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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

2019

2018

6,9 %

4,9 %

-1,0 %

-0,4 %

2 007,0

1 880,8

3 008,1

2 969,0

-5 478,3

-5 310,1

-8 358,3

-8 148,1

4 208,6

4 034,4

6 051,9

5 808,2

Finansnetto, mnkr

-38,1

-21,3

-56,1

-98,2

Årets resultat

289,2

198,9

-57,8

-22,9

Tillgångar, mnkr

15 827,2

15 218,5

16 336,7

15 353,6

Skulder, avsättningar, mnkr

12 282,0

11 938,8

13 080,7

12 039,9

3 545,2

3 279,7

3 256,0

3 313,7

22,4

21,6

19,9

21,2

9,0

7,1

7,1

7,4

797,7

859,5

1 420,5

1 251,2

195

223

235

224

3,8

2,1

-1,7

-2,1

782,5

756,4

1 279,9

1 226,1

-4 626,2

-4 536,4

-7 124,9

-6 874,8

4 208,6

4 034,4

6 051,9

5 808,2

-0,7

23,8

67,7

22,4

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

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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Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

2019

2018

Resultat efter finansnetto exklusive
jämförelsestörande poster, mnkr

161,4

85,2

-29,5

-119,7

Resultat efter finansnetto, mnkr

161,4

85,2

-104,5

-119,7

Tillgångar, mnkr

13 663,9

13 188,8

14 050,9

12 875,2

Skulder, avsättningar, mnkr

10 744,5

11 292,8

11 292,8

10 012,7

2 919,4

2 947,7

2 758,0

2 862,5

2 942

2 778

2 714

2 387

38,6

47,7

44,8

41,0

21,4

19,6

19,6

22,2

Soliditet inklusive
pensionsåtaganden, %

6,1

5,7

4,9

5,6

Balanslikviditet, %

106

219

172

167

377,3

351,3

627,7

660,1

186

182

206

229

96

79

53
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Tillgångar, skulder och eget kapital

Eget kapital, mnkr
Nettolåneskuld
Nettolåneskuld / Skatteintäkter och
statsbidrag, %
Betalningsförmåga och stabilitet
Soliditet, %

Investeringar
Nettoinvesteringar, mnkr
Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna, %
Egenfinansiering av investeringar,%

Nyckeltal för har räknats om på grund av ny redovisningsprincip i och med ny redovisningslag (LKBR) 2019.
*exklusive jämförelsestörande poster.
** exklusive avgiftsdel, individuell del.
*** inklusive jämförelsestörande poster.

Kortfattad analys över den kommunala verksamhetens utveckling
Koncernen
Kommunkoncernen har oundvikligen påverkats av den pågående coronapandemin i samhället
på en rad olika sätt. Den sammantagna effekten på kommunkoncernens ekonomi är i nuläget
svårbedömd och prognosen för helåret innefattar en rad antaganden och osäkerhetsfaktorer.
Kommunkoncernens resultat efter andra delåret uppgår till 289,2 miljoner kronor vilket är
drygt 90 miljoner kronor bättre än föregående år (198,9 mnkr). Det förbättrade resultatet visar
en positiv bild vilket är glädjande men de många osäkerhetsfaktorer som spelar in innebär att
det är av största vikt att isolera engångseffekter under perioden och att titta på underliggande
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kostnadslägen. Kommunens positiva resultat får en skjuts av kraftigt ökade statsbidrag under
perioden till följd av pandemin. Det finns dock inga garantier för hur dessa statsbidrag
kommer att se ut framöver. Det höga underliggande kostnadsläget i de största nämnderna
utgör alltjämt en stor utmaning för organisationen. Stadsbackenkoncernen redovisar ett
positivt resultat på 132,2 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 46,5
miljoner kronor bättre än budget. Främsta förklaringen till avvikelsen är en stor
resultatförbättring i Mitthem (37,6 mnkr) vilket beror på en reavinst vid avyttring av
fastigheter (28,0 mnkr) samt lägre nedskrivningar (9,7 mnkr) än budgeterat. Även Korsta
Oljelager och ServaNet bidrar positivt till resultatförbättringen jämfört med budget med 10,6
miljoner kronor respektive 3,5 miljoner kronor. Resultatförbättringarna i dessa bolag
överväger försämrade resultat i SKIFU, Midlanda Flygplats och Sundsvall Vatten.
Kommunkoncernens prognostiserade resultat för helåret är i augusti avsevärt mer positivt än
den bild som gavs vid första delårets slut och visar nu på ett positivt resultat på 57,7 miljoner
kronor.
Kommunen
Kommunens resultat för de åtta första månaderna är drygt 160 miljoner kronor. Detta är drygt
75 miljoner kronor bättre än samma period under fjolåret och cirka 24 miljoner bättre än den
periodiserade budgeten. Trenden från de två senaste åren ser därmed ut att brytas och
prognosen pekar mot ett överskott på 145 miljoner kronor. På grund av coronapandemin finns
det dock flera osäkerhetsfaktorer i prognosen vilket gör bedömningen mer osäker än vanligt.
Skatteintäkterna bedöms minska ordentligt men täcks mer än väl upp av ökade statsbidrag.
Det finns också ett flertal verksamheter som bedömer att coronapandemin kommer att
påverka med antingen kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Samtidigt räknar de stora
verksamheterna (äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, grundskola och gymnasieskola)
med fortsatt högt kostnadsläge oräknat coronapandemin. Resultatet påverkas dock positivt av
många engångsfaktorer vilket innebär att det bakomliggande resultatet är sämre om dock inte
negativt.
Kommunens soliditet är fortsatt låg även om den har ökat sedan årsskiftet. Orsaken till den
låga soliditeten är för låga resultatnivåer under ett flertal år. Samtidigt har även stora
investeringar gjorts både inom bolagssektorn och inom kommunen vilket medfört att
kommunens sedan tidigare höga låneskuld har ökat de senaste åren. Denna trend är också
bruten i år vilket främst beror på avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien AB.
I juni beslutade kommunfullmäktige om en ny mål och resursplan som innebär krav på stora
besparingar i verksamheten framförallt från 2022 och framåt. Detta får 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
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Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin
Ingen kunde förutspå den världsomspännande pandemin som svepte över världen. Förutom att
skapa stort mänskligt lidande och påverkan på samhället drabbas naturligtvis också
kommunen kraftigt. Exakt hur det kommer att drabba kommunen nu och i framtiden är i
dagsläget svårt att bedöma. Det vi kan se nu är att BNP sjunker under 2020 vilket i slutändan
innebär minskade skatteintäkter för kommunen. Det innebär även ökade kostnader under året
för främst äldreomsorgen, men även andra verksamheter drabbas av ökade kostnader eller
minskade intäkter.
Staten har ersatt kommunerna med extra statsbidrag vilket innebär att de ekonomiska
konsekvenserna på kort sikt inte blivit kännbara, men vilka följder det får på längre sikt är
svårare att sia om. Säkerligen kommer kostnaderna för försörjningsstöd att öka och även
andra verksamheter kommer att drabbas. Kommunen kommer också att ytterligare behöva
stärka sin beredskap och samverkansförmåga med främst regionen för att kunna klara
eventuella nya vågor av smittspridning.
Logistikparken
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj om genomförande av en ny logistikpark i
Sundsvall. Effektiva och miljövänliga transporter är nödvändiga för att Sundsvalls växande
näringsliv ska fortsätta att 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 påbörjades under 2020. Logistikparken beräknas kunna tas i drift
2024. Investeringen bedöms av bolaget medföra stor samhällsnytta.
Stora varsel i Sundsvall
Under augusti/september har ett flertal företag i Sundsvall varslat om nedläggning av
verksamheter. Det största varslet lades i början av september av Svenska Cellulosa
Aktiebolaget SCA om att tryckpappersproduktionen vid Ortvikens pappersbruk kommer att
läggas ner. Totalt varslades 800 personer och fackliga förhandlingar inleddes under september
månad. Avvecklingen riskerar att få konsekvenser för underleverantörer och kringservice
vilket bedöms leda till fler varsel. Utöver detta har Smålandvillan och Casino Cosmopol fattat
beslut om att lägga ner verksamheten i Sundsvall. Sundsvalls kommun har påbörjat ett arbete
med tillsammans med berörda företag och andra samhällsaktörer för att mildra effekterna av
dessa varsel.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Finansiella mål
Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av
investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska
resultatet uppgå till minst tre 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 inte uppnås under året
Per sista augusti så är årets utfall 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatet brukar dock vara högre vid tertial två än vid årsskiftet. Prognosen för helåret
uppgår till 2,3 procent vilket ändå får ses som ett bra resultat även om det inte uppnår de 3
procent som målsättningen är. För att nå målet måste resultatet förbättras med 35 miljoner
kronor jämfört med nuvarande prognos. Detta är inte helt omöjligt då det finns en hel del
osäkra poster i prognosen och om dessa utvecklas i positiv riktning kan resultatet mycket väl
hamna över 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Indikatorer
Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och statsbidrag,
kommun

Innevarande
år
3,8 %

Föregående
år
2,1 %

Föregående
år -1
2,3 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

3%

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive
pensionsåtaganden) ska öka över tid och år 2020 uppnå 9 procent, år 2025
uppnå 15 procent och år 2030 uppnå 30 procent.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Soliditeten har ökat under året på grund av den positiva resultatutvecklingen men den
målnivån för soliditeten är inte möjlig att nå på grund av de låga resultaten 2018 och 2019.
Kommunen tappade ungefär 560 miljoner kronor under åren 2018-2019 jämfört med det
resultatmål som fullmäktige satt upp vilket medför att soliditeten inte kan uppnås.
Indikatorer
Soliditet inklusive pensionsåtagande
kommun

Innevarande
år
6,1 %

Föregående
år
5,7 %

Föregående
år -1
5,2 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

9%

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.
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Det innebär att kommunen de närmaste åren bör kunna ha en fortsatt god
betalningsberedskap.
Indikatorer
Betalningsberedskap kommun %

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1

Målsatt
utfall

182 %

153 %

174 %

100 %

Trend från
föregående år

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag) ska år 2020 uppgå till högst 60 procent, år 2025 högst 35
procent och år 2030 högst 20 procent.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Kommunens skuldsättningsgrad har under året minskat med 332 miljoner kronor, och är inte i
de nivåer som fullmäktige satt som maxgräns 2020. Orsaken till att skuldsättningsnivån inte
är så hög är att investeringsnivåerna har varit lägre än de beslutade.. För att uppnå en lägre
skuldsättningsgrad till 2025 så måste dock resultatnivåerna i kommunen öka samtidigt som
investeringsnivåerna sjunker. Inför mål och resursplan 2021-2022 så har alla beslutade men
ännu inte påbörjade investeringar prioriterats på nytt om de ska genomföras eller inte.
Indikatorer
Skuldsättningsgrad, kommun %

Innevarande
år
38,6 %

Föregående
år
47,7 %

Föregående
år -1
39,3 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

60 %

Prognossäkerheten ska vara god, högst en 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. Det är dock på grund av
coronapandemin extra stor osäkerhet vad gäller utfallet 2020 vilket gör att risken för att målet
inte uppnås är större än vanligt.
Indikatorer
Prognossäkerhet, kommun

Innevarande
år

Föregående
år
0,7 %

Föregående
år -1
1%

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

1%

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst 0,5 procent
avvikelse.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Budgetföljsamheten (utfall nettokostnad/budgeterad nettokostnad) är nästan i nivå med det
uppsatt målet i tertialbokslutet. Kostnadsökningarna har varit låga under året vilket medfört
att det totala budgetöverskridandet har minskat jämfört med fjolåret. Bedömningen är dock att
målet inte kommer att nås för helåret. Detta tros ett positivt resultat vilket främst beror på att
kommunen bedömer att de stora överskotten härrör sig från generella statsbidrag och
finansiellt netto.
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Indikatorer
Budgetföljsamhet, drift

Innevarande
år
0,7 %

Föregående
år
1,8 %

Föregående
år -1
2,1 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

0,5 %

Budgetföljsamheten beträffande investeringsprojekt ska vara god, högst noll
procent negativ avvikelse.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Det har inte varit möjligt att få fram någon riktigt bra indikator för att bedöma
måluppfyllelsen av detta mål. Det finns dock inga indikationer på någon avvikelse på de
investeringsprojekt som rapporterats under året varför budgetföljsamhet kan sägas vara god.
Därför kan man inte konstatera om avvikelse är högst noll procent.
Indikatorer

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1

Budgetföljsamhet, investeringar

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

0%

Årets resultat koncernen
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Årets resultat ska vara positivt. 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
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag för kommunkoncernen uppgår
vid andra delåret till 6,9% och överträffar därmed det satta målet på 4% i perioden. Det är
även klart högre än samma period föregående år (4,9%). Resultatet i andra delåret brukar
dock vara högre än vid årets slut och i prognos för hela 2020 bedöms måttet istället landa
kring 1%. Därav bedöms målet inte uppnås under innevarande år.
Indikatorer
Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och statsbidrag,
koncernen

Innevarande
år
6,9 %

Föregående
år
4,9 %

Föregående
år -1
2,3 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

4%

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive
pensionsåtaganden) för kommunkoncernen ska uppnå 9 procent.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Kommunkoncernens soliditet i augusti 2020 uppgår till 9,0% och uppnår därmed målnivån i
perioden. Prognostiserat resultat vid årets slut indikerar dock att soliditeten kommer att vara
lägre i årsbokslutet och målet bedöms inte uppnås vid årets slut.
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Indikatorer

Innevarande
år

Soliditet inklusive pensionsåtagande
kommunkoncern

9%

Föregående
år
7,1 %

Föregående
år -1
7,8 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

9%

Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala
intäkter) ska år 2020 uppgå till högst 100 procent;
Analys
Målet bedöms uppnås under året
Kommunkoncernens skuldsättningsgrad beräknas vid andra delåret till 97,7% och är därmed
lägre än målsättningen på en maximal skuldsättningsgrad på 100%.
Indikatorer

Innevarande
år

Skuldsättningsgrad, Koncern %

97,7 %

Föregående
år

Föregående
år -1

98,3 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

100 %

Prognossäkerheten ska vara god för kommunkoncernen, högst 1 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. Det är dock på grund av
coronapandemin extra stor osäkerhet vad gäller utfallet 2020 vilket gör att risken för att målet
inte uppnås är större än vanligt.
Indikatorer

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

Prognossäkerhet, koncern

Arbetsgivarpolitiska mål
En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att
tillmötesgå kompetensförsörjningsbehovet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad
plan för hur kommunen ska säkra kompetensförsörjningen.
Önskat resultat 2022: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag kan redovisa
resultat av arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Arbetet har påverkats av situationen med pandemin Covid-19. Det är därför osäkert huruvida
samtliga helägda bolag kommer att ha en upprättad plan för 2020.
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Indikatorer

Innevarande
år

Förekomst av
kompetensförsörjningsplan med
inriktning "omställning"

Föregående
år

Föregående
år -1

100 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

100 %

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
Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst
lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn. Skillnaderna i sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män ska ha minskat.
Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst
lika med genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner. Skillnaderna
i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha utjämnats
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Från och med mars månad 2020 har Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro ökat markant. För den
specifika månaden mars 2020 var kommunens sjukfrånvaro 10,5 %, vilket är långt över
normala nivåer. Detta bedöms bero på coronapandemin. Därefter har sjukfrånvaron månad för
månad succesivt minskat. Det kommer dock ta lång tid innan denna utveckling kan ses i
sjukfrånvarons utveckling för rullande 12 månader, vilket är målets indikator.
Måluppfyllelsen jämförs mot riksgenomsnittet för Sveriges kommuners sjukfrånvaro för år
2019 då Sveriges kommuners sjukfrånvaro inte var påverkade av coronapandemin.
Sammantaget innebär detta att kommunfullmäktiges önskade resultat för år 2020 inte bedöms
uppnås.
Indikatorer
Total sjukfrånvaro i procent av de
anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid

Innevarande
år
7,5

Föregående
år
6,6

Föregående
år -1

Målsatt
utfall
6,5

Trend från
föregående år
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Verksamhetsmål
Huvudprioritering: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna ska utjämnas
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020:
De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat.
Önskat resultat 2022:
En tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Kommunens huvudprioritering handlar om att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga
förutsättningar för att leva ett bra liv. Den socioekonomiska kartläggningen som gjordes 2018
visade på skillnader i levnadsvillkor idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna,
vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på.
För att kunna nå målet om att de sociala skillnaderna ska utjämnas beslutade
kommunstyrelsen i april 2019 att anta en plan för hur arbetet skulle fördelas. Enligt planen
kommer inte det resultatet av arbetet att följas upp förrän i mars 2021 vilket innebär att någon
uppföljning av målet inte kommer att göras i delårsrapporter och årsredovisningar förrän
tidigast årsredovisningen för 2020.
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
Önskat resultat 2020: Minst 85 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått
gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2022: Minst 90 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått
gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Analys
Målet bedöms uppnås under året
På grund av en dom i Kammarrätten i Göteborg som innebär att fristående skolors resultat är
sekretessbelagda så kommer Skolverket inte längre att publicera resultat kommunvis. Detta
innebär att det totala resultatet för Sundsvalls skolor inte är möjligt att få tillgång till.
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 till 83,6 procent vilket tyder på att trenden totalt sett går åt rätt håll.
Sundsvall ligger dock knappt efter rikssnittet som uppgår till 84,3 procent behöriga till
gymnasiet.
Andelen elever i Sundsvalls kommunala skolor som nått gymnasiebehörighet uppgår till 79,5
procent efter vårterminen 2020 vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Räknar
man med resultatet efter sommarskolan (som inte finns med i den officiella statistiken och
därmed inte kan jämföras) kan man se en fortsatt förbättring jämfört med tidigare år. Andelen
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som är behöriga till yrkesprogram efter sommarskola 2020 uppgår till 87 procent vilket är en
liten förbättring jämfört med föregående år (86 procent). Preliminära siffror visar dock att
resultatet i hela riket har höjts från 84,3 procent 2019 till 85,3 procent 2020 vad gäller andelen
före sommarskola.
För att nå målet 2020 krävs att andelen som når gymnasiebehörighet ska överstiga 85 procent.
Räknas sommarskolan med i denna bedömning så har den kommunala skolan uppnått målet.
Eftersom vi inte har tillgång till friskolornas resultat vet vi inte om totalen överstiger 85
procent, men tidigare år har alltid friskolorna haft klart högre resultat än de kommunala
skolorna vilket borde innebära att även inklusive friskolorna bör resultatet övergå 85 procent.
Indikatorer

Innevarande
år

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

Föregående
år

Föregående
år -1

83,6 %

82,1 %

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

79,5 %

78 %

75 %

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

87 %

86 %

82 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

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

Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra
år ska vara över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra
år ska vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner.

Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Någon ny bedömning för detta mål har inte gjort i denna delårsrapport utan nedanstående
bedömning baseras på 2019 års resultat.
Totalt har den så kallade genomströmningen, det vill säga hur många av de som påbörjade
gymnasiet som fullföljer inom fyra år minskat jämfört med tidigare år och därmed har
Sundsvall fjärmat sig från rikssnittet
Av de gymnasieelever i Sundsvalls kommunala gymnasium som inledde sina studier 2015
hade 63,7 procent tagit examen efter fyra år (rikssnitt 71,2 procent). Denna andel har de
senaste åren varit relativt konstant.
Genomströmningen ökade markant 2017 (startår 2013) då framförallt för friskolor i
Sundsvall. Resultatet planade dock ut för de som gick ut 2018 och det finns en försämring
2019 (startår 2015). Resultatet är långt ifrån kommunfullmäktiges mål att andelen ska ha ökat
till riksgenomsnittet 2020 och det finns i dagsläget inte heller något som tyder på att eleverna
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som går i skolan i Sundsvalls kommun skulle öka genomströmningen till nästa år
Andelen examina efter tre år vid Sundsvalls gymnasium har ökat något i jämförelse med
2019, både för högskoleförberedande program och yrkesprogram. Notera att dessa siffror
gäller de nationella programmen, alltså exklusive Introduktionsprogrammet (IM). Sundsvalls
gymnasiums resultat i relation till riket och till modellberäknade värden presenteras normalt i
årsrapporten. Preliminära nationella siffror visar att andelen examina ökat med mellan en och
två procentenheter också i riket som helhet.
Indikatorer

Innevarande
år

Andel elever (flickor, pojkar samt
totalt) som studerar på gymnasium i
Sundsvall som inom fyra år fullföljt
sin utbildning med gymnasieexamen
eller yrkesexamen.

Föregående
år
63,7 %

Föregående
år -1
66,1 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

71,2%

En likvärdig skola: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av
förskolans pedagogiska verksamhet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har ökat.
Basår 2018.
Önskat resultat 2022: den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för flickor och pojkar
har ökat.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
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 och 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 1,8 procentenheter medan riskgenomsnittet har
ökat med 0,8 procentenheter under samma tidsperiod.
Under åren 2017-2019 ligger andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamheten
ganska still och några stora förändringar kan inte ses. Någon ny statistik för 2020 kommer
inte finnas tillgänglig förrän tidigast i början av 2021.
Indikatorer
Andel barn 1-5 år inskrivna på
förskola

Innevarande
år

Föregående
år
87 %

Föregående
år -1
87 %

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

88 %

En trygg vård och omsorg: Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov
erbjuds en äldreomsorg av hög kvalitet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för kvinnor och män
i Sundsvall ligger på minst riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för kvinnor och män
i Sundsvall är lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner
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Analys
Målet bedöms uppnås under året
Några nya resultat för brukarnöjdhet finns inte för 2020 utan resultaten baseras på 2019 års
utfall.
De resultat som satts av kommunfullmäktige är redan uppnådda vad gäller brukarnöjdhet
bland kvinnor och män. Sundsvalls kommun ligger redan idag över riksgenomsnittet både
inom hemtjänsten och särskilt boende. Kvinnor inom särskilt boende är dock mer nöjda än
män. Den största förändringen har emellertid skett hos männen som numera är markant
nöjdare jämfört med föregående år.
Inom hemtjänsten är män mer nöjda än kvinnor med den hjälp/stöd de får. När det gäller
tryggheten ligger den på samma nivå jämfört med tidigare. Positivt är att Sundsvall ligger på
en högre nivå än riket.
Vid uppföljning av införandet av Skönsmomodellen kan förvaltningen konstatera att antal
olika vikarier har minskat inom ett boende samt hemtjänstområdena vilket förbättrar
kontinuiteten. När det gäller ett boende så har antalet vikarier ökat men detta beror på
sjukskrivningar samt att personal bytt tjänst. Vad gäller antalet vikariepass så har de ökat. Vid
dialog med verksamheterna så framkommer att man har ändrat sitt arbetssätt med att ta in
vikarier. En bedömning görs om en vikarie behövs en hel dag eller delar av en dag och det är
det sistnämnda som har ökat. Särskilda arbetsprinciper har tagits fram för arbetet och det följs
av dessa områden. Nominalvärdesintervjuer görs med varje ny brukare det vill säga vad som
är viktigt för brukaren i förhållande till den hjälp/stöd de får. Någon mätning av
personalkontinuiteten är dock inte gjord varför ingen bedömning kan göras hur den är i
jämförelse med riket som helhet.
Indikatorer

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1

Målsatt
utfall

Brukarbedömning helhetssyn särskilt
boende; totalt.

-

84 %

76 %

81%

Brukarbedömning helhetssyn,
hemtjänst; totalt

-

92 %

91 %

88%

Personalkontinuitet hemtjänst; totalt.

-

-

-
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Trend från
föregående år

Ett Sundsvall som växer: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och män i
Sundsvall
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: 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.
Önskat resultat 2022: Sysselsättning hos kvinnor och män i Sundsvall ska vara lika med eller
högre än jämförbara kommuner. Skillnader i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska
ha utjämnats.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Sysselsättningen i andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat de senaste åren och
enligt den senaste mätningen 2018 var utfallet är högre än riket. Sysselsättningen i Sundsvalls
kommun uppgick till 82,2 procent för andel förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år. Det

17
är en ökning med 0,4 procentenhet sedan 2017. Mellan 2013-2018 har sysselsättningen ökat
från 78,9 procent till 82,2 procent, (3,3 procentenheter). Utfallet för riket var är något lägre än
i Sundsvall men förändringstakten är ungefär densamma.
Skillnaderna mellan män och kvinnor har dock ökat jämfört med tidigare mätningar och
kvinnors sysselsättningsgrad ökar inte i lika hög omfattning som för män.
Målet som sådant kan därmed inte helt sägas har uppfyllts men antalet förvärvsarbetande är
dock på en hög nivå jämfört med riket vilket ändå får anses som en god nivå.
Indikatorer

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år,
andel; totalt.

