE

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

RKR

Rådet för kommunal redovisning.

SALSA

Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser.

SBN

Stadsbyggnadsnämnd

SFB

Socialförsäkringsbalken. Innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar samt
andra ersättnings- och bidragssystem.

SFI

Svenska för invandrare

SKFAB

Svenska Kommunförsäkrings AB

SKIFU

Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, arbetsgivar- och intresseorganisation

SN

Socialnämnd

SOF

Socialtjänstförordning. Innehåller kompletterande förordningar till framförallt socialtjänstlagen

SOL

Socialtjänstlagen

