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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten närmare ange och definiera mål respektive
riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Finansiella mål behövs för att markera att ekonomin är en restriktion för att bedriva
verksamhet – ”spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmål behövs
för att ange hur mycket av de olika verksamheterna som ryms på spelplanen samt för att
klargöra uppdraget gentemot medborgarna.
God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan
finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då
intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda
kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi.
För Sundsvalls kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten
bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas
behov och förväntningar och dessutom bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. För att nå en god
ekonomisk hushållning krävs ett systematiskt arbete efter mål och resursplanen som fastställts
av kommunfullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade
förutsättningar under året.
Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanen är kommunens budget och ligger till grund för det strategiska och
konkreta arbetet. Planen följs upp kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen.
I mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 har kommunfullmäktige beslutat om mål
inom tre prioriterade områden, jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor.
Varje nämnd och bolag har i MRP 2018 beslutat om egna mål och handlingsplaner som bidrar
till kommunfullmäktiges mål inom dessa områden. I arbetet har den hållbara tillväxtstrategin
och landsbygdsprogrammet beaktats.
Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla resultatnivåer som möjliggör en god
ekonomisk hushållning. Mål och resursplan, redovisning, uppföljning och utvärdering samt
internkontroll samverkar i ledningen/styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet.
God ekonomisk hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.
Mål och resursplanen ligger till grund för kommunens strategiska och konkreta arbete. Planen
följs upp kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i årsredovisningen.
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Mål och riktlinjer för ekonomin
Ekonomiperspektivet i en kommun motsvarar de resurser som finns i form av skatteintäkter,
statsbidrag, avgifter och övriga bidrag. Det huvudsakliga målet för kommunen är inte att
skapa vinst men däremot måste befintliga resurser användas på rätt sätt, så kallad ”god
ekonomisk hushållning”. Ett visst överskott måste därför budgeteras och redovisas över tiden
för att inte belasta kommande generationer med skulder och därmed, i förlängningen, sämre
kommunal service.
I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan tydliga och mätbara finansiella och
verksamhetsmässiga mål i styrningen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion
för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen betonar en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemot medborgarna tydligt.
Finansiella mål
Kommunfullmäktige har i mål och resursplan 2018 beslutat om finansiella mål för
kommunen. Målen som framgår under avsnittet ekonomi, är avsedda att täcka in både ett
kortare och ett längre tidsperspektiv för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god
ekonomisk hushållning. Viktiga framgångsfaktorer och förutsättningar för att nå de finansiella
målen är:




en ekonomi i balans
en god produktivitet samt
en väl fungerade uppföljning

Måluppföljning 2018
I mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 så har kommunfullmäktige beslutat om tre
prioriterade områden:




Jobb och näringsliv
En likvärdig skola
Goda livsvillkor

På följande sidor redovisas en bedömning av prognos för måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål inom de prioriterade områdena. I avsnittet ”Nämnder, bolag och
kommunalförbund” finns vidare beskrivning av kommunens verksamheter.
Status för måluppfyllelse
Varje nämnd och helägt kommunalt bolag har i sina mål och resursplaner för 2017 beslutat
om ett antal mål och handlingsplaner inom de tre prioriterade områdena. Där det har varit
möjligt har den hållbara tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet beaktats.
På de närmast följande sidorna redovisas en bedömning av måluppfyllelse för de prioriterade
områdena jobb och näringsliv, en likvärdig skola samt goda livsvillkor. Bedömningen har dels
gjorts om målet kommer att uppnås 2018 samt om målet kommer att uppnås 2020 eftersom
målen är formulerade på detta sätt. Därefter följer en redovisning av måluppfyllelsen för
kommunens finansiella mål som är viktiga i bedömningen av god ekonomisk hushållning.
5

Förvaltningsberättelse

Följande status redovisas för bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmål och
finansiella mål;
Målet kommer att uppnås.
Målet kommer inte att uppnås.
Bedömning kan inte göras

Dessutom görs en bedömning om trenden enligt följande skala:
Stigande trend
Sjunkande trend
Neutral trend
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Prioriterat område - Jobb och näringsliv
Mål: Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och företagen ska bli
fler och växa både i staden och på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre än
rikssnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag både i stad
och landsbygd.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Utfall 2017
Samtliga nämnder har beslutat om mål inom det prioriterade området. Flertalet av
indikatorerna till målen har inte uppnått beslutade målnivåer. Det är främst nämnden för
arbetsmarkand, vuxenutbildning och integration (NAVI) som har mål som direkt kopplar till
kommunfullmäktiges mål att sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna. Att skapa
förutsättningar för att företagen ska bli fler och växa ryms delvis inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde där man arbetar med stärkt integration, aktiv bostadsförsörjning,
infrastruktur, strategisk kompetensförsörjning samt för att skapa förutsättningar för
tillgängligare kollektivtrafik. Även kommunens näringslivsbolag främjar tillväxten av fler
företag.
Sysselsättning och tillväxt
Sysselsättningen i andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat de senaste åren och
enligt den senaste mätningen 2016 var utfallet är högre än riket. Någon mätning på
kommunnivå finns ännu inte för 2017. Sysselsättningen i Sundsvalls kommun uppgick till
81,2 procent enligt senaste mätningen 2016 för andel förvärvsarbetande invånare i åldern 2064 år. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan 2015. Mellan 2013-2016 har
sysselsättningen ökat från 78,9 procent till 81,2 procent, (2,3 procentenheter). Utfallet för
riket var 78,6 procent 2016 vilket innebär att kommunen redan då hade en sysselsättning
högre än riket.

7

Förvaltningsberättelse

Diagram. Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12
%, trend 1997-2016. Källa. SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Andelen nyregistrerade företag i kommunen i förhållande till antal invånare 31/12 har inte
ökat i lika stor omfattning. Utfallet har varit lägre än riket se senare åren. Senaste statistiken
för antalet nyregistrerade företag per invånare 31/12 visar ett utfall på 6 nyregistrerade företag
i kommunen per invånare 31/12 2016. Det är en minskning från 2015 med 0,3 (6,3 2015) och
lägre än utfallet för riket 6,9, 2016.

Diagram. Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12 1995-2016. Avser
aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som
flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB.

Arbetslösheten i Sundsvalls kommun för invånare i åldern 20-64 år uppgår till 6,5 % 2017.
Utfallet är högre än riket, (6,1 %), men skillnaden mellan utfallet för Sundsvalls kommun och
riket har varit minskande de senaste åren
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Diagram. Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av befolkning. Antal öppet arbetslösa och personer i
program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Källa: Arbetsförmedlingen
och SCB.

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder
NAVI har sex mål angående arbetsmarknadsåtgärder. Av dessa bedöms fyra inte uppnås
under 2018 men ska göra det fram till 2020. Ett mål bedöms kunna uppnås under 2016 och
det är ”En hög andel av deltagarna ska gå vidare till arbete, studier eller fortsatt planering med
anvisande part efter avslutad insats.”
Studerande vid vuxentutbildningen
Även inom vuxenutbildningen har NAVI beslutat om sex mål. Av dessa bedöms tre kunna
uppnås 2018.




Alla behöriga erbjuds plats inom vuxenutbildningen
Ett stort utbud av vuxenutbildningar
Kommunens yrkesutbildningar ska leda till arbete för eleverna

Övriga tre mål bedöms inte nås 2018 men kommer att nås inom planperioden till och med
2020.
Studie‐ och yrkesvägledning
Barn- och utbildningsnämnden mål inom det prioriterade området är att studie- och
yrkesvägledningen är integrerad i undervisningen så att eleverna utvecklas kompetens för att
kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. En plan finns nu för studie- och
yrkesvägledning som omfattar hela skolsystemet från förskolan till gymnasieskolan. Någon
bedömning för 2018 finns dock inte än så länge.
Övriga nämnder
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om fem mål. Nämnden gör bedömningen att målen
kommer att uppnås under 2018. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om tre mål inom
området. För mål 1 ”Vi kommunicerar vår planering för Sundsvalls utveckling, dels för att
Sundsvall ska kunna bli en attraktiv kommun i toppklass med mer än 100 000 invånare, dels
för att ökat bostads-byggande” är bedömningen att målet i sin helhet uppnås först 2019-2020,
övriga mål bedöms nås under 2018.
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Indikatorer för Jobb och näringsliv
Indikator
Andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder som
gått till arbete
Totalt
Kvinnor
Män

Önskad
målnivå
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Uppnått
målnivå
2018

+5%

19 %
16 %
21 %

20 %
16 %
23 %

26 %
23 %
27 %

Nej

+5%

11 %
11 %
10 %

8%
7%
9%

7%
8%
6%

Nej

-

616
281
335

864
377
487

822
340
482

60 %

71 %
69 %
73 %

76 %
79 %
73 %

65 %
67 %
62 %

Ja

60 %

47 %
45 %
49 %

49 %
52 %
46 %

57 %
58 %
56 %

Nej

85 %

76 %
77 %
74 %

86 %
81 %
90 %

83 %
84 %
83 %

Nej

Andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder som
gått till studier
Totalt
Kvinnor
Män
Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Kvinnor
Män
Andel godkända KomVux (av
avslutade)
Grundläggande
Totalt
Kvinnor
Män
Allmänna kurser
Gymnasiet
Totalt
Kvinnor
Män
Yrkeskurser
Gymnasiet
Totalt
Kvinnor
Män
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Prioriterat område – En likvärdig skola
Mål: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på
gymnasiet när de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2018: En tydlig trend ska kunna ses vad gäller utvecklingen för
gymnasiebehörighet.
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha halverats
jämfört med 2016.

Trend

Prognos måluppfyllelse 2018
Prognos måluppfyllelse 2020

Våren 2017 uppgick andelen elever i Sundsvalls kommunala skolor som nått
gymnasiebehörighet till 74,9 procent. Det innebär en marginell ökning jämfört med 2016, då
73 procent av niorna var behöriga till ett nationellt program. Samtidigt har färre årskurs-6
elever nått alla mål i år, jämfört med för tre år sedan (årets nior), de nationella provresultaten,
framför allt i matematik, har försämrats, och det finns exempel på stora avvikelser mellan
nationellt provbetyg och ämnesbetyg.
Utvecklingen för rikssnitt och Sundsvalls utveckling av avgångselevers gymnasiebehörighet
sammanfaller med undantag att Sundsvalls utveckling ligger mer än 7 procentenheter lägre.
Dock bryts den trenden 2017 då sundsvallselevernas gymnasiebehörighet ökar medan
rikssnittet för de kommunala skolorna fortsätter att minska. Någon mätning för 2018 är ännu
inte gjord men bedömningen är dock precis som vid årsskiftet att den positiva trenden
fortsätter. Det blir dock en tuff utmaning att nå kommunfullmäktiges mål om en halvering av
elever som inte har behörighet till 2020.
90,00%
85,00%
80,00%
Sundsvall
75,00%

Rikssnitt

70,00%
65,00%
2013

2014

2015

2016

2017

Diagram: Utveckling av avgångselevers gymnasiebehörighet i jämförelse med rikssnittet, % Avser elever i
den kommunala skolan. Källa Siris. Skolverket.
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Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gymnasieexamen
eller yrkesexamen.
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen
efter 4 år ska ha ökat till 80 %.
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen eller
yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.

Trend

Prognos måluppfyllelse 2018
Prognos måluppfyllelse 2020

Av de gymnasieelever i Sundsvalls kommunala gymnasium som inledde sina studier 2013
hade 64 procent tagit examen efter fyra år (rikssnitt 71 procent1). Denna andel har de senaste
åren varit relativt konstant.
90%
80%
70%
60%

Sundsvall

50%

Rikssnitt

40%
2011

2012

2013

Startår för gymnasiestudier

Diagram. Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år i jämförelse
med rikssnittet, %. Avser elever i den kommunala skolan.

Diagrammet visar den senaste mätningen av utfallet för gymnasieelever i Sundsvalls
gymnasium i jämförelse med riksgenomsnittet. Utfallet för de gymnasieelever i Sundsvalls
kommunala gymnasium som inledde sina studier 2013 och hade tagit examen efter fyra år är
64 procent. Utfallet för rikssnittet är 71 procent. För att nå kommunfullmäktiges önskade
resultat till 2018, skulle utfallet behöva öka med 16 procentenheter, vilket inte är troligt.

1

Avser vårterminen 2017
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Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning går
vidare till jobb eller utbildning ska öka.
Önskat resultat 2018: En tydlig trend kan utläsas.
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på arbetsmarknaden
eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenutbildning motsvarar minst
riksgenomsnittet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Senast utfallet av mätning av ungdomars verksamhet efter avslutade gymnasiestudier av de
som erhållit examen visar att andelen elever som inom ett år efter avslutad
gymnasieutbildning är etablerade på arbetsmarknaden är dryga 28 procent för Sundsvall, 1,7
procentenheter högre än riket (26,5%). Önskat resultat är att andelen elever som är etablerade
på arbetsmarknaden är minst lika med riksgenomsnittet till 2020. När det gäller utfallet för
elever som avslutat sina gymnasiestudier ligger utfallet för Sundsvall över riket enligt senaste
mätning. Däremot har Sundsvall färre elever som studerar ett år efter avslutade
gymnasiestudier än riksgenomsnittet.

Alla program
Riket
Västernorrlands län
Sundsvall

Antal Etablerade Studerande
ungdomar
%
%
53 666
26,5
37,8
1 369
26,6
33,6
394
28,2
31,2

Tabell. Ungdomars verksamhet ett år efter avslutade gymnasiestudier av de som erhållit examen, %.
Avser avgångsår vårterminen 2014. Ungdomar som har examen från den kommunala skolan.
Källa: Siris, Skolverket.

Ungdomars verksamhet efter avslutad vuxenutbildning
Det finns ingen statistik finns på kommunnivå för elever som inom ett år efter avslutad
vuxenutbildning går vidare till jobb eller utbildning. Skolverket gör uppföljning för
vuxenutbildning och Svenska för invandrare, SFI, årsvis på riksnivå, men även delvis på
regional nivå. Vuxenutbildningen arbetar för att skapa en rutin för en egen årsuppföljning.
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Nämnden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration, NAVI har beslutat om tre mål
som kopplar till kommunfullmäktiges mål.





Fler utbildningsplatser i samarbete med Sundsvalls gymnasium
I samverkan med socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden genom
DUA(Delegationen för unga och nyanalända till arbete) samverkan möjliggöra för
KAA(kommunalt kvalitetsasvar)-gruppen att få tillgång till kommunala
arbetsmarknadsåtgärder.
Vuxenutbildningen och Sundsvalls gymnasium samarbetar kring elevernas övergång
från gymnasiets individuella program till vuxenutbildningen.

Nämnden bedömer att samtliga dessa aktivitetsmål kommer att uppnås under 2018.
Indikatorer för ”En likvärdig skola”
Indikator

Gymnasiebehörighet efter grundskolan.
Andel ungdomar med gymnasieexamen eller
yrkesexamen efter 4 år. (Elever som inledde
studier 2013). Kommunala skolan.

Önskad nivå
2018

Utfall T1
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Uppnått
målnivå
2018

79 %

75 %

73 %

Ej bedömt

80 %

64 %
(71 % riket)

57 %

Ej bedömt

18

Nej

Antalet familjehemsplacerade barn/elever
mellan 6-13 år som deltar i projekt Skolfam.

22

19

22

Antalet barn/ungdomar som deltar i projekt
"Sommarlovspaketet".

120

-

186

Behålla/öka

-

5 290

5 290

Ej bedömt

Öka

109(fyra
månader)

146

129

Ja

Antal anmälda elever till friluftsdagar i
Sidsjön.
Antal klassbesök till KomUt.

Ej bedömt
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Prioriterat område – goda livsvillkor
Mål: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.
Sundsvallsborna ska erbjudas idrotts- fritids- och kulturutbud i en attraktiv och
trygg miljö. Föreningslivet utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Sundsvall
med fokus på barn och ungdomar.
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet och
relevanta kvalitetsindikatorer.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer visar att
Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Någon ny mätning av kvaliteteten i äldreomsorgen har inte gjorts 2018. Mätningarna 2017
visade att socialnämnden uppnådde sina mål gällande kvalitet i äldreomsorgen och
bedömningen är att målet för 2018 kan nås. Enligt mätningarna 2017 ligger Sundsvall efter
riket både vad gäller hemtjänst och äldreboende och bedömningen just nu är att Sundsvall inte
kommer upp i riksgenomsnittet till 2020.
För att tryggheten hos människor som har stöd från Socialnämndens äldreomsorg ska öka
fortsätter Socialnämnden, utifrån landsbygdsprogrammet, att säkra att det finns ett
äldreboende på minst en serviceort i varje kommundel. Socialnämnden fortsätter även med
implementeringen av Skönsmomodellen och vårdplanering i hemmet. Socialnämnden arbetar
även för att ta fram nya lösningar för att säkra att alla kommundelar har tillgång till en viss
nivå av kommunal service. Här handlar det i första läget om test av läkemedelsrobot samt
trygghetskameror. Under våren 2018 planeras en översyn av utemiljön som finns i anslutning
till kommunens äldreboenden. Utemiljön ska stimulera till fysisk aktivitet.
Socialnämnden har inte kunnat göra någon bedömning ifall deras mål kommer att uppnås.
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Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsbor ska
ha en aktiv fritid.
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet ska visa
en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen
gällande aktiviteter och delaktighet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

I dagsläget finns ingen analys över nämndernas indikatorer uppdelad per kommundel, vilket
gör det svårt att göra en prognos för utfallet till 2018. Utifrån de indikatorer som är beslutade
för 2018 inom socialnämndens verksamhetsområde för delaktighet i samhället och äldre med
hemtjänst som besväras av ensamhet, visar en sjunkande trend de senaste åren, vilket är
positivt. Kultur- och fritid mäter antal aktiviteter och antal medlemmar redovisade för
aktivitetsbidraget, dock ej per kommundel.
Delaktighet i samhället
Socialnämndens mål ”Andelen brukare som besväras av ensamhet ska minska” mäts med
hjälp av ett antal indikatorer som kommer från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning
”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” som publiceras i oktober 2018. Någon bedömning av
måluppfyllnad har därmed inte gjort.
För att andelen brukare som besväras av ensamhet ska minska utreder och utvecklar
Socialtjänsten träffpunkter för att öka den sociala aktiviteten och minska ensamhet. Under
våren ska även utemiljöerna kring äldreboendena ses över. Det handlar bland annat om
möjligheten till social gemenskap och stimulans i vardagen. RIKARE lyfter fram en attraktiv
livsmiljö för alla vilket förutsätter tillgänglighet och mångfald i det utbud som finns.
Goda servicenivåer
Det är flera indikatorer som bidrar till att kommunfullmäktiges övergripande mål ska kunna
uppnås. Kultur- och fritidsnämnden har indikatorer som mäter servicenivåer enligt
Landsbygdsprogrammet för bibliotek, fritidsgårdar, bad- och idrottsanläggningar och andelen
trygghetsgrupper i alla kommundelar. Bra serviceutbud och trygga områden att vistas i är
förutsättningar för att delaktigheten i samhället ska öka hos våra medborgare och att fler
sundsvallsbor ska ha en aktiv fritid.
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Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska minska.
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. Andelen
barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med missbruksproblem
ska ha minskat i jämförelse med 2016.
Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen unga med
missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En positiv trend i upplevd
trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020
Socialnämndens arbete är i grunden inriktat på att ge förutsättningar för en social hållbarhet i
samhället vilket överensstämmer med målbilden RIKARE. Förutsättningar handlar bland
annat om att ge rätt stöd för att andelen barn och ungdomar i socialt utanförskap och missbruk
ska minska. Socialnämnden arbetar bland annat med att utreda och utveckla missbruksvården.
Handlingsplan för barn och ungas psykiska hälsa är framtagen i samverkan med
representanter från flera nämnders förvaltningar. Kopplat till det ligger samarbetet som pågår
inom ramen för NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kommissionen där man siktar
på att utveckla arbetssätt för att främja tidiga insatser för målgruppen.
Till detta så inleds också ett arbete med att se över samarbete kring snarlika verksamheter som
bedriver aktiviteter för unga/unga vuxna som varken arbetar eller studerar för unga inom
NAVI, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Inga nya mätningar finns inom området för några indikatorer vilket gör bedömningen om
måluppfyllnad svår. Vid årsskiftet var dock prognosen att målet skulle uppnås 2018 och det
finns inget som har förändrats sedan dess.
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Indikatorer för ”Goda livsvillkor”
Indikator
Önskad
nivå
2018

Utfall
2017

Utfall
2017

Utfall
2016

Uppnått
målnivå

90 %

90 %

Ej bedömt

Mål: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.
Andel som är mycket nöjda eller ganska nöjda
med hemtjänsten som helhet

90 %

Andel som är mycket eller ganska nöjda med
särskilt boende som helhet

78 %

74 %

74 %

Ej bedömt

Andel som är mycket trygga/ganska trygga att bo
hemma med hjälp av hemstjänst

87 %

87 %

86 %

Ej bedömt

Andel som är mycket trygga/ganska trygga på sitt
äldreboende

86 %

85 %

85 %

Ej bedömt

Genomsnittlig nöjdhet, Skönsmo‐modellen

Antal personal i egen regi som en hemtjänsttagare
möter per månad, medelvärde.
Personalkontinuitet.