82,2 %

Antal förvärvsarbetande i
åldern 20-64 år, andel,
Sundsvall, kvinnor

81,5%

Antal förvärvsarbetande i
åldern 20-64 år, andel,
Sundsvall, män

82,9%

Skillnad mellan kvinnor
och män

1,4%

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

79,5%

0,9%

Ett Sundsvall som växer: Företagen ska bli fler och växa både i staden och på
landsbygden.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: Nyetableringar av företag har ökat både i stad och på landsbygd.
Önskat resultat 2022: Andelen växande företag både i stad och på landsbygd har ökat jämfört
med 2018.
Analys
Målet bedöms inte uppnås under året
Andelen nyregistrerade företag i kommunen i förhållande till antal invånare har minskat de
senaste åren. I utfallet för 2019 låg Sundsvalls nyregistrerade företag per 1000 innevånare 1,1
lägre än riket totalt vilket är en något högre differens än 2018 då den uppgick till 0,5. Någon
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
Nyregistrerade företag kommun,
antal/1000 invånare

Innevarande
år

Föregående
år
5,1

Föregående
år -1

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

5,7

Ett hållbart Sundsvall: Sundsvalls kommun når de nationella målen om
begränsad klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Önskat resultat 2020: Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls kommun är i
enlighet med nationella målen 40 procent lägre än 1990.
Önskat resultat 2022: En fortsatt positiv trend i minskningen av utsläpp kan utläsas och
Sundsvall beräknas nå målen om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären.
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Analys
Målet bedöms uppnås under året
Utsläppstatistiken som beskrivs nedan är hämtad från den nationella emissionsdatabasen som
bygger på Sveriges officiella utsläppsstatistik. Statistiken är territoriell, det vill säga avser
utsläpp som sker inom Sundsvalls kommuns geografiska yta. Utsläpp vi ger upphov till på
andra ställen i världen genom exempelvis konsumtion som sker här, både offentlig och privat,
syns inte i denna statistik och ingår inte heller i målsättningarna.
Statistiken visar att de totala utsläppen av växthusgaser (omräknade till
koldioxidekvivalenter) i Sundsvalls kommun var 1 288 321 ton år 1990. Under 2018, som är
den senaste sammanställda utsläppsstatisktiken för Sundsvall, var utsläppen 638 526,5 ton,
det vill säga en minskning på drygt 50 procent. Utsläppsminskningen för hela landet under
samma period var betydligt lägre. Omräknat till ton koldioxidekvivalenter/ invånare och år
motsvarar det en minskning i Sundsvall på 53,5 procent.
Industri (energi och processer), egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt avfall (inkl.
avlopp) är de tre sektorer som bidragit till den betydande minskningen av växthusgasutsläpp
lokalt i Sundsvall. Övriga sektorer har ökat eller ligger på ungefär samma utsläppsnivå 2018
som 1990.
1990 stod sektorn Industri för 69 procent av växthusgasutsläppen i Sundsvall, samtidigt stod
sektorn för bara cirka 30 procent av växthusgasutsläppen på nationell nivå.
Effektiviseringarna i industrin har därför medfört en procentuellt sett betydligt större
utsläppsminskning lokalt i Sundsvall jämfört med på nationell nivå. Det nationella målet om
en utsläppsminskning på 40 procent till år 2020 från 1990 års nivåer, har till följd av detta
uppnåtts redan år 2012 i Sundsvall.
Lokala förutsättningar i Sundsvall, till exempel mängden industri, skiljer sig markant åt från
det nationella genomsnittet. Dessutom har kommunen liten eller ingen påverkansmöjlighet på
utsläppen från sektorer som industrin. På nationell nivå och EU-nivå finns helt andra
möjligheter att påverka dessa utsläpp genom skatter, lagar, förordningar och utsläppssystem.
Indikatorer
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton
CO2-ekv/inv

Innevarande
år

Föregående
år

Föregående
år -1
6,46

Målsatt
utfall

Trend från
föregående år

8,24

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning
Bedömningen är att kommunen inte når upp till god ekonomisk hushållning utifrån de av
fullmäktige uppsatta målen.
De väsentligaste punkterna är följande:
• Grundskolan bedöms i denna delårsrapport att uppnås i motsatt till tidigare
bedömning. Bedömningen görs utifrån att många elever som inte var godkända vid
skolan slut ända har uppnått gymnasiebehörighet efter sommarskolan. Resultaten för
den kommunala skolan får ändå anses som låga i förhållande till riksgenomsnitt.
Sundsvalls kommunala skolor presterar i dagsläget kunskapsresultat som ligger under
både rikssnitt och sådana modellberäknade värden som tar hänsyn till elevernas
socioekonomiska bakgrund. Arbetet för att utveckla kvaliteten och öka
måluppfyllelsen inom Sundsvalls kommunala skolor måste därför stärkas under de
kommande åren. En av utmaningarna i detta arbete är att klara av att rekrytera och
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•

•
•

behålla kompetent personal, i ett läge med låg tillgång och växande efterfrågan.
Målen för gymnasieskolan uppnås inte. Någon ny bedömning för detta mål har ännu
inte gjorts. Det finns vissa indikationer på förbättringar inom den kommunala
gymnasieskolan men enligt bedömningarna bör inte detta vara tillräckligt för att nå
kommunfullmäktiges mål.
Sjukfrånvaron har ökat under året, främst på grund av coronapandemin, vilket innebär
att detta mål inte bedöms uppnås.
Det ekonomiska resultatet för kommunen visar en klar förbättring jämfört med de
senaste åren dock uppnår det inte målet på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Detta bidrar till att också till att soliditet inte ökar i tillräcklig omfattning. Även
koncernens resultat bedöms i prognosen som för lågt i förhållande till målet.
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Resultat och ekonomisk ställning
Koncernen
Resultat
Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

Helår 2019

Helår 2018

Årets resultat, mnkr

289,2

198,9

9,7

-50,0

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag, %

6,9 %

4,9 %

0,2 %

-0,9 %

Årets resultat, mnkr

289,2

198,9

-57,8

-50,0

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag, %

6,9 %

4,9 %

-1,0 %

-0,9 %

Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

2 019

2 018

2 007,0

1 880,8

3 008,1

2 969,0

6,7 %

-

1,3 %

-

-5 478,3

-5 310,1

-8 457,5

-8 174,2

3,2 %

-

3,5 %

-

-

-

-67,4

-

-3 881,3

-3 814,2

-6 053,6

-5 760,0

1,8 %

-

5,1 %

-

4 208,6

4 034,4

6 051,9

5 808,2

Förändring* %

4,3 %

-

4,2 %

2,2 %

Finansnetto

-38,1

-21,3

-56,1

-105,8

-

-

Exklusive jämförelsestörande poster

Inklusive jämförelsestörande poster

Intäkts- och kostnadsutveckling

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

varav jämförelsestörande poster

-

*förändringsvärden ej uträknade för januari-augusti 2019
och helår 2018 eftersom jämförelseperiod ej är omräknad
för klyvning och därmed ej ger korrekt jämförelse

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. För att möta efterfrågan och stärka
fjärrvärmeaffären investerar bolaget i ett kylanät.
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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 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 planerar att fortsätta med att genomföra stora investeringar för att utveckla
fastighetsbeståndet och förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet i kommunen.
Bolaget investerar bland annat i byggnation av nya resecentrum, utbyggnad av kontorslokaler
och parkeringshus i centrala Sundsvall. 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 AB. Effektiva och
miljövänliga transporter är nödvändiga för att Sundsvalls växande näringsliv ska fortsätta att
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
av bolaget medföra stor samhällsnytta. Projektet medför dock en mycket stor affärsrisk för
koncernen beaktat att bolaget bedömer sig uppnå break-even efter 30 år, därutöver tillkommer
Stadbackens lånekostnader. Stadsbackens räntekostnad för kapitaltillskottet kalkyleras uppgå
till 478 mnkr under perioden 2022-2057.
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.
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.
Den pågående pandemin har också infört ett element i världsekonomin som under mycket
lång tid kontinuerligt har minskat till att nästan upphöra; risk. Det syns bland annat i ökade
riskpremier i form av ökade räntemarginaler mellan statens upplåningskostnad och
företagsobligationer. Ökade riskpremier medför inte bara ökade finansieringskostnader för
företag utan innebär också att marknadens avkastningskrav ökar. Under många år har
tillgångar som aktier och fastigheter ökat kraftigt i värde som en följd av bland annat lägre
avkastningskrav. Ökade avkastningskrav medför allt annat lika; att tillgångar som fastigheter
minskar i värde även om de skulle generera samma kassaflöde som tidigare. Konkret för
Stadsbacken medför det att det fastighetsbestånd som Mitthem och SKIFU förvaltar minskar i
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marknadsvärde. Vid årsbokslutet 2019 fanns dock betydande övervärden i bägge bolagen.
Mitthems övervärde bedömdes uppgå till 2,7 mdkr och SKIFU:s till 0,5 mdkr. Övervärde var
alltså hur mycket bedömt marknadsvärde för fastigheterna översteg det bokförda värdet i
bolagen. Med andra ord fanns vid årsskiftet en betydande buffert och marginal i bägge
bolagen. Eftersom behovet av nedskrivningar måste prövas och redovisas för varje enskild
fastighet ökar dock risken avsevärt för nedskrivningar som belastar bolagens och koncernens
resultat med högre avkastningskrav.
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
Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

Helår 2019

Helår 2018

797,7

859,5

1 421,1

1 251,2

Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningar, %

195

223

235

225

Självfinansieringsgrad, %

87,7

67,9

38,4

40,4

Investeringsvolym, mnkr

Kommunkoncernen redovisade totalt investeringar till ett värde av 797,7 miljoner kronor för
perioden januari till augusti 2020. Strax under hälften av dessa härrör från kommunen, 377,3
miljoner kronor, för vidare beskrivning och analys, se kommunavsnittet nedan.
Stadsbackenkoncernens redovisade investeringar uppgick till 403,6 mnkr under perioden och
prognostiseras uppgå till 767,1 mnkr för 2020. Det är en minskning med 117,7 mnkr jämfört
med budgeten för året. Största avvikelserna redovisade Mitthem (61,7 mnkr). Avvikelsen
avser främst försenad produktionsstart för Byhöjden etapp 2 i och med överklagan.
Soliditet
Januariaugusti
2020

Januariaugusti
2019

2 019

2 018

Soliditet exklusive pensionsåtagande

22,4

21,6

19,9

21,6

Soliditet inklusive pensionsåtagande

9,0

7,1

7,1

7,4

%

Koncernens soliditet uppgår till 22,4 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år.
Inklusive pensionsåtaganden så uppgår soliditeten till 9,0 procent i perioden vilket även detta
är en höjning med föregående år. Periodens goda resultat bidrar till den ökade soliditeten.
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Kommunen
Resultat

Årets resultat, mnkr
Årets resultat i
förhållande till
skatteintäkter och
generella
statsbidrag, %

Budget
Januariaugusti
2020

Utfall Januariaugusti 2020

Utfall Januariaugusti 2019

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2018

137,0

161,4

85,2

-104,5

-119,7

3,3

3,8

2,1

-1,7

-1,9

Diagram: Årets resultat 2016-2020 inklusive och exklusive jämförelsestörande poster

Kommunens resultat för de åtta första månader uppgår till 161,4 miljoner kronor vilket är
76,2 miljoner kronor bättre än föregående år och 24,4 miljoner kronor bättre än den
periodiserade budgeten.
Det finns flera orsaker till det förbättrade resultatet jämfört med fjolåret. De främsta orsakerna
till det förbättrade resultatet jämfört med fjolåret är
• Kostnaderna för vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter har
varit klart lägre än 2019.
• Tillfälligt ökade statliga bidrag som ersättning för sjuklönekostnader medför ökade
intäkter samtidigt som vissa typer av intäkter har minskat på grund av
coronapandemin.
• Lägre elpriser har inneburit att kostnaderna för el har sjunkit.
• Minskade övriga fastighetskostnader vilket främst beror på minskat planerat
fastighetsunderhåll.
• Ökade generella statsbidrag på grund av coronapandemin.
Vissa av dessa effekter är tillfälliga och ger en engångseffekt för 2020 vilket innebär att man
inte kan räkna med en lika hög resultatnivå 2021 om inte fler åtgärder görs för att minska
kostnadsökningarna.
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Januari-augusti
2020

Januari-augusti
2019

2 019

2 018

Verksamhetens
intäkter, mnkr

782,5

756,4

1 279,9

1 226,1

Förändring %

3,4 %

-3,6 %

4,4 %

-4,3 %

Varav
exploateringsintäkter

26,7

1,6

82,7

0,0

Varav statliga bidrag

293,7

280,2

321,9

403,9

-4 626,2

-4 536,4

-7 429,0

-7 162,9

2,0 %

2,3 %

3,7 %

4,9 %

-

-

-

-

-4 046,4

-3 973,0

-6 149,1

-5 936,7

1,9 %

3,6 %

3,6 %

7,0 %

4 208,6

4 034,4

6 051,9

5 808,2

4,2 %

2,2 %

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

4,3%

4,3 %

Finansnetto

-0,7

23,8

-7,3

8,9

varav
jämförelsestörande
poster

-

-

-75,0

-

varav utdelning

-

25,0

55,0

25,0

Kommunens intäkter har under det första tertialet ökat något jämfört med fjolåret. Ökningen
beror på bland annat bidragen från staten för kommunens sjuklönekostnader. men också på
exploateringsintäkter och ökade hyresintäkter. Bidraget uppgår till drygt 34 miljoner kronor
och täcker kostnaderna under mars till och med juli. Andra intäkter som har ökat är
exploateringsintäkter och hyresintäkter. Övriga intäkter har minskat något, till viss del
beroende på coronapandemin som till exempel minskade intäkter på Kultur och fritids
anläggningar, men också har de statliga bidragen exklusive ersättning för sjuklönekostnader
minskat något.
Kostnadsökningen är kvar på en låg nivå. Orsaken är till viss del att de snörelaterade
kostnaderna är klart lägre 2020 än 2019. För 2020 uppgår dessa till cirka 21 miljoner kronor
vilket är 31 miljoner kronor lägre än 2019. Personalkostnadsökningarna uppgår till endast 1,8
procent jämfört med samma period 2019 vilket får anses som ganska lågt. Samtidigt har
kostnader för köp av grund- och gymnasieskola från externa aktörer ökat med 13,0 %.
Kostnaderna för bidrag har också ökat. Ökningen uppgår till 9,6% vilket till viss del beror på
ökat ekonomiskt bistånd och till viss del beroende på ökat bidrag till
kollektivtrafikmyndigheten.
Skatteintäkterna och statsbidragen har ökat i ungefär samma takt 2020 som 2019.
Skatteintäkterna har minskat jämfört med 2020 men det har kompenserats med ökade
generella statsbidrag som har betalats främst med hänsyn till coronapandemin.
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Prognos
Fördelning av resultatet, mnkr
Budgeterat överskott

Prognos 2020

2019

120,5

106,8

-180,5

-168,0

0,0

75,0

166,3

-5,1

38,7

36,8

145,0

-104,5

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

Kommunens resultatprognos för helåret 2020 uppgår i denna rapport till 145 miljoner kronor.
Jämfört med prognosen i första delårsrapporten är det 175 miljoner kronor bättre. Främsta
orsaken till prognosförbättringen är att skatteintäkterna inte beräknas sjunka så kraftigt som
beräknades i vårprognosen.
Som man tydligt kan se i tabellen ovan är att den stora avvikelsen för kommunen relaterad till
verksamhetens nettokostnad som avviker med 180,5 miljoner kronor jämfört med budget.
Skatteintäkterna och statsbidragen beräknas däremot bli högre än budget. Om man dock ser
till delarna så avviker skatteintäkterna med 47,9 miljoner kronor medan de generella
statsbidragen har en positiv avvikelse mot budget på 214,3 miljoner kronor. Orsakerna till
dessa svängningar beror på effekter av coronapandemin.
Negativa avvikelser i prognosen
Vård och omsorgsnämnden -95,0 mnkr
Den ombildade vård- och omsorgsnämndens underskott beräknas till 95 miljoner kronor,
varav äldreomsorgen står för större delen, 85 miljoner kronor. Underskottet härrör sig från det
historiska underskottet inom socialnämnden, De åtgärder som gjorts under året har inte varit
tillräckliga för att åstadkomma ett förbättrat resultat.
Barn- och utbildningsnämnden -65,0 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 2018 som påverkade resultatet 2019 med cirka 37 miljoner
kronor. Underskottet fördelar sig på förskola -7,4 miljoner koronor, Grundskola -47,7
miljoner kronor och gymnasieskola -10,0 miljoner. Orsaken till underskotten är framförallt
svårigheter att anpassa den kommunala organisationen till att allt fler elever väljer fristående
skolor.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden -53,0 mnkr
Nämnden visar en negativ avvikelse mot budgeten på 53 miljoner kronor där verksamheterna
inom Individ- och familjeomsorg står för det mesta av avvikelsen. Det ekonomiska biståndet
står för hälften av underskottet. Prognosen är mycket osäker när det gäller många
verksamhetsområden, det ekonomiska biståndet, flyktingverksamheten gällande
ensamkommande barn samt vuxenutbildningen som dock har en positiv avvikelse
Stadsbyggnadsnämnden -13,5 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserade underskott beror i huvudsak på effekter på grund av
coronapandemin. Minskade intäkter för torghyra, parkeringar och kommuntransporter innebär
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en avvikelse på 13,5 miljoner kronor för nämnden.
Positiva avvikelser i bokslutet
Kommunstyrelsen + 35,2 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 2020, beräknas
sammantaget visa en positiv avvikelse på 85 miljoner kronor för helåret 2020. För
verksamheten kollektivtrafik redovisas en negativ avvikelse med 15,5 miljoner kronor vilket
beror på ökade kostnader de senaste åren som inte har budgeterats. Servicecenter
prognostiserar en negativ avvikelse. Denna uppgår till 3 mnkr och beror främst på lägre
intäkter för Sundsvalls mat och måltider från framförallt gymnasieskolor då antalet portioner
minskar då de har distansundervisning.
Kultur- och fritidsnämnd +5,0 mnkr
Dramatiskt minskade besöksvolymer på badhus, minskad uthyrning av kulturlokaler och
idrottshallar minskar externa intäkter. Dessa motverkas med minskade rörliga kostnader som
är direkt kopplade mot volymminskningen. Samtidigt har nämnden varit återhållsam med
övriga kostnader vilket innebär att man nu prognostiserar ett överskott.
Investeringar
Investeringsvolym, mnkr
Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningar, %
Självfinansieringsgrad, %

Januari-augusti
2020

Januari-augusti
2019

Helår 2019

Helår 2018

377,3

351,3

627,1

660,9

186

182

206

229

96

79

32

28

27
Diagram: Utfall för investeringar 2016-2020

Diagram: Investeringar 2016-2020. Investeringarna 2020 är prognos för helåret.

Investeringsvolymen är på ungefär samma nivå som föregående år under perioden. Prognosen
för helåret tyder också på att investeringsnivån fortsätter på en ganska hög nivå på närmare
650 miljoner kronor. Det är högre än den beslutade investeringsbudgeten för året (580,5
miljoner kronor), men budget från tidigare år används för att slutföra investeringsprojekt och
bedömningen är att kommunen inte klarar en högre investeringsvolym med nuvarande
kapacitet än runt 700 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar hur stor andel kommunen har investerat
i materiella anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. Kommunen investerar
sålunda 86 procent mer än vad man skriver av på gamla tillgångar vilket betyder att värdet på
tillgångarna ökar.
Investeringsprognos
Investeringsbudgeten 2020 uppgår till 577,5 men har genom beslut under året utökats med
12,9 miljoner kronor, till 590,4 miljoner kronor. Investeringsanslag överförda från tidigare år
uppgår till 286,7 miljoner kronor, vilket gör att investeringsbudgeten totalt uppgår till 877,1
miljoner kronor 2020.
Kommunfullmäktige beslutade i juni att ompröva de anslag som varit budgeterade sedan
tidigare år och överförda till 2020. Detta resulterade i att den överförda budgeten minskade
från 1 866,4 miljoner kronor till 286,7 miljoner kronor. Meningen var att redan påbörjade
projekt skulle avslutas inom ramen för överförd budget och att projekt som inte startat skulle
omprövas och budgeteras under kommande år i den mån de ska genomföras.
Nettoinvesteringarna uppgår efter andra tertialet till 377,6 (380,6) miljoner kronor. Prognosen
för helåret uppgår till 643,0 miljoner kronor en minskning från 674,6 miljoner kronor vid
tertial 1 och att jämföras med utfallet 2019 som uppgick till 627,7 miljoner kronor. Det skulle
alltså innebära en ökning med 15,3 miljoner kronor från förra året.
Internlåneramen 2020 uppgår till 31,7 miljoner. Till och med augusti månad är internlån
beviljat med 10,6 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för inventarier och
utrustning, samt med 14,0 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för nytt
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verksamhetssystem. Under resterande del av 2020 förväntas fler beslut om internlån och
prognosen är att internlåneramen kommer att förbrukas.
Fastighetsinvesteringar
Drakfastigheter förutsätts genomföra investeringar inom den ekonomiska och tidsmässiga ram
som framgår av kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget med investeringsplan.
Vid utgången av 2019 uppgick tidigare beslutade men ännu ej förbrukade medel till 1 119,1
miljoner kronor, men efter kommunfullmäktiges beslut i juni minskade den till 241,3 miljoner
kronor, för att färdigställa redan påbörjade projekt. Under 2020 uppgår ramen för
fastighetsinvesteringar till 385,0 miljoner kronor. Under perioden 2020-2023 pendlar
investeringsnivån mellan 385-565 miljoner kronor beroende på variation i prioriteringar av
satsningar på främst förvaltningsfastigheter. Investeringsredovisningens utfall för januariaugusti är 209,4 miljoner kronor och prognosen för helår beräknas till 298,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens infrastrukturinvesteringar
I samband med beslut om MRP 2021-2022 omprövades de överförda belopp från tidigare år.
Det medförde att tidigare budgeterade medel för hamninvesteringar försvann. Prognosen för
investeringar i hamnanläggningar uppgår till 22,8 miljoner kronor, då kommunen enligt
nyttjanderättsavtal med Sundsvalls Hamn AB ska stå för investeringarna i Tunadalshamnen.
Kommunen får ersättning för investeringen genom den nyttjanderättsavgift som hamnbolaget
betalar. Kommunfullmäktige kommer i ett särskilt ärende att ta ställning till att återföra
budgeterade medel för hamninvesteringar.
Stadsbyggnadsnämndens investeringar
Stadsbyggnadsnämnden har 2020 en investeringsbudget på 201,4 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten från tidigare år är 50,0 miljoner kronor. Nämnden konstaterar att 532
miljoner kronor av överförd investeringsbudget från tidigare år togs bort i och med
kommunfullmäktiges beslut i juni.
Prognosen för upparbetade investeringsmedel visar på att 258,6 miljoner kronor av årets
budget på 201,4 miljoner kronor och överförda anslag på 50,0 miljoner kronor kommer att
förbrukas. Det innebär en budgetavvikelse på -7,2 miljoner kronor.
Investeringsbehovet är i snitt cirka 150 mkr/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, skog, kollektivtrafik samt upprustning av stadsdels- och
kommundelscentra.
Investeringsprojekt som är i behov av utökade investeringsmedel, är dels posten ”Broar,
dammar och hamnar” (Storbron), dels posten ”Kommundelslyftet” som bland annat
finansierar det pågående projektet gällande Njurundabommens stationsområde.
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Finansieringsverksamhet
Nettolåneskuld kommunen
(räntebärande skulder –
räntebärande fordringar), mnkr
Förändring, %
Nettolåneskuld i förhållande
till skatteintäkter, %

Januari-augusti
2020

Januari-augusti
2019

2019

2018

2 382

2 239

2 714

2 387

6,4

13,9

13,7

31,7

38,6

43,1

44,8

41,1

Kommunens nettolåneskuld per den 31 augusti 2020 var 2 382 miljoner kronor. Det är en
minskning med 332 miljoner kronor jämfört med årsskiftet 2019/2020 och beror främst på
avveckling av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB vilket inneburit en inbetalning
433,5 miljoner kronor. Skuldökningen har annars varit kraftig de senaste åren och uppgår till
nästan 39 procent av skatteintäkterna.
Nettolåneskuldens förhållande till skatteintäkterna har också ökat kraftigt de senaste åren,
men bedömningen är ändå att kommunen kommer att vara under 60 % 2020 såsom
fullmäktiges mål är. Svårigheten för kommunen kommer dock vara att kunna börja amortera
ned skulden när det fortfarande finns stora investeringsbehov samtidigt som resultatet inte når
tillräckligt höga nivåer.
Soliditet
Januari-augusti
2020

Januari-augusti
2019

2 019

2 018

Soliditet exklusive
pensionsåtagande

21,4

22,4

19,6

22,2

Soliditet inklusive
pensionsåtagande

6,1

5,7

4,9

5,8

%

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.
Under de senaste åren har kommunens soliditet sjunkit. Anledningen är det negativa resultat
som kommunen uppvisar samtidigt som balansomslutningen ökar då kommunen investerar
kraftigt. Kommunens målsättning är att soliditeten 2020 ska uppgå till minst 9 procent, vilket
inte längre är möjligt att uppnå.
Soliditeten har dock ökat sedan årsskiftet med drygt en procentenhet sedan årsskiftet och
bedömningen är att soliditeten kommer att vara drygt sex procent vid årsskiftet 2020/2021.
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-augusti
2020