‐

4,5

4,2

4,4

4,3

Nej

11,0

10,6

11,9

11,0

Ja

8,4

8,5

Ej bedömt

Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsbor ska ha en
aktiv fritid.
Alla elever känner sig trygga i skolan,
index max 10,0
Servicenivå enligt Landsbygdsprogrammet
(Bibliotek)

10,0
Behålla

Oförändrat jmf
2017

Oförändrat jmf
2016

Finns på
samtliga
serviceorter

Ja

Servicenivå enligt Landsbygdsprogrammet
(Fritidsgårdar)
Servicenivå enligt Landsbygdsprogrammet (Bad
och idrottsanläggning)
Spontanidrottsanläggningar per kommundel

Behålla

Behålla

Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016

Finns i alla
kommundelar
Finns i alla
kommundelar
Finns i fyra
kommundelar
Finns i alla
kommundelar

Ja

Trygghetsgrupper i alla kommundelar

Oförändrat jmf
2017
Oförändrat jmf
2017
Oförändrat jmf
2017
Oförändrat jmf
2017
Första plats

Delad sjätte
plats

Andra plats

ja

Placering i ”Sveriges bästa friluftskommun”

Behålla
Öka

Första plats

Ja
Nej
Ja

Mål: Andelen unga som befinner sig i utanförskap och missbruk ska minska.

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

Max 700

677

715

Ja

Andel barn (0‐12 år) som inte återaktualiserats,
ett år efter avslutad utredning eller insats

Minst 70 %

70 %

72 %

Ja

Andelen ungdomar (13‐20 år) som inte
återaktualiserats, ett år efter avslutad utredning
eller insats

Minst 65 %

62 %

65 %

Ja
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Ekonomi – finansiella mål
Det finansiella resultatet‐ årets resultat
Mål
Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av
investeringarna, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska
resultatet uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Trend

Prognos måluppfyllelse 2018

Prognosen för årets resultat är -40 miljoner kronor. Bedömningen är då att målet inte kommer
att uppnås 2018. För att nå upp till ett resultat på 3 procent behöver resultatprognosen
förbättras med 215 miljoner kronor.
Historiskt sett har aldrig haft en resultatnivå på 3 procent. Det är en väldigt hög resultatnivå
som samtidigt behövs för att kunna hålla nere kommunens nettolåneskuld under de närmaste
åren då stora investeringar ska genomföras. Det är därför oroväckande att kommunen i
dagsläget ligger så långt ifrån målnivån.
Under de senaste fem åren har resultatet, som ses i diagramet nedan, högst uppgått till 2,6 %
av skatteintäkter och stadsbidrag. Resultatnivån har dock aldrig varit så låg som prognosen
pekar på.

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
‐0,5%
‐1,0%

Målnivå

2014

2015

2016

Diagram. Årets resultat 2014-2017 och prognos för 2018.
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Kapacitetsutvecklingen‐ den långfristiga betalningsberedskapen
Mål
Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden)
ska öka över tid och
år 2020 uppnå 9 procent
år 2025 uppnå 15 procent
år 2030 uppnå 30 procent

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Soliditeten har sjunkit kraftigt under årets första tertial och uppgår per sista april till 4,3 %
Prognosen är att soliditeten uppgår till 5,5 % vid årsskiftet vilket skulle vara en minskning
med 0,3 procentenheter jämfört med årsskiftet 2017. Det svaga resultatet och det
prognostiserade resultatet för helåret innebär att möjligheten att nå målet om en soliditet
på 9 % 2020 har minskat betydligt. Det skulle behövas resultat en bit över 200 miljoner
kronor för både 2019 och 2020 för att målet skulle kunna uppnås.
Diagramet nedan visar hur soliditeten har utvecklats sedan 2013 och hur utvecklingen
kommer att bli om prognosen 2018 är korrekt och att åren 2019 och 2020 utfaller enligt
senast beslutad budget.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Utfall/prognos

december 2013
april 2014
augusti 2014
december 2014
april 2015
augusti 2015
december 2015
april 2016
augusti 2016
december 2016
april 2017
augusti 2017
december 2017
april 2018
augusti 2018
december 2018
april 2019
augusti 2019
december 2019
april 2020
augusti 2020
december 2020

Mål

Diagram. Soliditet inklusive pensionsåtagande 2013-2018.
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Riskförhållanden ‐ betalningsberedskap
Mål
Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad
checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de
räntebärande skulderna som förfaller inom ett år.

Trend

Prognos måluppfyllelse 2018

Den kortfristiga betalningsberedskapen uppgår till 144 % vilket är något lägre än vid
årsskiftet men ändå en bit över målnivån. Betalningsberedskapen hålls på en hög nivå genom
en aktiv finansförvaltning och har under de senaste åren befunnit sig en bit över 100 %.
180%
160%
140%
120%

Målnivå

100%
80%
60%
40%
20%

Diagram. Betalningsberedskap december 2013-april 2018
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Risk ‐ skuldsättningsgrad

Mål
Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande
till skatteintäkter och statsbidrag) ska;
år 2020 uppnå till högst 60 procent
år 2025 uppnå till högst 35 procent
år 2030 uppnå till högst 20 procent
Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Skuldsättningsgraden uppgår per sista april till 37,7 % och prognosen är att den kommer att
öka fram till årsskiftet med cirka 4,5 procentenheter till drygt 42 %. Detta ligger i linje med
den planerade ökade upplåningen för att till viss del finansiera investeringar under åren fram
till 2020. Prognosen är att kommunen inte kommer att överstiga 60 % år 2020.
Det finns dock en betydande risk att skuldsättningen kommer att fortsätta öka efter 2020 och
att det därmed kommer att vara svårt att nå målet 2025 om en skuldsättningsgrad på 35 %.
70,00%
60,00%

Maximal nivå

50,00%
40,00%
Utfall
30,00%

Prognos

20,00%
10,00%
0,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diagram. Soliditet 2012-2022
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Kontroll över den finansiella utvecklingen‐ prognossäkerhet och budgetföljsamhet
Prognossäkerheten ska vara god, högst 1 procent
avvikelse.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Måluppfyllelsen för prognossäkerhet kan bara bedömas per sista december. Bedömningen
fram till dess är att prognosen kommer att ligga inom en procents felmarginal.

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara
god (högst 0,5 procent avvikelse).

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognosen för 2018 är att nettokostanden kommer att överstiga den budgeterade
nettokostnaden med 2,0 %. Detta är långt över målet och det är i dagsläget inte sannolikt att
målet kan uppnås under 2018 om inte väldigt kraftfulla åtgärder sätts in.

Budgetföljsamheten beträffande investeringsprojekt
ska vara god (högst 0,0 procent negativ avvikelse.)

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Större investeringsprojekt i kommunen genomförs av stadsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen, Drakfastigheter.
Till och med april 2018 har Drakfastigheter slutredovisat 22 genomförda investeringsprojekt.
Den totala budgeten uppgår till 127,3 miljoner kronor. Investeringsutgifterna i projekten
uppgår till 124,9 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen uppgår till + 2,0%.
För investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde bedöms att samtliga
investeringsprojekt ryms inom tilldelad budget. Eventuella underskott under2018 täcks av
medel som är budgeterade 2019.
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Sammanfattande bedömning av god
ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen
Flera av målen är satta på längre sikt och att de ska uppnås inom planperioden till och med
2020. Prognosen i dagsläget är inte någon större skillnad utan bedömningen är att till 2020 så
kommer endast tre mål att uppnås.
De verksamhetsmål som bedöms kunna uppnås 2018 är:




Prioriterat område: En likvärdig skola
o Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning
går vidare till jobb eller utbildning ska öka.
Prioriterat område: Goda livsvillkor
o I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.
o Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska minska.

Medan följande verksamhetsmål inte bedöms kunna uppnås 2018 eller att bedömning om
måluppfyllnad inte är möjlig.






Prioriterat område: Jobb och näringsliv
o Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och företagen ska bli fler och
växa både i staden och på landsbygden.
Prioriterat område: En likvärdig skola
o Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på
gymnasiet när de slutar grundskolan.
o Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med
gymnasieexamen eller yrkesexamen.
Prioriterat område: Goda livsvillkor
o I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsbor ska
ha en aktiv fritid.

Den låga måluppfyllnaden för verksamhetsmålen är naturligtvis inte helt godkänt. Det finns
ett arbete kvar att göra för kommunorganisationen för att kunna uppnå dessa mål. Särskilt
inom det prioriterade området ”En likvärdig skola” där två av målen inte uppnås.
De finansiella målen
Av de sju finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om bedöms i dagsläget fyra av
målen kunna uppnås 2018. Resultatprognosen är -40 miljoner kronor vilket innebär att det
inte finns någon möjlighet att resultatmålet på 3 % av skatter och statsbidrag ska kunna nås.
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Det svaga resultatet innebär också att bedömningen blir att varken soliditetsmålen och
budgetföljsamhetsmålet inte kommer att kunna nås.
God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanfattningsvis blir bedömningen att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk
hushållning för 2018 enligt de kriterier som kommunfullmäktige fastställt.
Verksamhetsresultaten behöver bli bättre för att skapa en större måluppfyllnad i verksamheten
även om förbättringar har gjorts jämfört med tidigare år. De finansiella målens måluppfyllnad
är också för låg för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Sammantaget är
inte detta ett godkänt resultat för måluppfyllelse för kommunens verksamhet och ekonomiska
stabilitet.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Om prognosen håller kommer inte kommunen att klara balanskravsresultatet som
efter justering uppgår till -50,0 miljoner kronor.
Ett negativt balanskravsresultat innebär att kommunen måste upprätta en åtgärdsplan på hur
man ska återställa underskottet inom tre år. Denna åtgärdsplan måste upprättas senast i
samband med att budgeten för det tredje året efter underskottet beslutas.

Balanskravsutredning, mnkr

Prognos
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

‐40,0

147,4

130,8

Reducering av samtliga realisationsvinster

‐10,0

‐10,2

‐10,7

Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

‐

‐

‐

Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

‐

‐

‐

Orealiserade förluster i värdepapper

‐

‐

‐

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

‐

‐

‐

‐50,0

137,2

120,1

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

‐

‐

‐

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

‐

‐

‐

‐50,0

137,2

120,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
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Finansiell analys kommunen
Resultat och kapacitet ‐ Stort underskott årets första fyra månader
Resultat, mnkr
Resultat exklusive jämförelsestörande
poster
Resultat inklusive jämförelsestörande
poster

Budget
januari‐
april 2018
‐58,7

Utfall
Januari‐
april 2018
‐172,3

Utfall
Januari‐
april 2017
‐4,1

Utfall
Helår
2017
167,0

Utfall
Helår
2016
130,8

‐58,7

‐172,3

‐4,1

147,4

130,8

Kommunens resultat för de fyra första månader uppgår till -172,3 miljoner kronor vilket är
168,2 miljoner kronor sämre än föregående år och 113,6 miljoner kronor sämre än den
periodiserade budgeten.
En orsak till det försämrade resultatet är kostnader för den snörika vintern. Kostnaderna för
vinterväghållning överstiger periodbudgeten med cirka 35 miljoner kronor och snörelaterade
kostnader för verksamhetsfastigheterna överstiger periodbudgeten med cirka 26 miljoner
kronor vilket ger totalt cirka 61 miljoner kronor i högre kostnader jämfört med den
periodiserade budgeten. Övrig differens kan främst härledas till avvikelser inom den två
största nämnderna barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Resultatet är normalt lågt efter april månad och förbättras sedan under sommarmånaderna då
ett antal verksamheterna är stängda eller har mindre verksamhet. Hur det ackumulerade
resultatet utvecklar sig under året beskrivs i nedanstående diagram.
300
250
200
150
100
50
0
‐50
‐100

2015
2016
2017
2018
Prognos

‐150
‐200
‐250
Diagram: Ackumulerad resultat per bokslutsmånad januari-december
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Resultatprognos 2018
Fördelning av resultatet, mnkr

2018
Prognos

Planerat överskott

88,1

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

‐116,9
‐12,4
1,2
‐40,0

Prognosen för 2018 uppgår till -40 miljoner kronor vilket är 128,l miljoner kronor sämre än
det budgeterade resultat. Anledningen är framförallt att verksamheterna inte klarar att hålla
sig inom de ramar som de fått tilldelade. Skatteintäkterna förväntas också bli något lägre än
budgeterat vilket främst beror på att ökningstakten för lönerna i Sverige är lägre än tidigare
beräknat.
Negativa avvikelser i prognosen
Tre nämnder prognostiserar kraftiga underskott för 2018:
Socialnämnden –110,0 mnkr
Nämnden prognostiserar totalt ett underskott på 110 miljoner kronor. Underskottet fördelar
sig på Äldreomsorg -35 miljoner kronor, Invid- och familjeomsorg –50 miljoner kronor och
omsorg om funktionshindrade -25 miljoner kronor. Socialnämnden har under de senaste åren
haft stora underskott och detta underskott ser enligt prognosen ut att minska för samtliga
verksamhetsområden. Till viss del beror dock detta på att nämnden fått tillskott av nya
skattemedel.
Barn‐ och utbildningsnämnden ‐30,0 mnkr
Nämnden prognostiserar ett underskott på 30 miljoner kronor. Underskottet är något sämre än
föregående år men nämnden har ännu inte lyckats genomföra åtgärder för att komma i balans
samtidigt som fler elever väljer fristående skolor vilket innebär högre kostnader.
Stadsbyggnadsnämnden ‐35,3 mnkr
Underskottet i nämnden beror främst på ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av
den snörika vintern.
Positiva avvikelser i prognosen
Övriga nämnder prognostiserar överskott av olika storlek. Nedan redovisas nämnder med
större avvikelser.
Kommunstyrelsen +48,6 mnkr
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Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på knappt 50 miljoner kronor som fördelar sig
på koncernstaben +84 miljoner kronor, Drakfastigheter -31 miljoner kronor och Servicecenter
-4 miljoner kronor. Överskottet för koncernstaben beror främst på att vissa centrala anslag
(lönekompensation, hyreskompensation mm) inte beräknas behövas användas.
Drakfastigheters underskott kan främst härledas till den snörika vintern och servicecenter har
fått högre kostnader för livsmedel som inte kompenseras med högre interna priser.
Kultur och fritidsnämnden +2,0 mnkr
Kultur och fritidsnämndens prognostiserade överskott på 2,0 miljoner kronor förväntas uppstå
inom idrotts- och fritidsavdelningen. Här har den snörika vintern inneburit högre intäkter än
beräknat.
Skatte‐ och kostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Januari‐
april 2018

Januari‐
april 2017

Helår
2017

Helår
2016

Nettokostnad, mnkr

‐2 098,0

‐1 890,0

‐5 546,6

‐5 361,7

Nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster,
mnkr
Förändring exklusive jämförelsestörande poster, %

‐2 098,0

‐1 890,0

‐5 526,0

‐5 361,7

11,0

0,3

3,1

2,0

Januari‐
april 2018
108,6

Januari‐
april 2017
99,9

Helår
2017
97,6

Helår
2016
98,0

108,6

99,9

97,2

98,0

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

Nettokostnaderna har som tidigare beskrivits ökat kraftigt under årets första fyra månader
jämfört med föregående år. Orsakerna är främst kostnader för den snörika vintern samt ökade
kostnader till följd av nya boenden inom äldreomsorgen.
Investeringar
Investeringar

Januari‐
april 2018

Januari‐
april 2017

Helår
2017

Helår
2016

190,4

149,7

632,9

564,1

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %

209

174

228

213

Självfinansieringsgrad, %

Neg

55

67

70

Investeringsvolym, mnkr

Investeringsvolymen är högre än föregående år och ligger på en ganska hög nivå.
Nettoinvesteringarna är mer än dubbelt så höga som avskrivningarna vilket visar att
kommunen är inne i ett skede med höga investeringsutgifter.
Prognosen för helåret är att investeringarna ska uppgå till 678 miljoner kronor vilket är något
högre än de senaste åren men under den beslutade investeringsbudgeten för året (861 mnkr).
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Bedömningen är att kommunen inte klarar att investera så mycket mer än runt 700 miljoner
kronor i dagsläget.
Investeringarna har under perioden inte kunnat finansieras med egna medel utan samtliga
investeringar har behövt lånefinansieras. Detta hänger samman med de stora utgifter
kommunen har haft för verksamheten under perioden. Nästkommande tertial kommer
utgifterna att vara lägre och då kommer också en större andel av investeringarna att kunna
egenfinansieras. För helåret bedöms att cirka 30 % av investeringarna kan finansieras med
egna medel medan cirka 70 % behöver lånefinansieras.
Investeringsprognos 2018
Investeringsbudgeten 2018 uppgår till 860,7 miljoner kronor. Investeringsanslag
överförda från tidigare år uppgår till 1 503,0 miljoner kronor, vilket gör att
investeringsbudgeten totalt uppgår till 2 363,7 miljoner kronor 2018.
Nettoinvesteringarna uppgår efter första tertialet till 190,0 (149,7) miljoner kronor. Prognosen
för helåret uppgår till 678,0 miljoner kronor vilket kan jämföras med utfallet 2017 som
uppgick till 632,9 miljoner kronor. Det skulle alltså innebära en ökning med drygt 40 miljoner
kronor.
Prognosen innebär att det vid årets slut skulle återstå 1 685,7 miljoner kronor av ej förbrukade
investeringsmedel. Det skulle innebära att ej förbrukade investeringsmedel ökar med 185,5
miljoner kronor under 2018.

Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Stadsbyggnadsnämnden har 2018 en investeringsbudget på 268,0 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten från tidigare år är 352,4 miljoner kronor. En uppskattning är att 144,8
miljoner kronor av dessa kommer att förbrukas under året.
De investeringsmedel som gäller större investeringsprojekt (över 20 miljoner kronor) som
inte kommer att förbrukas under året är Inre hamnen kajer, Birsta infrastruktur,
Parkeringsanläggning centrum, Exploateringspott, Sundsvalls stenstad/vardagsrum,
Kommundelslyftet, Kollektivtrafikprojekt, Gator och vägar i anslutning till E4 och
Logistikparken.
Investeringsmedlen upparbetas oftast inte i den takt som budgetmedlen är fördelade, och
anledningen till det är att medlen till stor del fördelas teoretiskt och inte utifrån hur
kostnaderna vanligtvis faller ut i projekt. Utrednings- och planeringsfasen i
investeringsprojekt är tidskrävande men inte kostnadskrävande. Den största delen av
kostnaderna upparbetas sedan i ett projekts genomförandefas. Nedan följer kommentarer till
ett antal större investeringsprojekt:
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Inre hamnen, kajer (inkl. södra kajen och finnkajen)
 Vad gäller södra kajen kommer sanering att genomföras 2018, även byggnation
påbörjas under året. Åtgärder på finnkajen ligger längre fram i tiden, därav
prognosavvikelsen på 128,5 miljoner kronor.
Kaj Selångersån (f.d teatersträckan)
 Oklart när byggnation påbörjas, projektet är beroende av när långfärdsbussarna
flyttas.
Kajer norra och södra sidan om Storbron
 Byggstart av kajerna när storbron är klar, tidigast 2019. Endast
projekteringskostnader 2018
Norra kajen (inkl. 1A och 1C)
 Exploateringskalkyl upprättas i samband med detaljplan 1 A. Arbete påbörjat.
Tillkommande behov finns.
Norra kajen allmän platsmark
 Norra delen av huvudgatan kommer att färdigställas under året. Projektet följer
lagd tidplan, återstående medel kommer att användas kommande år då projektet
pågår till 2021.
Exploateringspotten
 Kvarstående medel finansierar exploateringar med kopplingar Skepparplatsen/
Norra kajen.
Sundsvalls vardagsrum
 Upprustningarna är avslutade för Oasen, Magasinsparken, Hedbergska Parken och
Olof Palmes torg. Upprustning av Stora torget kvarstår inom uppdraget,
ombyggnationen är avbruten, ett politiskt beslut. Förslag att återlämna
kvarvarande investeringsmedel.
Kommundelslyftet
 Kovland; etappen av östra delen av Viljansvägen avvaktas tills Trafikverket
kommer igång med sitt projekt. Tidigare har planen varit 2018 men nu är det
försenat till 2021. Njurundabommen; planering av upprustning gator i centrum
pågår. Byggstart planeras till 2019.
Industrispår bangården
 Medel för åtgärder för rivning av befintligt industrispår samt projektering av nytt
industrispår. Kompletterande medel har anslagits för byggande av ny
industrispårsanslutning. Samarbetsavtal med trafikverket är färdiga för
undertecknande. Arbete med detaljplan pågår. Konsult för gestaltning upphandlad
och arbetet pågår. Upphandling av projektering samt miljöprovtagning utförd.
Byggstart tidigast 2019.
Kollektivtrafik
 Planering av Njurundabommen och åtgärder vid stationsområde pågår. Byggstart
planeras till 2019. Gestaltningsprogram för Navet är under framtagande och ska
vara klart januari 2019. Planerad byggstart sommaren 2018.
Signalprioriteringssystem: Inväntar återkoppling från RKM om plan för utbyte av
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styrsystem i bussar vilket är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med
frågan om signalprioriteringssystem.
 Nya E4:an, broar anslutningar m m
 Ombyggnad väg 562 påbörjas 2018, större delen av arbetena för SBK:s del
kommer 2019/2020.
 Broar, dammar, hamnar m m
 Storbron: montering av provisorisk bro, rivning av gamla bron samt byggnation
av ny bro ska påbörjas under 2018.
Investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Investeringsbudgeten för fastigheter 2018 uppgår till 515,5 mnkr. Sedan tidigare finns
dessutom en överförd budget i form av ej förbrukade medel på 979,3 mnkr. Den
sammanlagda totalbudgeten uppgår därmed till 1 494,8 mnkr. Investeringsredovisningens
utfall för april 2018 är 170,0 mnkr. Det motsvarar en ökning av upparbetningstakten med 38
% jämfört med 2017 års motsvarande utfall (123,1 mnkr).
För 2018 prognostiseras ett utfall med 475,0 mnkr. Den totala återstående och oförbrukade
investeringsvolymen (se tabell 3.”Investeringsredovisning” och kolumnen ”budgetavvikelse”)
bedöms därigenom uppgå till 1 019,8 mnkr vid årets slut.
Cirka 25 % av budgetavvikelsen på fastighetsinvesteringar är beställda åtgärder som ännu inte
färdigställts. Resterade avvikelse härrör från projekt som ännu inte har beställts och inte heller
avropats från budgetramen. För närvarande pågår ca 70 pågående projekt. Några av de mer
omfattande pågående projekten är:


Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation av två äldreboenden Granlunda (om
och tillbyggnad) och Heffnersgården (nybyggnation).
 Byggena pågår i etapper och planeras vara klara under 2018.
 Ombyggnation, tillbyggnad av Skönsmons skola.
 Bygget planeras vara klart 2020.
 Ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation av Vibackeskolan.
 Bygget pågår i etapper och planeras vara klart under 2021.
 Ombyggnad, tillbyggnad av Sporthallsbadet.
 Bygget planeras vara klart 2018.
 Ny taklösning Nordichallen.
 Bygget planeras vara klart 2018.
 Energisparprojekt.
 För i första hand äldre fastigheter med åtgärder i varierande omfattning där målet
är att totalt minska energiförbrukningen med 20 % till och med år 2021.
Exploateringsprognos 2018
Utgifterna inom exploateringsverksamheten uppgår till 8,1 miljoner kronor och inkomsterna
till 1,7 miljoner kronor till och med april, vilket gör en nettoutgift på 6,4 miljoner kronor.
Prognosen är dock att inkomsterna kommer att bli högre än utgifterna för hela året. Enligt
prognosen uppgår nettoinkomsterna till 10,0 miljoner kronor.
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Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %

Januari‐
april 2018

Januari‐
april 2017

Helår
2017

Helår
2016

Soliditet exklusive pensionsåtagande

22,6

24,2

24,1

24,1

Soliditet inklusive pensionsåtagande

4,3

4,3

5,8

4,4

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill säga hur stor andel av tillgångarna
som finansieras med eget kapital. Soliditeten är ett riktmärke på kommunens ekonomiska
stabilitet på längre sikt.
Soliditeten har sjunkit sedan årsskiftet vilket främst beror på kommunens negativa resultat för
perioden. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden bör öka med cirka 1 procent per år vilket
inte är troligt att kommunen uppnår 2018.
Likviditet
Likviditet
Kassalikviditet, %
Balanslikviditet, %
Finansiella nettotillgångar, mnkr

Januari‐
april 2018
134

Januari‐
april 2017
125

Helår
2017
130

Helår
2016
152

158

147

150

174

‐ 2 034,7

‐1 614,6

‐1 779,5

‐1 534,1

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Kommunen har god
kassalikviditet, det vill säga betalningsförmåga på kort sikt och balanslikviditet, det vill säga
betalningsförmåga på lite längre sikt.
En likviditet över 100 procent är önskvärt och kommunen ligger med en god likviditet.
Likviditeten pendlar lite upp och ned beroende på hur kassaflödet ser ut just vid balansdagen
men ligger ändå stadigt över 100 procent.
De finansiella nettotillgångarna, det vill säga omsättningstillgångar och finansiella
anläggningstillgångar minus, kort och långfristiga skulder har minskat med cirka 420 miljoner
kronor sedan årsskiftet. Orsaken till detta är framförallt att kommunen inte kan egenfinansiera
investeringarna utan att de behöver lånefinansieras.
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Pensionsåtagande
Pensionsåtagande, mnkr

Januari‐
april 2018
325,3

Januari‐
april 2017
285,8

Helår
2017
292,5

Helår
2016
272,5

Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland avsättningar
Avgiftsdel, placeras av de anställda, kortfristig skuld

2 230,0

2 286,4

2 221,7

2 276,4

55,4

54,7

167,4

160,8

Totala förpliktelser för pensioner

2 680,7

2 626,9

2 681,6

2 709,7

Återlånade medel

2 680,7

2 626,9

2 681,6

2 709,7

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunens totala pensionsförpliktelser fortsätter att minska och kommer att göra så
framöver. Orsaken är att den stora posten som finns redovisad som ansvarsförbindelse nu har
högre utbetalningar än värdeökningen för pensionsåtagandet. Bedömningen är att
ansvarsförbindelsen i sin helhet kommer att vara noll år 2050.
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Finansiell analys koncernen
Resultat och kapacitet
Koncernens resultat är sämre än föregående år. Orsaken är framförallt kommunens
försämrade resultat. Orsaker till kommunens förbättrade resultat beskrivs ingående i avsnittet
för finansiell analys, kommunen.
Resultat före skatt, mnkr
Kommunen
Stadsbackenkoncernen
Medelpads räddningstjänstförbund
Scenkonst i Västernorrland AB
Norra Kajen‐koncernen
Svenska kommunförsäkring AB

Januari‐april
2018

Prognos
2018

‐172,3

‐40,0

73,8

138,6

0,3

‐0,5

‐1,6

‐0,5

0,2

4,9

‐0,6

2,7

Tabellen anger bolagets totala resultat och inte endast kommunens ägda andel.

Prognos 2018
För koncernen i sin helhet är prognosen beräknad till 77,1 miljoner kronor, vilket är klart
sämre än utfallet föregående år. Både kommunen och Stadsbacken prognostiserar något sämre
resultat 2017 än 2016. Stadsbacken beräknar ett överskott på 138,6 miljoner kronor före skatt
vilket är något bättre än 2017.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill säga hur stor del av tillgångarna som
finansieras med eget kapital. Vid bokslutet 2017 uppgick soliditeten till 22,7 procent för
koncernen som helhet. Vid delårsbokslutet har soliditeten minskat med 0,2 procentenhet på
grund av det underskott som koncernen visar. Soliditeten är i förhållande till jämförbara
kommuner låg.
Om pensionsåtagandet räknas in uppgår soliditeten till 8,2 procent vilket är en ökning jämfört
med årsskiftet med 3,1 procentenhet. Enligt prognosen kommer soliditen att uppgå till 7,3
procent vid årets slut.
I takt med att pensionsåtagandet minskar kommer soliditeten öka, men nivån är för låg.
Målsättningen bör vara att öka soliditeten med minst 1,5 procentenheter per år.
Risker
I kommunkoncernen finns affärsrisker i stadsbackenkoncernen som kan påverka resultatet.
Sundsvall Energi AB är mycket beroende av temperaturen. Bolaget budgeterar utifrån
förutsättningar för ett normalår, men stora avvikelser i temperaturen kan innebära stor
resultatpåverkan för bolaget och därmed även koncernens resultat i sin helhet.
I övriga bolag inom stadsbackenkoncernen bedöms affärsriskerna som låga. SKIFU AB
genomför under kommande år stora investeringar för att utveckla fastighetsbeståndet och
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förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet i kommunen. Investeringarna
medför också ökade risker för koncernen även om riskerna bedöms som begränsade då
fastigheterna anpassas till hyresgästernas behov och hyresavtalen återspeglar de
investeringar som görs. Mitthems investeringar i nya fastigheter medför att bolaget stärker
sin position på den lokala fastighetsmarknaden men medför också finansiella risker, i
synnerhet om vakansgraden ökar i betydande utsträckning.
Arbetet med en ny logistikpark bedrivs av Sundsvall Logistikpark AB. Eftersom projektet
är beroende av både statliga beslut och investeringsbeslut av SCA gör det att bolaget inte
har full kontroll över processen. Näringsdepartementet utlovat byggstart för
Bergsåkerstriangeln 2018 och Malandstriangeln samt Tunadalsspåret 2019 vilket gör att
planerings- och projekteringsarbetet kan fortlöpa enligt plan. Logistikparken beräknas
kunna tas i drift 2021.
Den finansiella risken inom stadsbackenkoncernen bedöms också vara låg då större delen av
upplåningen sker genom kommunens internbank.
Företagsskattekommittén har föreslagit att nya skatteregler ska införas. Om förslaget
genomförs i sin nuvarande utformning får det stora konsekvenser för koncernen då negativa
finansnetton inte blir skattemässigt avdragsgilla samt hälften av inrullade skattemässiga
underskott faller bort.
För övriga bolag och kommunalförbund bedöms affärsrisken vara låg, däremot finns vissa
finansiella risker i kommunens placering i Kommungaranti Skandinavien AB där kommunen
investerat 533 miljoner kronor som förvaltas i olika värdepapper. Den totala risken är dock
förhållandevis låg då många placeringar är så kallade lågriskplaceringar.
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Driftredovisning
Driftredovisning, mnkr
Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

2018

jan-apr 2018

jan-apr 2018

jan-apr 2017

2018

avvikelse

-686,9

-257,8

-220,9

-168,6

-638,3

48,6

-22,4

-17,5

-14,5

-1,6

-22,4

0,0

räddningstjänst

-101,8

-33,9

-33,7

-31,4

-101,9

-0,1

kollektivtrafik

-5,0

per nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
administration och övrigt

Budget

Budget

Utfall

Utfall

-148,5

-49,5

-53,9

-46,0

-153,5

näringslivsverksamhet

-35,3

-11,8

-9,9

-9,5

-35,3

0,0

miljö och hälsoskydd

-0,6

-0,2

-0,3

-0,2

-0,6

0,0

infrastruktur
övrig kommungemensam vht
politisk verksamhet
intern service
Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola

-3,7

-1,2

-3,2

-8,1

-3,6

0,1

-337,0

-112,3

-43,1

-42,4

-247,0

90,0

-33,7

-11,2

-10,8

-10,9

-34,7

-1,0

-4,0

-20,2

-51,5

-19,2

-39,3

-35,3
-30,0

-2 221,8

-793,4

-825,0

-773,0

-2 251,8

-540,2

-193,3

-200,4

-186,9

-549,2

-9,0

-1 187,6

-423,2

-425,6

-392,1

-1 215,4

-27,8
-2,2

-366,5

-130,1

-143,9

-126,6

-368,7

kulturskola

-27,1

-10,1

-10,7

-8,8

-27,1

0,0

administration och övrigt

-98,4

-36,0

-43,7

-57,7

-89,4

9,0

politisk verksamhet
Socialnämnd

-2,0

-0,7

-0,6

-0,9

-2,0

0,0

-2 006,2

-668,7

-734,5

-689,7

-2 116,1

-110,0

omsorg om funktionshindrade

-522,1

-174,0

-190,9

-168,7

-547,1

-25,0

individ- och familjeomsorg

-324,5

-108,2

-126,2

-127,3

-374,4

-50,0

-1 078,2

-359,4

-380,2

-356,9

-1 113,2

-35,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

-78,6

-26,2

-36,2

-35,7

-78,6

0,0
0,1

äldre- och handikappomsorg
flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

-2,8

-0,9

-0,9

-1,0

-2,8

Kultur- och fritidsnämnd

-359,4

-119,8

-115,2

-117,6

-357,2

2,1

kulturverksamhet

-134,0

-44,7

-40,0

-40,5

-134,0

0,0

fritidsverksamhet

-196,1

-65,4

-67,1

-67,1

-194,0

2,1

-27,7

-9,3

-7,6

-9,5

-27,7

0,0

administration och övrigt
politisk verksamhet
Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning
infrastruktur
administration och övrigt
politisk verksamhet

-1,5

-0,5

-0,5

-0,5

-1,5

0,0

-222,2

-72,8

-115,5

-65,5

-257,5

-35,3

-11,1

-3,7

-2,5

-4,0

-11,1

0,0

-197,9

-64,7

-108,9

-57,4

-233,2

-35,3

-11,4

-3,8

-3,5

-3,5

-11,4

0,0

-1,7

-0,6

-0,5

-0,6

-1,7

0,0

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

-154,7

-51,6

-51,1

-50,6

-151,7

3,0

arbetsmarknad

-53,1

-17,7

-16,5

-18,7

-49,9

3,2

vuxenutbildning

-62,8

-20,9

-20,8

-23,6

-62,8

0,0

-0,7

-0,2

-0,1

-0,2

-0,7

0,0

övrig kommungemensam vht

-12,0

-4,0

-3,9

-3,9

-12,0

0,0

administration och övrigt

-24,8

-8,3

-9,2

-3,6

-24,8

0,0

-1,3

-0,4

-0,5

-0,6

-1,5

-0,2

integration

politisk verksamhet
Miljönämnd

-18,3

-6,1

-6,0

-6,0

-18,4

-0,1

förebyggande och granskande miljöarbete

-17,1

-5,7

-5,6

-5,6

-17,1

0,0

politisk verksamhet

-1,3

-0,4

-0,4

-0,4

-1,3

0,0

Lantmäterinämnd

-3,0

-1,0

-0,3

0,4

-3,0

0,0

-10,6

-3,5

-3,2

-5,7

-10,6

0,0

Kommunrevision

-2,6

-0,9

-0,3

-0,1

-2,6

0,0

Valnämnd

-2,1

-0,7

-0,2

-0,1

-2,1

0,0

-10,0

-2,4

-2,0

-0,1

-10,0

0,0

Överförmyndarnämnden Mitt

Personalnämnd
Finansiering
SUMMA

-51,6

-17,2

-23,8

-13,4

-47,0

4,6

-5 749,3

-1 996,0

-2 097,9

-1 889,9

-5 866,2

-117,0
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Investeringsredovisning
Budget 2018

Överförd
budget

Total
budget

Utfall april

Prognos 2018

Budgetavvikelse

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter
Infrastruktur
Inventarier

Summa

-31,7

0,0

-31,7

0,0

-21,0

10,7

-515,5

-979,3

-1 494,8

-170,0

-475,0

1 019,8

-30,2

-113,0

-143,2

-1,7

-0,8

142,4

0,0

-2,0

-2,0

-0,5

0,0

2,0

-577,4

-1 094,3

-1 671,7

-172,2

-496,8

1 174,9

0,0

-8,2

-8,2

-0,9

-1,5

6,7

-6,0

1,0

-5,0

-0,9

-1,9

3,1

-6,0

-7,2

-13,2

-1,8

-3,4

9,8

-2,0

-10,7

-12,7

-1,3

-12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Barn- och utbildningsnämnd
IT
Inventarier och utrustning

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning
Fysiska hjälpmedel

Summa

-2,0

-10,7

-12,7

-1,3

-12,7

0,0

0,0

-21,0

-21,0

-0,1

-3,5

17,5

-7,0

-14,5

-21,5

-1,7

-16,8

4,7

-7,0

-35,5

-42,5

-1,8

-20,3

22,2

Tekniklyft, inventarier

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-95,0

-51,4

-146,4

-0,6

-2,9

143,5

Birsta infrastruktur

0,0

-49,7

-49,7

0,0

0,0

49,7

Parkeringsanläggning centrum

0,0

-15,0

-15,0

0,0

0,0

15,0

-90,0

-146,8

-236,8

-9,1

-82,3

154,5

Belysning

-8,0

-7,1

-15,1

-0,1

-5,8

9,3

Parker, utemiljö

-5,0

-38,1

-43,1

0,3

-8,7

34,4

0,0

0,0

0,0

-0,2

-4,8

-4,8

-10,0

-21,5

-31,5

0,2

-10,5

21,0

0,0

-19,3

-19,3

0,0

0,0

19,3

0,0

-20,0

-20,0

0,0

0,0

20,0

-57,0

19,0

-38,0

-2,6

-27,9

10,1

-1,6

-1,6

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnd
Norra Berget/ Kulturarv
Maskiner inventarier, rullskidbana, konst

Summa

NAVI

Stadsbyggnadsnämnd
KajerInre hamnen, Selångersån

Vägar, broar,GC vägar

Tryggare o trivsammare Sundsvall
Kollektivtrafik, infrastruktur
Industrispår
Logistikparken
Norra kajen
Lörudden/Brämön
Övrigt

-3,0

-0,9

-3,9

-0,8

-1,9

2,0

-268,0

-352,4

-620,4

-12,9

-144,8

475,6

Maskiner och utrustning

-0,3

-2,9

-3,2

0,0

0,0

3,2

Summa

-0,3

-2,9

-3,2

0,0

0,0

3,2

-860,7

-1 503,0

-2 363,7

-190,0

-678,0

1 685,7

Maskiner och utrustning

Summa

Miljönämnd

Summa
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Exploateringsredovisning
Budget
2018

Överförd
budget

Total Utfall april
budget

Prognos
2018

Budgetavvikelse

12,0

-189,3

Stadsbyggnadsnämnd
201,3

Exploatering inkl Birsta
Exploatering Alliero 21 fd Berners

Summa

0,0

201,3

-5,4

0,1

0,1

-1,0

-2,0

-2,1

201,4

201,4

-6,4

10,0

-191,4
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Medarbetare
Alla som arbetar i Sundsvalls kommun gör det på uppdrag av de människor som bor, arbetar i
och gästar kommunen. Vår uppgift är att ge dem bästa tänkbara tjänster och service. För att
behålla våra medarbetare och attrahera nya måste Sundsvalls kommun vara en aktiv och
attraktiv arbetsgivare. Medarbetare i Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande
arbetsmiljö, goda anställningsvillkor, bra utvecklingsmöjligheter och kunna känna stolthet
över det utförda arbetet oavsett var i organisationen medarbetare arbetar.
Mål
Sundsvalls kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom
att ha låg sjukfrånvaro.
Önskat resultat år 2020
Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro vara som högst lika med
riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Sjukfrånvaron fortsätter minska
Under 2017 minskade kommunens sjukfrånvaro och sjukfrånvaron har fortsatt minska under
årets första månader. Kommunen har dock fortfarande en hög sjukfrånvaro i jämförelse med
övriga kommuner. Därför bedöms målet inte kunna uppnås 2018, men bedöms uppnås 20192020. Genom samverkan med fackförbund och förvaltningar/nämnder genomförs
kommunövergripande aktiviteter för att minska sjukfrånvaron. Respektive nämnd genomför
även egna insatser. På kommunövergripande nivå genomför personalnämnden bland annat en
satsning för att minska lång sjukfrånvaro via inrättande av rehabiliteringskoordinatorer. Som
komplement sker en riktad satsning på att minska kort sjukfrånvaro där upphandling är
genomförd och arbete påbörjas nu med att hänvisa aktuella medarbetare till insatsen.
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Sjukfrånvaro i procent (%) i jämförelse med målnivå 2018
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,87
6,87
8,87

8,68

8,54

8,39

8,39

Startnivå 2017 och målnivå 2018

Utfall 2018

Diagram: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro rullande 12 månader samt preliminärt utfall per april 2018 (ej
rullande 12 månader). Utfallet för april är preliminär och kan komma att förändras. Målnivån baseras på
personalnämndens angivna målnivå för sjukfrånvaron 2018 (minskning 2 procentenheter).