Januari-augusti
2019

2 019

2 018

Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser

421,4

384,5

387,6

346,7

Ansvarsförbindelser,
pensionsförpliktelser som inte
har tagits upp bland
avsättningar

2 083,7

2 107,0

2 064,8

2 141,0

Totala förpliktelser för
pensioner

2 504,1

2 491,5

2 452,4

2 487,7

0,5 %

-1,6 %

-1,4 %

-1,1 %

Förändring %

Kommunens totala pensionsförpliktelser har ökat något under 2020. Orsaken till detta är
framförallt nya beräkningar av ansvarsförbindelsen främst genom den nya överenskommelsen
för äldre pensionsavtal (PÖK 18). Denna har tidigare varit för lågt beräknad.
Pensionsåtagande kommer dock att minska framöver. Orsaken är att den stora posten som
finns redovisad som ansvarsförbindelse nu har högre utbetalningar än värdeökningen för
pensionsåtagandet.
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Balanskravsresultat
Negativt 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.
För 2018 uppgick det negativa balanskravsresultatet till 111,0 miljoner kronor. Detta
underskott ska enligt kommunallagen återställas senast 2021.
Inte heller 2019 klarade kommunen balanskravet. Resultatnivån var för låg och
balanskravsresultatet uppgick till -106,7 miljoner kronor. Detta underskott ska återställas
senast 2022.
Plan för att återställa negativt balanskrav
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att 2018 års negativa resultat först och främst
skulle återställas med det överskott som en avveckling av Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB skulle generera vilket då beräknades ge ett överskott på 100 miljoner kronor.
Det Luxemburgsbaserade dotterbolaget i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB är nu
sålt och bedömningen nu är att överskottet landar på cirka 72,9 miljoner kronor varav 17,1
miljoner kronor förbättrade balanskravsresultatet 2019. Eftersom bolaget förväntas avvecklas
under 2020 beräknas resterande del av överskottet på 55,8 miljoner kronor förbättra
balanskravsresultatet 2020. Detta tillsammans med det prognostiserade positiva resultatet
2020 återställer hela det negativa balanskravsresultatet från 2018. Det negativa
balanskravsresultatet från 2019 beräknas också till stor del kunna återställas. Den utgående
balansen av ej återställt negativt resultat beräknas kunna återställas till sin helhet under 2021.
Balanskravsutredning
Mnkr

Prognos 2020

2019

2018

145,0

-104,5

-119,7

-5,0

-8,6

-4,8

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

-

-10,7

13,5

55,8

17,1

-

195,8

-106,7

-111,0

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-

-

-

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

-

-

-

195,8

-106,7

-111,0

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
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Ackumulerade negativa resultat
Mnkr

Prognos 2020

2019

2018

Ingående ej återställda negativa resultat

-217,7

-111,0

0,0

- Varav från 2018

-111,0

-111,0

-

- Varav från 2019

-106,7

-

-

Årets balanskravsresultat

195,8

-106,7

-111,0

UB ej återställda negativa resultat

-21,9

-217,7

-111,0

-Varav från 2018 att återställa senast 2021

0,0

-111,0

-111,0

-Varav från 2019 att återställa senast 2022

-21,9

-106,7

-

33

Väsentliga personalförhållanden
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 anställda och locka nya medarbetare 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.
Flertalet planerade arbetsgivarpolitiska utvecklingsområden har under första kvartalet
prioriterats ned i syfte att säkerställa en professionell kommungemensam styrning, tolkning
och uppföljning av arbetsgivarfrågor kopplat till coronapandemin.
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. Under första och andra kvartalet 2020 har hantering av arbetsmiljöfrågor kopplat till
coronapandemin prioriterats. Kommunövergripande samverkan med fackförbund utökades till
att ske en gång per vecka till och med augusti 2020.
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 har arbetet utifrån kommunens strategi för jämställdhetsintegrering
fortsatt men i begränsad omfattning med anledning av coronapandemin.
Ny organisation av HR-funktionen
Under 2020 pågår arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges beslut att förändra
kommunens organisation för HR-funktionen från den 1 januari 2021. Syftet är att erbjuda ett
tillgängligt och kvalitativt stöd för chefer i arbetsgivarfrågor samt att säkerställa fortsatt
implementering av en arbetsgivare.
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun i
procent (%)
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid

Till och med
augusti 2020
7,4

2019

2018

6,5

7,5

Kvinnor

8,2

7,2

8,3

Män

4,4

3,9

4,5

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

47,3

52,6

54,5

Kvinnor

48,7

54

55,5

Män

37,6

43,1

47,4

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

5,3

5,1

7

Kvinnor
Män

6,1
3,2

5,8
3,2

7,7
5

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år

7,2

6,5

7,3

Kvinnor
Män

7,9
4,9

7
4,5

8
4,4

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

8,3

7,1

7,9

Kvinnor
Män

9,2
4,5

7,9
3,6

8,7
4,4

Sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun
i procent (%) uppdelat per
förvaltning

Till och med augusti 2020

2019

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kommunstyrelse

5,3

6,4

3,2

4,9

6,0

2,8

Barn och utbildning

7,5

8,0

5,0

6,4

6,9

4,1

Vård och omsorg
Kultur och fritid

8,7
5,1

9,4
6,8

4,8
3,1

7,4
4,6

8,0
5,9

4,6
3,1

Stadsbyggnad

5,4

5,7

5,2

4,6

4,4

4,7

Individ och arbetsmarknad

5,0

5,4

3,7

4,6

5,7

1,7

Miljö

3,6

3,4

*

3,6

3,9

*

Lantmäteri

1,9

*

*

1,9

*

*

Överförmyndare

4,6

*

*

3,5

*

*

Totalt Sundsvalls kommun

7,4

8,2

4,4

6,5

7,2

3,9

*Enligt Rådet för kommunalredovisning (RKR) ska inte uppgift om sjukfrånvaro lämnas när antalet anställda är högst tio. Se RKR
rekommendation R15.
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Medarbetare
Av 7 885 anställda med månadslön är 7 340 tillsvidareanställda. Könsfördelningen är 20
procent män och 80 procent kvinnor. Medelåldern för tillsvidareanställda är 47 år för kvinnor
och 46,5 för män.
Månadsavlönade

Kommunstyrelse

Tillsvidareanställd
a
Aug-20
Dec-19

Visstidsanställ
da
AugDec20
19

Antal totalt
Aug20

Andel
män,
%

Andel
kvinnor,
%

Dec19

677

663

45

40

722

35%

65%

703

Barn och utbildning

2 985

2 950

199

327

3 184

18%

82%

3 277

Vård och omsorg

2 560

2 556

192

112

2 752

14%

86%

2 668

Kultur och fritid

260

261

17

29

277

44%

56%

290

Stadsbyggnad

156

156

33

8

189

57%

43%

164

Individ och
arbetsmarknad

630

665

49

63

679

21%

79%

728

Miljö

43

41

1

3

44

32%

68%

44

Lantmäteri

23

23

0

0

23

57%

43%

23

Överförmyndare

14

15

1

1

15

7%

93%

16

7 340

7 330

537

583

7 885

20%

80%

7 913

Totalt
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Räkenskaper
Resultaträkning
Koncernen

Utfall
januariaugusti
2020

Utfall
januariaugusti
2019 1

Utfall
januaridecember
2019

Prognos
2020

2 007,0

1 880,8

3 008,1

3 003,7

Verksamhetens kostnader

-5 478,3

-5 310,1

-8 390,2

-8 570,2

Jämförelsestörande poster

-

-

-67,4

-

-410,0

-384,9

-604,0

-670,4

-3 881,3

-3 814,2

-6 053,6

-6 236,9

3 489,5

3 475,3

5 216,0

5 244,9

Generella statsbidrag och utjämning

719,1

559,1

835,9

1 095,8

Verksamhetens resultat

327,3

220,3

-1,7

103,8

24,3

38,6

27,4

57,9

Finansiella kostnader

-62,4

-59,9

-83,5

-104,0

Resultat efter finansiella poster

289,2

198,9

-57,8

57,7

-

-

-

-

289,2

198,9

-57,8

57,7

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommunen

Utfall
januariaugusti
2020

Budget
januariaugusti
2020

Utfall
januariaugusti
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Utfall
januaridecemb
er 2019

782,5

738,6

756,4

1 107,3

1 208,9

1 279,9

-4 626,2

-4 551,9

-4 536,4

-6 892,2

-7 262,8

-7 124,8

-202,9

-205,4

-193,0

-308,1

-304,7

-304,2

-4 046,6

-4 018,7

-3 973,0

-6 093,0

-6 358,5

-6 149,2

3 489,5

3 528,6

3 475,3

5 292,8

5 244,9

5 216,0

Generella statsbidrag och
utjämning

719,1

587,7

559,1

881,5

1 095,8

835,9

Verksamhetens resultat

162,0

97,6

61,4

81,4

-17,8

-97,3

55,1

104,4

82,4

136,6

242,3

149,8

Finansiella kostnader

-55,8

-65,0

-58,6

-97,5

-79,5

-157,0

Resultat efter finansiella
poster

161,4

137,0

85,2

120,5

145,0

-104,5

-

-

-

-

-

-

161,4

137,0

85,2

120,5

145,0

-104,5

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

1

Jämförelsetalen är omräknade för fullständig klyvning av Stadsbackenbolagen
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Balansräkning
Koncernen

Balansräkning, mnkr

2020-08-31

2019-12-31

2019-08-31 2

13,9

15,5

5,1

Materiella anläggningstillgångar

13 777,2

13 394,7

13 101,2

Finansiella anläggningstillgångar

299,8

301,9

268,3

14 090,8

13 712,2

13 374,7

37,0

39,3

40,5

Förråd mm.

468,8

521,8

465,4

Fordringar

869,5

994,3

908,4

31,6

469,0

456,6

329,5

600,0

501,3

1 699,3

2 585,2

2 331,8

15 827,2

16 336,7

15 746,9

-57,8

198,9

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd mm.

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

289,2
-

Övrigt eget kapital

3 256,0

3 313,8

3 292,9

Eget kapital

3 545,2

3 256,0

3 491,8

Avsättningar

1 024,5

1 012,7

992,5

Långfristiga skulder

9 605,1

10 235,3

9 882,6

Kortfristiga skulder

1 652,4

1 832,7

1 379,9

Summa skulder

11 257,5

12 067,9

11 262,6

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

15 827,2

16 336,7

15 746,9

Skulder

2

Jämförelsetalen är omräknade för fullständig klyvning av Stadsbackenbolagen
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Ansvarsförbindelser och panter

2020-08-31

2019-12-31

2019-08-31

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulder eller avsättningar

2 124,4

2 103,2

2 192,6

Borgensåtaganden

462,3

52,3

58,6

13,0

-

13,0

2 599,7

2 155,5

2 264,2

Pensionsförpliktelser, kommunala bolag mm.
Summa ansvarsförbindelser

39
Kommunen
Balansräkning, mnkr

2020-08-31

2019-12-31

2019-08-31

8,3

8,8

2,6

4 911,3

4 887,3

4 627,5

Maskiner och inventarier

218,0

217,4

167,1

Pågående investeringar

934,1

707,3

844,8

Summa materiella anläggningstillgångar

6 063,4

5 811,9

5 639,3

Finansiella anläggningstillgångar

6 319,5

5 961,5

5 570,5

Summa anläggningstillgångar

12 391,2

11 782,2

11 212,4

37,0

39,3

40,5

Förråd

315,2

386,4

296,1

Fordringar

581,6

667,1

582,9

31,6

466,1

456,6

307,3

709,7

600,4

1 235,6

2 229,2

1 935,9

13 663,9

14 050,8

13 188,8

161,4

-104,5

85,2

-

-

-

Övrigt eget kapital

2 758,0

2 862,5

2 862,5

Summa eget kapital

2 919,4

2 758,0

2 947,7

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

421,4

387,6

384,5

Övriga avsättningar

111,2

110,5

111,4

Summa avsättningar

532,6

498,1

496,0

Långfristiga skulder

9 049,1

9 498,1

8 860,9

Kortfristiga skulder

1 162,8

1 296,5

884,3

Summa skulder

10 211,9

10 794,6

9 745,2

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 663,9

14 050,8

13 188,8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

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

2020-08-31

2019-12-31

2019-08-31

2 083,7

2 064,8

2 192,6

462,3

462,3

58,6

13,0

13,0

13,0

2 559,0

2 540,1

2 264,2
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Kassaflödesanalys

2020-08-31

2019-12-31

2019-08-31

Periodens/Årets resultat

161,4

-104,5

85,2

Justering ej likviditetspåverkande poster

335,8

501,5

302,9

Minskning av avsättningar pga
utbetalningar

-15,1

-20,7

-16,0

14,2

-40,6

-283,1

496,3

335,7

89,0

0,0

-6,4

-

-

-

-

-399,9

-641,3

-385,5

1,9

1,9

-50,0

-

0,0

-

-

0,0

-448,0

-645,8

-385,5

4 748,2

7 350,0

3 852,4

-5 157,9

-6 173,6

-3 326,7

-41,7

-55,3

-27,8

-1 207,5

-1 525,0

-742,0

Minskning av långfristiga fordringar

899,5

864,0

547,0

Avyttrade kortfristiga placeringar

433,5

169,0

169,0

-325,9

629,1

471,9

0,0

-29,0

Periodens/Årets kassaflöde

-277,6

290,0

175,4

Likvida medel vid periodens

584,9

294,9

294,9

Likvida medel vid periodens

307,3

584,9

470,3

Förändring av likvida medel

-277,6

290,0

175,4

Den löpande verksamheten

Justering rörelsekapitalförändring
Verksamhetsnetto
Investeringar
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto
Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Amortering av skulder för finansiell
leasing
Ökning av långfristiga fordringar

Finansieringsnetto
Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig
infrastruktur

42
Noter
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. september-december
2020 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 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).
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. Inga förändringar har gjorts på redovisningsprinciperna under
2020.
Avsteg från redovisningsprinciper
Periodisering av de generella statsbidragen avviker från RKR R3 intäkter. Detta är i enlighet
med yttrande från Rådet för kommunal redovisning. Avvikelsen innebär att de extra generella
statsbidrag som betalats ut under året har periodiserats med 1/12 per månad istället för att
redovisa hela inbetalningen som intäkt vid beslutstillfället. För bokslutet per sista augusti har
detta inneburit att 60,2 miljoner kronor av inbetalade 180,5 miljoner kronor har skuldförts
istället för resultatförts.
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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 (47 300 kronor år 2020) 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
• 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
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• Koncession 5 år
Materiella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen
Bostadsbyggnader
• Stommar: 100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
• Hissar, ledningssystem: 30-40 år
• Övrigt: 15-50
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
• 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 Trafikverkets projekt utbyggnad av E14 väster om
Sundsvall som upplöses på 10 år, har båda bokförts som bidrag till statlig infrastruktur.
Omsättningstillgångar
Kortfristig placering
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB oklassificerades
2012 från finansiell anläggningstillgång till kortfristig placering. Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB räknas därmed inte som ett koncernbolag i den sammanställda
redovisningen. Kommunens innehav i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har
värderats till verkligt värde på grundval av marknadsvärdet på balansdagen, enligt RKR R7.
Övriga omsättningstillgångar
Övriga 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
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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 2021.
Avsättningen har räknats om med förändringen av KPI under året. Beräkningen görs på det
genomsnittliga värdet av avsättningen under året. Avsättning har i den sammanställda
redovisningen gjorts för återställande av pågående avfallsupplag vid Blåberget när den
avslutas.
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.
Byte av redovisningsprinciper
Byte av redovisningsprinciper har följt RKR R12. På grund av införandet av Lag om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597) som har ersatt den gamla Kommunala
redovisningslagen (1997:617) så har vissa justeringar krävts. Alla jämförelsesiffror före 2019
har därför omräknats i enlighet med ny lagstiftning.
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. Även delägda bolag i Stadsbackenkoncernen har
klyvts och konsoliderats enligt proportionell konsolidering vid detta bokslut. Jämförelsetal för
andra delåret 2019 har räknats om. Därav förekommer ett antal poster som skiljer sig från
föregående års delårsrapport. 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).
Leasing
Regelverket enligt RKR R5 Leasing tillämpas. Är avtalstiden tre år eller kortare eller om
avtalets värde understiger ett basbelopp ska avtalet klassas som operationellt även om det i
övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminära avräkningen för skatteintäkter i delårsrapporten baseras på SKR:s
aprilprognos för skatteunderlag.
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Driftredovisning
Delår 2

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Utfall
ack

Utfall fg
år ack

Utfall
ack

Utfall fg
år ack

Budget
ack

Utfall
ack

Utfall fg
år ack

Budget
avvikel
se

Kommunstyrelsen

1 045,2

1 000,5

-1 381,3

-1 391,4

-453,0

-336,1

-390,9

116,9

Barn och
utbildningsnämnd

205,1

193,1

-1 764,3

-1 710,6

-1 511,3

-1 559,2

-1 517,5

-47,9

Vård & Omsorgsnämnd

205,4

247,2

-1 464,5

-1 794,2

-1 139,7

-1 259,1

-1 547,0

-119,4

Individ &
Arbetsmarknadsnämnd

139,7

66,2

-601,8

-160,5

-436,2

-462,1

-94,3

-25,9

Kultur och fritidsnämnd

44,4

58,1

-278,2

-289,3

-247,5

-233,9

-231,2

13,6

Stadsbyggnadsnämnd

94,5

80,6

-239,8

-238,9

-155,7

-145,4

-158,3

10,4

9,0

7,9

-20,2

-18,3

-12,8

-11,1

-10,4

1,7

miljoner kronor

Per nämnd

Miljönämnd
Överförmyndarnämnd

3,1

3,1

-11,0

-10,9

-8,4

-7,9

-7,8

0,5

Lantmäterinämnd

13,9

15,2

-13,7

-13,6

-2,7

0,2

1,6

2,9

Revisionsnämnd

0,0

0,0

-1,2

-1,6

-1,8

-1,2

-1,6

0,7

Valnämnd

0,0

2,1

-0,1

-3,3

-0,3

-0,1

-1,2

0,2

49,6

49,8

-80,4

-64,0

-49,2

-30,7

-14,2

18,5

-1 027,5

-967,4

1 230,5

1 160,4

205,4

202,9

193,0

-2,5

782,5

756,4

-4 626,1

-4 536,4

-3 813,3

-3 843,7

-3 780,0

-30,4

Administration och övrigt

12,2

17,1

-167,1

-191,1

-169,2

-154,9

-174,0

14,3

Arbetsmarknadsåtgärder

10,7

21,6

-39,3

-47,0

-28,1

-28,6

-25,4

-0,5

Finansiering
Elimineringar
Summa
Per verksamhet

Bostadsanpassning

0,0

0,0

-6,3

-5,6

-7,5

-6,3

-5,6

1,2

Flyktingmottagande

32,8

46,4

-37,0

-48,5

-0,7

-4,2

-2,2

-3,5

Fritidsverksamhet

34,8

43,5

-168,3

-174,6

-141,8

-133,5

-131,2

8,3

Förskola

56,1

52,9

-452,0

-435,9

-382,8

-395,8

-383,0

-13,0

Grundskola

106,0

89,7

-913,5

-894,2

-760,5

-807,5

-804,4

-47,0

Gymnasieskola

38,1

43,3

-314,1

-288,9

-281,3

-276,0

-245,6

5,3

Individ- och
familjeomsorg

37,7

32,6

-337,8

-315,3

-270,1

-300,1

-282,7

-30,0

Infrastruktur

113,7

100,0

-243,7

-252,6

-147,5

-130,0

-152,6

17,5

Intern service

981,4

941,9

-956,0

-972,7

7,0

25,4

-30,7

18,3

11,3

14,9

-142,3

-129,5

-112,1

-131,0

-114,6

-18,8

Kulturverksamhet

9,4

14,4

-114,6

-119,3

-107,1

-105,2

-104,9

2,0

Miljö och hälsoskydd

7,8

7,0

-19,1

-17,1

-13,0

-11,3

-10,1

1,7

Näringslivsverksamhet

0,7

0,7

-23,6

-24,9

-25,0

-22,9

-24,2

2,1

65,8

56,7

-458,2

-438,2

-379,1

-392,4

-381,5

-13,2

3,2

5,3

-38,8

-44,6

-49,8

-35,6

-39,3

14,2

Kollektivtrafik/färdtjänst

Omsorg om
funktionshindrade
Politisk verksamhet
Räddningstjänst

2,4

2,8

-75,1

-81,9

-70,5

-72,7

-79,1

-2,2

Vuxenutbildning

47,3

33,6

-81,4

-76,0

-45,1

-34,1

-42,3

11,0

148,5

117,1

-1 036,1

-932,1

-773,8

-887,5

-815,0

-113,7

89,8

82,5

-232,7

-207,0

-260,8

-142,6

-124,5

118,2

-1 027,5

-967,4

1 230,5

1 160,4

205,4

202,9

193,0

-2,5

Äldreomsorg
Övrig kommungemensam
vht
Elimineringar
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Delår 2
Summa

Helår
miljoner kronor

Intäkter
782,5

Kostnader
756,4

Intäkter

-4 626,3

Nettokostnad

-4 536,4

-3 813,3

Kostnader

-3 843,7

-3 780,0

-30,4

Nettokostnad

Budget
helår

Prognos

Budget
helår

Prognos

Budget
helår

Prognos

Budgetavvikels
e

Per nämnd
Kommunstyrelsen

1 539,2

1 539,2

-2 212,8

-2 141,2

-673,5

-602,0

71,5

Barn och utbildningsnämnd

314,4

304,3

-2 675,9

-2 730,7

-2 361,4

-2 426,4

-65,0

Vård & Omsorgsnämnd

244,1

391,9

-1 954,5

-2 187,3

-1 710,3

-1 795,4

-85,1

Individ &
Arbetsmarknadsnämnd

227,9

211,9

-883,1

-920,2

-655,2

-708,3

-53,0

Kultur och fritidsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Miljönämnd
Överförmyndarnämnd

72,1

63,3

-443,6

-429,5

-371,5

-366,2

5,3

117,4

127,4

-356,1

-381,9

-238,7

-254,5

-15,8

12,1

14,0

-31,3

-32,5

-19,2

-18,5

0,7

5,4

5,4

-17,9

-17,8

-12,6

-12,4

0,1

Lantmäterinämnd

19,6

21,1

-23,7

-23,2

-4,1

-2,1

2,0

Revisionsnämnd

0,0

0,0

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

0,0

Valnämnd

0,0

0,0

-0,4

-0,1

-0,4

-0,1

0,3
-126,7

Finansiering

74,7

64,7

-118,0

-234,6

-43,2

-169,9

-1 519,6

-1 534,3

1 827,7

1 678,1

308,1

304,7

3,4

1 107,3

1 208,9

-6 892,2

-7 423,6

-5 784,9

-6 053,9

-269,0

Administration och övrigt

14,6

16,5

-276,2

-240,2

-261,5

-223,7

37,9

Arbetsmarknadsåtgärder

35,5

24,5

-77,6

-64,9

-42,1

-40,3

1,8

Bostadsanpassning

0,0

0,0

-11,2

-11,2

-11,2

-11,2

0,0

Flyktingmottagande

52,5

50,5

-53,5

-57,7

-1,0

-7,2

-6,2

Fritidsverksamhet

52,8

46,7

-265,4

-256,9

-212,6

-210,2

2,4

Elimineringar
Summa
Per verksamhet

Förskola

82,4

82,3

-677,8

-707,3

-595,4

-625,0

-29,6

167,9

157,8

-1 351,0

-1 388,6

-1 183,1

-1 230,8

-47,7

Gymnasieskola

55,9

55,8

-501,0

-510,9

-445,1

-455,1

-10,0

Individ- och familjeomsorg

53,0

54,5

-458,1

-513,3

-405,1

-458,8

-53,7

122,2

115,2

-348,3

-355,6

-226,1

-240,4

-14,3

Grundskola

Infrastruktur
Intern service

1 472,7

1 473,9

-1 476,6

-1 480,8

-4,0

-6,9

-2,9

Kollektivtrafik/färdtjänst

23,5

23,5

-188,0

-204,0

-164,5

-180,5

-16,0

Kulturverksamhet

18,4

17,0

-180,8

-179,2

-162,4

-162,2

0,2

Miljö och hälsoskydd

11,1

11,9

-30,7

-32,5

-19,5

-20,6

-1,1

Näringslivsverksamhet

1,2

1,2

-37,8

-37,8

-36,6

-36,6

0,0

82,2

82,2

-650,9

-669,0

-568,7

-586,8

-18,1

Politisk verksamhet

5,4

5,4

-79,0

-78,9

-73,6

-73,5

0,1

Räddningstjänst

3,5

3,5

-106,9

-107,3

-103,4

-103,8

-0,4

Omsorg om
funktionshindrade

Vuxenutbildning

67,1

58,6

-134,7

-118,5

-67,6

-59,9

7,7

Äldreomsorg

176,9

182,9

-1 337,6

-1 423,7

-1 160,8

-1 240,8

-80,0

Övrig kommungemensam
vht

128,1

118,6

-476,5

-502,7

-348,4

-384,1

-35,7

-1 519,6

-1 373,6

1 827,7

1 678,1

308,1

304,7

3,4

Elimineringar
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Helår
Summa

Intäkter
1 107,3

Kostnader

1 208,9

-6 892,2

Nettokostnad

-7 262,8

-5 784,9

-6 053,9

-269,0

Tilläggsanslag/förändringar totalt 2020
Per nämnd, tkr
Kommunstyrelsen

Kompletterings
budget

Anslag för
arbetskläder

Ökade
lönekostnader

Anslag för förbrukn
av överskott

-1 585

-1 209

-34 286

-1 525

1 187

22 219

Barn och utbildningsnämnd
Vård & Omsorgsnämnd
Individ & Arbetsmarknadsnämnd
Kultur och fritidsnämnd