Nedan visas Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro över en längre tidsperiod i jämförelse med
riksgenomsnittet. En prognos för kommande års utveckling fram till år 2020 illustreras.
Utvecklingen är beroende av att personalnämndens mål att sjukfrånvaron ska minska två
procentenheter 2018 samt 2019 uppnås samt förutsatt att riksgenomsnittet förblir oförändrat.
Sjukfrånvaro i jämförelse med riksgenomsnittet i procent (%)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9,7
8,6
6,1
6,3

2008

5,4
5,5

2009

5,8

6,3

6,7

7,4

4,9
5

5

5,3

2010

2011

2012

8,9

5,8

6,2

2013

2014

Sundsvalls kommun

6,9
6,8

2015

6,9

2016

6,7

2017

6,7

2018

6,7

6,7

4,9

4,9

2019

2020

Riksgenomsnitt

Diagram: Sjukfrånvaro i % för via kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), www.kolada.se tabell N00090.
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Total sjukfrånvaro för anställda i Sundsvalls kommun i procent (%)
April
2018*
8,39

Helår
2017
8,9

Helår
2016
9,7

60,25

63,8

69,8

Kvinnor

9,4

9,8

10,9

Män

4,5

4,6

4,5

29 år eller yngre

7

7

5,9

30-49 år

8

8,4

9,9

9,1

9,7

11,0

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar &
mer

50 år och äldre

* Utfallet per april är preliminärt och kan komma att förändras.

Utifrån ett preliminärt utfall har kvinnors och mäns sjukfrånvaro minskat. Sjukfrånvaron har minskat
i alla åldersgrupper förutom åldersgruppen 29 år eller yngre som är oförändrat.
Aktiv och attraktiv arbetsgivare
Grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare är god arbetsmiljö. För att uppnå ett väl fungerande
förebyggande arbetsmiljöarbete krävs att arbetet genomsyrar hela organisationen och att det bedrivs
som ett långsiktigt, strukturerat och systematiskt arbete. På kommunövergripande nivå pågår det
under 2018 bl. a. ett arbete med att bygga upp kommungemensamma grundstrukturer för
arbetsmiljöarbetet, exempelvis via en kommungemensam årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Syftet är att ge bra överblick av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och göra det möjligt att
identifiera delar som behöver stärkas. För utveckling generellt, men särskilt avseende arbetsmiljö
och hälsa, är samverkan med de fackliga organisationerna av stor betydelse. En uppföljning av
samverkan har genomförts. Vidare kommer även en certifiering införas för att säkerställa att
organisationens chefer har rätt kompetens för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet framåt.
Utöver detta ska en utredning göras för att föreslå framtida hantering av medarbetarenkäten så den
blir ett tydligt verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
En jämställd och jämlik kommun
Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i ordinarie verksamhet och ett
jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet
genomförs. Under 2018 kommer en handlingsplan utifrån den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen)
färdigställas via Strategi för jämställdhetsintegrering. Ytterligare kommunövergripande aktiviteter
som pågår och som ska vara genomförda 2018 är strategi/plan för arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet, säkerställande av utbildningsinsatser inom genus, jämställdhet, diskriminering och
mångfald, genomförande av HBTQ-certifiering av fem arbetsgrupper, utredning som ska ligga till
grund för ställningstagande avseende arbetskläder utifrån bl.a. ett jämställdhetsperspektiv samt
riktlinje för systematiskt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.
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Intern kompetensförsörjning
Utifrån den av kommunfullmäktige fastställda Interna Rekryterings- och Utvecklingsplan,
(IRUP) pågår kommunövergripande aktiviteter i syfte att Sundsvalls kommun har plan för hur
kommunen ska säkra framtida kompetens och för att stärka arbetsgivarvarumärket. Ett
metodstöd som stödjer förvaltningarna vid framtagande av egna planer inklusive åtgärdsplan
för bristyrken är framtaget. Respektive förvaltning/nämnd ska innan sommaren fastställa sina
respektive planer som därefter summeras till en kommunövergripande plan i slutet av året.
Plan för hur arbetsgivarvarumärket ska bedrivas under 2018 är genomfört. Under 2018
kommer även en långsiktig plan för hur arbetsgivarvarumärket ska bedrivas för 2019 och
framåt tas fram.
Personalstatistik
Av 8 031 anställda med månadslön är 7 193 tillsvidareanställda. Kommunstyrelsekontoret
bildades i januari 2018 och består av koncernstaben, servicecenter och drakfastigheter.
Andelen kvinnor är 81 % och andelen män 19 %. Medelåldern för månadsavlönade
tillsvidareanställda är oförändrat 47 år och de visstidsanställdas medelålder är oförändrat 37
år.
Månadsavlönade per förvaltning
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal totalt

Årsarbetare

Kommunstyrelsekontoret

April
2018
635

Dec
2017
‐

Dec
2016
‐

April
2018
44

Dec
2017
‐

Dec
2016
‐

April
2018
679

Dec
2017
‐

Dec
2016
‐

April
2018
661

Dec
2017
‐

Dec
2016
‐

Barn och utbildning

2 950

2 991

2 993

434

382

389

3 384

3 373

3 382

3 291

3 279

3 275

Socialtjänsten

2 946

3 047

3 105

244

164

121

3 190

3 211

3 226

3 026

3 041

3 051

Kultur och fritid

253

252

244

37

36

50

290

288

294

279

277

279

Stadsbyggnadskontoret

156

152

146

10

6

9

166

158

155

165

157

154

FAVI

185

198

184

61

42

40

246

240

224

241

235

218

Miljökontoret

34

33

34

3

5

3

37

38

37

36

37

36

Lantmäterikontoret

21

23

22

0

1

1

21

24

23

20,1

23

22

Överförmyndarkontoret

13

11

12

5

4

1

18

15

13

17,5

14

13

7 193

7 322

7 346

838

679

658

8 031

8 001

8 004

7 737

7 700

7 682

Totalt

Förklaring: Statistik per april 2018 uttagen 2018‐05‐21 via servicecenter. I statistiken per april 2018 ingår för visstidsanställda
visstidsförordnande, tidsbegränsad anställning samt viss tid med grundtjänst. Timanställda ingår inte.
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Nämnder, bolag och
kommunalförbund

Nämnder, bolag och kommunalförbund

Nämnder
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:








den totala förvaltningen i Sundsvalls kommun
samordningen av den politiska uppgiften och uppsiktsansvar
kommunens långsiktiga utvecklingsmål
att kommunens nämnder och bolag inriktas mot dess mål
prioritering och utvärdering av mål och verksamhet
hushållsavfall
intern service för bland annat: fastighetsförvaltning, mat till skolor och äldreomsorg,
städning, kommunväxel och kommunhusreception och flera andra kontorstjänster,
upphandling, arkiv, kommunhälsan, IT-drift, ekonomiservice och HR-service och HURenheten (Hälsa Utveckling och Rehabilitering).

Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

2018

jan-apr 2018

jan-apr 2018

jan-apr 2017

2018

avvikelse

-686,9

-257,8

-220,9

-168,6

-638,3

48,6

-22,4

-17,5

-14,5

-1,6

-22,4

0,0

räddningstjänst

-101,8

-33,9

-33,7

-31,4

-101,9

-0,1

kollektivtrafik

-5,0

per nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
administration och övrigt

Budget

Budget

Utfall

Utfall

-148,5

-49,5

-53,9

-46,0

-153,5

näringslivsverksamhet

-35,3

-11,8

-9,9

-9,5

-35,3

0,0

miljö och hälsoskydd

-0,6

-0,2

-0,3

-0,2

-0,6

0,0

infrastruktur

-3,7

-1,2

-3,2

-8,1

-3,6

0,1

-337,0

-112,3

-43,1

-42,4

-247,0

90,0

-33,7

-11,2

-10,8

-10,9

-34,7

-1,0

-4,0

-20,2

-51,5

-19,2

-39,3

-35,3

övrig kommungemensam vht
politisk verksamhet
intern service

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Prognos för 2018
Årsprognosen för kommunstyrelsens förvaltning (kommunstyrelsekontoret) är beräknad till
ett budgetöverskott med 48,6 miljoner kronor och är en försämring med 16,1 miljoner kronor
sedan månadsrapporten i mars. Totalt räknar koncernstabens verksamhet med ett
prognostiserat överskott med 84 miljoner kronor främst på grund av överskott inom
kommungemensam verksamhet. För Drakfastigheters verksamhet prognostiseras en negativ
avvikelse vid året slut med 31 miljoner kronor, främst på grund av högre snörelaterade
kostnader.
För verksamheten servicecenter prognostiseras en negativ avvikelse med 4,3 miljoner kronor
för 2018, främst på grund av högre kostnader för livsmedel.
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Koncernstaben
Utfall
Koncernstaben inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges verksamheter redovisar
för perioden januari till april ett resultat på 66,9 miljoner kronor (90,3 mnkr jan-april 2017).
Verksamhetens nettokostnad uppgår till -162,1 miljoner kronor inklusive finansiella intäkter, i
nivå med fjolåret (-152,0 mnkr).
Den främsta avvikelsen mot ackumulerad budget är positiv och finns för övrig
kommungemensam verksamhet, som avviker med 69,1 miljoner kronor för perioden. Utfallet
för Kollektivtrafik avviker med 4,4 miljoner kronor mot ackumulerad budget.
Prognos
Prognosen för hela året beräknas till en positiv avvikelse med totalt 84 miljoner kronor.
Inom koncernstaben är det övrig kommungemensam verksamhet som står för den allra största
prognosavvikelsen, + 90 miljoner kronor. Övrig kommungemensam verksamhet besår främst
av centrala anslag för personalkostnadsökningar och hyreskompensation. Redan 2017
redovisades ett stort överskott för övrig kommungemensam verksamhet. Inför MRP 2018 har
ingen justering gjorts eftersom MRP 2018 endast är en teknisk omräkning av MRP 20172018.
Flera osäkerhetsfaktorer finns i beräknad prognos. Bland annat att löneavtalen för lärarfacken
inte är klara, om sjukfrånvaron minskar som planerats, om planerade investeringar genomförs
som budgeterats och om hyreskompensation kan fördelas ut. Koncernstaben bedömer att delar
av överskottet kommer att behöva användas för bland annat finansiering av kompletteringsbudget 2018 för att undvika ytterligare minskning av det budgeterade resultatet 2018.
För verksamheten kollektivtrafik är prognosen -5 miljoner kronor jämfört med helårsbudget.
Orsaken är att månadskort för barn, 100 kronor, införs vid halvårsskiftet och bibehållet pris på
pensionärskort till 100 kronor beräknas kosta cirka 5 miljoner kronor 2018. Den politiska
verksamheten beräknas också redovisa ett underskott, 1 miljoner kronor jämfört med budget,
på grund av att partiernas sparade medel för politiska sekreterare från tidigare under
mandatperioden nu kommer att användas under 2018 inför valet. Övriga verksamheter inom
koncernstaben beräknas hålla budget.

Drakfastigheter
Utfall
Efter april månad redovisar verksamheten Drakfastigheter ett resultat på -52,8 miljoner kronor
vilket med beaktande av den normala variationen i utfall är ett resultat sämre än planerat
(periodiserad budget -24,9 mnkr). Främsta orsak till den negativa avikelsen mot periodiserad
budget (-27,9 mnkr) består i huvudsak av följande delar:
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Verksamhetens intäkter: är lägre (-4,8 mnkr) än periodiserad budget till följd av tidsförskjutningar av
vissa hyror samt av debiterad projekttid i investeringsprojekt.

Nämnder, bolag och kommunalförbund





Personalkostnader: är lägre (1,9 mnkr) än periodiserad budget beroende på tidsförskjutningar i
tillsättning av vakanta tjänster.
Verksamhetens övriga kostnader: är högre (-26,1 mnkr) än periodiserad budget främst till följd av högre
snörelaterade kostnader.
Avskrivningar & internränta: är lägre (1,1 mnkr) än periodiserad budget beroende på tidsförskjutningar
i aktivering av färdigställda investeringsobjekt.

Uppskattad volym för snörelaterade kostnader överstiger budget. Volymen förvaltade och
uthyrda fastighetsobjekt har ökat till följd av nybyggnation och extern inhyrning. Merparten
av övriga volymer inom Drakfastigheters samlade verksamhet är i stort sett i linje med
budget. Jämfört med 2017 års nettoresultat vid samma tidpunkt (-17,1 mnkr) har det
därigenom skett en försämring av resultatet med -35,7 miljoner kronor. Kostnaderna är högre
än föregående år beroende på normal indexjustering, ökade kostnader till följd av
nybyggnation av fastighetsobjekt och inhyrda externa lokaler samt ökade vinterrelaterade
kostnader. De totala personalkostnaderna per april är i linje med periodiserad budget.
Prognos 2018
Prognosen är reviderad till -31 miljoner kronor jämfört med -15 miljoner kronor i mars
månadsrapport. Efter april månad är utsikterna instabila med en fortsatt men utökad
riskvarning för ett negativt årsresultat med -31 mnkr (motsvarar 3,3 % av Drakfastigheters
budgeterade årsomslutning).
Det prognostiserade negativa nettoresultatet med -31 miljoner kronor härrör sig sammantaget
i huvudsak från följande delar:



Negativa poster: snörelaterade kostnader (takskottning, takisborttagning, snöröjning samt bortforsling
av snö och förväntad sandupptagning) samt mediakostnader: -35 mnkr.
Positiva poster: försäkringspremier, underhåll, avskrivningar och kostnadshyror: +4 mnkr.

Prognosbedömningen för snörelaterade kostnader bygger på utfallet fram till och med april
samt kända men ännu ej fakturerade beställningar samt förväntad sandupptagning. En
jämförelse med tidigare års utfall för snörelaterade kostnader uppvisar sammantaget hittills en
större omfattning/trend än den mycket snörika vintern och överstiger därmed kraftigt budget
som baseras på normalår.

Servicecenter
Utfall
Resultat till och med april uppvisar ett negativt utfall på 5,2 miljoner kronor för verksamheten
Servicecenter, en förbättring från föregående månad. Till största delen hänförlig till att Fordon
och verkstad nu är ikapp med fakturering efter en inledning med problem i samband med
omorganisation.
Prognos 2018
För hela året prognostiseras en negativ avvikelse med 4,3 miljoner kronor.
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Inflödet av rekryteringsuppdrag har hittills i år varit avsevärt lägre än förväntat jämfört med
tidigare år. Inflödet har ökat marginellt under april månad men prognosen framåt är fortsatt
osäker. Det resulterar i ett utfall för rekrytering på cirka minus 1 miljon kronor, jämfört med
2017 samma period är det en minskad intäkt på 300 tkr.
På kostnadssidan finns ett antal poster som påverkar negativt. Livsmedelskostnaderna för
Sundsvalls Mat & Måltider ökar jämfört med samma period 2017, vilket med all sannolikhet
kommer att innebära ett minusresultat på mellan 2,5 miljoner – 6 miljoner kronor.
Huvudanledningen till de ökade kostnaderna är våra priser på råvaror.
Verksamheten fordon och verkstad får kostnader för nedskrivning av fordonssystem (cirka
1,5-2 mnkr) samt ökade kostnader med hänsyn till arbetsmiljöproblemen med lokalbyte.

Personal
Personalkostnaderna för koncernstabens verksamhet, kontorets del, uppgår till 23,3 miljoner
kronor för perioden och är i linje med ackumulerad budget till och med april.
Drakfastigheters personalkostnader har ökat med 3,7 miljoner kronor jämfört med
motsvarande period föregående år, vilket beror på normal löneuppräkning samt ersättningsoch nyrekrytering av bygg- och projektledare. För verksamheten Servicecenter bedöms
personalkostnaderna bli högre än budget på grund av utökade uppdrag för HR-avdelningen.

Investeringar
Koncernstaben
Utfallet för investeringarna januari-april uppgår till -2,4 miljoner kronor. Koncernstaben har
en total investeringsbudget på 171,9 miljoner kronor, varav 113,0 miljoner kronor är
överförda investeringsmedel från tidigare år. Prognosen är beräknad till ett helårsutfall med
-41,5 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse med 133,4 miljoner kronor av
investeringsmedel som inte kommer att förbrukas.
Arbetet med resecentrum pågår och nedlagda investeringsutgifter kommer i huvudsak att
faktureras SKIFU som kommer att bygga resecentrum. Kommunen kommer att stå för en
mindre del av investeringen, bland annat en GC-väg som ansluter till resecentrum.
Medfinansiering av Tunadalsbanan blir inte aktuell under 2018.
För investeringen Parboendegaranti har inga medel förbrukats. Medlen för Tryggare och
trivsammare Sundsvall kommer att förbrukas under 2018.
Drakfastigheter
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 515,5 miljoner kronor för verksamheten
Drakfastigheter. Sedan tidigare finns dessutom en överförd budget i form av ej förbrukade
medel om 979,3 miljoner kronor. Den totala budgeten uppgår därmed till 1 494,8 miljoner
kronor.
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Investeringsredovisningens utfall för perioden januari till april är 169,8 miljoner kronor. Det
motsvarar en ökning av investeringstakten med 38 % jämfört med 2017 års motsvarande utfall
(123,1 mnkr).
För 2018 prognostiseras ett utfall med 475,0 miljoner kronor. Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms därigenom uppgå till 1 019,8 miljoner kronor vid
årets slut.
Av den sammanlagda budgetavvikelsen utgör cirka 25 % beställda åtgärder/avropade medel
från den totala budgetramen. Resterande avvikelser cirka 75 % ej förbrukade
investeringsmedel mot budgetramen och härrör från projekt som ännu inte har beställts och ej
heller avropats från budgetramen.
För närvarande pågår 70 investeringsprojekt. Några av de större investeringsprojekten är
Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation av äldreboendena Granlunda och Heffnersgården,
Skönsmons skola och Vibackeskolan samt om- och tillbyggnad av Sporthallsbadet.
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Barn och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan och
för Sundsvalls gymnasium. Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som
bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till
friskolor.
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr
Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola

Budget
2018

Budget
jan-apr 2018

Utfall
jan-apr 2018

Prognos

Budget

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse
-30,0

-2 221,8

-793,4

-825,0

-773,0

-2 251,8

-540,2

-193,3

-200,4

-186,9

-549,2

-9,0

-1 187,6

-423,2

-425,6

-392,1

-1 215,4

-27,8
-2,2

-366,5

-130,1

-143,9

-126,6

-368,7

kulturskola

-27,1

-10,1

-10,7

-8,8

-27,1

0,0

administration och övrigt

-98,4

-36,0

-43,7

-57,7

-89,4

9,0

-2,0

-0,7

-0,6

-0,9

-2,0

0,0

politisk verksamhet

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Negativt resultat
Nämnden redovisar ett ackumulerat underskott på 84,4 miljoner kronor för perioden. Detta
underskott överstiger den periodiserade budgeten med 31,3 miljoner kronor.
Personalkostnaderna för nämnden är normalt höga under första och tredje delen av året medan
viss återhämtning sker under andra delåret till följd av utformningen av
ferielöneutbetalningar.
Verksamhetens intäkter 2018 är lägre än föregående år mestadels till följd av ett statsbidrag
som felaktigt påförts resultatet under 2017 på 6 miljoner kronor. Statsbidraget avser
gymnasieverksamhet.
Personalkostnaderna i det ackumulerade utfallet i april 2018 överstiger budget med 20
miljoner kronor. De högre personalkostnaderna beror delvis på avgångsvederlag (3,3 miljoner
kronor) och höjt PO-pålägg (3,3 miljoner), samt ökade kostnader till följd av
löneutvecklingen. Nämnden visar inte på någon nämnvärd personalökning under perioden.
Även verksamhetens övriga kostnader är högre än budget vilket främst beror på
konsultkostnader för en lokalutredning på 3,5 miljoner kronor, kostnader för lokaler på 3
miljoner kronor samt ökade måltidskostnader med 1,7 miljoner kronor. Förskoleklass blir
obligatorisk från och med höstterminen 2018 vilket medför en liten kostnadsökning för
skolskjuts på ca 0,8 miljoner kronor.
Prognos 2018
Förvaltningens prognos är ett underskott på 30 miljoner kronor. Nämndens respektive
verksamheter har en aggregerad negativ budget och därmed även en negativ prognos. I
prognosen ingår ett antal åtgärder inom förvaltningen vars effekter visas i tabellen nedan och
vilka beskrivs kort därefter.
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Vidtagna åtgärder
Avdelning

Förväntad
besparing,
2018

Barn‐ och utbildningskontoret
3,1
BES (Barn, elevhälsa &
7,0
stödteam)
Gymnasiet
3,5
Grundskola
11,0
Summa
24,6
Tabell. Besparingar till följd av åtgärder BoU, mnkr

Total
besparing
av åtgärden
5,0
12,6
7,0
25,0
49,6

Nämnden har beslutat om och delvis genomfört följande åtgärder:
1)
2)
3)
4)

Barn- och utbildningskontoret. Förvaltningen har genomfört en omorganisation.
BES (Barn, elevhälsa & stödteam). Organisationen har minskat med tolv personer,
dessa har inte blivit övertaliga utan fyller vakanta tjänster i skolverksamheten.
Gymnasiet. Justering av organisationen, ny tjänstefördelningsprocess.
Grundskola. Justering av organisationen till följd av minskat elevunderlag främst till
följd av att enskild huvudman utökar sin verksamhet. Den preliminära elevplaceringen
inför höstterminen 2018 av grundskoleelever visar på ett minskat elevunderlag för
kommunala enheter om 345 elever. För att ha en oförändrad personaltäthet krävs en
justering med 50 heltidstjänster.