200

4 621

1 165

5 326

220

1 402

Stadsbyggnadsnämnd

482

Miljönämnd

22

325
900

Överförmyndarnämnd

118

Lantmäterinämnd

118

Revisionsnämnd
Valnämnd

300

Finansiering
Summa
Beslut datum

0

0

0

0

2020-06-23

2019-09-16

2020-08-31

2020-03-30
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Investeringsredovisning
Budget
2020

Överför
d budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos
2020

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter, barn och utbildning
Fastigheter, vård och omsorg
Fastigheter, kultur och fritid

-7,1

0,0

-7,1

0,0

-7,1

0,0

-166,0

-190,1

-356,1

-130,8

-232,6

123,5

-82,0

-35,0

-117,0

-23,9

-55,7

61,3

-22,0

-1,4

-23,4

-4,8

-5,9

17,5

-115,0

-14,8

-129,8

-49,9

-4,3

125,5

Justering fastigheter

112,0

0,0

112,0

0,0

0,0

-112,0

Infrastruktur

-54,0

0,0

-54,0

0,0

-22,8

31,2

Inventarier, IT system

-10,0

-4,0

-14,0

-2,3

-4,3

9,7

Övriga fastigheter

Inventarier fordon och verkstad

0,0

0,0

0,0

-4,5

-6,9

-6,9

-344,1

-245,3

-589,4

-216,2

-339,6

249,8

Kajer Inre hamnen, Selångersån

-80,0

0,0

-80,0

-40,8

-62,2

17,8

Vägar, broar,GC vägar

-35,0

-20,0

-55,0

-61,3

-109,2

-54,2

Storbron

-35,0

-30,0

-65,0

-13,5

-22,0

43,0

Belysning

-8,0

0,0

-8,0

-11,2

-18,7

-10,7

Summa
Stadsbyggnadsnämnd

Parker, utemiljö

-5,0

0,0

-5,0

-1,0

-7,3

-2,3

-19,5

0,0

-19,5

-4,1

-24,8

-5,3

Kollektivtrafik, infrastruktur

-5,0

0,0

-5,0

-2,8

-4,4

0,6

Maskiner och utrustning

-9,0

0,0

-9,0

-3,4

-5,1

3,9

Inköp av fastigheter

-4,9

0,0

-4,9

-4,9

-4,9

0,0

-201,4

-50,0

-251,4

-143,0

-258,6

-7,2

Allmän platsmark, exploatering

Summa
Barn- och utbildningsnämnd
IT

0,0

0,0

0,0

-0,7

-2,0

-2,0

-6,0

0,0

-6,0

-7,3

-8,0

-2,0

Internlån utrustning Vibacke o
Skönsmon

-10,6

8,8

-1,8

-2,7

-3,0

-1,2

Summa

-16,6

8,8

-7,8

-10,7

-13,0

-5,2

-1,6

-4,3

-5,9

-0,5

-5,9

0,0

Inventarier och utrustning

Vård- och omsorgsnämnd
Inventarier och utrustning
Internlån verksamhetssystem

-14,0

4,1

-9,9

-3,1

-9,9

0,0

Summa

-15,6

-0,2

-15,8

-3,6

-15,8

0,0

Kultur- och fritidsnämnd
Norra Berget/ Kulturarv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

-0,3

0,0

-0,3

0,0

Maskiner inventarier

-11,7

0,0

-11,7

-4,0

-15,1

-3,4

Summa

-12,0

0,0

-12,0

-4,0

-15,4

-3,4

Tekniklyft, inventarier

-0,4

0,0

-0,4

0,0

-0,4

0,0

Summa

-0,4

0,0

-0,4

0,0

-0,4

0,0

Maskiner och utrustning

-0,3

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

0,1

Summa

-0,3

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

0,1

-590,4

-286,7

-877,1

-377,6

-643,0

234,1

Museum, konst

Individ- och
arbetsmarknadsnämnd

Miljönämnd

Totalsumma
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Därav utgiftsbeslut tagna under året

Belopp

KF § 13 Sundskogen 1:1 Köp av mark i Lörudden

-0,5

KF § 39 Förvärv av fastigheten Gärde 1:21

-2,5

KF § 84 Förvärv av fastigheten Överkolsta 1:3

-1,9

KF§ 130 Kompletteringsbudget 2020 Infrastruktur IT

-8,0
-12,9

Upptagna internlån under året
Barn- och utbildningsnämnden - utrustning nya lokaler

-10,6

Vård- och omsorgsnämnden - verksamhetssystem

-14,0

Större investeringsprojekt
Utgifter sedan projektets start
Projekt

Budget/
kalkyl

Ackumul
erat utfall

Avvikelse

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

Färdigstä
lld

Haga nya förskola

-59,0

-32,2

26,8

-59,0

0,0

2020-2021

Stöde nya förskola

-60,0

-4,0

56,0

-60,0

0,0

2020

Vallens nya förskola

-60,0

-0,1

59,9

-60,0

0,0

2020

Vibackeskolan

-235,0

-223,2

11,8

-225,0

10,0

2020

Skönsmons skola

-190,0

-169,6

20,4

-190,0

0,0

2020

Södermalms skola

-60,6

-51,8

8,8

-60,6

0,0

2020

Västermalms skola
industriprogrammet

-28,9

-10,7

18,2

-28,9

0,0

2020-2021

Nacksta skolan anpass. för
Norrbackaskolan särskola

-50,0

-26,4

23,6

-50,0

0,0

2020-2021

Igeltjärnsgården

-41,1

-18,8

22,3

-41,1

0,0

2021

Exploateringsredovisning, mnkr
Budget
2020

Överförd
budget

Total budget

Utfall augusti

Prognos 2020

Budgetavvikelse

Exploateringar

0,0

291,5

291,5

-19,3

-29,0

-320,5

Summa

0,0

291,5

291,5

-19,3

-29,0

-320,5

Stadsbyggnadsnämnd
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Nämnds- och bolagsuppföljning
Nämnder
Kommunstyrelse
Grunduppdrag
Av kommunallagens sjätte kapitel framgår att kommunstyrelserna har en särställning i
Sveriges kommuner. Särställningen består i att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter, och även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för att uppmärksamt följa frågor som kan
påverka kommunens utveckling och ekonomi. Kommunallagen fastställer också att
kommunstyrelsen är beredande organ till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsekontoret är
kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsen ska klara grunduppdraget under 2020, men
omprioriteringar utifrån coronapandemin och besparingskrav om ytterligare 300 miljoner
kronor för kommunkoncernen kommer innebära utmaningar för kommunstyrelsen.
Ekonomisk analys
Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg
år ack

Prognos

Budget
avvikelse

-8,9

-6,0

-0,1

-10,0

-8,6

0,3

Näringslivsverksamhet

-36,6

-25,0

-22,9

-24,2

-36,6

0,0

Miljö och hälsoskydd

-0,7

-0,5

-0,4

-0,4

-2,6

-1,9

Räddningstjänst

-103,4

-70,5

-72,7

-79,1

-103,0

0,4

Kollektivtrafik/färdtjänst

-164,5

-112,1

-131,0

-114,6

-182,8

-18,3

Övrig kommungemensam vht

-297,4

-206,4

-103,3

-104,0

-204,7

92,7

Nettokostnad per VHT, mnkr
Kommunstyrelse
Infrastruktur

Intern service
Politisk verksamhet
Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-4,0

7,0

25,4

-30,7

-6,9

-2,9

-47,3

-32,3

-20,0

-21,4

-47,3

0,0

-10,8

-7,4

-11,2

-6,4

-9,5

1,3

-673,5

-453,0

-336,1

-390,9

-602,0

71,5

Verksamhetens nettokostnad uppgår totalt till 336,1 miljoner kronor för perioden vilket är
lägre i jämförelse med ackumulerade kostnader för perioden och fjolåret. I jämförelse med
ackumulerad budget är totala intäkter högre för perioden, vilket främst har sin förklaring av
högre bidragsintäkter än budgeterat, högre ersättningar för återbetalning enligt avtal för
bonusersättningar samt felperiodiserade intäkter för elhandel. Centrala medel gör att
personalkostnaderna avviker mot ackumulerad budget för kommunstyrelsen som helhet.
Främsta orsak är beräknad överskott för personalkostnadsmedel (143 mnkr i prognostiserad
avvikelse) och att anslaget för hyreskompensation inte har förbrukats som planerat (61 mnkr i
prognostiserad avvikelse). Verksamhetens övriga verksamhetskostnader avviker från
ackumulerad budget, främst beroende på högre kostnader för kollektivtrafik än budgeterat.
Vidare ses även ökade kostnader för förbrukningsmaterial under perioden, vilket är en effekt
av coronapandemin. Avskrivningarna är 1,7 miljoner kronor lägre i jämförelse med
ackumulerad budget. För kommunstyrelsekontoret som helhet prognostiseras ett överskott
med 71,5 miljoner kronor vid årets slut.

52
Kommunstyrelsekontorets avdelningar
Utfall, avvikelser och prognos
Kommunstyrelsens avdelningar inklusive KS och KF redovisar ett utfall på 101,5 miljoner
kronor för perioden januari till augusti, något lägre än fjolåret. Utfallet för
personalkostnaderna är lägre än ackumulerad budget, exklusive de centrala medlen, främst
beroende på vakanser. Verksamheten har högre intäkter än ackumulerad budget och i
jämförelse med fjolåret, vilket främst har sin förklaring av högre bidragsintäkter än
budgeterat, högre ersättningar för återbetalning enligt avtal för bonusersättningar samt
felperiodiserade intäkter för elhandel. Kostnaderna avviker främst för kollektivtrafik, vilket
förklaras nedan. Andra orsaker till kostnadsavvikelser är coronapandemin relaterade
kostnader. För kommunstyrelsens avdelningar prognostiseras ett överskott med 74,5 miljoner
kronor (43,1 mnkr i månadsrapporten för och delårsrapport 1), främst på grund av beräknade
överskott för centrala medel. Prognosen för de centrala medlen har reviderats med 20 miljoner
kronor för beräknat oförbrukade medel för hyreskompensation och 10 miljoner kronor för
beräknade oförbrukade personalkostnadsmedel. Exklusive överskottet för de centrala medlen,
prognostiseras ett underskott med 13,7 miljoner kronor, där prognostiserade avvikelse för
kollektivtrafik är främsta post.
Kollektivtrafik
Kommunens kostnader för verksamheten kollektivtrafik redovisar för januari-augusti en
negativ avvikelse på totalt 14,4 miljoner kronor mot ackumulerad budget. För hela året
prognostiseras en total negativ avvikelse med 18,3 miljoner kronor (15,5 mnkr delårsrapport
1). I prognosen ingår lägre kostnader för färdtjänst med 5,8 miljoner kronor och lägre
kostnader för kompletteringstrafik med 1,2 miljoner kronor. Vidare ses lägre intäkter för
busstrafik vilket beräknas ge en avvikelse med 5,3 miljoner lägre intäkter för hela året. Lägre
intäkter för busstrafik samt lägre kostnader för färdtjänst och kompletteringstrafik är en direkt
effekt av coronapandemin. Prognosen är osäker i dagsläget och beräknad på att utvecklingen
är densamma resten av året. För att inte kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik ska öka
ytterligare, är det av högsta vikt att Kollektivtrafikmyndigheten kan planera verksamheten
efter rådande situation och nedgång i efterfrågan av kollektivtrafiktjänster hos medborgarna.
Coronapandemin har gjort verksamheten mer svårbedömd. Regeringen har beslutat om ett
tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av
coronapandemin. Fördelningen kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive
region och hanteras av Trafikverket. Bedömningen är att tidigast under hösten kommer vidare
information om hur stort belopp som Sundsvall kommer att erhålla.
Övrig kommungemensam verksamhet
Centrala lönekostnadsmedel
Nämnderna har i delårsrapport 2 kompenserats med anslag för personalkostnadsökningar
enligt personalutskottets beslut 2019-12-10 med revidering 2020-05-19 § 13, Direktiv och
ekonomisk ram för löneöversyn 2020. Personalutskottets beslut avser ekonomiskt utrymme
för samtliga organisationer förutom Kommunal och Läkarförbundet. Personal inom Vision,
Ledarna, Akademikerförbundet och SSR har ännu inte erhållit ny lön under 2020 men
kompensationen har utdelats enligt de preliminära beräkningar som beslutats i
personalutskottet då ingen uppdelning finns i beslutet. Avtal för Kommunals område är inte
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klart ännu. Kommunstyrelsekontorets bedömning för hela året är ett överskott med 143
miljoner kronor av avsatta medel för personalkostnadsökningar.
Medel för kompensation för ökade hyreskostnader till nämnderna är budgeterad till 81
miljoner kronor. I år beräknas 20 miljoner kronor av budgeten förbrukas och resterande medel
ger ett överskott med 61 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ett överskott med 85 miljoner
kronor för de centrala medlen.
Kontorets del
För kontorets del (exklusive kommungemensam verksamhet) redovisas för perioden en
positiv avvikelse med 5,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna är totalt sett 4,3 miljoner
kronor lägre än ackumulerad budget på grund av vakanser vid flera avdelningar under året.
Intäkterna är totalt sett högre än ackumulerad budget för perioden på grund av att
verksamheten har högre bidragsintäkter än budgeterat, högre ersättningar för återbetalningar
enligt avtal för bonusersättningar samt felperiodiserade intäkter för elhandel. Verksamhetens
övriga kostnader är i nivå med budget, varav 0,6 miljoner kronor avser kostnader relaterade
till coronapandemin.
Drakfastigheter
Efter augusti månad redovisar verksamheten ett ackumulerat utfall på 11,2 miljoner kronor
vilket är, i jämförelse med samma period 2019, en minskning med 51,7 miljoner kronor.
Avvikelsen mot ackumulerad budget t.o.m. augusti uppgår till +15,6 miljoner kronor och
består i huvudsak av följande:
• Verksamhetens intäkter: 12,7 mnkr högre än budget till följd av främst hyresintäkter
och försäkringsersättningar samt momsersättning.
• Personalkostnader: är 1,5 mnkr högre än budget främst beroende på variation av
intjänad semesterlön
• Verksamhetens övriga kostnader: är 0,6 mnkr lägre än budget till största delen
beroende av mindre underhållskostnader, vinterrelaterade kostnader samt
mediakostnader, trots att kostnaderna för rivning och sanering, hyreskostnader och
serviceavtalen varit mycket högre än beräknat.
• Avskrivningar & internränta: är lägre med 3,9 mnkr än budget beroende på
tidsförskjutningar i aktivering av färdigställda investeringsobjekt.
Prognos 2020
I augusti månad gör Drakfastigheter bedömningen att vi kommer nå ett helårsresultat i linje
med årsbudgeten. Verksamheten ser nu att de åtgärder som vidtagits under våren och
sommaren för att minska kostnaderna slagit igenom tidigare än förväntat samt att
kostnadsreduceringar i samband med coronapandemin sannolikt påverkat utfallet mycket
positivt.
Åtgärder avseende personal har varit att inte tillsätta vakanser och föräldraledighet vilket
balanserar de beräknade ökningarna av personalkostnader i och med omorganiseringen (-3,3
mnkr) och prognostiseras till -2,1 miljoner kronor.
Vidare prognostiseras övriga kostnader bli sämre än budget med ungefär 13,5 miljoner
kronor, då bedömningen är att det finns ett uppdämt behov av underhåll, tillsyn- och skötsel
och för övriga driftskostnader som kan komma att påverka utfallet negativt under hösten.
Kostnadsposter med störst påverkan är ökade hyror med -15 miljoner kronor (som balanseras
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av ökade hyresintäkter), rivning och sanering med -12 miljoner kronor, serviceavtal och
besiktningar -2 miljoner kronor, Yttre skötsel beräknas understiga budgeten med +4 miljoner
kronor, då nya avtal upphandlas och mer arbete i egen regi utförts samt takskottning som
konstateras vara +3 miljoner kronor Mediakostnader beräknas nå ett överskott med 3 miljoner
kronor trots väsentligt lägre förbrukning än beräknat till och med augusti, eftersom
uppvärmningskostnaderna kommer öka med cirka 30 % mer än normalt (4 timmar mer per
dag) under hösten då fler lokaler måste nyttjas med hänsyn till coronapandemin och
avståndshållning.
Åtgärder
Drakfastigheter har med anledning av det negativa utfallet 2019 vidtagit särskilda åtgärder för
att minska kostnaderna och därigenom inarbetat sparkrav i budgeten avseende 2020. Även
ytterligare åtgärder har genomförts för att nå en budget i balans för helåret 2020, då
prognosen i T1 pekade på ett budgetöverskridande med -4,9 miljoner kronor. En detaljerad
åtgärdsplan utarbetades under våren för att säkerställa att Drakfastigheter skall nå en budget i
balans till årsskiftet och nå ytterligare effekter 2021. I den planen så kalkylerades att de
utökade personalkostnaderna i och med omorganiseringen en ska ge en besparingseffekt i
paritet med utökningen på kort sikt, men större besparingar på lång sikt.
Effekter av coronapandemin
Mediakostnader beräknas nå ett överskott med 3 miljoner kronor trots väsentligt lägre
förbrukning än beräknat t.o.m. augusti, eftersom uppvärmningskostnaderna kommer öka med
cirka 30 % mer än normalt (4 timmar mer per dag) under hösten då fler lokaler måste nyttjas
med hänsyn till coronapandemin och avståndshållning. Kostnader i samband med
coronapandemin uppgår just nu till 0,723 miljoner kronor och det tillkommer en kostnad för
hyra av lokal avseende skyddsutrustning med 0,120 miljoner kronor senare under året. Vidare
har verksamheten lämnat hyresrabatter med 0,112 miljoner kronor, ersättning kommer att
sökas hos Länsstyrelsen under hösten.
Servicecenter
Utfall och avvikelser
Resultatet är 0,1 miljoner kronor till och med augusti vilket är en försämring med 4,7 miljoner
kronor jämfört med samma period föregående år. De avdelningar som visar störst avvikelse
resultatmässigt är Fordon Verkstad, Mat & Måltider och Kommunhälsan. Intäkterna ligger på
ungefär samma nivå som förra året men är 2 mnkr lägre än budget för perioden. Det beror till
en del på lägre efterfrågan på grund av kostnadsstyrning i kommunen som var omöjlig att
prognostisera vid budgettillfället som i sin tur möts av lägre kostnader. Men den största delen,
3,8 miljoner kronor är en effekt av coronapandemin och härrör till måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten har serverat färre luncher sedan gymnasieskolan stängdes våren 2020.
Personalrestaurangen Parnassen är stängd och verksamheten påverkas negativt av ökat
distansarbete. Även pensionärsrestauranger är stängda. Personalkostnaderna är på samma nivå
som föregående år men så mycket som 3,5 miljoner kronor lägre än budget. Flera
verksamheter har haft hög personalomsättning, HR-avdelningen och Kommunhälsan är mitt i
besparingsåtgärder som påverkar. Flera verksamheter har också fördröjning i
ersättningsrekryteringar.
Prognos 2020
Prognosen för 2020 är ett minusresultat på 3 miljoner kronor, vilket följer prognosen från juli
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månad, direkt hänförligt till coronapandemin och måltidsverksamheten samt
besparingsåtgärder inom HR och kommunhälsan, för minskade intäkter som anges ovan.
Positiva effekter i form av lägre livsmedelskostnader och lägre personalkostnader har tagits
hänsyn till.
Effekter av coronapandemin
Coronapandemin har en negativ påverkan på servicecenters ekonomi med inköp av material
för att hantera exempelvis högre krav på arbetsmiljö etc. Intäkter påverkas också negativt då
gymnasieskolorna växlade till distansundervisning från vecka 12 och Sundsvalls Mat &
Måltider inte levererar luncher till gymnasieskolan längre. Positivt ser vi att digitala flöden
påskyndas, ex vis digital postgång.
Problemlösning och uthållighet
Utbrottet av coronapandemin har haft en stor påverkan på servicecenters verksamhet. På kort
tid har verksamheten anpassats till att lösa nya behov och problem. Bedömningen är att det
har varit framgångsrikt och att den krisplanering som fanns samt den krisledning som startats
har fungerat. Effekterna på sikt är svåra att överblicka i detta läge men bedömningen är att det
fokus som finns på uthållighet i denna situation kommer att vara avgörande.
Ökad efterfrågan av IT-lösningar och kommunhälsa
Servicecenters leveransförmåga har bibehållits och inom vissa områden ökat utifrån de behov
som har uppstått som en effekt av coronapandemin. Exempel på det är IT där efterfrågan på
tjänster och produkter kopplat till distanslösningar ökat. Andra områden är rådgivning från
kommunhälsan samt matinköp till äldre i riskgrupper.
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Barn- och utbildningsnämnd
Nämndens grunduppdrag
Kommunfullmäktiges mål för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ligger i linje
med grunduppdraget.
I verksamhetsplan 2020 har barn och utbildningsnämnden slagit fast vilka åtgärder som ska
bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls:
• För att tydliggöra arbetet mot kommunfullmäktiges mål för behörigheter och examina
behöver rektorerna, i sin dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, sätta upp
väldefinierade mål för kunskapsresultat på respektive skolenhet. Detta gäller i
synnerhet ämnet matematik, i och med att kunskapsresultaten där är särskilt svaga,
vilket i stor utsträckning påverkar behörigheten till gymnasiet.
• Uppföljning av att skolorna i praktiken genomför minst den undervisningstid alla
grundskolans elever ska garanteras i varje ämne.
• Utformning och införande av en effektivare resursfördelningsmodell, som utgår från
enheternas faktiska kostnader.
• Ett fortsatt arbete för att uppnå likvärdig kvalitet på undervisningen i alla kommunens
skol- och förskoleverksamheter.
• Arbete med läsfrämjande insatser i förskolan, i syfte att utveckla språk och
kommunikation.
Delårsrapport 2 tar upp kunskapsresultat vårterminen 2020, resultat från lärarenkät och
medarbetarenkät, garanterad undervisningstid och skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete.
Kunskapsresultat våren 2020: Kunskapsresultaten för läsåret 2019/20 visar på en fortsatt
uppgång för resultaten i årskurs nio. Denna uppgång gäller såväl behörigheten till gymnasiet
som meritvärdet och andelen elever som klarat alla ämnen. Preliminära siffror visar att
niornas resultat också höjts i riket som helhet. Den preliminära behörigheten till gymnasiet,
för riket som helhet, har ökat från 84,3 procent 2019 till 85,3 procent 2020 (för kommunala
huvudmän från 82,5 till 83,8). Dessa siffror avser läsårets slut. Det finns inga nationella
jämförelsesiffror för resultat efter sommarskola. Vidare jämförelser, med nationella resultat
och modellberäknade värden, presenteras normalt i årsrapporten. (Detta kan komma att
förändras 2020 i och med beslut i kammarrätten, SCB:s förändrade sekretesspolicy och
Skolverkets förändrade publiceringsrutiner.)
Resultaten i årskurserna 6-8 har sammantaget legat relativt stilla under perioden 2017-2020.
Årskurs 6 har ett ökat meritvärde men en lägre andel elever som klarat alla ämnen. I ämnet
matematik märks särskilt en nedgång av resultaten i årskurs 8.
Behörighet till gymnasiet, andel (%)

2017

2018

2019

2020

Behörighet vid läsårsslut (till yrkesprogram)

75

75

78

79,5

Behörighet efter sommarskola (till yrkesprogram)

80

82

86

87
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Andelen elever som klarat alla ämnen 2017-2020, årskurs 6-9
(%), QlikSense 2020-08-11

Genomsnittliga meritvärden 2017-2020, årskurs 6-9, QlikSense
2020-08-11

Matematik, betyg A-E, andel (%), QlikSense 2020-08-11

Andelen examina efter tre år vid Sundsvalls gymnasium har ökat något i jämförelse med
2019, både för högskoleförberedande program och yrkesprogram. Notera att dessa siffror
gäller de nationella programmen, alltså exklusive Introduktionsprogrammet (IM). Sundsvalls
gymnasiums resultat i relation till riket och till modellberäknade värden presenteras normalt i
årsrapporten. Detta kan komma att förändras 2020 i och med beslut i kammarrätten, SCB:s
förändrade sekretesspolicy och Skolverkets förändrade publiceringsrutiner. Preliminära
nationella siffror visar att andelen examina ökat med mellan en och två procentenheter också i
riket som helhet.
Andel examen (%) efter tre år vid Sundsvalls gymnasiums nationella program *
2018

2019

2020

Högskoleförberedande program

81

83

85

Yrkesprogram

64

65

66

Nationella program totalt*

74

76

78

* Dessa siffror (QlikSense 2020-08-31) är beräknade på antalet examina i avgångsklasserna (antalet examina dividerat med antalet elever
som slutfört sitt tredje gymnasieår). Uppgifterna är inte direkt jämförbara med de nationella siffror, beroende på skillnader i underlag, urval
och beräkningsmetod.

Inga nationella prov har genomförts under vårterminen 2020, på grund av coronapandemin.
Denna delårsrapport kan därför inte presentera några uppgifter om kunskapsresultat i årskurs
tre.
Slutgiltiga nationella jämförelsesiffror för 2020 är inte publicerade vid tiden för denna
delårsrapport, men preliminära nationella resultat pekar på en uppgång både vad gäller
behörigheter till gymnasiet och andelen gymnasieexamina; detta trots att pandemin lett till
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viss ökad frånvaro bland elever och lärare. Möjligtvis kan avsaknaden av de underlag som de
nationella proven utgör innebära en mer osäker betygsättning i vissa ämnen och kurser.
Tidsserier som åskådliggör den långsiktiga utvecklingen av gymnasiebehörigheter (19982019) och andelen gymnasieexamina (2015-2019) i Sundsvalls kommunala skolor, i
jämförelse med riket, finns bifogade i slutet av nämndens rapport.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-27,9

-17,4

-17,5

-17,5

-27,8

0,1

Barn och utbildningsnämnd
Kulturverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Politisk verksamhet
Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-595,4

-382,8

-395,8

-383,0

-625,0

-29,6

-1 183,1

-760,5

-807,5

-804,4

-1 230,8

-47,7

-445,1

-281,3

-276,0

-245,6

-455,1

-10,0

-2,0

-1,3

-1,1

-1,1

-2,0

0,0

-107,9

-68,0

-61,3

-65,8

-85,7

22,2

-2 361,4

-1 511,3

-1 559,2

-1 517,5

-2 426,4

-65,0

Barn och utbildningsnämnden visar i augusti 2020 ett litet överskott på 15,1 miljoner kronor
vilket är drygt 1 miljon kronor bättre än i augusti föregående år. Nämndens prognos för
helåret är i dagsläget ett underskott på 65 miljoner kronor vilket är en förbättrad prognos med
20 miljoner kronor sedan första delåret. Ny prognos grundas i lägre personalkostnader som
förväntas under september till december samt bidrag relaterade till pandemin.
Personalkostnaderna prognostiseras bli lägre med grund i de åtgärder som
genomförts/genomförs i samband med skolstrukturs förändring och färre elever inom
kommunala grundskolan.
Intäkter
Verksamhetens intäkter är 10 miljoner lägre än budget. Det beror på mindre bidrag från
Skolverket och Migrationsverket men mer intäkter i form av bidrag för sjuklöner p g a
pandemin. Intäkterna är i augusti 2020 15 miljoner mer än augusti 2019. Förklaringen är
interkommunal ersättning 4 miljoner kronor, statsbidrag likvärdig skola 10 miljoner kronor,
bidrag för sjuklöner 13 miljoner kronor (p g a pandemin) samt avvikelser i form av uteblivet
statsbidrag för läxhjälp 2,6 miljoner kronor, mindre bidrag maxtaxa kvalitetssäkrande åtgärder
2 miljoner kronor, Migrationsverket 7 miljoner kronor.
Övriga kostnader
Nämndens övriga kostnader är 50 miljoner högre i augusti 2020 i jämförelse med 2019. Det
förklaras med skolpeng till fristående enheter är ca 40 miljoner kronor högre, lokalkostnader
15 miljoner kronor högre samt övriga kostnader 5 miljoner kronor lägre.
Personalkostnader
Personalkostnaderna har totalt sett ökat med marginellt med 2 miljoner kronor mellan åren.
Isolerat till månaden så var kostnaden i augusti 2020 107 miljoner kronor jämfört med augusti
2019 103 miljoner kronor.
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Skolform

Antal barn elever
augusti 2019

Antal barn elever
augusti 2020

Kostnad per barn
2019 (inkl
stadsbidragsfinansier
ing) kr/barn elev

Kostnad per barn
2020 (inkl
stadsbidragsfinansier
ing) kr/barn elev

Förskoleverksamhet

4 169

4 057

-76 135

-78 236

Grundskoleverksamhet

8 809

8 719

-49 591

-50 103

Gymnasieverksamhet

2 434

2 475

-48 855

-48 046

Tabellen ovan visar personalkostnad per barn/elev kommunala enheter för augusti 2019 och
2020. Kostnaden är högre per barn i förskolan i augusti 2020 än 2019, 2 100 kronor.
Grundskolan har en ökning per elev med 500 kronor mellan åren och gymnasieelevskostnaden visar en minskning med 800 kronor.
Totala antalet årsarbetare har minskat från 2018 till 2020 med 131,7 årsarbetare.
Verksamheterna visar på minskat antal årsarbetare förutom förskolan som är tillbaka i 2018
års antal årsarbetare.
Antalet barn inom förskolan har minskat med 110 barn i augusti 2020 i jämförelse med
föregående år. Kommunala enheter har minskat med 112 barn och fristående enheter har ökat
antalet barn med 2 barn. Elevantalet inom grundskolan har ökat med 67 elever mellan åren
varav en elevminskning hos kommunala enheter är 90 elever och ökning hos fristående
enheter med 157 elever.
Inom gymnasieverksamheten har elevantalet ökat mellan åren med 139 elever. Kommunala
enheter har en ökning med 41 elever och fristående enheter har en ökning med 98 elever.
Sammantaget är det en volymförändring av barn och elever mellan åren med ökning av
antalet barn och elever med 96 stycken. Av den förändringen är det 161 färre barn och elever
hos kommunala enheter och en ökning för fristående enheter med 257 barn och elever.
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Åtgärder för att nå en budget i balans
Tabellen nedan visar vilka åtgärder som är vidtagna och när åtgärden får effekt. Samtliga
nedanstående åtgärder utom centralisering av kök rapporteras på särskilt sätt till nämnden
månadsvis. Inga avvikelser förutom centraliseringen av kök är aviserade.
Genomförda åtgärder

Effekt över tid
2020

2021

2022

Centralisering av kök

30

5

15

30

Åtgärder genomförda 2019

22

22

22

22

Budget 2020, grundskola (inkl. CFL)

30,2

21,4

30,2

30,2

Budget 2020, gymnasiet

6,2

3,5

6,2

6,2

Budget 2020, förskolan

12

4,0

12,0

12,0

Skolstruktur (Grundskolan)

14

7,0

9,0

14,0

114,4

62,9

94,4

114,4

Summa

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron rullande 12 månader var i juli 2020 7,5% att jämföra med juli 2019 6,6%.
Rikssnittet är 6,6% och det är kommunens mål för sjukfrånvaro. Kommunens sjukfrånvaro för
rullande 12 månader är 7,4% i juli.
Coronapandemins påverkan
Coronapandemin har inte påverkat förvaltningens ekonomi på något påtagligt negativt sätt.
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Vård- och omsorgsnämnd
Grunduppdrag
I grunden är vård- och omsorgsförvaltningens arbete inriktat på att ge förutsättningar för en
social hållbarhet i samhället vilket är ett av de tre områdena i tillväxtstrategin RIKARE.
Människors behov och förutsättningar är i centrum inom den sociala hållbarheten. Det vill
säga att alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomiskt och etnisk tillhörighet, ska ges
samma möjligheter att ta del av det goda samhället och förverkliga sig själv. Detta gäller både
om man bor i tätort eller landsbygd. Verksamheterna ska ha brukarens samordnade behov i
fokus samt präglas av en helhetssyn, hög resurs- och resultateffektivitet samt har en god intern
och extern samverkan. Vård och omsorgsförvaltningens uppdrag kan sammanfattas med att
utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning skapa en
rättssäker och effektiv verksamhet med de brukarnas behov i centrum.
Verksamheten som förvaltningen bedriver ska utgå från en evidensbaserad praktik och:
• Främja verksamhet av god kvalitet ur brukarperspektiv
• Främja god kvalitet ur verksamhet/-processperspektiv
• Säkerställa uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete.
Ekonomisk analys
Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-1 160,8

-773,8

-887,6

-815,0

-1 240,8

-80,0

-458,6

-305,7

-318,3

-381,5

-473,6

-15,0

Individ- och familjeomsorg

0,0

0,0

0,0

-282,7

0,0

0,0

Flyktingmottagande

0,0

0,0

0,0

-1,4

0,0

0,0

Nettokostnad per VHT, mnkr
Vård & Omsorgsnämnd
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade

Politisk verksamhet
Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-2,0

-1,3

-1,1

-2,0

-2,0

0,0

-89,0

-58,8

-52,1

-64,5

-79,0

10,1

-1 710,3

-1 139,7

-1 259,1

-1 547,0

-1 795,4

-85,0

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-augusti 2020 ett negativt resultat
om -119,4 miljoner kronor.
Förvaltningen lämnar i anslutning till delårsrapporten en reviderad prognos med ett beräknat
resultat om – 85 miljoner kronor vid årets slut, där merkostnader för perioden till följd av
coronapandemin om 73,5 miljoner kronor förutsatts kompenseras via aviserat statsbidrag till
regioner och kommuner.
Coronapandemin är fortsatt en stor osäkerhetsfaktor med hänsyn till hur den kommer att
inverka på den ekonomiska utvecklingen resterande del av året. Förvaltningen konstaterar
tillkommande kostnader för att säkra upp bemanning och tillgång på skyddsutrustning där
även kraftiga prishöjningar meddelats för vissa inköp med kostnadsökningar om 1 000
procent.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och
kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst för merkostnader till följd av coronapandemin (Förordning 2020:193). Bidrag kan
sökas för skäliga kostnader som uppkommit under perioden 1 februari – 30 november 2020.
För vård- och omsorgsnämnden har en första ansökan lämnats in omfattande merparten av

62
redovisade kostnader för perioden februari – augusti 2020. En andra ansökan som avser
resterande del av perioden ska lämnas in senast den 30 november 2020. Socialstyrelsen
kommer att fatta beslut om bidrag efter beredning avansökningarna vid två tillfällen, dels efter
31 augusti och dels efter 30 november 2020.
Enligt riksdagsbeslut har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär
att alla arbetsgivare får ersättning av staten för hela sjuklönekostnaden för månaderna
april-juli 2020 där förvaltningen tilldelats via kommunstyrelsekontoret ett bidrag om totalt
16,2 miljoner kronor. Det aviseras förlängning av statens ansvar för sjuklönekostnader även
för månaderna augusti och september där en annan beräkningsmodell baserad på olika
procentsatser kommer att tillämpas. Satsningen är en fortsatt del av ett större krispaket.
Förvaltningen ser fortsatt inga möjligheter att nå en budget i balans för år 2020 vilket
noterades vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 19 i anslutning till
nämndens verksamhetsplan för år 2020 och senast i anslutning till delårsrapport januari-april
2020.
Förvaltningen föreslår åter nämnden att uppmärksamma kommunfullmäktige om att nämnden
inte bedömer sig vara i ekonomisk balans år 2020 och begär utökad skattemedelsram utifrån
beräknat underskott.
Nettokostnadsutveckling
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en nettokostnad för perioden januari-augusti 2020 om
1 259 miljoner kronor. Nettokostnaden har ökat med 63,1 miljoner kronor (5,3 procent)
jämfört med motsvarande period föregående år.
Ökade merkostnader redovisade till följd av coronapandemin uppgår till 73,5 miljoner
kronor. Kostnaderna för coronapandemin fördelas med 62,4 miljoner kronor inom
äldreomsorgen, 10,3 miljoner kronor inom omsorgen om funktionshindrade samt 0,8 miljoner
kronor inom administration och övrigt.

Tabell. Nettokostnad per verksamhet, mnkr
Avvikelser per verksamhetsområde
Resultat och dess förändring jämfört med motsvarande period föregående år samt prognos
redovisas per verksamhetsområde i tabellen nedan. Jämfört med motsvarande period
föregående år för ingående verksamheter redovisas en resultatförsämring om totalt – 70,9
miljoner kronor, vilket i stort motsvaras av merkostnader redovisade till följd av
coronapandemin och som i prognosen kompenseras genom aviserat statsbidrag.
Äldreomsorgen
Den beräknade avvikelsen vid årets slut avseende äldreomsorgen om – 80 miljoner kronor
avser:
- 22 mnkr Ramreducering i anslutning till ny organisation år 2020 om netto 22 miljoner
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kronor, vilken beräknas hämtas igen i takt med verkställighet av strategiska åtgärder inom
äldreomsorgen. Under första halvåret 2020 har konvertering av servicehuset Allégården till
trygghetsboende verkställts. Hyreskostnader kvarstår dock fram till årsskiftet 2020/2021.
- 50,0 mnkr Hemtjänsten, där en ökning av beviljade insatser och därmed hemtjänsttimmar
kan följas sedan slutet av föregående år och där i synnerhet ökat antal timmar per brukare
inom den externa regin. Antalet brukare inom hemtjänsten ligger kvar på i stort oförändrad
nivå som de senaste åren, med ca 1 750 hemtjänsttagare sammantaget för egen och extern
regi. Under åren 2016-2019 har den beviljade tiden totalt uppgått till ca 800 000 timmar per
år. Baserat på utvecklingen för perioden januari-juli är prognosen, med rak framräkning,
ca 865 000 timmar för år 2020. Trenden de senaste månaderna pekar dock på närmare
900 000 timmar beräknat på helårsbasis. Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i
uppdrag att analysera bakgrunden till ökningen av hemtjänsttimmar per omsorgstagare, att
löpande återrapportera arbetet med genomlysningen av riktlinjerna för myndighetsutövningen
samt att arbeta vidare med ett förslag till nytt ersättningssystem baserat på antal brukare som
kan träda i kraft senast 1 januari 2021. Parallellt fortsatt ekonomisk obalans för hemtjänst i
egen regi vilket är en del i åtgärdsplanens operativa åtgärder.
- 6,0 mnkr Äldreboenden inklusive servicehus, med en målsättning om ett + 0 resultat för
året. Osäkerhet kvarstår om verksamheten klarar att verkställa åtgärdsplanen och därmed
hämta hem den ekonomiska obalansen främst beaktat följder av coronapandemin och därav
den negativa prognosen.
- 10,0 mnkr Externa platser samt betalningsansvar för utskrivningsklara Uppföljningen
av betaldygn pekar på att antalet betalningsdygn minskar sedan april månad. Parallellt
signaleraras till följd av coronapandemin svårigheter att flytta in personer till korttidsoch/eller särskilda boendeplatser. Kostnader avseende sent fakturerade dygn avseende år 2018
och 2019 har även påförts resultatet.
- 7,0 mnkr Hälso- och sjukvård där planeringsarbete pågår inför omdisponering
sjuksköterskor från boenden till hemsjukvård inför verkställighet i syfte att nå en
resultatförbättring. Även här har det varit svårigheter under året till följd av coronapandemin.
+ 15,0 mnkr Ökade intäkter för avgifter till följd av ökat antal brukare, hyresintäkter till
följd av ändrad periodisering samt riktat statsbidrag.
Omsorg om funktionshindrade
Den beräknade avvikelsen vid årets slut avseende omsorgen om funktionshindrade om
– 15 miljoner kronor avser:
- 3 mnkr LSS-boenden vuxna och barn i egen regi.
- 4 mnkr LSS-boenden i extern regi.
+ 2 mnkr Daglig verksamhet inklusive resor.
- 9 mnkr Personlig assistans egen och extern regi.
- 1 mnkr Intäktshyror – ändrad periodisering
Administration och övrigt
Vid årets slut beräknas för administration och övrigt ett överskott mot budget om + 10
miljoner kronor avseende effektivisering verksamhetsstöd och återföring av budgetmedel
Åtgärdsplan per verksamhetsområde, beräknad effekt 2020
Verksamhetsstöd och gemensamt 12,3 mnkr
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Äldreomsorg, operativa åtgärder 30,0 mnkr
Äldreomsorg, strategiska åtgärder 12,6 mnkr
Omsorg om funktionshindrade
11,5 mnkr
SUMMA
66,4 mnkr
Den beslutade åtgärdsplanen har ett större inslag av strategiska åtgärder jämfört med tidigare
åtgärdsplaner för de ingående verksamheterna. För att parera den försämrade
resultatutvecklingen under hösten 2019 och i syfte att säkerställa tillräcklig ekonomisk effekt
har åtgärdsförslag lagts med en större ekonomisk effekt jämfört med den bedömda
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Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndens grunduppdrag
Nämndens grunduppdrag verkställs inom förvaltningens verksamhetsområden.
• Arbete och försörjning
• Missbruk och psykisk ohälsa
• Barn, unga och familj
• Vuxenutbildningen
Förutsättningar för att genomföra grunduppdraget
Förvaltningens egen bedömning är att grunduppdraget hittills under året till största delen
kunnat genomföras, men Coronapandemin har medfört att vissa verksamheter inte har kunnat
var öppna. Nämnden och förvaltningen har hittills under året haft fyra större utmaningar att
hantera och som påverkar förutsättningarna att genomföra grunduppdraget:
• Ekonomin, med tillhörande sparkrav
• Omorganisationen och omlokalisering, implementera fullt ut
• Verksamhetssystem, implementera det nya verksamhetssystemet Treserva
• Coronakrisen
När det gäller ekonomin har nämnden beslutat om besparingar inom verksamhetsstödet,
Vuxenutbildningen, Arbete och försörjning samt Missbruk och psykisk ohälsa. I augusti
beslutade dessutom nämnden att verksamheten ska vara i ekonomiskt balans 2021. Detta
sätter krav på prioriteringar och kommer påverka genomförandet av grunduppdraget.
När det gäller att få omorganisationen på plats så måste det synkroniseras med att
implementera det nya verksamhetssystemet. På verksamhetsområdesnivå är omorganisationen
genomförd och verksamhetscheferna arbetar fullt ut i sina nya roller. På enhetsnivå sker
genomförandet under hösten för att vara helt genomfört innan årsskiftet. Att inte
omorganisationen fullt ut är genomförd beror framförallt på att kommunens alla system, och
inte minst det nya verksamhetssystemet Treserva, måste anpassas till den nya organisationen.
Implementeringen av det nya verksamhetssystemet under pågående verksamhetsår medför
svårigheter att få ut verksamhetsdata för uppföljning. I de flesta fall går det att lösa, men för
vissa verksamheter kan vi inte i dagsläget ta ut den data som behövs för uppföljningen. Det
pågår också ett arbete med att utveckla uppföljningen. Chefer och medarbetare inom
förvaltningens verksamhetsområden håller på att ta fram nyckeltal där sådana saknas. Dessa
ska inarbetas i verksamhetsplanen för 2021.
En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med grunduppdraget är också en
omlokalisering av verksamhetsstöd och en del av de nya enheterna. Syftet är att möjliggöra
effektiva processer och arbetssätt för att på så sätt få en god möjlighet att kunna möta
medborgarnas behov som finns idag och i framtiden. Omlokaliseringen har skett i
augusti/september.
Coronakrisen är dock det som påverkat nämndens ansvarsområden mest under året.
Förvaltningens bedömning är att krisen hittills, på en övergripande nivå, påverkat
verksamheten i måttlig utsträckning. Det finns dock enskilda områden som påverkats mer.
Osäkerheten är stor hur verksamheterna kommer att påverkas framöver. Allt beror på hur
pandemin utvecklas under hösten. Fokus under coronapandemin har varit att få
verksamheterna att löpa på så bra som möjligt, vilket fått som följd att mer långsiktiga
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prioriteringar fått stå tillbaka.
Det har funnits en osäkerhet hur konjunkturen kommer utvecklas framöver. Hittills i år har
arbetslösheten ökat mindre än i riket, men de varsel som lagts i månadsskiftet augustiseptember är en indikation på att det kommer att förändras framöver. Det finns en stor risk att
arbetslösheten kommer stiga kraftigt framöver. Det finns också tecken på att
långtidsarbetslösheten ökar. En långvarig hög arbetslöshet kan påverka hela nämndens
verksamhetsområde. Det kan handla om efterfrågan på utbildning, ökade utbetalningar av
ekonomiskt bistånd, men också en ökad psykisk ohälsa och missbruk.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

Individ & Arbetsmarknadsnämnd
Miljö och hälsoskydd
Vuxenutbildning

-1,3

-0,9

-0,5

0,0

-0,8

0,5

-67,6

-45,1

-34,1

-42,3

-59,9

7,7

Omsorg om funktionshindrade

-110,1

-73,4

-74,0

0,0

-113,2

-3,1

Individ- och familjeomsorg

-405,1

-270,1

-300,1

0,0

-458,8

-53,7

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Övrig kommungemensam vht
Intern service
Politisk verksamhet
Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-1,0