De första två åtgärderna är genomförda och kan därmed kvantifieras på ett tillförlitligt sätt.
Åtgärden som avser gymnasiet förväntas genomföras under höstterminen. Den fjärde åtgärden
som avser grundskolan innefattar större osäkerhet i utfallet. Besparingarna som beskrivs ovan
är dock redan inkluderade i budgeten och bidrar inte till någon ytterligare positiv
kostnadsminskning i nämnden.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Förutom de åtgärder som beskrivits ovan om barn- och utbildningskontoret, BES,
organisation gymnasiet och minskat elevunderlag ser förvaltningen ytterligare behov av
åtgärder och föreslår följande utredning:
Projekt Grundskolors kapacitet och omfattning: Det går 11 800 elever i Sundsvalls
grundskolor idag, 2 400 av dessa går på fristående enheter, övriga 9 400 finns i kommunala
skolor. Antalet fristående platser ökar från och med höstterminen 2018 med 300 platser. På
förkommen anledning har förvaltningen för avsikt att utreda resursanvändandet i den
kommunala grundskolan. Detta innebär att skolområden och antalet skolenheter ses över i
syfte att optimera lokal och personalresurser. Arbetet förväntas vara klart under augusti 2018.
Investeringar
Under året har investeringarna bestått av digitala klassrum och komplettering av
accesspunkter på skolor. Prognosen för IT investeringar uppgår till 1,5 miljoner kronor och
avser fortsatt komplettering av accesspunkter och byte av digital utrustning i klassrum.
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Investeringar i inventarier är till största delen möbler till klassrum i samband med om- och
nybyggnad vid grundskolor.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i barn- och utbildningsnämnden visar totalt sett en sjunkande trend under den
senaste 12månaders perioden. För årsintervallet april 2017 till och med mars 2018 var
sjukfrånvaron 8,19 % jämfört med motsvarande period 2016-2017 då den var 9,42%. Det är
långtidsfrånvaron som sjunker medan korttidsfrånvaron stiger. Totalt sett så visar nämnden en
positiv trend vad gäller sjuktal.
Utmaningar
Personalkostnaden per elev för den senaste tolv månaders perioden ökar med cirka 4%
jämfört med föregående tolvmånanders period vilket är i takt med löneökningarna. Med tanke
på det stora underskottet för perioden måste därmed kostnadsbasen ifrågasättas och ytterligare
åtgärder utvärderas och vidtas om nämnden på sikt ska lyckas nå en budget i balans.
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Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för:





Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Socialpsykiatrisk verksamhet

Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr
Socialnämnd

Budget
2018

Budget
jan-apr 2018

Utfall
jan-apr 2018

Prognos

Budget

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse
-110,0

-2 006,2

-668,7

-734,5

-689,7

-2 116,1

omsorg om funktionshindrade

-522,1

-174,0

-190,9

-168,7

-547,1

-25,0

individ- och familjeomsorg

-324,5

-108,2

-126,2

-127,3

-374,4

-50,0

-1 078,2

-359,4

-380,2

-356,9

-1 113,2

-35,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

-78,6

-26,2

-36,2

-35,7

-78,6

0,0

-2,8

-0,9

-0,9

-1,0

-2,8

0,1

äldre- och handikappomsorg
flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Negativt resultat
Socialnämnden redovisar för perioden januari-april 2018 ett negativt resultat om -65,8
miljoner kronor, vilket är ett förbättrat resultat med + 9,1 miljoner kronor jämfört med
motsvarande period föregående år. Verksamheterna äldreomsorg och individ- och
familjeomsorgen bidrar till merparten av resultatförbättringen för perioden med ca 4 miljoner
kronor vardera.
Nettokostnadernas utveckling
Nettokostnaden uppgår till 734,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 45,1 miljoner
kronor (6,5%) från föregående år. Av nettokostnadsökningen avser 24,6 miljoner kronor
ökade personalkostnader bl a till följd av nya boenden och ersättningar vid avslut av
anställningar. 17,6 miljoner kronor avser lägre intäkter där flyktingverksamheten redovisar
sänkta intäkter om drygt 21 miljoner kronor till följd av sänkta ersättningsnivåer samt färre
placerade ensamkommande flyktingbarn.
Prognos 2018
Socialnämnden räknar efter årets fyra första månader med en prognos för hela året på -110,0
miljoner kronor i förhållande till budget. Prognosen är oförändrad i förhållande till den
månadsrapport som nämnden lämnade i april.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12 § 30 i anslutning till kvittering av nämndernas och
bolagens mål och resursplaner 2018 att begära att socialnämnden i samband med
delårsrapport januari-april 2018 ska lämna en kompletterande åtgärdsplan hur nämnden ska
komma i ekonomisk balans 2018. Baserat på 2018-års ramförutsättningar, obalanser i
förhållande till budget, nationella mått samt jämförelser med andra liknande kommuner
redovisas nedan de huvudsakliga områdena som måste hanteras inom verksamheten, i
samverkan med andra förvaltningar eller genom politiska beslut för att nå en verksamhet och
ekonomi i balans. Närmare beskrivning av de identifierade områdena framgår i följande
avsnitt ”Avvikelser och åtgärder per verksamhet”. Andra vägar är att förvaltningen får i
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uppdrag att se över möjlighet till avveckling av verksamheter. Socialnämnden redovisar i en
bilaga till delårsrapporten de åtgärder som nämnden avser att vidta för att komma i ekonomisk
balans 2018.
Huvudsakliga områden med ekonomisk obalans, orsak till obalansen och prognos per
verksamhetsområde.
Verksamhet
Äldreomsorg
-Kostnader för lokaler och hemtjänst

Prognos, miljoner kronor
-35

Omsorg om funktionshindrade
-25
-Kostnader för resor till daglig verksamhet
och personlig assistans
Individ- och familjeomsorg
-50
-Kostnader för ekonomiskt bistånd och vård
och insatser för vuxna.

Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Äldreomsorg
Äldreomsorgen redovisar för perioden ett negativt resultat mot budget om –21,1 miljoner
kronor vilket är en resultatförbättring jämfört med motsvarande period föregående år om +4,0
miljoner.
Prognosen för år 2018 är en beräknad avvikelse om –35 miljoner kronor vid årets slut.
Orsakerna till den prognosticerade obalansen avser främst:


Hemtjänsten, där den egna verksamheten har högre kostnader bl a på grund av
heltidsbeslutet. Medelsysselsättningsgraden uppgår till 0,95 medan verksamhetens behov
och budgetutrymmet uppgår till 0,83. Skillnaden i s k ”flyttid” motsvarar ca 25 miljoner
kronor på årsbasis.



Lokalkostnaderna, vilka vid jämförelse med andra kommuner för år 2016 är ca 11
miljoner kronor högre och där parallellt en ekonomisk obalans vid bokslut 2017
redovisades för socialtjänstens lokaler om –12 miljoner kronor. I och med att
färdigställandet av nya äldreboenden fördröjts så har även möjliga åtgärder för ett
effektivare lokalnyttjande fördröjts och även fördyrats, bl a då hyresavtalen med
landstinget avseende två korttidsavdelningar vid sjukhuset förlängdes fram till
avvecklingen 1 februari 2018.

Förvaltningen genomför kontinuerliga ekonomiska uppföljningar med första linjens chefer
samt verksamhetschef och biträdande verksamhetschefer i syfte att uppnå en verksamhet och
ekonomi i balans inom äldreboenden och hemtjänst.
Ekonomiska effekter av arbetet med en verksamhet och ekonomi i balans kan bl a utläsas vid
jämförelse av äldreomsorgens nettokostnad åren 2013-2016 jämfört med referenskostnaden
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d v s vad verksamheten borde ha kostat baserat på strukturella skillnader som demografi,
geografi och socioekonomi med andra kommuner. Där kan följas en minskad avvikelse de
senaste åren där nettokostnaden närmat sig referenskostnaden och där samtidigt en minskad
negativ avvikelse mot budget vid boksluten kan följas.
För år 2016 var den redovisade nettokostnad 5,3 procent högre jämfört med referenskostnaden
att jämföra med år 2014 då den redovisade nettokostnaden för äldreomsorgen var 14,7 procent
högre jämfört med referenskostnaden. Nettokostnadens närmande mot referenskostnaden
motsvarar ca 90 miljoner kronor. Den sänkta nettokostnaden kan följas för både hemtjänst och
särskilda boenden, se figurerna nedan. Vid bokslutet för år 2017 redovisades en fortsatt
resultatförbättring om ca 10 miljoner kronor avseende hemtjänsten.
Omsorg om funktionshindrade
Omsorgen om funktionshindrade redovisar för perioden ett negativt resultat mot budget om
16,8 miljoner kronor samt en viss resultatförsämring jämfört med motsvarande period
föregående år om 0,4 miljoner kronor. Prognosen för år 2018 är en beräknad avvikelse om
-25 miljoner kronor. Orsakerna till den prognostiserade obalansen avser främst:



Personlig assistans, ökade kostnader främst orsakat i och med övervältring av
assistansärenden från försäkringskassan samt svårigheter att klara den egna regin
inom försäkringskassans ersättningsnivåer.
Resor daglig verksamhet, ökade kostnader, utförs av annan förvaltning.

Inom verksamhetsområdet Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) åren 2013-2016 kan följas en
ökad nettokostnad men ändock en följsamhet nära i nivå med den s k referenskostnaden, d v s
vad verksamheten borde kosta baserat på demografi och strukturella skillnader med andra
kommuner, vilket pekar på en nationell trend. Den ökade nettokostnaden och parallellt
förändrade referenskostnaden under åren 2013-2016 uppgår till ca 50 miljoner kronor på
årsbasis.
Individ‐ och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen redovisar för perioden ett negativt resultat mot budget om
18,0 miljoner kronor samt en resultatförbättring jämfört med motsvarande period föregående
år om +3,9 miljoner kronor.
Prognosen för år 2018 är en beräknad avvikelse om –50 miljoner kronor vid årets slut. De
huvudsakliga kvarstående orsakerna till den prognosticerade obalansen avser:



Ekonomiskt bistånd
Insatser och placeringar vuxna

Inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg åren 2013-2016 kan följas en relativt
stabil nettokostnad. Vid jämförelse av individ- och familjeomsorgens nettokostnad jämfört
med referenskostnaden, d v s vad verksamheten borde ha kostat baserat på strukturella
skillnader som demografi, geografi och socioekonomi med andra kommuner, kan följas att
verksamhetens nettokostnad under åren varit 20-40 miljoner kronor lägre. Individ- och
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familjeomsorgens totalt redovisade nettokostnad per invånare för åren 2013-2016 är även
lägre jämfört med liknande kommuner.
Vad gäller de olika delområden så är det verksamheten barn, unga och familj som bidrar till
den totalt låga kostnaden för individ- och familjeomsorgen, där nettokostnaden per invånare
är lägre jämfört med liknande kommuner och riket i stort. Verksamhetsområdena vuxna samt
ekonomiskt bistånd redovisar högre nettokostnad per invånare jämfört med liknande
kommuner och riket (ovägt medelvärde).
Flyktingverksamhet
Flyktingverksamheten redovisar för perioden en verksamhet och ekonomi i balans, vilket även är
prognosen för året. Flyktingverksamhetens bruttoomslutning för år 2018 budgeterades till
knappt 85 miljoner kronor, vilket innebär en omställning jämfört med bruttoomslutningen för
år 2016 om ca 200 miljoner kronor och år 2017 med ca 155 miljoner kronor. Verksamheten är
”noll-budgeterad” där kostnaderna täcks av motsvarande externa intäkter från
Migrationsverket.
Ledning, administration, politisk verksamhet
Ledning, administration och politisk verksamhet redovisar för perioden ett negativt resultat
mot budget om – 2,5 miljoner kronor samt en resultatförbättring jämfört med motsvarande
period föregående år om + 1,4 miljoner kronor. Prognosen är ett resultat om + 0 vid årets slut.
Ökade nettokostnader
Nettokostnaden för perioden januari-april 2018 har ökat med 45,1 miljoner kronor (6,5
procent) jämfört med motsvarande period 2017. Av nettokostnadsökningen avser ca 24,5
miljoner kronor ökade personalkostnader. Ca 21 miljoner kronor avser lägre intäkter inom
flyktingverksamheten i och med sänkta ersättningsnivåer sedan 1 juli 2017 samt lägre antal
placerade ensamkommande flyktingbarn.
Inom ökningen av nettokostnaden ingår bl a kostnader för:






Nya boenden inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade med totalt ca 22
miljoner kronor.
Resterande kostnader för korttidsplatserna vid sjukhuset inför avvecklingen uppgår till ca
2,6 miljoner kronor.
Viten i och med ej verkställda beslut med 1,0 miljoner kronor.
Ersättningar för avslut av anställningar med 4,1 miljoner kronor.
Ökade externa kostnader för personlig assistans LSS med 6,8 miljoner kronor.

Resterande nettokostnadsökning om ca 8,6 miljoner kronor (1,2 procent) härrör främst från
den årliga löneökningen mellan åren.
Sjukfrånvaron minskar
Hälsoperspektivet är också en viktig faktor för att nå målsättningen och socialtjänsten arbetar
strategisk och operativt på flera fronter för att minska sjukfrånvaron och den ökande ohälsan.
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Målet med att nå en sjukfrånvaro i nivå med rikssnittet uppnåddes inte under 2017 men
utvecklingen på sjukfrånvaron ser positiv ut för 2018.
Minskningen har skett inom både lång- och korttidssjukfrånvaro och socialtjänsten har
konsekvent förbättrat sin förmåga till mätbarhet och förståelse. Att arbeta hälsofrämjande och
med fokus på jämställdhet ser socialtjänsten som en framgångsfaktor för att minska sjuktalen.
Investeringar
Årets inventariebudget inklusive överförda investeringsmedel, på grund av förseningar av
byggande av nya äldreboenden beräknas förbrukas till sin helhet under år 2018.
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:







Biblioteksverksamhet
Museiverksamhet
Fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet
Kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet
Idrotts- och friluftsanläggningar
Stöd och bidrag till föreningsliv

Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget

Budget

Utfall

Utfall

Prognos

Budget

2018

avvikelse

2018

jan-apr 2018

jan-apr 2018

jan-apr 2017

Kultur- och fritidsnämnd

-359,4

-119,8

-115,2

-117,6

-357,2

2,1

kulturverksamhet

-134,0

-44,7

-40,0

-40,5

-134,0

0,0

fritidsverksamhet

-196,1

-65,4

-67,1

-67,1

-194,0

2,1

-27,7

-9,3

-7,6

-9,5

-27,7

0,0

-1,5

-0,5

-0,5

-0,5

-1,5

0,0

administration och övrigt
politisk verksamhet

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Positivt resultat
Nämnden redovisar ett positivt ackumulerat resultat på 4,5 miljoner kronor. Periodens intäkter
är 4,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen förklaras delvis av att interimsbokfört
driftsbidrag 2017 för biotopvård i Ljungan blev 600 tusen kronor högre än planerat. Vidare
har förvaltningen under första tertialen 2018 fått ersättning enligt flyktingschablon med 1,1
miljoner kronor. Försäljningsintäkter från skidbackar, skidspår och sporthallar är bättre än
planerat.
Bokförda personalkostnader avviker mot periodbudget på grund av att några tjänster
finansieras med statliga driftsbidrag, exempelvis flyktingschablonen.
Övriga kostnader redovisar totalt ett överskott på 3,8 miljoner kronor då många av
verksamheterna har högre driftskostnader andra halvåret. I kostnadsslaget ingår snöröjning
som överstiger budgeten med cirka 1 miljon kronor.
Prognos 2018
Förvaltningens årsprognos visar ett överskott på 2 miljoner kronor. Det är inom idrotts- och
fritidsavdelningen som överskott konstateras. En fantastisk vintersäsong för skidbackar och
skidspår, med snö redan i slutet av november och säsongsavslut i april har medfört betydligt
högre intäkter än planerat. Simhallarna redovisar liksom förra året ett överskott avseende
intäkter från försäljning, taxor och hyror.
En positiv budgetavvikelse kommer att redovisas inom fritidsverksamheterna skidbackar och
bad/sporthallar. Övriga verksamheter räknar i dagsläget med en prognos som överensstämmer
med årsbudgeten.
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Investeringar
Utfallet för investeringar i perioden är 1,8 miljoner kronor. Prognosen för året är 20,3
miljoner kronor vilket är 12,3 miljoner kronor högre än budgeten för året.
Huvudsakliga investeringar som planerats för resten av året är:
-

Upprustning av Folkets Hus i Matfors
Rullskidbanan på Södra Berget (färdigställs under året)
Spårmaskin för kommande SM tävlingar
Investeringsmedel i Arenafastigheter för utrustning till simhallen, Nordichallen samt
en elbil till Gärdehov/Westhagen
Teknisk utrustning och inventarier till Teaterkvarteren och Kulturmagasinet
Nya möbler till fritidsgårdar och bibliotek, utbyte av uttjänta bokhyllor på
Kulturmagasinet
Skyltprojektet på Norra Berget

Verksamhet
Himlabadet vann kategorin Sveriges bästa äventyrsbad i omröstningen till stora
badsemesterpriset 2018. Himlabadet arbetar vidare med att utveckla en ny hemsida samt att
öka användarvänligheten via exempelvis mobil för att öka antalet besökare 2018 från ett något
minskat antal under 2017 jämfört med tidigare år.
Nya investeringar ska utredas och planeras för att stärka kulturmiljöerna på Norra berget,
Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn. Informationen om evenemang på teatrarna och
Tonhallen ska förbättras.
Samordnade aktiviteter inom fritidsverksamhet mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen genomförs för att ge ökad trygghet och
välmående i grundskolan.
Utmaningar
Kultur- och fritidsnämnden poängterar att en konkret och stor utmaning för verksamheten
framöver är moderna lokaler för kultur och idrott. Flera av kommunens egna anläggningar är i
stort behov av underhåll och i andra fall behöver nyinvesteringar göras. Till exempel är två av
kommunens fem simhallar i så dåligt skick att den ena behöver rivas och ersättas och den
andra genomgå omfattande renoveringar inom den närmsta perioden. Utomhusbadet i Maland
kan inte öppnas i sommar och under vintern har stängningen av idrottshallen vid
Åkersvikskolan samt stängning vid åtgärder på Sporthallen påverkat både skola och
föreningsliv negativt.
Arbetet med att utreda behov och analysera konsekvenser har varit intensivt under perioden,
med bland annat utredningar kring sim- och badanläggningar, fullstora idrottshallar, ridsport,
föremålsmagasin, kultur.- och konsertlokaler. Målet har varit att skapa goda underlag inför de
tuffa prioriteringar som blir nödvändiga kopplat till drift- och verksamhetsmedel i de fall
investeringar görs. Redan nu gör vi bedömningen att budgetutrymmet på lång sikt inte
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kommer att vara tillräckligt för att klara de ökade kostnader som investeringarna innebär och
samtidigt fortsätta med verksamheten i samma omfattning som idag.
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Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration arbetar med kommunens
uppdrag inom områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Nämndens
ansvarsområde är att genom utbildning och åtgärder underlätta för medborgarna att komma in
på arbetsmarknaden.
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget
2018