-0,7

-4,2

-0,8

-7,2

-6,2

-42,1

-28,1

-28,6

-25,4

-40,3

1,8

-7,4

-5,0

-8,1

-6,6

-8,0

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

-1,3

-1,6

-1,0

-2,3

-0,3

-18,5

-11,8

-10,9

-18,2

-17,6

0,9

-655,2

-436,2

-462,1

-94,3

-708,3

-53,0

Individ- och arbetsmarknadsnämnden lämnar, precis som i delårsrapport 1 och de
efterföljande månadsrapporter som redovisats, en prognos på minus 53 miljoner kronor där
verksamheterna inom Individ- och familjeomsorg står för det mesta av avvikelsen. Det
ekonomiska biståndet står för hälften av underskottet.
Prognosen är mycket osäker när det gäller många verksamhetsområden: det ekonomiska
biståndet, flyktingverksamheten gällande ensamkommande barn samt vuxenutbildningen som
dock har en positiv avvikelse. Coronapandemin är en mycket stor osäkerhetsfaktor något som
alla blivit varse om under våren och sommaren. Kommunen har i dagsläget fått ersättning för
sina sjuklönekostnader efter beslut av staten som motsvarar 2,2 miljoner kronor avseende
april t.o.m. juli. Utifrån situationen kan kostnaderna komma att öka då förvaltningen inte kan
bedriva verksamheter i normalt tillstånd.
Kostnader för personer som jobbat med införandet av det nya verksamhetssystemet Treserva
är engångskostnader på ca 0,4 miljoner kronor som drabbar förvaltningen.
Prognosen har inte tagit hänsyn till de medel som nämnden får tillbaka när förvaltningen
genomfört och återrapporterat till kommunstyrelsen den besparing på 6,1 miljoner kronor
gällande effektivisering med 20 % av verksamhetsstödet.
Alla enhetschefer/rektorer och verksamhetschefer har varit involverad i prognosarbetet där
förvaltningen gått igenom ekonomin individuellt per chef för att få en gemensam bild över
ekonomin och nödvändiga åtgärder för att komma i balans.
Verksamhetens intäkter visar en prognosavvikelse på minus 16 miljoner kronor som till stor
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del beror på att de åtgärdsanställningar som förvaltningen tog höjd för bl.a. extratjänster inte
kommer att få den fulla effekt som önskats beroende på coronapandemins konsekvenser.
Det är färre arbetsställen som kan ta emot extratjänster.
Personalkostnaderna på förvaltningen visar en avvikelse på 13 miljoner kronor som kan
härledas till motsvarande effekt gällande verksamhetens intäkter.
Verksamhetens övriga kostnader visar en prognosavvikelse på minus 50 miljoner kronor
som avser utbetalning av det ekonomiska biståndet och köp av externa platser gällande barnoch vuxenplaceringar.
Förvaltningen jobbar intensivt med att hitta lösningar som innebär minskade kostnader framåt
samtidigt som grunduppdraget kan genomföras. En del av lösningarna kommer att ta tid att
genomföra och få effekt på.
Nedan listas de avvecklingar och besparingar (IAN 2020-00007-24) som nämnden fattat
beslut om och vilken effekt och resultat det inneburit t.o.m. augusti månad. Många av dessa
beslut är genomförda. Detta är dock inte tillräckligt för att nämnden ska vara i balans år 2020.
Verksamhetsstöd och restriktivitet
10,1 mnkr
Förvaltningsgemensamt
9,2 mnkr
Flyktingmottagande
5,6 mnkr
Vuxenutbildning
2,5 mnkr
Arbetsmarknadsåtgärder
4,4 mnkr
Kommungemensamma verksamheter 1,6 mnkr
SUMMA
33,4 mnkr
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Detta år är inte likt andra år på grund av coronautbrottet som skedde under våren (viruset
Covid-19) Sammantaget har effekterna av detta och de restriktioner som införts för att minska
smittspridningen påverkat årets resultat negativt. Kultur- och fritidsnämnden kan se
förändrade beteendemönster som också påverkat verksamheterna under året, till exempel har
medborgarna sökt sig ut mer till de friluftsanläggningar som nämnden tillhandahåller vilket är
positivt ur folkhälsosynpunkt. Kraven på ökad digital närvaro/digital kommunikation har
också utvecklats under pandemin. Utbud och tjänster har där det varit möjligt digitaliserats
och nya alternativa arbetssätt prövats med mestadels positiv respons. Man har haft många
inställda evenemang inom scenkonst, restriktivitet i maximalt antal besökare på idrottshallar
och simhallar. Delar av fritidsgårdsverksamheten och biblioteksverksamheten har varit stängd
under en period. Det samlade ”normala” utbudet för medborgarna har alltså minskat under
perioden men med nya arbetssätt så har nämnden lyckats ställa om till verksamhet i mindre
grupperingar och i digital form där det varit möjligt.
Med hänsyn till effekterna av pandemin så är den samlade bedömningen att förvaltningen till
viss del lyckats uppnå verksamhetsmålen inom grunduppdraget och till viss del uppnått
nämndens prioriterade satsningar som bär mot fullmäktiges prioriterade mål.
De ekonomiska effekterna för nämnden bedöms bli mindre än vad bedömningen var i början
av året. Minskade besöksvolymer på badhus och minskad uthyrning av kulturlokaler,
idrottshallar med mera minskar externa intäkterna, men med detta kommer även en positiv
kostnadseffekt med minskade direkta kostnader som kopplar mot volymminskningarna.
Förvaltningen har arbetat och arbetar aktivt med att motverka intäktsbortfallet med stor
återhållsamhet för en ekonomi i balans. I den andra delårsrapporten bedöms årets resultat bli
positivt (+5,0 mnkr) från en försiktigt negativ bedömning (-2,5) i första delårsrapporten. Dock
finns viss osäkerhet i bedömningen på grund av hur pandemin kommer att påverka
verksamheten ekonomiskt under hösten och inledande vintern.
Grunduppdrag
Med utgångspunkt i reglemente och uppdrag från fullmäktige har nämnden definierat sitt
grunduppdrag på följande sätt:
Kultur och fritidsnämndens grunduppdrag är att 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.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om verksamhetsmål samt delmål för att bidra till
resultat och effekter med bäring på grunduppdraget. När målen hänvisar till mer generella
målgrupper som alla eller medborgarna avses det i begreppets bredaste avseende där det blir
viktigt att säkra upp att verksamheten inte diskriminerar avseende kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. När man talar om ungdomar eller äldre
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avses både flickor och pojkar, män och kvinnor.
Coronautbrottet har under året påverkat möjligheterna att genomföra grunduppdraget.
Minskat antal besök som genererar minskade intäkter och konsekvenser för bad, fritidsgårdar
och publika evenemang där utbudet begränsats för våra medborgare. Däremot så ökar antalet
besökare på nämndens utomhusanläggningar. Närvaron i friluftslivet ökar i pandemins spår så
det gör det svårt att säga om grunduppdraget är uppfyllt eller inte. Det man dock kan säga är
att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som är möjligt utifrån nya
förutsättningar i en pandemi. Andra arbetssätt krävs för att möta behoven som till exempel
uppsökande arbete och utomhusaktiviteter vid nedstängning av lokaler för att motverka
smittorisken.
Verksamhetens måluppfyllelse, resultatet av uppföljningen av nämndens verksamhetsplan
följer delvis fastställda planer i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020. Den
prognos som lämnas för måluppfyllelsen baseras på bedömning av uppfyllelse av
förvaltningens planerade aktiviteter kopplat till förvaltningens åtta verksamhetsmål. I den
andra delårsrapporten gör förvaltningen statusbedömningen att sammantaget ca 70% av
aktiviteterna som stödjer verksamhetsmålen kommer uppfyllas helt och ca 20% kommer
uppfyllas delvis under året. Volymrelaterade indikatorer kopplat till friluftsliv kommer nå
målnivåerna men däremot besök som sker inomhus når inte målen under året.
Ekonomisk analys
Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

Fritidsverksamhet

-210,8

-140,5

-132,2

-129,9

-208,4

2,4

Kulturverksamhet

-134,6

-89,7

-87,7

-87,4

-134,4

0,2

Nettokostnad per VHT, mnkr
Kultur och fritidsnämnd

Politisk verksamhet
Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-1,5

-1,0

-0,9

-1,0

-1,5

0,0

-24,7

-16,3

-13,1

-12,9

-22,2

2,5

-371,5

-247,5

-233,9

-231,2

-366,5

5,0

Nämndens resultat efter åtta månader är positivt med drygt 13 miljoner kronor jämfört med
budget och något högre än samma period föregående år (12 miljoner kronor).
Dramatiskt minskade besöksvolymer på badhus, uthyrning av kulturlokaler och idrottshallar
minskar externa intäkter. Till en stor del motverkas det med minskade direkta kostnader
kopplade mot volymminskningen. Förvaltningen arbetar aktivt med att motverka
intäktsbortfallet med en ökad återhållsamhet där det är påverkbart inom nämndens
grunduppdrag för en ekonomi i balans. I delårsrapporten bedöms resultatet bli +5,0 mnkr för
helåret 2020. Prognosen har osäkerhet på grund av hur stora konsekvenserna blir efter
coronapandemin.
Förvaltningen har sedan i mars kontinuerligt följt hur coronautbrottet påverkar verksamhetens
intäkts- och kostnadsutveckling. Prognosens intäkter förväntas ge underskott -8,8 miljoner
kronor. Detta beror på minskad biljettförsäljning på bad, uthyrning av idrottshallar och
evenemang via Scenservice.
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Intäkter
Intäkterna, cirka 16 % av finansieringen avseende nämndens verksamhetsbudget är 3,7
miljoner kronor lägre än budgeterat efter åtta månader. Utfallet är en effekt av pandemin som
dramatiskt minskat besöksvolymerna på alla bad, halluthyrningar samt evenemang via
Scenservice. Sammantaget bedömer förvaltningen att intäkterna kommer minska med 8,8
miljoner kronor jämfört med budget.
Personal kostnader
Personalkostnaderna är 7,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och avviker positivt med 4,9
miljoner kronor jämfört med fjolårets utfall efter åtta månader. Avvikelsen avser
semesterlöneskuldens förändring samt minskad kostnad för timanställda och övertid. Orsaken
är även här coronapandemin som medfört att vissa verksamheter haft stängt under andra
kvartalet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Övriga kostnader
Främsta avvikelsen i övriga kostnader är köp av tjänst och varor som avviker positivt med 9,9
miljoner kronor jämfört med budget vilket till största delen beror på direkta kostnader som
kopplar mot volymminskningar och en generell återhållsamhet.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom nämnden ligger på en bra nivå i förhållande till kommunen totalt sett, 5,1
procent mot 7,4 procent när man ser över tid på rullande 12 månader per sista augusti.
Nämnden arbetar dock mot ett mål där sjukfrånvaron maximalt ska vara 4,5% och
arbetsmiljön ska vara god. En möjlig förklaring till den lilla ökningen i sjukfrånvaro från delår
1 kan vara på grund av restriktioner att vara hemma vid minsta symptom på sjukdom och
avskaffandet av karensdag i samband med coronautbrottet. Med tanke på osäkerheten inför
hösten så bedöms årsprognosen till nuvarande utfallsnivå, 5,1%. Kvinnor är mer sjukskrivna
än män som gäller både kultur- och fritid och kommunen som helhet. I riket finns samma
mönster mellan män och kvinnor på samma nivåer som Sundsvall (se Kolada.se).
Investering
Kommunfullmäktige beslutade 30 mars att samtliga överföringar av ej förbrukade
investeringsmedel före 2020, 29,4 miljoner kronor, flyttades över till detta år. Vid
junisammanträdet ändrades beslutet vilket nu innebär att inga oförbrukade investeringsmedel
överförs. Förändringen påverkar budgetutfallet eftersom verksamhetsansvariga planerat och
upphandlat investeringar enligt kommunfullmäktiges beslut i mars. I de fall planering ej
påbörjats har anskaffning av maskin, inventarier eller utrustning avbrutits. Totala
investeringarna förväntas bli 3,4 miljoner kronor mer än årsbudget.
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Stadsbyggnadsnämnden
Grunduppdrag
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel, planering och utveckling av den fysiska platsen
Sundsvall.
Vad gäller avvikelser från nämndens åtaganden i MRP 2019-2022 samt grunduppdrag, har
projekt ”Hållplats stenstan” försenats. Projektet har dock fått extern medfinansiering via
stadsmiljöavtal och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad är framtaget. Detta är ett
viktigt projekt för att få ett ökat folkliv med tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre
belysning och bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för att stärka
tryggheten i området samt att ge viktiga förutsättningar till ett ökat hållbart resande.
Sundsvalls kommun har utifrån utbrottet av coronapandemin, beslutat att slopa avgifterna för
upplåtelse av mark för uteserveringar under perioden 1 april – 30 september 2020. Det gäller
för såväl uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser.
Kommunen har också beslutat att inte ta ut avgift för de butiker som vill flytta ut sin
försäljning på gatan. Dessa åtgärder tillsammans med andra konsekvenser, innebär stor
påverkan på stadsbyggnadsnämndens budget. Främst är det uteblivna parkeringsintäkter och
minskade transporter för Kommuntransport. På grund av coronapandemin och rådande
rekommendationer så råder det stor osäkerhet gällande prognosen som är lagd, men vi
kommer bevaka och utreda löpande för redovisning i kommande månadsuppföljningar.
Vi har även påskyndat hanteringen av tillstånd för uteserveringar, etc. och fört dialog med
polis och räddningstjänst för att även de ska hantera ärendena skyndsamt. Vi har dessutom
tagit bort sand och grus i stenstan en månad tidigare än vanligt, vilket möjliggjorde att
uteserveringar kunde öppnas omedelbart om de hade de tillstånd som krävdes, samt att även
picknicbord och parkbänkar ställdes ut tidigare. Detta så att människor ska kunna vistas ute
och nyttja allmänna ytor utan trängsel. Vi har också i samarbete med kultur och fritid dragit
igång bibliotekets ”take away”, genom att hjälpa till att köra ut böcker som våra äldre
kommuninvånare har beställt från Sundsvalls bibliotek. Detta har blivit möjligt, eftersom
många av de körningar som Kommuntransport normalt har, nu är inställda med anledning av
den rådande situationen.
Ekonomisk analys
Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-213,1

-138,7

-130,0

-144,2

-229,7

-16,6

Bostadsanpassning

-11,2

-7,5

-6,3

-5,6

-11,2

0,0

Politisk verksamhet

-1,8

-1,2

-1,0

-1,1

-1,8

0,0

Nettokostnad per VHT, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
Infrastruktur

Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-12,5

-8,3

-8,1

-7,5

-11,8

0,7

-238,7

-155,7

-145,4

-158,3

-254,5

-15,8

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 13,6 miljoner kronor för aktuell period,
januari-augusti. För 2019 redovisades ett underskott på 7,0 miljoner kronor för samma period.
Skillnaden i intäkter på 13,9 miljoner kronor för aktuell period 2020 jämfört med samma
period för 2019 beror främst på högre ersättningar från länsstyrelsen för saneringar under
2019, samt avslut av tre exploateringsprojekt på sammanlagt 27,0 miljoner kronor.
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Det är ingen större skillnad när det gäller verksamhetens övriga kostnader mellan åren,
Däremot har kostnaderna ökat jämfört med tidigare lämnad prognos med anledning av att
exploateringsprojekt har avslutats som påverkat kostnadssidan med 21 miljoner kronor.
Resultatet av de avslutade exploateringsprojekten är ett överskott på 5,6 miljoner kronor.
Prognos 2020
Prognosen för 2020 uppskattas till -15,8 miljoner kronor före justeringar/kompensation och
utgör en prognosförsämring med -6,3 miljoner kronor jämfört med månadsrapporten i juli.
Anledningen till försämringen beror främst på de negativa effekterna av coronapandemin som
nu beräknas ha effekt på verksamheterna året ut mot tidigare bedömning att verksamheterna
skulle återgå till normal status i augusti.
Tabellen nedan visar hur den negativa budgetavvikelsen uppkommit:
Poster
Effekter av
coronapandemin

Vinterväghållning

Prognos –
belopp (mnkr)
-15,3

Kommentar
Tidigare lämnad prognos -10,6 mnkr. Prognosen för de ekonomiska effekterna av
coronapandemin är beräknad utifrån en bedömning om att verksamheterna kommer att
påverkas året ut. Bedömningen har gjorts i samråd med KS ekonomi. Osäkerheten är
dock stor och lagd prognos kan komma att ändras utifrån utvecklingen av
coronapandemin, se detaljer i separat tabell nedan.

7,0

De första månaderna 2020 har väderleken varit gynnsam för vinterväghållningens
budget. 2018/2019 för jan-mars hade man 12-13 fulla plogsvängar. För samma period
2020 har det genomförts 5 fulla plogsvängar.

Belysning

-2,0

Driftkostnaderna har senaste åren ökat, främst på grund av att de
belysningsarmaturerna är närmare 20 år och behöver en ökad drift.
Stadsbyggnadskontoret har lyft behov av att byta ut belysningsarmaturer i
analysunderlag inför MRP 2019-2023 (investeringsbehov) för att på så vis minska på
driftkostnaderna.

Kameraövervakning
parkeringshusen

-1,5

Övervakning införs i parkeringshusen för att öppna upp dem dygnet runt

Prisjustering tid i projekt,
timpris

-1,8

Redovisningsreglerna för hur timpris beräknas vid eget arbete på investeringsprojekt
har blivit tydligare. Endast lön samt personalomkostnader får ingå i beräkningen av
timpriset. Kostnader som får belasta investeringsbudgen blir därmed lägre jämfört med
tidigare år.

Personalkostnad

1,0

Ej ersatta föräldraledigheter, sjukskrivningar

Avslut av
exploateringsprojekt –

5,6

Avslut av exploateringsprojekt, Linjearbetaren 4,Kv Hermes, Förrådet.

Bidrag från länsstyrelsen

0,1

Saneringar

Restriktivitet vid inköp,
representation mm

0,8

Vissa utbildningar och kompetenssatsningar har genomförts. Dock ej i nivå med ett
normalår.

Lönekompensation för
2020

1,2

Högre intäkter bygglov

1,5

Markant ökad mängd ärenden under våren/sommaren har gett högre intäkter

Brandposter

-0,2

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Sanering Ortviksparken

-1,0

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Rivning kiosk Matfors

-0,2

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

-0,15

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Sanering Rosenborgskajen

-3,0

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Trygghetsboende – nytt
bidrag beviljat februari

-0,1

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

-0,05

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Bevakning fabriken
Essvik/Nyhamn

Vägbidrag
Rivning provisorisk bro

-1,5

Borttag av den provisoriska bro som ersatt Storbron under byggtiden samt rivning av
anslutningsvägarna. Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen

Exploatering Hagavägen

-0,2

Sent inkomna kostnader för avslutat exploateringsprojekt. Nämnden begär
kompensation i resultatöverföringen.

-6,0

Nämnden begär kompensation i resultatöverföringen.

Kapitalkostnader
Totalt

-15,8
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Ekonomiska effekter av coronapandemin

Prognos
belopp (mnkr)

Uteblivna intäkter torghyra mm (april-sept)

-1,3

Minskade transporter inom verksamhet Kommuntransporter (aprildec)

-7,0

Minskade parkeringsintäkter (mars-aug)

-8,0

Kompensation sjuklönekostnader, 4 mån .

0,3

Fler bilar och bodar till parkavdelningen för att minska trängseln

-0,1

Minskade kostnader för taxi då kommuntransport har kunnat köra
dessa resor

0,8

Totalt

-15,3

Miljönämnden
Grunduppdrag
Miljönämnden arbetar för att för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god
folkhälsa. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på
miljön och skyddar medborgarens hälsa. En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.
Miljönämnden mäter och utvärderar sin verksamhet utifrån fyra mål.
1. Bidra till att nå miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, frisk luft,
och God bebyggd miljö till 2020.
2. Bidra till att nå miljökvalitetsmålen, biologisk mångfald samt levande sjöar och
vattendrag till 2020 och alla i Sundsvall ska veta vad de äter och inte bli sjuka av mat
eller objektburen smitta.
3. Miljönämnden ska vara en effektiv och rättssäker myndighet för alla. Det innebär att
nämnden ger god service och information samt ställer korrekta och ändamålsenliga
krav som främjar hållbar utveckling.
4. Miljönämnden ska vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att
arbetsmiljön ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetare och låga
sjuktal.
Sammanfattningsvis bedömer nämnden att tre av de fyra målen kommer att nås under 2020,
Nämnden konstaterar att målet om att nå miljökvalitetsmålet för frisk luft blir svårt att nå då
vi redan har haft höga halter av partiklar framförallt på Bergsgatan.
Årets första och andra tertial har påverkats mycket av coronapandemin. Distansarbete,
besöksförbud på vissa inrättningar samt ansvaret för trängselinspektioner har inneburit
utmaningar.
Miljökontoret har inte haft tillräckligt med resurser för att upprätthålla takten i arbetet med
egeninitierade ansvarsutredningar för förorenade områden. Tillsyn av vindkraftsparker,
logistikparken och andra infrastrukturprojekt har tagit mycket mer tid i anspråk jämfört med
planerat.
Arbetet med egeninitierad tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har visat sig vara effektivt.
Preliminära resultat visar att ca 80 procent av de tillsynade anläggningarna hade brister. Att
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åtgärda dem ger stor miljönytta eftersom vi fokuserat på ett känsligt geografiskt område.
Sommaren har inneburit en hel del utmaningar kopplade till höga ljudnivåer från restauranger
i stenstan. Tidigare gällande riktlinjer har reviderats för att balansera olägenheter för
medborgares nattsömn och krögares utmaningar kopplat till coronapandemin och dess följder.
Till följd av Coronapandemin har tillsynen till viss del planerats om och utförts på distans.
Tillkommande inspektioner kopplade till smittskydd och trängsel på restauranger har
tillkommit jämfört med tillsynsplanen. Miljökontoret har genomfört nästan 200
trängselinspektioner under dagar, kvällar och nätter. En del av livsmedelstillsynen på olika
typer av festivaler och sommararrangemang har uteblivit till följd av coronapandemin.
Upphandling av nytt verksamhetssystem har slutförts. Det pågår nu ett intensivt arbete med
mappning, registervård, förberedelser mm inför konvertering och utbildningar som sker i
november.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

Miljönämnd
Miljö och hälsoskydd

-17,6

-11,7

-10,4

-9,7

-17,2

0,4

Övrig kommungemensam vht

-0,4

-0,2

0,0

0,3

0,0

0,4

Politisk verksamhet

-1,3

-0,9

-0,8

-1,0

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-19,2

-12,8

-11,1

-10,4

-18,5

0,7

Administration och övrigt
Summa
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Prognos för helår är 0,7 miljoner kronor. Miljökontoret kommer genom statsbidrag att få
kompensation för trängseltillsyn om 0,6 miljoner och sjuklöneersättning om 0,1 mnkr.
Timdebitering är svårprognosticerad men det finns inga tecken på att det blir mindre
debiteringar jämfört 2019. Större delen av timdebiteringar sker i slutet av året. Tillsyn av
enskilda avlopp har genomförts i Bjärme. Det innebär ökade intäkter för avloppstillstånd.
Övriga kostnader har minskat pga coronapandemin bl.a utbildningskostnader med 0,2
miljoner kronor.
Personalkostnaden ligger något lägre än budget men betydligt högre än föregående år.
Nämnden har erhållit bidrag för tre projekt under 2020 om ca 0,6 miljoner kronor, Stöd för
bättre vattenhushållning, Vatten i världsklass och åtgärder kopplade till Bjärmesjön samt ett
fiskevårdsprojekt. Motsvarande kostnader tillkommer.
Nämnden har fått använda sitt ackumulerade överskott om 0,9 miljoner kronor fördelat på 0,3
miljoner kronor för nytt verksamhetssystem och förstärkning av en tjänst 0,6 miljoner kronor
(tillsatt).
Effekter av Coronapandemin
Miljökontoret har haft mindre kostnader för utrustning för hemarbete. Inspektioner av trängsel
på restauranger och caféer, utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter har tillkommit.
Ersättning för trängselinspektioner ersätts genom ett särskilt statsbidrag. Viss
livsmedelskontroll har uteblivit under sommaren eftersom stora evenemang ställts in till följd
av pandemin. Årsdebiteringar av livsmedelskontroll och hälsoskydd har, efter beslut i
kommunfullmäktige, skjutits till tertial 3 för att underlätta för näringsidkare i samband med
coronapandemin.
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Överförmyndarnämnden
Nämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet. Nämndens 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 Mitt 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
Nettokostnad per VHT, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

Överförmyndarnämnden Mitt

-12,6

-8,4

-7,9

-7,8

-12,0

0,5

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Överförmyndarnämnden Mitt lämnar en prognos för helåret på + 0,5 mnkr. Prognosen härrör
främst arvode gode män och förvaltare som visar en prognos på + 0,4 mnkr.
Nämnden visar ett resultat som motsvarar budget. Eventuella restriktioner på grund av
coronapandemin kan komma att påverka nämndens resultat då posten övriga kostnader främst
används för utbildningstillfällen. Nämndens ackumulerade resultat motsvarar i stort
föregående års resultat.
För överförmyndarkontoret förväntas ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelad budget. För
redovisningsperioden januari – augusti visar kontoret ett positivt resultat +0,5 mnkr.
Avvikelsen från budget härleds till mer intäkter och mindre kostnader än budgeterat.
Avvikelsen kommer troligtvis att justeras under resterande del av 2020, bland annat på grund
av retroaktiva utbetalningar av löneökningar för 2020.
Arvode för gode män/förvaltare visar ett positivt utfall för redovisningsperioden med + 0,3
miljoner kronor. Prognosen visar på en positiv avvikelsen på + 0,4 miljoner kronor.
En osäkerhetsfaktor är att periodiseringen av kostnaderna inte motsvarar hur de faktiska
kostnaderna fördelas under året samt hur många gode män och förvaltare som kommer att
genomföra e-utbildningen under hösten.

Lantmäterinämnden
Grunduppdrag
Lantmäterinämndens grunduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom områdena
fastighetsbildning och fastighetsregistrering jämte därmed sammanhängande verksamheter.
Sundsvall växer, och under de närmaste åren kommer det byggas för mångmiljardbelopp. Det
innebär att vi möjliggör för fler bostäder, verksamhetsområden samt ny infrastruktur som
klarar av den växande befolkningen. Grunduppdraget stämmer väl överens med fullmäktiges
ansvarsområde ”Ett Sundsvall som växer”.
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Lantmäterimyndigheten handlägger för tillfället flera större infrastrukturförrättningar, bl.a.
fastighetsbildning av ny järnväg i Maland, Tunadal och Triangelspåret, ledningsrättförrättning
för åtta mils kraftledningsgata för tryggande av eltransport från ny vindkraftspark som anlagts
i norra delen av Sundsvalls kommun, ledningsrättsförrättningen för utbyggande av kommunalt
vatten- och avlopp längs Njurundakustensamtidigt som myndigheten handlägger förrättningar
för privat och kommersiell mark och fastighetsutveckling. Mängden och komplexiteten i våra
olika infrastruktur- och normalförrättningar ställer höga krav på kvalitén samt verksamhetens
leveransförmåga.
Under våren har antalet nya ärenden som inkommit till myndigheten ökat mot tidigare år.
Förrättningsverksamheten har under inledningen av året avslutat fler ärenden än vad som
kommit in. Myndigheten har haft fortsatt fokus på att korta ner handläggningstiderna för att
bättre möta samhällets och sundsvallsbornas behov. Vi har fortsatt att handlägga ärenden i
turordning med fokus på att avsluta våra äldsta ärenden. Myndigheten har under våren ställt in
nästan alla större lantmäteriförrättningar p.g.a. coronapandemin, då antalet deltagare vid
lantmäterisammanträden blir fler än tillåtet. Myndigheten har ställt om till en mer digital
vardag med distansarbete och fått tänka i nya banor när det gäller utförande av arbetet.
Lantmäterimyndigheten har fram till och med augusti 2020 fullgjort grunduppdraget och
uppnått den målsättningen som är satt för året.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr
Lantmäterinämnd

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-4,1

-2,7

0,2

1,6

-2,1

2,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 2,9 mkr för aktuell period. Detta beror på
intäkterna som kommer oregelbundet beroende på när ärendena är klara.
2019 redovisades ett överskott på 4,1 mkr för samma period.
Prognosen för 2020 på 2,1 miljoner kronor är oförändrad i jämförelse med tidigare lämnad
månadsrapport. Överskottet beror på at förvaltningen har en vakant tjänst, sam att man haft
stora förrättningar som påverkat intäkterna positivt under perioden. Risk finns fortfarande för
uteblivna intäkter om personal blir sjuk med anledning av coronapandemin.

Revisionen
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. Sedan årsskiftet är KPMG sakkunnigt biträde till revisionen.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr
Kommunrevision
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-2,8

-1,8

-1,2

-1,6

-2,8

0,0

Kommunrevisionen har tilldelats skattemedel med 2,8 miljoner kronor för 2020. Revisorerna
bedömer att de kommer att fullgöra sitt uppdrag 2020 inom tilldelad budget. Den positiva
avvikelsen per 31 augusti förklaras av att flertalet granskningar genomförs och faktureras
senare delen av året.
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Valnämnden
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. Nämnden svarar också för att genomföra
nationella eller kommunala folkomröstningar. Valnämndens uppgift är att genomföra
valprocessen effektivt och korrekt så att varje kommuninvånare får förtroende för
valprocessen och att valhemligheten garanteras i alla situationer.
Ekonomisk analys
Nettokostnad per VHT, mnkr
Valnämnd
Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall fg år
ack

Prognos

Budget
avvikelse

-0,4

-0,3

-0,1

-1,2

-0,1

0,3

Ett år mellan allmänna val består nämndens kostnader av arvoden och hyra av förråd.
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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 T2 2020

Budget T2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff Utfall –
Budget T2

Diff Prognos –
Budget 2020 helår

132,2

85,8

92,3

89,4

46,4

2,8

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Resultatet för koncernen för perioden uppgick till 132,2 miljoner kronor, vilket var 46,5
miljoner kronor bättre än budget. Främsta förklaringen till avvikelsen var resultatförbättringar
för Mitthem (38,1 mnkr), Korsta Oljelager (9,2 mnkr) och ServaNet (6,7 mnkr).
Resultatet för koncernen 2020 prognostiseras bli 92,3 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner
kronor bättre än budget. Främsta förklaringarna till avvikelsen är resultatförbättringar i
Mitthem (37,6 mnkr), Korsta Oljelager (10,6 mnkr) och ServaNet (3,5 mnkr) som överväger
resultatförsämringar i SKIFU (22,1 mnkr), Midlanda Flygplats (18,7 mnkr) och Sundsvall
Vatten (4,2 mnkr).
Mitthems prognostiserade resultatförbättring (37,6 mnkr) består främst av reavinster vid
avyttring av fastigheter (28,0 mnkr) samt lägre nedskrivningar (9,7 mnkr) än budgeterat.
Korsta Oljelagers resultatförbättring (10,6 mnkr) består av ökade hyresintäkter för lagring av
olja i bergrummen. ServaNets resultatförbättring (3,5 mnkr) förklaras främst med högre
anslutningsintäkter samt lägre personalkostnader. SKIFU:s resultattapp (-22,1 mnkr) beror
främst på nedskrivningar/utrangeringar (18,1 mnkr) av fastigheten Stuvaren 2 som inrymmer
nytt parkeringshus samt utbyggda kontorslokaler. Midlanda (-18,7 mnkr) har som de flesta
andra i flygbranschen drabbats mycket hårt av coronapandemin vilket medfört att intäkterna
nästan helt uteblivit. Bolaget har infört omfattande korttidspermitteringar och inlett
förhandlingar om personalneddragningar för att minska kostnaderna. Sundsvall Vattens
resultatförsämring (-4,2 mnkr) beror på lägre vattenförbrukning än budgeterat, vilket medför
lägre intäkter med 6,4 mnkr, som endast till viss del förväntas kunna pareras med lägre
kostnader.
Medarbetare
Medarbetarenkäten som genomfördes 2019 besvarades av 96 procent (94 procent år 2017) av
medarbetarna. Utfallet mäts på en 100-gradig skala. Medarbetarna upplevde ett stort
engagemang, 79 (78) och att de har bra förutsättningar, 77 (75), vilket är en grund för att
koncernen ska kunna vara framgångsrik. Bägge målen (75) för koncernen infriades. Trivseln
upplevdes som fortsatt mycket hög, 84 (84). Av de medarbetare som besvarade enkäten var
35 procent (34 procent) kvinnor och 65 procent (66 procent) män. Någon väsentlig skillnad i
utfallet mellan könen fanns inte. Kvinnorna upplevelse av engagemang var 79 (80) och
förutsättningar 76 (77). Trivseln var lika hög bland kvinnor som män.
Sjukfrånvaron under perioden uppgick 2,9 procent, vilket var bättre än utfallet för 2019 (3,3
procent) och målet (3,5 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor (4,0 procent) var sämre än för
män (2,4 procent). Skillnaden mellan könen har under en längre tid minskat.
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Samtliga bolag i koncernen arbetar med att förbättra/behålla nivån avseende medarbetarnas
upplevelse av engagemang, förutsättningar att utföra sina arbets-uppgifter samt sjukfrånvaro.
Kontinuerligt arbete bedrivs också för att uppnå jämställdhet som är en av
kommunkoncernens uttalade mål.
Midlanda Flygplats AB har minskat antalet årsanställda (6) under perioden medan
MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) ökat (7). Övriga bolag uppvisar obetydliga
förändringar. MSVA:s ökning var i linje med planerat.
Väsentliga händelser
Under perioden har coronapandemin drabbat världen och Stadsbacken är inte något
undantag. Midlanda Flygplats AB har, precis som flygbranschen globalt, drabbats mycket
hårt, vilket medfört att intäkterna nästan helt upphört. Övriga bolags verksamheter uppvisar
ännu inte någon betydande påverkan av pandemin.
Under perioden har ett flertal företag i Sundsvall varslat om nedläggning av verksamheter.
SCA har meddelat att de avvecklar sin papperstillverkning i Ortviken, Smålandsvillan och
Casino Cosmopols verksamheter i Sundsvall upphör. Därutöver har ytterligare ett antal
mindre verksamheter varslat om uppsägningar. Avvecklingarna ökar den affärsmässiga risken
för ett flertal av bolagen i koncernen. Sundsvall Energi bedriver ett samarbete med SCA som
bland annat omfattar SCA:s verksamhet i Ortviken. SKIFU med sina industri- och
kontorslokaler är beroende av konjunkturen och en sämre efterfrågan för hyresgästerna kan
leda till kundförluster och ökade vakanser för SKIFU. En allmänt sämre ekonomisk
utveckling i regionen med i värsta fall ökad arbetslöshet ökar också den affärsmässiga risken
för Mitthem.
På koncernövergripande nivå har därutöver inte några väsentliga händelser inträffat under
perioden.
Stadsbacken AB
Moderbolaget
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

-7,1

-7,8

23,8

21,1

0,7

2,7

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -7,1 miljoner kronor, vilket var något
bättre än budget (0,7 mnkr). Resultatet prognostiseras till 23,8 miljoner kronor, vilket är 2,7
miljoner kronor bättre än budget.
I prognosen respektive budgeten ingår en utdelning med 70,5 miljoner kronor respektive 50,7
miljoner kronor från Mitthem. Justerat för utdelningen prognostiseras resultatet till -46,7
miljoner kronor, vilket är 17,1 miljoner kronor sämre än budget. Främsta förklaringen till den
prognostiserade resultatförsämringen mot budget är högre kostnader för nedskrivning av
dotterföretag (15,9 mnkr). Midlanda Flygplats AB prognostiserar en resultatförsämring mot
budget med 18,2 miljoner kronor, varav 15,3 miljoner kronor belöper på Stadsbacken. För
2020 beräknas nedskrivningen i Sundsvalls Hamn uppgå till 0,6 miljoner kronor för
Stadsbacken. De finansiella kostnaderna prognostiseras också bli högre än budgeterat (0,8
mnkr). Främsta förklaringen är något högre räntenivå än budgeterat. Kostnaden för inhyrda
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tjänster från dotterföretag prognostiseras öka mot budget (0,7 mnkr). Det avser kostnader för
kommunikationsansvarig, informationssäkerhetsansvarig samt jurist.
Väsentliga händelser
Coronapandemin har, som framgår av dotterföretagens, avsnitt påverkat delar av koncernen i
stor utsträckning. Det är dock inte något som direkt påverkar verksamheten i moderbolaget.
Indirekt påverkas dock moderbolaget p.g.a. behovet av extra aktieägartillskott till
dotterföretaget Midlanda Flygplats AB för att de ska kunna fortsätta driften av flygplatsen.
Med ökade avkastningskrav på marknaden minskar inte bara tillgångarnas marknadsvärde i
dotterföretagen utan även moderbolagets värde på aktierna i döttrarna. Det fanns dock vid
årsskiftet 2019/2020 ett betydande övervärde, d.v.s. bedömt marknadsvärde var betydligt
högre än det bokförda värdet.
Sundsvalls Logistikpark AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos2020 helår

Budget2020 helår

Diff. Prognos budget
2020 helår

-1,4

-1,8

-2,0

-2,5

0,4

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Årets utfall åtta månader -1,4 mnkr, drygt 0,4 mnkr bättre än budget berodde i allt väsentligt
på den rådande pandemin, coronapandemin. Den innebar en stor minskning av kostnader
relaterade till marknadsföring och deltagande vid mässor och konferenser. I övrigt finns inte
några större avvikande ekonomiska händelser under året.
Väsentliga händelser
Kommunfullmäktige har den 25 maj fattat slutgiltigt investeringsbeslut.
Investeringsbeloppet uppgår till 785 mnkr varav markköp från kommunen utgör 23 mnkr.
Finansiering sker via tillskott från ägaren, Stadsbacken AB, motsvarande 348 mnkr uppdelat
på aktiekapitalhöjning 156 mnkr och aktieägartillskott 192 mnkr. Kapitalet är sedan tidigare
beslutat vid 2013 års genomförandebeslut. Aktieägartillskottet , 192 mnkr, är till fullo
utbetalat. 437 mnkr kommer att finansieras via lån från kommunens internbank.
Byggnationen i Petersvik startade under juni månad.
Mitthem AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

63,4

25,3

45,1

7,5

38,1

37,6

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Prognosticerat resultat om 45,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en förbättring med 37,6
miljoner kronor mot budget. Differensen beror främst på en vinst efter de fyra
fastighetsförsäljningarna (28,0 mnkr) samt de minskade nedskrivningarna (9,2 mnkr).
Hyresintäkterna har justerats upp med 1,5 miljoner kronor mot budget. Hyresintäkterna för
bostäder har höjts upp efter verklig hyreshöjning med 1,00 procent från budgeterade 0,85
procent. I samband med terminsstart för universitetet har efterfrågan på studentlägenheter
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varit större än väntat. Därmed har vakanserna för hösten justerats ner med 0,9 mnkr.
Justeringar på intäkter har också gjorts i och med försäljning av fyra fastigheter under året
(Grönborg 6 och Ödet 4).
Övriga intäkter har höjts med 1,3 miljoner kronor mot budget på grund av uthyrd personal till
Skifu maj till december.
I årets prognos ligger försäljningar av fyra fastigheter; Grönborg 6, Ödet 4, Snedhörnet 1 samt
Fiskalen 3. I samband med dessa försäljningar beräknar Mitthem att det uppstår en
redovisningsmässig vinst om 4,1 mnkr, en redovisningsmässig förlust om 4,9 mnkr samt en
redovisningsmässig vinst vid avyttring av aktier på 28,8 mnkr. I rapporteringen vid tertial 1 så
redovisades summan av försäljningar (Grönborg 6 och Ödet 4) på samma rad men efter
diskussion med våra nya revisorer så separerar vi dessa transaktioner.
Underhåll och reparationer har höjts med 10,5 mnkr mot budget. I denna höjning ligger en
ökning av skadekostnader med 5,0 mnkr och prognosen för dessa ser då ut att landa i paritet
med fjolårets utfall. Bolaget har jobbat fram en god rutin för hantering av skador och målet är
att framöver ha utrymme att jobba mer proaktivt.
Prognosen för de taxebundna kostnaderna har totalt sänkts med 2,3 mnkr mot budget. Året har
varit varmare än beräknat så värmekostnaderna har sänkts med 3,5 mnkr. Däremot har
prognosen för sopkostnader höjts med 0,9 mnkr.
Även personalkostnaderna har sänkts beroende på långtidssjukskrivning, medarbetare som
inte ersatts, lägre utbildningskostnader, lägre beräknad löneökning samt tillfälligt lägre
arbetsgivaravgifter.
I bokslutet 2019 byttes princip för nedskrivningar av nyproduktion efter rekommendationer
från dåvarande revisorer. Därefter skrevs de pågående projekten ned löpande utefter nedlagda
medel. Totala budgeterades nedskrivningar med 30 mnkr, Njurundabommen (20,0 mnkr) samt
Byhöjden etapp 2 (10,0 mnkr). Efter dialog med nya revisorer har bedömning gjorts att
nedskrivningen för Linjearbetaren i Byhöjden inte är nödvändig. I etapp 1 finns ett övervärde
varav bedömningen görs att nerskrivning inte kommer vara aktuellt. I prognosen har endast
nedskrivning på Njurundabommen inkluderats med 20,8 mnkr, vilket är en minskning med
9,2 mnkr mot budget.
Väsentliga händelser
Den 1 april övertog K2A/Svenska studenthus fastigheten Grönborg 6. I mars skrevs avtal om
försäljning av fastigheten Ödet 4, övertagandet sker i november. I juni tog Mitthems styrelse
beslut om att sälja Snedhörnet 1 till Riksbyggen. Riksbyggen vill påbörja nyproduktion
snarast och som i led i att bidra till Sundsvalls utveckling togs beslut om försäljning. I
Mitthems plan skulle byggnation på aktuell fastighet inte ske de närmaste åren. Styrelsen har
också gett företagsledningen uppdraget att sälja Fiskalen 3 med 5 lgh och 2 lokaler. Den
affären kommer ske under hösten/vintern.
I augusti påbörjades arbetet med nyproduktion av ytterligare 132 lägenheter i Byhöjden. I och
med Amastens återlämnande av byggrätt för två hus i Byhöjden anmälde Mitthem intresse
även för denna byggrätt och kan i och med det bygga ytterligare två huskroppar utöver de 88
lägenheterna som är inflyttade och 132 som är i produktion.
Nyproduktion av 30 lägenheter i Njurundabommen följer tidplan och budget. Inflyttning sker
i juni 2021.
Planen för Mitthems MRP uppdrag att jobba med främst Nacksta för att skapa ett Sundsvall
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för alla kommunens medborgare togs av bolagets styrelse i april. Under sommaren har ett
arbete med 20 satsningar 2020 påbörjat. Aktiviteter som främjar integration har genomförts.
Exempel är simskola för att ungdomar skall få godkända betyg i idrott, möjlighet till
sommarjobb och diverse idrotts och kulturarrangemang.
Sundsvall Vatten AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

-5,0

-4,6

-11,0

-6,9

-0,4

-4,2

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Under perioden har bolaget haft både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget,
vilket ger ett negativt resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 5,0 mnkr. Det är 0,4
mnkr sämre än budgeterat underskott på 4,6 mnkr. Underskottet är en medveten undertaxering
för att tidigare års överskott ska återföras till VA-kunderna. Överskott kan enbart användas i
VA-verksamheten och kommer VA-kunderna till nytta genom bland annat särskilda
satsningar för att säkra vattenförsörjningen långsiktigt.
Väsentliga händelser
Under perioden har coronapandemin till stor del påverkat samhället och vår kommun. Hittills
har leveransen av vår samhällsviktiga vattenförsörjning inte påverkats, men en långsiktig
planering finns framtagen om situationen skulle förändras.
Under perioden har undersökningen av möjligt reservvatten för södra Sundsvall färdigställts
(grusåsen mellan Skottsund och Bergafjärden), men resultaten är ännu inte utvärderat. I
Wifsta vattentäkt fortgår behandlingsförsöken, med målet att säkra dricksvattnet långsiktigt,
och framöver kommer tester med biologisk manganavskiljning ske. Ett brunnshus har byggts
för den nya brunnen i Grönsta, som kommer att tas i drift inom kort. Revidering av våra
vattenskyddsområden pågår för fullt enligt plan, det är dock tidskrävande processer.
Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade den nya VA-planen i juni 2020. Därmed är VAutbyggnadsbehovet för tre bebyggelseområden längs Njurundakusten fastslaget. Nästa steg i
beslutsprocessen blir att kommunfullmäktige ska besluta om utökat verksamhetsområde, ett
ärende som väntas komma upp till beslut under första halvåret 2021.
Bolagets arbete med planering och projektering för utbyggnaden fortsätter enligt plan.
Lantmäteriförrättningar och informationsträffar/öppet hus har fått skjutas på framtiden på
grund av. rådande situation i samhället med coronapandemin. Så snart det finns möjlighet
kommer arbetet att återupptas. Förseningen av dessa aktiviteter beräknas, i nuläget, inte
påverka produktionsstarten.
Länsstyrelsen har återkommit och begärt in kompletteringar för den tillståndsansökan som har
skickats in för de arbeten som behöver göras vid Essvik avloppsreningsverk, utifrån
utbyggnaden. Kompletteringarna ska lämnas in i slutet av september.
I maj tog styrelsen beslut om att påbörja ytterligare en delsträcka utifrån handlingsplanen
”Visionen ringen”, som är vår strategiskt långsiktiga vision för att säkra vår
dricksvattenförsörjning. Visionen syftar till att skapa redundans och säkra kapacitet att fördela
vattnet från våra tre stora vattenverk, vilket ska ske genom att vi sammankopplar vattenverken
med en dubbelmatad ringledning.
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Under perioden fanns en möjlighet till samordning med Sundsvall Energi AB på en del av
sträckan för etapp 5. Sundsvall Energi AB skulle förlägga fjärrvärme och vi hade då möjlighet
till samförläggning av huvudvattenledningen, något som är ekonomiskt gynnsamt för båda
parter. Samförläggningen berörde cirka 535 meter av den totala sträckan på 1 615 meter för
etapp 5 och avsåg sträckan Nolby till Kvissleby kyrkogård.
Ledningsomläggningen för sista etappen av Malandstriangeln har startat. Etappen sträcker sig
från östra sidan av Norra vägen i höjd med Sköns Kyrka till Johannedals Industriområde.
Cirka 2 km huvudledning för vatten samt spillvatten kommer att flyttas och medför även
omläggning av mindre ledningar samt flytt av en pumpstation. Etappen är till 100 procent
finansierat av Trafikverket och beräknas vara klart under första halvåret 2021.
I och med alla ombyggnationer i kommunen är dagvattenavledning och dagvattenbehandling
ett högaktuellt område. Det är svårt att hitta beprövade lösningar för dagvattenrening på
begränsad yta, vilket skulle behövas i centrala Sundsvall.
Bolaget har sökt och fått bidrag från Naturvårdsverket med 8,2 mnkr för att kunna testa att
rena dagvatten i en underjordisk filteranläggning vid Finnkajen. I projektet ingår också att
göra mätningar på det renade vattnet för att utvärdera anläggningens reningseffekt för
mikoplaster och andra föroreningar. Projektering pågår och byggnation kommer att påbörjas
under hösten.
Reko Sundsvall AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

-2,2

0,1

-3,2

0,1

-2,3

-3,3

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner om -2,2 miljoner kronor var 2,3 miljoner
kronor sämre än budget. Prognosen för helårsresultatet är 3,3 miljoner kronor sämre än
budget. Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen är ändrat beteende hos kunderna
som en effekt av coronapandemin som medför lägre intäkter för bolaget.
Avfallsverksamheten har under senare delen av perioden påverkats av coronapandemin. Våra
kunder har sorterat bättre och har lämnat mer avfall vid återvinningscentralerna, istället för att
kasta det i gröna tunnan. Avfallet har även minskat i matavfallstunnan (bruna). Det ändrade
beteendet hos våra kunder har påverkat avfallsverksamhetens intäkter. Avfallstaxans
konstruktion innebär att debitering sker utifrån lämnat avfall i gröna och bruna tunnan
(hushållsavfall) och att lämnat avfall vid återvinningscentralerna ingår utan extra kostnad. När
avfallet minskar från gröna och bruna tunnan minskar intäkterna från våra kunder.
Det ändrade beteendet ger även ökade kostnader för återvinningscentralerna som inte fullt ut
möts av minskade kostnader för borttransport av hushållsavfallet (gröna och bruna tunnan).
För att möta de ökade kostnaderna vid återvinningscentralerna har vi valt att inte ta in
vikarier. I budgeten ingick även utredningsresurs för att stödja kommunen i den framtida
hanteringen av tidningar och förpackningar. Utifrån pågående diskussioner på regeringsnivå
ser det ut att dröja innan denna resurs behöver användas, vilket påverkar kostnaderna positivt.
I våras startade vi en översyn av avfallstaxans konstruktion som beräknas vara klar för beslut i
Rekos styrelse under våren 2021. Ovanstående kommer att beaktas i arbetet.
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För helåret beräknas intäkterna bli totalt 3,3 mnkr lägre än budget, vilket påverkar resultatet
före skatt och bokslutsdispositioner som förväntas bli ett underskott på 3,2 mnkr.
Underskottet kan hanteras med tidigare års överskott i verksamheten. Behov av ytterligare
åtgärder utifrån de minskade intäkterna kommer att behandlas vid kommande styrelsemöte i
september.
Värt att notera är att cirka 80 procent av kostnadsmassan består av avtal för sophämtning,
insamling av slam från enskilda avlopp och mottagande av det insamlade avfallet, vilket gör
det svårare att påverka kostnaderna kortsiktigt. Därför är det desto viktigare att ständigt verka
för ett resurseffektivt arbetssätt parallellt med att se över avfallstaxans konstruktion, så att
debiteringen sker utifrån typ av kostnad (fast, halvfast och rörlig) - med målet att upprätthålla
en hållbar och långsiktig avfallshantering.
Väsentliga händelser under perioden
Under perioden har coronapandemin till stor del påverkat samhället och vår kommun.
Hittills har utförandet av vår samhällsviktiga avfallshantering inte påverkats i så stor
omfattning. Sophämtningen och slamtömningen fungerar som tidigare, men en långsiktig
planering finns framtagen om situationen skulle förändras.
För återvinningscentralerna har antalet besökare ökat under perioden och ligger på en högre
nivå än något tidigare år. Trolig orsak är att coronapandemin restriktionerna har påverkat och
skapat mer tid till aktiviteter i bostaden. Det har i sin tur lett till att mängden insamlat avfall
från gröna och bruna tunnan minskat (416 ton respektive 108 ton) medan mängden insamlat
avfall vid våra återvinningscentraler ökat med 2 100 ton. Ovanstående har påverkat
avfallsverksamhetens intäkter, se rubrik Ekonomisk analys ovan. Ur ett hållbarhetsperspektiv
är det positivt att avfallet sorteras i större utsträckning.
Sundsvall Energi AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

34,8

35,0

37,5

40,1

-0,2

-2,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Resultatet för andra tertialet ackumulerat är 34,8 miljoner kronor, vilket är i paritet med
budget. Utetemperaturen till och med årets andra tertial har ackumulerat varit 12 procent
varmare jämfört med budgeterad utetemperatur. Energileveransen sjunker med 8 procent,
vilket inte motsvarar förändringen av utetemperaturen. Detta tyder på att bolagets leveranser
stiger om man bortser från den högre utetemperaturen.
Prognostiserat resultat för 2020 är 37,5 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än
budget. En stark början av året följs av en period med stora kostnader för reparation och
underhåll på anläggningar samtidigt som värmeleveranserna sjunker i takt med att
utetemperaturen stiger. Årets sista månader vänder resultatet åter uppåt.
Bolaget har ett fortsatt starkt kassaflöde som innebär att bolaget har minskat skuldsättningen
till augusti 2020 med 974 mnkr jämfört med januari 2010 då den var som högst.
Väsentliga händelser under perioden
Året började precis som 2019 slutade med en mycket hög drifttillgänglighet på avfallspannan,
vilket tyder på en lyckad revision.
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Uppstart av Mittstråket, ett samverkansprojekt mellan Åre, Krokom, Östersund, Bräcke,
Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och
Länsstyrelsen Västernorrland. Satsningen ”Ladda Mittstråket” innebär att 85 nya laddstolpar
installeras vid järnvägsstationerna längs E14 mellan Sundsvall och Storlien. Sundsvall Energi
medverkar tillsammans med Jämtkraft som samverkanspart i projektet som delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
I februari tog bolagsstyrelsen beslut om en ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Investeringen, som genomförs under förutsättning att ett ändrat miljötillstånd erhålls, medför
att bolaget lämnar en tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Projektet innebär att den tillförda
effekten på avfallspannan ökas från 60 MW till maximalt 84 MW. Den tillståndsangivna
gränsen för verksamheten på högst 260 000 ton avfall per år lämnas oförändrad. Under juni
månad lämnades en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Domen väntas komma
vid årsskiftet 2020-2021.
Sjätte april togs det första spadtaget för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla.
Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla och liknande system finns
redan i andra svenska städer. Den första etappen pågår fram till 2021 och innefattar arbeten på
både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm och förbi storbron
på den södra sidan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1,2 kilometer. Under andra
tertialet genomfördes provborrningar i syfte att identifiera platser för kylaproduktion.
Under våren påbörjades arbetet med en förstärkningsledning i centrala Kvissleby samt en
transiteringsledning längs väg 562 från Kvissleby och ner till Njurundabommen.
Utbyggnaden innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle. Under 2021
följer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet att ske lokalt i
Njurundabommen. Bygglov för nya pelletspannan i Kvissleby beviljades i maj. Markarbetena
påbörjades under försommaren och en planerad invigning av pannan väntas i slutet av året.
Konsumentombudsmannen har valt att låta Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt
utreda ärendet om skälighet till Sundsvall Energis rörliga elprisavtal med 12-månaders
uppsägningstid. Bolaget har två olika avtalsformer för rörligt elpris; ett med en månads
uppsägningstid och ett med 12 månaders uppsägningstid som ger ett lägre påslag. Produkten
erbjuds i syfte att låta kunderna tillgodogöra sig ett lägre pris. Bolaget har dock under
Tingsrättens prövning tillsvidare stoppat avtalet.
Nedläggningen av SCA:s produktion av tryckpapper vid Ortviken kommer att påverka
energisamarbetet. I vilken omfattning är i dagsläget oklart. Diskussioner med SCA inleds
under årets sista tertial.
Huvudbudskapet om bolagets interna förhållningssätt till coronapandemin är att skydd och
säkerhet sätts först. Bolaget behandlar löpande rekommendationerna för att hitta bolagets
bästa verksamhetstillämpning utifrån vår satta huvudprioritering att hålla ihop vår ordinarie
verksamhet. För att kunna verka uthålligt över lång tid i vår ordinarie verksamhet har bolaget
gjort ett aktivt val att göra så små ingrepp i verksamheten som möjligt. Grundsyftet med små
korrigeringar är att hålla igång leveransen med i huvudsak oförändrade inköp av varor och
tjänster, vilket gynnar lokala leverantörer.
Korsta Oljelager AB
Ekonomisk analys
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UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