Budget
jan-apr 2018

Utfall
jan-apr 2018

Prognos

Budget

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

-154,7

-51,6

-51,1

-50,6

-151,7

3,0

arbetsmarknad

-53,1

-17,7

-16,5

-18,7

-49,9

3,2

vuxenutbildning

-62,8

-20,9

-20,8

-23,6

-62,8

0,0

-0,7

-0,2

-0,1

-0,2

-0,7

0,0

övrig kommungemensam vht

-12,0

-4,0

-3,9

-3,9

-12,0

0,0

administration och övrigt

-24,8

-8,3

-9,2

-3,6

-24,8

0,0

-1,3

-0,4

-0,5

-0,6

-1,5

-0,2

integration

politisk verksamhet

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Positiv prognos 2018
Nämnden redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor efter första tertialet. Prognosen för
helåret 2018 visar att resultatet kommer att uppgå till ca +3,0 miljoner kronor. De
verksamheter som visar ett prognostiserat överskott är KomiJobb 1,0 miljoner kronor, Crea
1,0 miljoner kronor och Hälsopiloten 1,2 miljoner kronor.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott per den sista april på 0,8 miljoner kronor
där bl.a. KomiJobb, Crea och Hälsopiloten ingår. Orsaken till det prognostiserade överskottet
på KomiJobb är att färre anställningar är gjorda än antal budgeterade. Detta p g a sämre
inflöde samt fokus på extratjänster hos arbetskonsulenterna, 19 anställningar gjorda under 1:a
kvartalet vilket borde ha varit det dubbla. Orsaken är en mer komplex problembild hos de
aktuella. Plusresultatet på Crea beror till största del på en vakans på en arbetskonsulenttjänst
samt lägre inflöde av deltagare.
För Hälsopiloten är 2018 ett år för att utforma och prova variationer av insatsen i syfte att öka
tillgänglighet och flexibilitet. Detta arbete har försenats till följd av personalförändringar
vilket inneburit att basen i verksamheten inte varit tillräcklig för att gå från plan till
genomförande. Detta ska istället ske under hösten. Överskottet beräknas till +1,2 mnkr.
Vuxenutbildningen redovisar per sista april ett resultat på - 0,3 mnkr.
Prognosen för 2018 för vuxenutbildningen är ett nollresultat. 2017 gjorde Sundsvall mer
yrkesutbildningar än den preliminära fördelningen medan de andra kommunerna i regionen
gjorde mindre yrkesutbildningar än planerat. Det innebar att Sundsvall erhöll 3 miljoner
kronor mer vid den slutliga fördelningen av de regionala statsbidragen än den beräkning som
var gjord. De pengarna är inte med i resultatet per den sista april utan Navi har för avsikt att ta
in den intäkten i samma takt som kostnaderna för yrkesutbildningarna uppstår. För att
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använda så mycket som möjligt av de tilldelade statsbidragen så avser vuxenutbildningen att
anställa fler lärare till vårdutbildningarna samt barn- och fritid. Upphandling av de 18
utbildningar som Navi nyss beslutat om pågår. Tyvärr så kommer det bara att bli halvårseffekt
på de utbildningar som startar nu. Det medför med största sannolikhet att den del av
statsbidragen för yrkesvux som inte utnyttjas kommer att återbetalas till Skolverket.
Flyktingmottagandet redovisar ett plusresultat på 0,1 mnkr efter fyra månader vilket beror
på att flyktingschablonens intäkt har varit större än budget. I budget för 2018 uppskattas det
att komma 340 flyktingar till Sundsvall. Hittills har det kommit 142 personer. Det tycks vara
en uppåtgående trend i Sundsvall och en nedåtgående trend i riket.
Administration och övrigt visar ett nollresultat efter fyra månader. Här redovisas
förvaltningskontoret och förvaltningsstödet på Favi.
Politisk verksamhet visar ett minusresultat på 0,2 mnkr efter de första fyra månaderna.
Förvaltningsgemensamma verksamheter redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. Här redovisas
delegationen unga i arbete (DUA), stöd och vägledning.
Kommunövergripande verksamheter har ett överskott på 0,1 mnkr. Här ingår
Sommarjobben, Nationella minoriteter, Ungdomsrådgivningen och Tolkservice.
Personalkostnader och sjukfrånvaro
Personalkostnaderna inom Navi är stabila över tid. Per den sista april 2018 uppgår
personalkostnaderna till 63,3 mnkr. Motsvarande siffra föregående år var 61,7 mnkr.
När det gäller lönekostnadsutvecklingen så följer nämnden löneavtalen och använder
löneramen som har tilldelats.
Sjukfrånvaron inom Favi fortsätter att hålla en relativt låg nivå med ett preliminärt resultat för
april månad på 4,53 %. Sjukfrånvaron har en nedåtgående kurva sedan juli 2017. Av den
totala sjukfrånvaron utgör drygt hälften (56,97 %) av det vi kallar för långtidssjukfrånvaro.
Som långtidssjuk räknas den som har fler än 60 sjukdagar i följd. Vi ser att andelen
långtidssjuka har minskat sedan april 2017 och det innebär också att andelen sjukfall med
färre än 60 sjukdagar har ökat.
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Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:








kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
bygglovsprövning och byggtillsyn
mätnings- och kartverksamhet
trafikfrågor
mark, exploaterings- och bostadsfrågor
väghållning
parkförvaltning

Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning
infrastruktur
administration och övrigt
politisk verksamhet

Budget

Budget

Utfall

Utfall

Prognos

Budget

2018

jan-apr 2018

jan-apr 2018

jan-apr 2017

2018

avvikelse

-222,2

-72,8

-115,5

-65,5

-257,5

-35,3

-11,1

-3,7

-2,5

-4,0

-11,1

0,0

-197,9

-64,7

-108,9

-57,4

-233,2

-35,3

-11,4

-3,8

-3,5

-3,5

-11,4

0,0

-1,7

-0,6

-0,5

-0,6

-1,7

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Resultat och prognos
Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på -41,5 miljoner kronor för aktuell
period, vilket till största delen beror på vinterväghållningens underskott på -35 miljoner
kronor.
Underhåll av brandposter och saneringar beräknas till ett underskott på -0,3 miljoner
kronor. Nämnden kommer att begära kompensation i resultatöverföringen för -0,3
miljoner kronor i enlighet med praxis.
Intäkterna prognostiseras att bli 10 miljoner kronor högre än lagd budget vilket beror på
saneringar som inte är budgeterade, men där kompensation utgår i efterskott.
Verksamhetens övriga kostnader ökar därför också med motsvarande summa.
Några utmaningar/osäkerheter i prognosen för 2018 att eventuellt återkomma till under
året:
- Intäkterna är delvis konjunkturberoende; bygglovs- och planintäkter
- Bostadsanpassning - underbudgeterad verksamhet och därmed risk för
underskott även 2018.
- Vinterväghållningens budget – väderberoende.
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Bostadsanpassning
Verksamheten är underbudgeterad och har haft underskott i snitt på -4 miljoner kronor
/år de senaste åren. För 2018 ser budgeten ut att hålla då inga högre kostnadskrävande
ärenden har genomförts under året, det har istället varit många ärenden av enklare
karaktär (trösklar, spisvakt, etc). Det är svårt att påverka kostnaderna i någon större
utsträckning, då åtgärderna är behovsstyrda och lagreglerade. 1 juli 2018 kommer en ny
bostadsanpassningslag, men det är för tidigt att bedöma eventuellt ekonomiska
konsekvenser.
Infrastruktur
Detta är medel för bygglov, planer, mark, skogen, vinterväghållning, parkering, parker,
belysning, underhållsåtgärder, samhällsbetalda resor och verksamhetsspecifika IT-system.
Prognosen på -35,3 miljoner kronor beror till största delen på underskottet för
vinterväghållningen som uppskattas till -35 mnkr utifrån årets snömängd o snöbortforsling.
Prognosen innehåller också uppskattade kostnader gällande vinterväghållningen för
återstående delen av året utifrån en genomsnittlig vinter med plogsvängar, snöbortforsling och
sandning. Underhåll av brandposter och saneringar beräknas till ett underskott på -0,3
miljoner kronor. Nämnden kommer begära kompensation i resultatöverföringen för -0,3
miljoner kronor, detta för kostnadsposter som tidigare varit föremål för kompensation enligt
praxis.
Bokförda kostnader för snöbortforslingen är -33,7 miljoner kronor till och med april månad
mot snitt 5 miljoner kronor/helår de senaste 5 åren. Under mars har vi genomfört
snöbortforsling i bostadsområdena vid tretton tillfällen. Vanligtvis har vi sällan någon
snöbortforsling i bostadsområdena. Vi har även haft tre plogsvängar under mars jämfört med
en plogsväng i snitt under tidigare år.
Tidigare ackumulerat överskott på vinterväghållningen var +13,8 miljoner kronor. Med det
prognostiserade underskottet på -35 miljoner kronor så blir det totala ackumulerade
underskottet för vintern -21,2 miljoner kronor vid årets slut. Nämndens egna kapital kommer
därför att minskas med -35 miljoner kronor belopp. Vi har även fått nyttja 2,7 mnkr från eget
kapital för att använda till giftfri miljö och årets stadskärna. Kvarvarande eget kapital blir
därför 75 miljoner kronor.
Administration och övrigt
Här budgeteras ledning och stabsresurser och förvaltningsövergripande verktyg och processer.
Prognosen beräknas bli enligt lagd budget.
Investeringar
Investeringsbehovet är i snitt ca 150 mnkr/år utslaget på en längre tidsperiod och med
skiftningar mellan åren beroende på tyngdpunkten av stora projekt. Investeringsbehovet är
löpande och kontinuerligt och omfattar åtgärder i de kommunala anläggningarna som t.ex.
vägar, broar, kajer, parker, skog, kollektivtrafik samt upprustning av stadsdels- och
kommundelscentra. Stadsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på totalt drygt 620
mnkr, varav 268 mnkr avser tilldelade investeringsmedel i år och resterande drygt 350 mnkr
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är överförda investeringsmedel från tidigare år2. Prognosen för 2018 uppskattas till drygt 144
miljoner kronor.
Investeringsmedlen upparbetas oftast inte i den takt som budgetmedlen är fördelade, och
anledningen till det är att medlen till stor del fördelas teoretiskt och inte utifrån hur
kostnaderna vanligtvis faller ut i projekt. Utrednings- och planeringsfasen i
investeringsprojekt är tidskrävande men inte kostnadskrävande. Den största delen av
kostnaderna upparbetas sedan i ett projekts genomförandefas.
Det finns ett antal investeringsprojekt som har avvikelser (både överskott och underskott) på
årsbasis, men samtliga ligger inom budgetramen för uppdragen. (se även Investeringsprognos
under avsnittet Finansiell analys).
Framtida utmaningar
Av de 60 mil väg och 20 mil gång- och cykelväg som kommunen ansvarar för är cirka 85 % i
acceptabel standard. För att upprätthålla säkra fysiska miljöer avseende den infrastruktur
medborgarna rör sig på behövs tillkommande underhållsmedel på 9 mnkr/år. Utöver vägar ska
underhållsmedlen också räcka till underhåll av broar, GC-underfarter, belysningsanläggningar
och trafikanordningar.
När nu Sundsvallsbron är på plats har Trafikverket påbörjat överlämnande av vägar till
kommunen. Ängomsvägen lämnades över när Trafikverket var klar med sin nya väg 551. Väg
562, gamla E4, ska först byggas om innan överlämnande sker och det kommer vara aktuellt
tidigast år 2020. Trafikverket arbetar dessutom med en genomgång i alla kommuner över
vilka vägar som bör vara statliga och vilka som bör vara kommunala. Arbetet i Sundsvalls
kommun har precis startat. Därför är den ökade volymen vägar som kommer hamna
kommunalt inte klart än. Stadsbyggnadskontoret får återkomma med exakt behov när
volymen av överlämnandet är klart och när i tid detta behov uppstår. En grov uppskattning är
ett ökat drift- och underhållsbehov på cirka 10 mnkr/år.
Under senare år har användningen av skogen i närheten av tätorterna, för fritids- och
rekreationsändamål ökat, skidspår, vandringsstråk med mera har utförts i växande omfattning.
Detta har lett till ökade krav på hänsynstaganden för skogsbruket, även kraven på
hänsynstagande i närheten av bostadsområden har ökat. Detta leder till ökade kostnader och
minskade intäkter för skogsbruket och därmed till väsentligt mindre nettointäkt/hektar för
dessa områden. Denna utveckling har pågått en längre tid, men ökningstakten av
hänsynstaganden har tilltagit. Avsättning av skogsmark till naturreservat har också bidragit till
att den areal som kan ge ett ekonomiskt nettobidrag minskat. Av ovanstående anledningar
finns behov av att tillskjuta 1,2 mnkr i driftsmedel till nämndens driftsbudget3.
I nuläget får nämnden/förvaltningen enligt praxis, kompensation i efterhand via överföring av
resultat och det är hanterbart utifrån förvaltningens perspektiv om det också fortsätter så

2

SBK har i analysrapport inför MRP 2019‐2022 föreslagit omdisponering till andra tillkommande behov, men också föreslagit återlämning
av investeringsmedel, totalt på drygt 95 mnkr.
3
Se SBK:s analysrapport inför partiernas arbete med ny MRP 2019‐2022.
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framåt. Budgeten är på 11 mnkr. En ny bostadsanpassningslag införs under 2018, i nuläget vet
vi inte hur den kommer påverka.
Åtgärder enligt avfallsplan
Åtgärderna enligt avfallsplan finansieras från avsatta medel enligt ett beslut av
kommunfullmäktige 2011. Beslutet baseras bland annat på den planering och prognos som
stadsbyggnadsnämnden upprättade januari 2011. I tabellen nedan görs en uppföljning av
genomförda arbeten jämfört med den ursprungliga planeringen för projektet.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019‐2021
SUMMA

Prognos 2011
(mnkr)
8,0
21,0
27,0
30,0
15,0
7,0
3,0
4,0
9,0
124,0

Utfall/Budget (mnkr)
5,4
10,3
7,7
17,8
8,8
5,2
12,9
30,5 (budget)
25 (budget)
124,0

Även om flera större åtgärder har skjutits fram ett år så bedömer stadsbyggnadsnämnden att
den ursprungliga tidplanen och budgeten enligt kommunfullmäktiges beslut kommer att
kunna hållas.
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Miljönämnd
Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa.
Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och
skyddar medborgarnas hälsa.
En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och
tobakslagen.
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget
2018

Budget
jan-apr 2018

Utfall
jan-apr 2018

Utfall

Prognos

Budget

2018

avvikelse

jan-apr 2017

Miljönämnd

-18,3

-6,1

-6,0

-6,0

-18,4

-0,1

förebyggande och granskande miljöarbete

-17,1

-5,7

-5,6

-5,6

-17,1

0,0

-1,3

-0,4

-0,4

-0,4

-1,3

0,0

politisk verksamhet

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Prognos enligt budget
Nämnden räknar med ett 0-resultat för 2018. Nämnden får ianspråkta 1,1 miljoner kronor av
sitt egna kapital under 2018. Pengarna kommer att användas med 0,5 mnkr till digital coach
till grönt boende och med 0,6 mnkr för förstärkning med en tjänst.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Intäkter från fasta tillsynsavgifter avviker lite från budget. Intäkterna för miljötillsyn är något
lägre än budget och beror på att timdebitering är låg vid delår 1 men i nivå med 2017. Stor del
av timdebiteringen sker i slutet av året.
Övriga kostnader har endast små avvikelser. Kostnaderna för personalutbildning,
luftundersökningar är något högre och driftkostnader för IT, miljönämnd och analyskostnader
livsmedel är något lägre än budget.
Sammantaget bedömer nämnden att inga åtgärder behövs för att klara budgeten.
Personalkostnader och sjukfrånvaro
Personalkostnaderna följer budget.
Sjukfrånvaron är hög på miljökontoret, men har minskat något. Budget läggs med hänsyn till
frånvaro på grund av VAB, sjukdom och föräldraledigheter. Miljökontoret har ett antal
medarbetare som jobbar deltid och detta innebär att kontoret kunnat anställa två vikarier.
Investeringar
Diskussion pågår om ett nytt luftinstrument ska köpas in, men inga beslut har tagits.
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Lantmäterinämnd
Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Den ansvarar
också för myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) m fl.
Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

per nämnd, mnkr

Budget
2018

jan-apr 2018

Budget

jan-apr 2018

Utfall

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

Lantmäterinämnd

-3,0

-1,0

-0,3

0,4

-3,0

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Prognos enligt budget
Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 0,7 mnkr för aktuell period. Detta beror
vakanta tjänster.
Prognosen för 2018 visar i nuläget på ett resultat i enlighet med lagd budget.
Utmaningar
Statskontorets utredning, ”Delat ansvar för fastighetsbildning”, pekar på att det informationen
om den samlade fastighetsbildningen i Sverige inte är tillräcklig för att den ska kunna följas
upp och styras på ett bra sätt. Som en följd av detta kan nya krav komma att ställas på KLM
när det gäller organisation, budget, redovisning av statistik och nyckeltal.
Valnämnd
I varje kommun ska finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten
ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt
Europaparlamentet.
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr
Valnämnd

Budget

Prognos

Budget

2018

jan-apr 2018

Budget

jan-apr 2018

Utfall

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

-2,1

-0,7

-0,2

-0,1

-2,1

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Nämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige, samt Europaparlamentet. Valnämnden arbetar med planeringen inför de
allmänna valen i september.
Nämndens budget uppgår till 4 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor är skattemedel och
1,9 miljoner kronor är bidrag från Valmyndigheten. Nämnden räknar med att genomföra
valen inom budget.
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Överförmyndarnämnden Mitt
Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam nämnd med Timrå, Ånge och Nordanstigs
kommuner. Nämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap
och vissa förmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till
exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.
Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

per nämnd, mnkr

Budget
2018

jan-apr 2018

Budget

jan-apr 2018

Utfall

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

Överförmyndarnämnden Mitt

-10,6

-3,5

-3,2

-5,7

-10,6

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Prognos enligt budget
Första tertialens utfall 2018 är + 0,3 mnkr. Samma period 2017 var utfallet -2,3 mnkr. Periodens
längre kostnader härleds till framför allt lägre personalkostander för Förvaltare och gode män och
Ensamkommande barn. För samtliga verksamheter är prognosen enligt budget.
Personal
Nämndens personalkostnader avviker från budget för första tertialet 2018 med + 0,75 mnkr.
Avvikelserna härleds till förvaltningen + 0,64 mnkr, Förvaltare och Gode män (arvode) +
0,56 mnkr och Ensamkommande barn (arvode) -0,44 mnkr. Avvikelsen för förvaltningen
förklaras utifrån vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen rörande arvoden förklaras utifrån att
utbetalningarna för arvode fördelas ojämnt över året. Personalkostnaderna 2018 är 3,7 mnkr
lägre än 2017. Detta beror främst på att kostnaderna för ensamkommande barn är lägre 2018
än 2017.
Den procentuella sjukfrånvaron har ökat sedan november 2017. Under perioden är det
långtidsfrånvaron som har ökat. Av den totala sjukfrånvaron motsvarar långtidsfrånvaron
drygt 72 % under årets första tertial från att ha legat på 31 % som lägst april- maj 2017.
Kontoret har under ett flertal år haft en negativ bemanningsbalans på grund av
sjukdomsfrånvaro. Negativ bemanningsbalans innebär att det finns frånvaro som inte är ersatt.
År 2017 var den negativa bemanningsbalansen – 2,2 i årsarbeten. Under första terialen 2018
är bemanningsbalansen -1,2. Kontoret har under 2018 rekryterat ytterligare två handläggare
för att nå en mer acceptabel arbetsbelastning. Vidare har extra resurser tillsatts för att granska
årsräkningar.
Digitalisering
Under 2018 kommer förvaltningen arbeta med digitalisering och e-tjänster. Hur detta arbete
kommer att påverka verksamheten är inte helt klarlagt. Dock står det klart att digitalisering
leder till en mer effektiv och tillgänglig verksamhet. Initialt kan satsningarna leda till mer
arbete i samband med utbildning och nytt arbetssätt. Digitaliseringen kan leda till en mer
attraktiv verksamhet, både som arbetsgivare och för gode män/förvaltare men också för
medborgarna i de samverkande kommunerna.
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Personalnämnd
Personalnämnden inrättades den 22 juni 2015. Personalnämnden är Sundsvalls kommuns
centrala organ för frågor som rör förhållande mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

per nämnd, mnkr

Budget
2018

jan-apr 2018

Budget

jan-apr 2018

Utfall

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

Personalnämnd

-10,0

-2,4

-2,0

-0,1

-10,0

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Positivt resultat
Personalnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,3 miljoner kronor. Den
positiva avvikelsen beror dels på att kommunfullmäktige i mars beviljade personalnämndens
ianspråktagande av överskott 2017 om 1,7 miljoner kronor samt att en del aktiviteter startade
senare än planerat vilket gör att även kostnaderna kommer senare. Inga ytterligare intäkter
(skattemedel) för 2018 är kända.
Prognos 2018
Personalnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2018 vilket är i linje med budget. En
kostnad som kan uppstå men som inte är budgeterad för 2018 är ökade kostnader hänförliga
till hanteringen av förmånscyklar till följd av en pågående tvist med upphandlad leverantör.
Nämnden kan i nuläget inte avgöra om kostnaden kommer att uppstå eller hur stor denna
kostnad i så fall blir.
Personalnämndens ordinarie ram för 2018 är 8,3 miljoner kronor. Till detta läggs det
överskott om 1,7 miljoner ianspråktagande av överskott som kommunfullmäktige beviljat
nämnden. Därav är nämndens ram för 2018 drygt 10 miljoner kronor.
Personalomsättning inom nämnden har under 2017 och 2018 lett till att en del aktiviteter inte
kunnat påbörjats enligt tidsplan och därmed kommer både aktiviteter och kostnader senare än
beräknat. Personalnämnden delar förvaltning (kommunstyrelsekontoret) med
kommunstyrelsen. Personalkostnader redovisas därmed inom kommunstyrelsen. De
personalkostnader som förekommer inom personalnämnden avser endast arvoden till
ledamöter och ersättare.
Personalnämnden har satt upp fyra mål inom avsnittet ”Sundsvalls kommun som
arbetsgivare”. 1) Att fler uppfattar Sundsvalls kommun som en arbetsgivare. 2) Sundsvalls
kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet/mångfald
som leder till minskad sjukfrånvaro. 3) Sundsvalls kommun har en upprättad plan för hur
kommunen ska säkra framtida kompetens. 4) Sundsvalls kommun har en fastställd modell för
kommunens ledarskap och medarbetarskap. Nämnden bedömer att samtliga dessa mål
kommer att uppnås under 2018.
För målet som gäller minskad sjukfrånvaro finns vissa risker för att nå önskad måluppfyllelse.
Det är ett ambitiöst satt mål och det finns en rad förutsättningar som ligger utanför
kommunens direkta påverkan och därmed beroende gentemot andra myndigheter.
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Kommunrevisionen
Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning fortlöpande följa upp kommunens
verksamhet avseende såväl ändamålsenlighet och effektivitet som säkerhet i
resursanvändningen.
Verksamheternas nettokostnad

Prognos

Budget

per nämnd, mnkr

Budget
2018

jan-apr 2018

Budget

jan-apr 2018

Utfall

jan-apr 2017

Utfall

2018

avvikelse

Kommunrevision

-2,6

-0,9

-0,3

-0,1

-2,6

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Kommunrevisionens verksamhet redovisar ett utfall på 0,3 miljoner kronor. Verksamheten
beräknas hålla årets budget vilken är 2,6 miljoner kronor.
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Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB
För Stadsbackenkoncernen har en separat och mer utförlig delårsrapport framställts. Det som
redovisas här är utdrag ur denna rapport.
Koncernen
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

73,8

138,6

146,0

-7,3

Resultatet för koncernen prognostiseras bli 138,6 miljoner kronor, vilket är 7,3 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Främsta förklaringen till det försämrade resultatet är en
resultatförsämring för Mitthem (5,5 miljoner kronor). Mitthems resultat belastades av högre
kostnader för snöröjning med 7,5 miljoner kronor. Övriga bolag i koncernen prognostiserar
små avvikelser mot budget.
Investeringar
Koncernen prognostiserar att redovisa investeringar som uppgår till 712,7 miljoner kronor
under 2018, vilket är något lägre (21,4 miljoner kronor) än budgeterat. Största avvikelserna
planerar Sundsvall Logistikpark (-55,1 miljoner kronor) samt SKIFU (35,0 miljoner kronor)
att göra. Orsakerna är senarelagd byggstart av den nya logistikparken (Sundsvall
Logistikpark) respektive att i samband med att uppförande av parkeringshus ska intilliggande
befintligt kontorshus byggas på med ett våningsplan (SKIFU). Tillbyggnaden var inte
beslutad då budgeten upprättades.
Medarbetare och sjukfrånvaro
Medarbetarenkäten som genomfördes 2017 besvarades av 94 % av medarbetarna. Utfallet
mäts på en 100-gradig skala. Medarbetarna upplevde ett stort engagemang (78) och att de har
bra förutsättningar (75), vilket är en grund för att koncernen ska kunna vara framgångsrik.
Båda målen (75) för koncernen infriades.
Sjukfrånvaron var under januari – april 2018 4,7 %, vilket var sämre än utfallet för helåret
2017 (4,0 %), och sämre än målet (3,5 %). Samtliga bolag i koncernen arbetar med att
förbättra/behålla nivån avseende medarbetarnas upplevelse av engagemang, förutsättningar att
utföra sina arbetsuppgifter samt sjukfrånvaro.
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Moderbolaget
Stadsbacken AB äger och förvaltar aktier i de flesta bolag som kommunen använder till sina
verksamheter. Bolaget genomför kommunkoncernens gemensamma marknadsföring och
sponsring avseende elitidrotter och evenemang.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-2,7

32,0

29,0

3,0

Resultatförbättringen som prognostiseras med 3,0 mnkr beror främst på lägre finansiella
kostnader (3,1 mnkr) och lägre personalkostnader (1,2 mnkr) som motverkar ökad
nedskrivning av aktier i dotterföretag (-1,5 mnkr).
Investeringar
Investeringar prognostiseras att genomföras med totalt 56,6 mnkr i form av aktieägartillskott
till Midlanda Fastigheter (6,6 mnkr) samt Mitthem (50,0 mnkr) under 2018. I budgeten ingick
även aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark med 94,0 mnkr men den prognostiseras att
genomföras år 2019. Aktieägartillskottet till Midlanda avser återställande av eget kapital
p.g.a. förlust medan tillskotten till Mitthem tas tillbaka i sin helhet via utdelning från
Mitthem.
Sundsvall Logistikpark AB
Sundsvall Logistikpark leder och samordnar kommunkoncernen för att utveckla ett
transportcentrum för hamn-järnväg-landsväg i området Tunadal-Korsta-Ortviken.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-0,8

-3,0

-3,3

0,3

Resultatförbättringen beror främst på något lägre marknads- och lönekostnader.
Investeringar
Totalt är investeringarna prognostiserade till 61,0 mnkr för 2018, vilket är 55,0 mnkr lägre än
budgeterat. Främsta anledningen är lägre entreprenadkostnader p.g.a. senarelagd byggstart.
Kommunen fick tillträde till marken i Petersvik från och med 2015-10-01och den slutgiltiga
ersättningslikviden i expropriationsärendena har fastställts av Mark- och Miljödomstolen och
vunnit laga kraft. Bolaget kommer att förvärva del av marken från kommunen efter avslutad
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fastighetsbildning och efter slutgiltigt investeringsbeslut av kommunfullmäktige och SCA.
Bolaget har i sin redovisning använt det ursprungliga investeringsbeloppet, men det råder
dock osäkerhet om hur kostnaden för markinköpet slutligen ska fördelas mellan inblandande
parter.
Verksamhet
Bolaget fortsätter arbetet med marknadskontakter tillsammans med Sundsvalls Hamn AB och
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. Arbetet riktar sig främst gentemot speditörer,
logistikföretag, industriföretag, fastighetsföretag och varuägare. Marknadsarbetet fortgår
under hela MRP-perioden 2018–2021. SLPAB:s marknadsarbete är i huvudsak inriktat mot
att få företag att etablera sig i den nya logistikparken. I första hand erbjuds etableringsytor för
verksamheter som kan generera järnvägs- eller sjötransporter, samt utförare av någon form av
tjänst eller service åt de övriga transport- och logistikverksamheterna i regionen. Rätt typ av
serviceverksamhet ökar attraktiviteten av transportnavet.
Mitthem AB
Mitthem är ett bostadsbolag som äger och hyr ut bostädet med hyresrätt. De flesta av
fastigheterna finns i Sundsvalls tätort.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

1,5

29,0

34,5

-5,5

Främsta orsaken till prognostiserad resultatförsämring är högre kostnader för snöröjning (7,5
mnkr).
I prognosen har kostnader för fastighetsskötsel, underhåll och reparationer höjts till följd av
det snörika året. Detta har i viss mån motverkats av minskade personalkostnader. Även
avskrivningar har minskat jämfört med budget till följd av en återföring av en tidigare gjord
nedskrivning på en fastighet i Liden samt senarelagda aktiveringar.
Investeringar
Investeringarna prognostiseras uppgå till 210 miljoner kronor under 2018, vilket är 7,0
miljoner kronor lägre än budgeterat. Av investeringarna planeras nyproduktion med 106
miljoner kronor under 2018 (totalt är projektet på 66 mnkr) och resterande 104 miljoner
kronor avser investeringar i befintligt bestånd. Mitthem kommer att underhålla sitt befintliga
fastighetbestånd med totalt 86,5 mnkr under 2018 varav löpande underhåll som tas som
direkta kostnader med 58,2 mnkr.
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Verksamhet/utmaningar
Vakansgraden för Mitthems vanliga lägenheter är fortsatt låg, 0,12 procent. För
studentlägenheterna har vakansgraden ökat med 6,6 procentenheter till 7,24 procent. Bolaget
ser en minskad efterfrågan speciellt vad gäller de delade studentboendena i Nacksta och ser
nu över om man kan bygga om dessa till vanliga lägenheter istället.
Antalet intresseanmälningar har minskat med 1000 sedan budgeten lades men samtidigt har
kötiden ökat något. Omsättningen på lägenheter fortsätter att minska.
Mitthem ser en fortsatt avmattning i antalet sökande till varje lägenhet. Till lägenheter som
tidigare haft ca 400-500 intressenter, har bolaget idag ca 200-300. Mitthem arbetar med en
kartläggning av pågående nyproduktion i kommunen och följer marknaden noga inför
framtida projekt.
Även om uthyrningsgraden i dagsläget ser mycket bra ut kan de relativt sett höga hyrorna för
nybyggnation och det växande utbudet av lägenheter på sikt påverka bolagets vakansläge.
Sjukfrånvaro
Bolagets sjukfrånvaro hittills i år ligger på 7,3 %. Målet för 2018 är satt till 3,5 procent. För
att arbeta proaktivt och sänka sjuktalen har Mitthem initierat ett friskvårdsprogram som pågår
hela året.
Framtids‐ och utvecklingsanalys
Den största utmaningen för Mitthem är att uppnå mål och förväntningar vad gäller
nyproduktion och samtidigt möta kraven på ökad avkastning. Detta samtidigt som bolaget har
ett bestånd som kräver ett stort underhåll. K3-reglerna om nedskrivning och vad som händer
med räntan och ränteavdragen kan också komma att påverka bolagets finansiella ställning på
lång sikt.
Viktiga händelser
I mars sattes spaden i marken för 88 lägenheter i Bosvedjan.
Sundsvall Vatten AB
Sundsvall Vatten äger de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls kommun.
Drift och underhåll av anläggningarna utförs av MittSverigeVatten & Avfall på uppdrag av
Sundsvall Vatten.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

1,7

1,9

-0,2

-1,4
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Bolagets redovisade resultat uppgick till -1,4 mnkr för perioden, vilket var 2,0 mnkr sämre än
budget. Resultatet prognostiseras till 1,7 mnkr för 2018, vilket är 0,2 mnkr sämre än budget.
Planen är att göra överavskrivningar vid årets slut.
Intäktsprognosen för helåret beräknas till 245,9 mnkr, vilket är 1,2 mnkr sämre än budget.
Orsaken är minskad vattenförbrukning. Utfallet för intäkterna under perioden är 77,1 mnkr,
vilket är 4,9 mnkr lägre än prognosen. Under året beräknas ett flertal kunder tillkomma utifrån
den exploatering som sker.
Investeringar
Totalt är nettoinvesteringarna prognostiserade till 113,1 mnkr för 2018, vilket är 1,1 mnkr
lägre än budgeterat. Av den totala prognosen avser 48,8 mnkr reinvesteringar i befintliga
anläggningar, vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Resterande del av årets prognos består av
nyinvesteringar och beräknas till 64,3 mnkr, vilket är 2,3 mnkr högre än budget.
De huvudsakliga investeringsprojekten för bolaget är: VA-arbeten i samband med Dingersjö
järnvägsprojekt, ny ledningsdragning i Strandgatan, omläggning av ledningar med anledning
av byggnation av tre stycken hus för studentbostäder samt flytt av ledningar i samband med
järnvägsarbeten för Triangelspår Maland.
Verksamhet
Bolagets målsättning är att arbeta för en effektiv verksamhet med rimliga taxor.
Brukningstaxan för VA är i sin konstruktion uppdelad på fast och rörlig avgift men ska ändå
stimulera till minskad användning av bolagets gemensamma resurser. Bolaget gör en översyn
av kundservice för att ha en flexiblare och mindre sårbar organisation, med tanke på att
Affärsområde Avfall & Återvinning kan utökas till att omfatta fler kommuner. Föreslagna
förändringar beräknas träda ikraft stegvis med fullt genomslag om tre år.
Översynen av VA-taxan har lett fram till ett förslag till ny konstruktion som är klar att
presenteras för styrelsen. Syftet är att få en långsiktigt hållbar och förenklad taxa som är
skälig, rättvis och transparent, och där avgiften för dagvatten motsvarar bolagets kostnader.
Bolaget vill också öka miljöstyrningen. Beräknat beslut förväntas till slutet av året.
Reko Sundsvall AB
Reko Sundsvall arbetar med kommunens avfallshantering och renhållning. Bolaget har
uppdraget genom avtal att biträda kommunen vid fullgörande av uppgifter avseende
avfallshantering och renhållning, enligt miljöbalkens bestämmelser samt gällande
renhållningsordning och avfallsplan.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

0,0

0,0
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Resultatet prognostiseras i linje med budget.
Vården av den kommunala renhållningsskyldigheten som lämnats över till Reko utförs av
MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA), som är Sundsvall, Timrå
och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan över
kommungränserna.
Se kommentaren under Sundsvalls Vatten för ytterligare information.
Investeringar
För 2018 prognostiseras investeringar uppgå till 0,1 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än budget.
Orsaken till den lägre prognosen är att planerade investeringar vid återvinningscentralen i
Johannedal förskjuts till 2019.
Viktiga händelser
Vintern har varit ovanligt snörik, vilket har påverkat sophämtningen med kraftiga förseningar,
på grund av svårigheter för sopbilarna att ta sig fram.
Sammantaget har de stora snömängderna fört med sig ett ökat antal
reklamationer och samtal jämfört med samma period förra året.
Förfrågningar om avfallshantering till kundservice har ökat med 15 procent.
Av de reklamationer som kommit in har vi tillsammans med leverantören lyckats åtgärda
närmare 90 procent av reklamationerna inom avtalad tid.
Av det totala antalet sophämtningar under de tre första månaderna 2018
har 0,6 promille lett till reklamationer.

Sundsvall Energi AB
Sundsvall Energi medverkar till att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och utvecklas
för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att uppnå en miljövänlig och
långsiktigt hållbar utveckling.
Ekonomi
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

104,2

106,1

-1,9

70,3

Den prognostiserade resultatförsämringen för koncernen består främst av resultattapp i
dotterföretagen ServaNet (-3,4 mnkr) och Sundsvall Elnät (-1,9 mnkr) som inte fullt ut
motverkas av resultatförbättring i Korsta Oljelager (4,7 mnkr).
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Utmaningar/risker
Sundsvall Energi AB är mycket beroende av utetemperaturen. Bolaget budgeterar med ett
statistiskt normalår och avvikelser från detta får stor resultatpåverkan.

Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

51,5

45,9

46,4

-0,5

En kall vinter gav ökade energileveranser för bolaget men kallt och blött bränsle innebar
mycket försämrad prestanda vid energiproduktionen på grund av ett lägre energivärde och
högre råvarukostnader. Positiva effekter från ökade värmeintäkter på 16 miljoner kronor
jämfört med budget för perioden och lägre övriga kostnader och personalkostnader med 10
miljoner samt något förbättrade elhandelsintäkter 3 miljoner kronor åts upp av ökade
råvarukostnader på 29 miljoner.
Viktiga händelser
Vid styrelsemötet i februari antogs bolagets första års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten
sammanställer bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv och syftar till att skapa ett mervärde för bolagets kunder, medarbetare samt övriga
intressenter.
Under februari genomfördes den externa miljörevisionen. Bolaget reviderades utifrån den nya
standarden ISO 14001:2015 (tidigare standard ISO 14001:2004) och gav förnyat certifikat.
På grund av kallt och blött bränsle förorsakat av kallare temperaturer samt onormalt mycket
snö för perioden har panna F5, avfallspannan, legat på en lägre effekt än normalt. Detta har
medfört ökade produktionskostnader under samma period. Under april har det även varit
stopp i avfallspannan på grund av att aska samlats mellan andra och tredje draget vilket
föranlett sprängsotning av pannan. Utöver detta har även utbyte av läckande roster samt byte
av ventil på turbinen genomförts.
I slutet av april breddade lakvatten från dammarna till Blåbergsbäcken vid Blåberget.
Anledningen var snösmältningen av de extrema snömängderna. Lakvattendammarna är
byggda för att ta hand om stora regnmängder, men i det här fallet var tillrinningen högre än
lagringskapaciteten. Genom att släppa ut lakvatten vid sidan av de normala systemen
skyddades anläggningen från att dammarna ska ränna. Tillvägagångssättet är helt förenligt
med bolagets miljötillstånd.
Trafikverket bygger en ny järnvägsanslutning i Bergsåker, även kallad Bergsåkerstriangeln,
vilket medfört att flytt av befintliga fjärrvärmeledningar i området. Inkoppling av den nya
ledningen skedde under april.
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Investeringar
Bolaget prognostiserar att investera för 28,1 miljoner kronor under 2018 vilket är 2,0 miljoner
kronor lägre än budgeterat.
Korsta Oljelager AB
Korsta Oljelager äger och driver oljeanläggningen i Korsta och lagrar oljeprodukter.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

2,1

5,8

1,1

4,7

Resultatförbättringen beror främst på högre hyresintäkter. Oljebergrummen har hyrts ut till
och med 2018-04-30 samt under hela 2018 till externa hyresgäster och bolaget har intäkter
som är kopplade till uthyrningen för hela 2018.
Avsättning för framtida avveckling av oljebergrummen slutfördes under 2017 och
avsättningen uppgår till 20,0 mnkr.
Investeringar
Investeringar prognostiseras att genomföras med 1,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr mer än
budgeterat. Investeringarna avser oljepumpar och utförs för att säkerställa en säkrare drift och
att höja pumpkapaciteten.
Sundsvall Elnät AB
Sundsvall Elnät arbetar med att utveckla infrastrukturen i Sundsvall vad gäller
nätanläggningar.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

19,5

30,9

32,8

-1,9

Främsta orsakerna till resultatförsämringen är högre personalkostnader samt högre kostnader
än förväntat i samband med byte av debiteringssystem.
Framtids‐ och utvecklingsanalys
Tillväxtmöjligheten i elnätsverksamheten styrs till största delen av samhällsutvecklingen i
Sundsvall. Under början av 2018 har den positiva trenden av nybyggnation fortsatt i
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Sundsvall, framför allt på Norra och Södra kajen. Utbyggnaden och etableringen verkar
fortsätta kommande år. Så länge ökning av bostadsbyggandet pågår leder det till en
volymökning för nättjänsterna. Uteblir denna utveckling uteblir också expansionen och
tillväxten i elnätet.
Bolagets intäktsnivå är reglerad av Energimarknadsinspektionen. Under nuvarande
reglerperiod fram till och med 2019 bedömer bolaget att regleringen inte kommer att påverka
verksamheten på något avgörande sätt. Dock ser bolaget med oro på de förslag som framlagts
om förändrade regelverk för nästa reglerperiod som omfattar åren 2020 till 2023. Får dessa
förslag till förändringar genomslag kommer verksamheten att radikalt påverkas negativt med
bl.a. betydligt lägre avkastning som följd.
En ökad samverkan inom regionen pågår inom elnätsverksamheten. Denna samverkan ska
vidareutvecklas så att stordriftsfördelar kan skapas, spetskompetens kan behållas och
utvecklas samt kundnyttan ökas. För att uppnå skalfördelar inom elnätsverksamheten arbetar
bolaget i Elinorr-förbundet tillsammans med lokala elnätsbolag i södra och mellersta Norrland
samt Dalarna. Syftet är att bedriva operativ samverkan och därigenom kunna pressa bolagets
kostnader.
Investeringar
Prognostiserade investeringar för 2018 uppgår till 120,0 mnkr, vilket är i linje med budget.
Årets enskilt största investering, ny mottagningsstation (Granloholm) löper på enligt plan och
dess investering hittills i år utgör 4,2 mnkr av totalt 30,2 mnkr.
ServaNet AB
Bolaget arbetar med bredband och utbyggnad av denna i de kommuner som äger bolaget.
Sundsvall Elnät är största ägare med 65,9% av aktierna.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-6,1

12,5

15,8

-3,4

Prognosen på antalet anslutningar är densamma som i budgeten medan anslutningsintäkten
per villa sänks något, vilket resulterar i 3,4 mnkr lägre intäkter för året och motsvarande
påverkan på årets resultat.
De löpande intäkterna var liksom de löpande kostnaderna i nivå med förväntningarna. Det
negativa resultatet var en följd av mycket låga anslutningsintäkter hittills i år (4,6 mnkr per
april vilket ska jämföras med helårsbudgetens 55,0 mnkr). Antalet villaanslutningar uppgick
per april till 219 stycken (målsättning 4 230 stycken för helåret 2018).
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Marknaden utvecklas enligt förväntan med en god efterfrågan i samtliga områden där bolaget
är verksamt. På sina håll är konkurrensen om kunderna hård även om framförallt IP-Only
hållit en lägre profil det senaste halvåret.
Stora delar av utbyggnaden som marknaden efterfrågar är beroende av bidrag, det kan vara
från staten, EU eller andra. ServaNet medverkar för närvarande i flera projekt som sökt eller
redan beviljats bidrag.
Investeringar
Bolagets investeringar prognostiseras till 11,6 mnkr under 2018, vilket är i linje med budget.
Stora investeringar väntas ske i tertial 2 för att uppgradera nätet för att hantera de ökade
trafikmängderna.
SKIFU AB
SKIFU arbetar för att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att förvärva, äga
och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen och att avyttra sådana
fastigheter med bästa möjliga resultat.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