12,5

3,3

14,4

3,8

9,2

11,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Bolaget redovisar ett positivt resultat på 12,5 miljoner kronor i jämförelse med ackumulerad
budget på 3,3 miljoner kronor för utfall 2020-08-31 före bokslutsdispositioner och skatt.
Oljebergrummen är uthyrda hela 2020 till externa hyresgäster och bolaget har intäkter som är
kopplade till uthyrningen.
Hyresgästerna har lagrat olja i bergrummen under hela första och andra tertialet. Intäkterna
består av optionsintäkter för oljeinlagring samt hyresintäkter för inlagrad olja. 2020-08-31 var
oljebergrummen fyllda maximalt volymmässigt (94% av lagringskapacitet), vilket också
innebär att intäkterna per månad för tillfället är så stora som de kan bli.
Sundsvall Elnät AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

20,5

19,5

33,4

31,9

0,9

1,4

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Årets resultatutveckling har hittills varit ungefär som förväntat och inga större justeringar görs
i prognosen för helåret. Intäkter från nättjänster väntas bli lägre än budgeterat till följd av en
mild början på året medan kostnader för regionnätsavgifter minskar till följd av prissänkning
från E.On och där bolaget budgeterat med en prisökning.
Väsentliga händelser under perioden
Inom lagstiftningsområdet händer en hel del som påverkar hur verksamheten
kommer att bedrivas framöver. Bolaget följer noggrant utvecklingen för att anpassa och
förekomma de förändringar som vi kan se.
ServaNet AB
Ekonomisk analys
Utfall T2 2020

Budget T2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff Utfall –
Budget T2

Diff Prognos –
Budget 2020 helår

6,7

0,0

6,2

2,7

6,7

3,5

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr)
Årets resultatutveckling har varit bättre till följd av en lång rad omständigheter. Mycket starka
anslutningsintäkter under årets första månader i kombination med lägre kostnader för personal
kopplat till retroaktiva regionala stöd har gett resultatet en rejäl skjuts i början av året. Den
goda utvecklingen på återkommande intäkter, framförallt från flerfamiljshussegmentet, gör att
bolaget är i ett mycket starkt läge inför årets avslutning.
Väsentliga händelser under perioden
Marknaden kännetecknas för närvarande av ett högt förändringstryck. Svårt dock att separera
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någon enskild händelse som särskilt viktig. Det man dock kan säga är att det stora fokus på
digitalisering som är i världen samtidigt som kostnadsbesparingar är en stor bidragande
faktor. Coronapandemin har blivit en katalysator för att snabba på digitaliseringen, ibland
även tvingat fram förändringen, och det kan till och med vara lite positivt för att förändringen
blir av.
SKIFU AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

19,8

19,6

9,1

31,1

0,2

-22,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Bolaget prognosticerar ett resultat före bokslutsdepositioner och skatt på 9,1 miljoner kronor
vilket är 22,0 miljoner kronor under budget. I augusti genomfördes en extern värdering av
fastigheten Stuvaren 2 vilken visar ett lägre marknadsvärde (242,0 mnkr) mot bokfört värde
(262,8 mnkr). Bolaget kommer därför att boka upp en nedskrivning med 7,4 miljoner kronor.
Därutöver fanns sedan tidigare behov av en utrangering på 10,7 miljoner kronor i samma
fastighet, vilken också kommer att bokas upp. Exkluderat nedskrivning och utrangering
prognosticeras ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 27,2 miljoner kronor mot
budgeterat 31,1 miljoner kronor. Att fastigheten Rävsund 1:338 avyttrats under 2020 bidrar
också till differensen då denna avyttring inte fanns med i budget.
Intäkterna för perioden uppgick till 97,4 miljoner kronor, vilket var 2,2 miljoner kronor lägre
än budget. Detta kan hänföras till försäljningen av fastigheten Rävsund 1:338 men även
senarelagt färdigställande av fastigheten Stuvaren och svårigheter med att hyra ut
konferensytor på Grönborg.
Kostnaderna för perioden uppgick till 65,3 miljoner kronor, vilket var 4,3 miljoner kronor
lägre i jämförelse med budget. Reparationer och underhåll har senarelagts och med anledning
av den milda vårvintern har utfallet för de taxebundna kostnaderna (el och värme) blivit lägre.
Bolaget har också fått ta del av lägre arbetsgivaravgifter under perioden, haft minskade
kostnader för marknadsföring samt att det i budgeten fanns utrymme för en nyrekrytering som
inte genomförts.
Sundsvalls Hamn AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

2,3

0,6

0,4

0,6

1,8

-0,2

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Intäkterna för perioden uppgår till 20,9 miljoner kronor och var 1,3 miljoner kronor högre än
budget. Intäktsökningen berodde till stor del på ökade fartygshamnsavgifter samt
tillkommande oljeanlöp.
Kostnaderna för perioden uppgick till 18,5 miljoner kronor och var 0,5 miljoner kronor lägre
än budget. De minskade kostnaderna beror till stor del på betydligt lägre snöröjningskostnader
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än budgeterat.
För vissa godsslag har coronapandemin påverkat volymerna negativt under året, och kan vara
en del i beslutet att ändra produktionen i Ortviken, vilket drastiskt kommer att påverka
hamnens ekonomi negativt under de närmaste åren innan ny produktion kommer igång på
Ortviken.
Väsentliga händelser under perioden
Nytt aktieägaravtal är klart för hamnen vilket tryggar hamnens fortsatta utveckling.
Sundsvall Oljehamn AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

2,0

3,0

3,6

4,5

-1,0

-0,8

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Intäkterna för perioden uppgick till 6,2 miljoner kronor och var 0,7 miljoner kronor lägre än
budget. De lägre intäkterna beror på minskade intäkter för fartygshamns- och
varuhamnsavgifter på grund av färre fartygsanlöp under början av året.
Kostnaderna för perioden uppgick till 4,1 miljoner kronor och var 0,4 miljoner kronor högre
än budget. De ökade kostnaderna beror på högre kostnader för övriga externa tjänster.
Differensen mellan prognos och helårsbudget beror på minskade volymer för oljeprodukter
till stor del beroende av coronapandemin.
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

2,3

0,0

1,2

0,0

2,3

1,2

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Under året har omorganisering i bolaget genomförts och anställningar för 6 personer har
avslutas. Den totala kostnaden för detta ingår i resultatet för tertial 2.
Prognosen helår visar på ett resultat om 1,2 miljoner kronor, vilket är lika mycket bättre än
budget. Den stora avvikelsen beror på ändrade redovisningsprinciper gällande faktureringen
av bolagets intäkter. På lång sikt är bolagets strävan att leverera ett nollresultat, det ser man
som möjligt redan 2021.
Väsentliga händelser
Ny vd, Eva Nyh Hederberg, rekryterades i januari 2020 och har skapat ett enhetligare
näringslivsbolag med två tydliga affärsområden; näringsliv och besöksnäring.
Bolaget har genomfört en omorganisation i syfte att skapa en mer målanpassad organisation
och verksamhet.
Näringslivspolitiska programmet (NPP), arbetet är igång. Arbetsgrupper har bildats, bland
annat vad gäller digitalisering av processen kring tidigt kundmöte inom ramen för
serviceinriktad myndighetsutövning.
Coronapandemin, Stenstan Vistor center och turistbyrån har periodvis varit
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stängd/obemannad. Företagarfrukostar har ersatts av Webbsändingar och andra digitalevent.
Bolaget ingår i en arbetsgrupp tillsammans med personer från kommunens koncernstab i syfte
att se över åtgärder för att mildra effekterna efter nedläggningarna (SCA/Casino Cosmopol)
och om möjligt hitta alternativa jobb-, utbildnings- och matchningsmöjligheter för friställd
personal. Nedläggningarna kan dock ha potential att skapa förutsättningar för nya spännande
företag och etableringar.
Bolaget är involverade i ett nytt treårigt projekt i syfte att rädda företag inom besöksnäringen.
En ansökan från region Västernorrland har skickats in till Tillväxverket, och målet är att
projektet ska leda till en stärkt besöksnäring genom omställning till det nya normala efter
coronapandemin, samt ta fram processer för att arbeta geografiskt och tematiskt när de fysiska
affärsmötena minskar. Fokus bland annat på att hitta nya strukturer och förenklade processer
där också produktutveckling ingår.
Midlanda Fastigheter AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

0,4

0,2

-39,5

-21,3

0,2

-18,2

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Resultat för perioden uppgick till 0,4 miljoner kronor, vilket var 0,2 miljoner kronor bättre
jämfört med budget. Den positiva differensen beror försäljning av mark till NP10, vilket inte
var budgeterat.
Prognosen är justerad med försäljning av mark till NP10. Kostnad för främmande tjänster har
justerats ned då planerad utredning avseende reningsverk inte genomförs som planerat.
Hänsyn är också tagen till nedskrivning dotterbolag i samma omfattning som dotterbolagets
prognostiserade resultat. Ingen hänsyn tagen till eventuellt koncernbidrag.
Väsentliga händelser under perioden
Coronapandemin har drabbat flygplatsen oerhört hårt som övriga i samma bransch.
För ytterligare information se avsnittet för Midlanda Flygplats AB.
Tillståndsansökan är färdigställd och inlämnad till Mark- och miljödomstolen, förfarandet
med tillståndsprövningen fortgår.
Fortsatt arbete sker för att se över möjligheterna att överlåta driften av flygplatsens
avloppsreningsverk.
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Midlanda Flygplats AB
Ekonomisk analys
UtfallT2 2020

BudgetT2 2020

Prognos 2020
helår

Budget 2020 helår

Diff. Utfall Budget
T2

Diff. Prognos
Budget 2020 helår

-22,6

-13,4

-40,0

-21,3

-9,2

-18,7

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (mnkr).
Resultatet uppgick till -22,6 miljoner kronor för perioden, vilket var 9,2 miljoner kronor
sämre än
budgeterat. Den negativa differensen berodde främst på drastiskt minskade intäkter.
Intäkterna var 14,6 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet belastades dessutom av en
större befarad kundförlust (1,0 mnkr). Att inte resultatet är ännu sämre beror framförallt på
lägre personalkostnader för perioden kopplade till ersättningen från Tillväxtverket på drygt 3
miljoner kronor.
För helåret prognostiseras resultatet till -40,0 miljoner kronor, vilket är 18,7 miljoner kronor
sämre än budgeterat. I den prognos som ligger har flygplatsen marginell reguljärtrafik fram
till årsskiftet och ingen chartertrafik. En större del av personalen är korttidspermitterad och
arbetar 40-60%.
Flygplatsen har drabbats oerhört hårt av coronapandemin likt övriga i branschen. Den
reguljära trafiken upphörde helt i början av april och med det försvann i stort sett alla intäkter.
Flygplatsen har haft upphandlad trafik med Amapola till Arlanda från slutet av april till mitten
av augusti då SAS startade upp sin trafik på flygplatsen igen. Det är dock fortsatt tufft även
om man ser att något fler reser och parkerar på flygplatsen.
Merparten av flygplatsens anställda är fortsatt korttidpermitterade och arbetar 40-60% för att
ta hand om den trafik flygplatsen har med SAS samt upprätthålla beredskap för
samhällsviktiga transporter.
Flygplatsen har fått ansökan om ersättning för korttidsarbete godkänd av Tillväxtverket t.o.m.
2020-07-31. Flygplatsen har enligt direktiv lämnat in avstämningsredovisning till
Tillväxverket för perioden april-juni samt sökt om ytterligare ersättning för korttidsarbete.
Flygplatsen har dock inte fått något besked från Tillväxtverket ännu. Det finns en risk även
om den bedöms som liten att flygplatsen inte omfattas av den korttidspermittering som
genomförts och kan bli återbetalningsskyldig.
Även övriga intäkter påverkas negativt när det inte varit någon flygtrafik på flygplatsen.
Intäkterna för parkering är drygt 50% sämre jämfört med budget. Hyresintäkter är betydligt
sämre jämfört med budget vilket beror på uppsagda hyresavtal. Efter att SAS kommit igång
med trafiken ser flygplatsen en liten ökad rörelse på bilparkeringen. Flygplatsen planerar att
komma igång med utbildningsverksamheten under hösten.
De kommersiella intäkterna är betydligt sämre 2020 jämfört med 2019. Det är framförallt
intäkter för utbildningsverksamhet och bilparkering som är sämre för perioden. Under 2019
hade vi också en del konsultuppdrag vilket inte är genomförbart i dessa tider.
Övriga intäkter är betydligt bättre jämfört med budget, vilket dels beror på att flygplatsen fått
försäkringsersättning samt ersättning för korttidsarbete.
De externa driftkostnaderna belastas av en större befarad kundförlust. Däremot fortsatt
minskade kostnader för el, fram till juli minskade elförbrukningen med 8 % jämfört med
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2019. Minskningen beror framförallt på fortsatt arbetat med energibesparingar. Kostnader för
främmande tjänster är lägre än budgeterat för perioden vilket beror på senare uppstart av
planerade beläggningsarbeten.
De externa driftkostnaderna är lägre för perioden 2020 jämfört med 2019 samma period. Det
beror framförallt på senare uppstart av beläggningsarbetet. Men det beror även på lägre
kostnader för energi.
Personalkostnaderna är lägre jämfört med budget vilket dels beror på lägre lönekostnader en
följd av färre årsanställda samt att flertalet anställda är korttidspermitterade. Även övriga
personalkostnader är lägre jämfört med budget.
Väsentliga händelser under perioden
Naturligtvis är det coronapandemin som återigen är den viktigaste händelsen under perioden.
Den minskade rörligheten inom flygindustrin påverkar start i många led. En stor utslagning
sker på flygmarknaden och i princip samtliga flygplatser i världen visar kraftiga underskott.
Då korttidspermitteringarna gäller enligt nuvarande utsaga endast gäller fram till 2020-12-31
har flygplatsen lagt ett varsel på 10 tjänster. Dessa förhandlas nu med facket och kommer att
genomföras under 1:a kvartalet 2021 om inga förändringar sker i trafikvolymer, eller om man
till dess kommit fram med någon form av vaccin.
Egna sjukdomstalen är på rekordlåga nivåer.

Övriga bolag och kommunalförbund
Norra Kajen Exploatering AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en planerad och strukturerad omdaning av
Norra Kajen-området utveckla detsamma till Norrlands mest intressanta bebyggelseområde
och därigenom bidra till att utveckla Sundsvall till en mer attraktiv stad. Området ska
utvecklas i linje med kommunens målsättning för stadens utveckling vilken fastslagits i
”Stadsvision Sundsvall”.
Ekonomi
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2020-08-31

2 020

2 020

Prognos

-0,8

-0,3

0,3

-0,6

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Bolaget har anhållit om aktieägartillskott på 50 miljoner kronor för att stärka balansräkningen.
Investeringar
De investeringar som bolaget har framför sig i detaljplan 1B är dels att sanera marken för
kvarter 8-14, finansiera kommunens satsningar på allmän platsmark i området enligt
exploateringsavtalet, och dels att hyresgästanpassa lokaler för eventuella nya hyresgäster.
De förberedande åtgärderna inom detaljplanområde 1A är påbörjade och kommer att fortgå
under 2020.
Ekonomisk analys
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 bostadsoch verksamhetsområde där staden successivt utvidgas från centrum.
Fastighetsförvaltningen:
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Prognosen för rörelseresultatet för bolaget för helåret 2020 är ca 2 mkr. Resultat före
bokslutsdispositioner och skatt för helåret 2020 är ca – 260 tkr. Alla lokaler fullt uthyrda för
närvarande.
Projektet omdaning av Norra Kajen:
Inom detaljplan 1B har nio kvarter av totalt 14 har hittills sålt och betalats av köparna.
Avtal har skrivits med köpare av ytterligare två kvarter. Förfrågningar finns på resterande tre
kvarter där upprättande av avtalsförslag pågår.
Avtal har skrivits med köpare av samtliga sex kvarter inom Detaljplan 1A. Byggnaderna på
1A/Beijer-tomten är nu rivna och saneringsarbetet är i stort sett slutfört.
MittSverigeVatten, Sundsvalls Energi och Sundsvalls Elnät har investerat i ledningar som kan
försörja samtliga kvarter i 1B. Dock så kvarstår visst arbete hos Sundsvalls Elnät i samband
med byggnationen av Kvarter 8.
Scenkonst i Västernorrland AB
Ändamålet med bolaget är att med allmännyttigt syfte och inom ramen för den kommunala
kompetensen bedriva och organisera professionell verksamhet inom musik-, teater-, dans- och
filmkonstområdet, genom att producera, förmedla, främja och utveckla verksamheten och
annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell verksamhet.
Region Västernorrland äger 60 procent och Sundsvalls kommun 40 procent av bolaget.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall 2020-08-31

Prognos 2020

MRP 2020

Avvikelse MRP-Prognos

7,3

3,8

0,0

3,8

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Bolaget visar ett resultat om 7,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat om 0 tkr per
augusti. Prognosen för hela året uppgår till 3,8 miljoner kronor vilket är bättre än fastställd
budget och beror till största delen på effekter av coronapandemin.
Det positiva ekonomiska resultatet beror främst på att produktioner ställts in på grund av
coronapandemin. Detta gäller framför allt musikverksamheten där vi har kortare
produktionsperioder och därmed kan ställa in utan att kostnader uppstår. Teater- och
dansverksamheten har en längre produktionsprocess vilket under våren medförde att bolaget
hann skapa färdigt vårens produktioner, vissa till och med till premiär innan coronapandemin
satte stopp. Detta innebär att teater- och dansverksamheterna har full produktionskostnad
under perioden. Däremot inga turnékostnader men avsevärt lägre intäkter. Filmverksamheten
har ej drabbats märkbart av coronapandemin.
Utifrån situationen med coronapandemin är vår bedömning just nu att vi kommer att klara av
innevarande verksamhetsår med nuvarande finansiering. Vi ser ett visst intäktsbortfall som
naturligtvis minskar vår egenfinansieringsgrad, samtidigt såg vi under våren också minskade
kostnader på grund av inställda och uppskjutna turnéer och aktiviteter. Därför ser vi i år ett
större ekonomiskt överskott än det vi normalt brukar se tertial 2. Under hösten planerar vi till
stor del att producera enligt plan, men med begränsade möjligheter att ta in publik samt vissa
ökade kostnader på grund av coronapandemin räknar vi med att överskottet vi nu har kommer
att behövas för ett resultat i balans.
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Att arbeta med scenkonst och film 2020 har både varit utmanande och viktigt. Att som konstinstitution lära sig att snabbt byta fokus, tänka om och verkställa har varit en karg lärdom som
vi nu kan börja se fördelarna i. Att omvandla förlustens förlamning till omställningens energi
har stärkt vår organisation och vässat vår vision. Året har hittills präglats av viljan att nå ut till
vår publik, på olika sätt oberoende av omständigheter.
Svenska Kommun Försäkrings AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall 2020-08-31

Prognos 2020

MRP 2020

Avvikelse MRP-Prognos

46,1

11,7

11,7

0,0

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

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 26,9
procent av aktierna i bolaget. Försäkringsverksamheten pågår som planerat.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till och med augusti till 46,1 miljoner
kronor. Prognosen för året är 11,7 miljoner kronor vilket är enligt budget.
Medelpads Räddningstjänstförbund
Medelpads Räddningstjänstförbund
Ekonomi
Utfall 2020-08-31

Prognos 2020

0,6

0,4

Tabell. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

MRP

2020

Avvikelse MRP-Prognos

0,0

0,4

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar Sundsvall,
Timrå och Ånge kommuner.
Utfallet till och med augusti visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. För hela året år
prognosen ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor.
Ett av de finansiella målen är att MRF ska nå ett resultat beräknat på 2 % av grundramen sett i
ett 3-årsperspektiv. Det skulle innebära ett resultat på ca 2,4 mnkr. Ägarkommunerna har
ställt detta mål bland annat för att MRF ska kunna finansiera sina egna investeringar. För
2020 har direktionen beslutat om en budget som ger ett nollresultat och därmed frångås det
finansiella målet.
Verksamhetens intäkter uppgår till 20 721 tkr vilket är en minskning med 9 908 tkr mot
föregående år och en minskning med 1 450 tkr mot budget. Minskningen beror i huvudsak på
minskad ersättning från medlemskommunerna för pensionsavsättningar. Kostnaderna har
minskat med motsvarande belopp. På grund av coronapandemin beräknar MRF att intäkterna
kommer att minska med totalt 1 760 tkr under 2020. Fram till 31 aug uppskattar vi att
intäkterna minskat med ca 800 tkr. Utbildningar gällande HLR (Hjärt- och lungräddning) och
brand samt IVPA (I Väntan På Ambulans) och övningarna för SMC, (Släckmedelscentralen),
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har helt ställts in för året.
Verksamhetskostnaderna uppgår till -95 425 tkr vilket är en minskning med -8 099 tkr mot
föregående år och -1 035 tkr mot budget. Minskningen beror i huvudsak på minskade
pensionsavsättningar MRF hade redan infört besparingsåtgärder för året främst gällande
kurs/utbildning, rese- & representationskostnader men på grund av Covid 19 så har dessa
kostnader minskat ännu mer.
Coronapandemin har medfört betydande konsekvenser för verksamheten och ekonomin vid
MRF. Ett stabsarbete pågår sedan början av mars månad för att säkerställa den
samhällsviktiga verksamhet som förbundet bedriver. Kontinuitetsplanering både vad gäller
personal och materiel är viktiga delar av arbetet i staben. Rutiner i smittskyddande syfte för
verksamheten och i de egna lokalerna har i viktiga avseenden skärpts upp. Säkerheten inom
ett stort antal områden har höjts. Upprätthållande av ett bra smittskydd för utryckande
personal har hela tiden varit viktigast. Detta gäller även en del andra nyckelfunktioner som till
exempel lönehandläggning och ekonomihantering. Personalfrånvaron har glädjande nog varit
ganska låg ända sedan coronapandemin uppstod.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det mest allvarliga att MRF har tappat intäkter till stora
belopp under perioden. Förbundet har till exempel varit tvunget att ställa in i stort sett all
extern utbildning som vi tar betalt för att genomföra. Uteblivna intäkter för sådana
utbildningar bedöms per sista augusti 2020 bli 800 tkr. Sammanlagt bedöms uteblivna intäkter
för 2020, på grund av coronapandemin, uppgå till 1 760 tkr.
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 planeras för bland annat MRF i Sundsvall, Timrå och Liden. Beslut
om att avsätta medel för projektering för nya lokaler i Timrå är fattat av kommunfullmäktige i
Timrå och för nya lokaler i Sundsvall och Liden av kommunfullmäktige i Sundsvall.
Förberedelser för att komma igång med projekteringen har påbörjats.
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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
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.
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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

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.

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

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivar- och intresseorganisation

SN

Socialnämnd

SOF

Socialtjänstförordning. Innehåller kompletterande förordningar till
framförallt socialtjänstlagen

SOL

Socialtjänstlagen