5,8

22,7

25,0

-2,3

Främsta förklaringen till resultatförsämringen är den extrema vintern med mycket
snöskottning.
SKIFU äger 24 fastigheter med drygt 135 000 kvm lokalyta. Vakansgraden uppgår till 8,2 %
av lokalytan och 3,3 % beräknat på hyresintäkter. Huvuddelen av de vakanta ytorna finns i
fastigheten Rävsund 1:338 på Essvik. Hyresgästen i stora kallhallen på 6 300 m2 blev
uppsagd till 2015-05-31. Det finns ett intresse för lokaler i området så förhoppningen är att
huvuddelen är uthyrd inom 12 månader. Den mindre kallhallen på 525 m2 är uthyrd samt 900
m2 i stora kallhallen. Även ett markarrende på 1 700 m2 är uthyrt.
Viktiga händelser
SKIFU blev under förra året ägare till Sundsvalls Centralstation med omnkringliggande
byggnader och mark. Här planeras det för ett nytt resecentrum. SKIFU väntar på beslut i
fullmäktige i slutet av maj och därefter övergår färdigprojektering till SKIFU. Planerad
byggstart är våren 2019.
Under oktober 2017 tog Stadsbyggnadskontoret beslut om att beställa minst 300
parkeringsplatser i ett nytt parkeringshus som ska uppföras på fastigheten Stuvaren 2. SKIFU
beslutade i början av 2018 om att bygga parkeringshuset och projekteringen blir klar nu i vår.
Byggnation av det nya parkeringshuset beräknas starta i september 2018. Parallellt med detta
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kommer SKIFUs intilliggande kontorsbyggnad på fastigheten att byggas på med ytterligare ett
våningsplan.
Sundsvalls Hamn AB
Sundsvalls Hamn ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är
samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i området.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-1,3

-0,3

0,0

-0,3

Bolagets negativa resultat i perioden härrör sig främst till högre fastighetskostnader med
tyngdpunkt på snöröjning i förhållande till budget. Intäkterna var något högre än budget till
följd av högre isbrytningsintäkter för bogserbåten Bull samt ökade varuhamnsavgifter.
Ett resultat marginellt sämre än budgeten prognostiseras.
Investeringar
Investeringar prognostiseras att uppgå till 18,5 miljoner kronor under 2018 vilket är 6,1
miljoner kronor högre än budget. Investeringarna avser främst förstärkning av kajen vilket
bedöms bli dyrare än budgetterat. Bolaget planerar att åtgärda skador på Tunadalskajen under
2018-2019, arbetena måste vara klara senast juni 2019 för att planerad start av containerkajen
ska kunna ske hösten 2019.
I logistikparksprojektet ingår byggandet av ny containerkaj med tillhörande uppställningsplan.
Projektledare och konsult arbetar med projektet.
Verksamhet och framtida risker
Sammanfattningsvis bedöms risker för hamnen som små de närmaste åren även om stora
investeringar är planerade i hamnen. SCAs investering i Östrand med kraftigt ökad produktion
ger hamnen ökade intäkter med start tidigast 2018-2019. En utmaning är att på ett effektivt
sätt kunna hantera det tillkommande godset då nya containerkajen beräknas vara klar först
2021.
Behovet av magasin för Östrands ökade produktion medför att investering i ny magasinsyta
behöver göras under 2018.
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Sundsvall Oljehamn AB
Sundsvall Oljehamn ansvarar för säkerhets- och miljöarbetet inom sitt verksamhetsområde
samt samordnar i övrigt det övergripande säkerhets- och miljöarbete i oljehamnen på
Vindskärudde.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

2,1

5,2

5,0

0,2

Resultatet prognostiseras bli något bättre än budget på grund av lägre kostnader för främst
konsulttjänster som överstiger något minskade intäkter för fartygshamns- och
varuhamnsavgifterna.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Näringslivsbolaget är ansvarigt för kommunens näringslivsservice och syftet är att på lång
sikt stärka företagsklimatet genom att öka företagens konkurrenskraft och förnyelse i
näringslivet. Bolaget ansvarar även för turistbyråverksamheten och genomför Stadsbackens
sponsring av elitidrott samt evenemang.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

2,2

0,1

-0,3

0,3

Resultatet prognostiseras marginellt bättre än budget beroende på att intäktsökningen inte fullt
ut motverkas av högre kostnader. Bolaget har haft lägre personalkostnader under perioden
(2,4 mnkr) p.g.a. vakanta tjänster.
Framtids‐ och utvecklingsanalys
2018 kommer NSAB att fortsätta att prioritera arbetet med nya etableringar/fler
arbetstillfällen. Bolagets flytta hit-service kommer att ha en viktig funktion vid etableringen
av den nya Myndigheten för digital förvaltning. NSAB behöver stärka upp och fortsätta arbeta
med destinationsutveckling tillsammans med Ånge och Timrå kommun och ha relevanta
medel för detta arbete. Bolaget är involverat i planeringen inför jubileumsarbetet Sundsvall
400 år (2021). NSAB projektleder dessutom det stora arbetet med att planera och arrangera
SM-veckan i Sundsvall 2019 (vecka 5).
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Midlanda Fastigheter AB
Midlanda Fastigheter förvaltar byggnader och mark som hyrs ut till det helägda
dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB. Bolaget ägs till 84% av Stadsbacken och resterande
16% av Timrå kommun.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

0,2

-9,7

-7,9

-1,7

Resultatet exkl. nedskrivning av aktier i dotterföretag prognostiseras till 0,1 mnkr för 2018,
vilket är i linje med budget. Resultat inkl. nedskrivning av aktier i dotterföretag prognostiseras
till – 9,7 mnkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än budget. Resultatförsämringen beror på ökad
förlust för dotterföretaget.
Viktiga händelser för bolaget
Midlanda Fastigheter AB poängterar tre viktiga områden för fortsatt utveckling av bolaget.
Bolaget utför fortsatt arbete för att se över möjligheterna att överlåta driften av flygplatsens
reningsverk. Arbetar för uthyrning av konsthallen. Utveckling av markområdet i anslutning
till flygplatsen.
Midlanda Flygplats AB
Midlanda Flygplats bedriver den operationella driften av flygplatsen.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-1,8

-9,7

-7,9

-1,7

Resultatförsämringen beror främst på att driftsbidrag kommer att erhållas med 1,0 mnkr,
vilket är 3,0 mnkr lägre än budgeterat.
Den snörika vintern har påverkat bolagets resultat negativt till följd av ökade kostnader för
drivmedel, reservdelar, underhåll av snöröjningsfordon samt snöröjning av tak. Dessutom har
passagerarutvecklingen inte följt plan under perioden, både vad gäller utrikescharter och
inrikesresor. Passagerarförsämringen för framförallt inrikes kan delvis kopplas till snöoväder
samt det strömavbrott som flygplatsen drabbades av. Däremot ökade intäkter för framförallt
avisning men även för bilparkering vilket motverkade resultattappet för perioden.
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Riksdagens beslut om tvådagars postutdelning kommer att påverka flygplatsen negativt.
Posten har dock inte tagit något beslut om hur trafiken kommer att se ut på flygplatsen, varför
ingen hänsyn är tagen till detta i progonsen. Det är dock klart att posten inte kommer att hyra
någon hangar på Sundsvall Timrå Airport. Denna är uppsagd per 1:a juni och hänsyn till detta
är tagen i prognosen.
Nextjet linje till Göteborg och Luleå bedöms som en risk, bolaget släpar en del med
betalningarna till flygplatsen.
Tak på hangar 3 samt 4 har tagit skada av snön och måste repareras. Det är i dagsläget oklart
hur mycket reparationen kommer att kosta, varför ingen hänsyn är tagen i prognosen.
Ytterligare en osäkerhetsfaktor framgent är effekterna av den flygskatt som tidigare aviserats
och som nu införts. Den kommer att påverka volymen och kostnaderna för flyget men det är i
dagsläget oklart hur mycket. Dessutom tillkommer effekter som osäkerhet och ovilja från
flygoperatörerna att etablera nya linjer till följd av de ökade skatterna.
Framtids och utvecklingsanalys
Flygplatsen har haft en positiv passagerarutveckling fram tills i år, med en särskild gynnsam
utveckling på chartertrafiken. Dock så har flygskatten lagts till av staten för att dämpa
flygandet. Om åtgärden uppnår sitt syfte kommer passagerarvolymen och antal avgångar att
minska.

Övriga bolag
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 skall
utvecklas i linje med kommunens målsättning för stadens utveckling vilken fastslagits i
”Stadsvision Sundsvall”.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

0,2

4,9

6,3

-1,3

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.
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För fastighetsförvaltningen ser rörelseresultatet ut att hålla sig stabilt på en nivå cirka 3
miljoner kronor under 20118. Alla lokaler är fullt uthyrda för närvarande.
Projektet omdaning av Norra kajen fortlöper. Prognosen baseras på att även kvarter 8 och 9
kommer att säljas under 2018. Nio kvarter av totalt 14 har hittills sålts och betalats av
köparna. Avtal har skrivits med köpare av ytterligare tre kvarter. Förfrågningar finns på
resterande två kvarter där upprättande av avtalsförslag pågår.
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en stor del av kajbyggnationer, gator och parker i
gällande detaljplan samt kajen i kommande detaljplan 1A vid Beijer Byggs anläggning. En
upphandling av entreprenad för rivning och sanering av Beijer Byggs fastighet pågår.
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
Investeringar
De investeringar som bolaget har framför sig är att sanera marken för kvarter 8-14, finansiera
kommunens satsningar på allmän platsmark i området enligt exploateringsavtalet och att
hyresanpassa lokaler för eventuella nya hyresgäster. Norra Kajen skall enligt
exploateringsavtal med kommunen betala kommunens investeringar på allmän platsmark som
genomförs av Stadsbyggnadskontoret.
Utveckling och utmaningar
Bolaget har utvecklats från att försörja sig på sina hyresinkomster till att vara beroende av att
sälja mark för byggnation, vilket är enligt planen. Prissättningen av de senast tecknade avtalen
indikerar att bolaget skall kunna uppnå ett nollresultat på sikt.
En risk finns att de företag som nu säljer bostadsrätter får problem då utbudet är stort i
Sundsvall och flera nya aktörer är på väg in i andra lägen än på norra kajen.
Under mars och april 2018 har problemen i fastigheten Skönsberg 1:4 (Ahlsell-huset)
eskalerat. Medarbetare i de kommunala verksamheterna i fastigheten upplever stora obehag
och risker har identifierats i arbetsmiljön. Bolaget har sedan mars 2018 arbetat med en
åtgärdsplan för att söka orsakerna till de problem som finns i fastigheten samt därefter föreslå
åtgärder för att avhjälpa de identifierade obehagen och riskerna.
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.
Landstinget Västernorrland äger 60 procent och Sundsvalls kommun 40 procent av bolaget.
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Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018-04-30

2018

2018

Prognos

-1,6

-0,5

-0,5

0

Det redovisade negativa resultatet för perioden på 1,6 miljoner kronor beror främst på att
bolaget befinner sig mitt i en produktionsperiod. Verksamhetens produktioner följer sina
budgetar.
Prognosen för helåret uppgår till negativ 0,5 miljoner kronor vilket är lika som fastställd
budget.
Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-04-30

Prognos 2018

-0,6

2,7

MRP

2018

Avvikelse MRPPrognos

2,7

0,0

Bolaget ägs tillsammans med Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättans, Trondheim
kommun, Helsingborgs, Örnsköldsviks och Umeå kommuner. Bolaget kordinerar och leder
risk och skadeförebyggande ansvar för delägarkommunerna. Sundsvalls kommun äger 26,9
procent av aktierna i bolaget. Försäkringsverksamheten pågår som planerat.
Bolaget har inte lämnat någon prognos.
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Bolaget ägs av Sundsvall och Gävle kommuner med 50 procent vardera. Bolaget har bildats
för att ägarna i samverkan och till så förmånliga villkor som möjligt ska hantera och utjämna
en ökad kostnad för framtida pensioner. Bolaget ingår inte i den sammanställda
redovisningen. Kommunens andel i bolaget redovisas som en kortfristig placering.
Ostkustbanan 2015 AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-04-30

Prognos 2018

1,9

-0,2

MRP

2018

Avvikelse MRPPrognos

0,3

-0,5

Bolaget Ostkustbanan 2015 AB ägs av Sundsvalls, Örnsköldsviks, Härnösands, Nordanstigs,
Hudiksvalls, Söderhamns och Gävle kommuner samt Region Västernorrland och Region
Gävleborg. Sundsvalls kommun äger 10% av bolaget.
Under inledningen av 2018 har bolaget slutfört två stora arbeten. Detta gäller dels en
granskning av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler för sträckan Birsta – Timrå, dels
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att man har tryckt upp ett visionsmaterial gällande hur bostadsbyggandet utmed Nya
Ostkustbanan skulle kunna utvecklas om dubbelspåret är plats senast 2035.

Biogas i Mellannorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr

Utfall
2018-04-30

Prognos
2018

MRP
2018

Avvikelse
MRPPrognos

-0,1

-0,1

0

-0,1

Biogas i Mellannorrland AB bildades i februari 2016 och ägs gemensamt av Sundsvalls,
Östersunds och Hudiksvalls kommuner. Sundsvalls kommun äger 50 procent av bolaget.
Kommunfullmäktige i Sundsvall, Östersund och Hudiksvall har vid sam-manträden 18 december
2018, 8 februari 2018 respektive 23 april 2018 be-slutat om att avveckla sina engagemang i
Biogas i Mellannorrland AB.
Årsstämma kommer att hållas 2018-05-15. Förutom sedvanliga punkter på dagordningen finns
även ett förslag från styrelsen om att bolaget snarast möjligt ska träda i frivillig likvidation.
Bolaget ingår inte i den sammanställda redovisningen.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-04-30

Prognos
2018

MRP
2018

Avvikelse
MRPPrognos

0,3

-0,5

0,0

-0,5

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som bedriver
räddningstjänstverksamhet inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.Verksamheten vid
MRF genomförs enligt planeringen i MRP 2018.
Den viktigaste enskilda aktiviteten under Verksamhetsledning och inom hela förbundet,
utanför den löpande verksamheten med operativa insatser och annan myndighetsutövning, är
förstudier avseende nya fastigheter med bl.a. nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden.
Periodens ekonomiska resultat visar ett överskott på 0,25 mnkr. Verksamhetens intäkter
uppgår till 1,0 mnkr under periodbudget. Personalkostnaderna är 3,7 mnkr lägre än
periodbudget beroende främst på ett antal vakanta tjänster. När det gäller
verksamhetskostnader ligger utfallet på 1,4 mnkr över periodbudget. Det finns inte täckning
för årlig ökning av verksamhetskostnader, vilket är ett problem för förbundets ekonomi.
Årets prognos är -0,45 mnkr vilket är 0,48 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 28 tkr.
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Av årets investeringar är ett nytt höjdfordon (steghävare) beställt. Detta fordon är det enskilt
största inköpet. För MRFs del kommer leverans att ske i oktober 2018 till en kostnad av ca 5,6
mnkr. Utbildning och drifttagande av det nya fordonet planeras till sista kvartalet 2018.
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Räkenskaper

Resultat och balansräkning, kommunen
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter

Utfall jan-apr
2018

Budget janapr 2018

Utfall jan-apr
2017

Budget 2018

Prognos 2018

Utfall jan-dec
2017

389,5

382,7

403,9

1 149,8

1 145,6

1 281,4

Verksamhetens kostnader

-2 396,3

-2 288,8

-2 207,8

-6 628,9

-6 733,9

-6 532,5

Jämförelsestörande poster

-

-

-

-

-

-19,6

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiell kostnad
Resultat före extraordinära poster och skatt
Extraordinära intäkter och kostnader
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Balansräkning, mnkr

-91,2

-90,1

-86,1

-270,2

-277,9

-275,9

-2 098,0

-1 996,1

-1 890,0

-5 749,3

-5 866,2

-5 546,6

1 687,8

1 700,1

1 657,1

5 100,4

5 089,0

4 966,2

242,2

241,1

234,7

723,3

722,3

717,7

29,7

32,7

31,6

123,2

110,2

115,6

-34,1

-36,5

-37,5

-109,5

-95,3

-105,5

-

-

-

-

-172,3

-58,7

-4,1

88,1

-40,0

147,4

-

-

-

-

-

-

-172,3

-58,7

-4,1

88,1

-40,0

147,4

-

2018-04-30

2017-12-31

2017-04-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0,1

0,1

0,9

Materiella anläggningstillgångar

5 202,8

5 101,4

4 785,5

Finansiella anläggningstillgångar

5 320,6

5 259,5

5 226,1

Summa anläggningstillgångar

10 523,5

10 361,0

10 012,5

Bidrag till statlig infrastruktur

15,3

16,1

17,6

Omsättningstillgångar
Förråd mm.

252,0

245,7

228,7

Fordringar

535,5

705,2

465,0

Kortfristiga placeringar

565,5

549,5

549,5

Kassa och bank

329,4

284,6

196,8

1 682,4

1 785,0

1 440,0

12 221,2

12 162,1

11 470,1

2 756,6

2 928,9

2 777,4

426,9

409,2

412,0

Skulder
Långfristiga skulder

7 972,1

7 637,5

7 298,8

Kortfristiga skulder

1 065,6

1 186,5

981,9

Summa skulder

9 037,7

8 824,0

8 280,7

12 221,2

12 162,1

11 470,1

2018-04-30

2017-12-31

2017-04-30

2 230,0
727,3
13,8
2 971,1

2 221,7
727,3
13,8
2 962,8

2 286,4
728,3
16,5
3 031,2

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

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

Kommunen
2018-04-30 2017-12-31 2017-04-30

Den löpande verksamheten
Perioden/Årets resultat

-172,3

147,4

-4,1

Justering ej likviditetspåverkande poster

229,0

245,2

117,7

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-22,9

-28,2

-6,6

Justering rörelsekapitalförändring

-93,1

114,8

41,2

Verksamhetsnetto

-59,3

479,2

148,2

-192,8

-660,2

-149,7

Avyttrade materiella och immateriella
tillgångar

0,5

0,2

1,0

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

-3,1

0,0

-192,3

-662,1

-148,7

2 734,7

6 950,0

1 940,0

-2 361,3

-6 703,0

-2 013,5

-355,0

-1 169,0

-490,0

294,0

984,0

355,0

0,0

-

0,0

-16,0

-16,0

-16,0

Investeringar
Inköp av materiella och immateriella
tillgångar

Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto

1,0

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av kortfristig utlåning
Ökning av kortfristiga placeringar

-

Avyttrade kortfristiga placeringar
296,4

46,0

-224,5

44,8

-136,9

-225,0

Likvida medel vid periodens början

284,6

421,7

421,7

Likvida medel vid periodens slut

329,4

284,8

196,7

44,8

-136,9

-225,0

Finansieringsnetto
Periodens/Årets kassaflöde

Förändring av likvida medel
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Resultat och balansräkning, koncernen
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Utfall janapr 2018

Utfall janapr 2017

Prognos
2018

1 010,4

3 071,7

1 008,8

3 079,9

-2 829,9

-7 837,7

-2 598,6

-8 135,4

-176,3

0,0

-19,6

-182,6
-2 002,2

-549,3
-5 334,9

-1 766,2

-584,7
-5 640,2

1 687,8

4 966,2

1 657,1

5 089,0

242,2

717,7

234,7

722,3

3,5

7,4

3,8

3,9

-34,1

-113,2

-41,0

-98,0

243,2

88,4

77,1
-

Jämförelsestörande finansiell kostnad
Resultat före extraordinära poster och
skatt

Utfall jandec 2017

-102,8

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

Skatt på årets resultat

-

-33,1

-

-

-102,8

210,1

88,4

77,1

Årets resultat

Balansräkning, mnkr

2018-04-30

2017-12-31 2017-04-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar*
Förråd mm.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder*
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

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

3,7

3,9

5,4

12 144,8

11 977,3

11 426,2

293,2

305,2

280,5

12 441,7
15,3

12 286,4

11 712,1

16,1

17,6

358,3

268,8

341,1

367,8

1 021,3

724,2

565,5

604,8

549,5

382,0

313,9

239,4

1 673,6

2 208,8

1 854,2

14 130,6

14 511,3

13 583,9

3 186,2

3 289,0

3 167,4

954,7

924,8

840,7

8 985,3

8 640,3

8 315,3

1 004,3

1 657,2

1 260,5

9 989,7

10 297,5

9 575,8

14 130,6

14 511,3

13 583,9

2018-04-30

2017-12-31 2017-04-30

2 269,4

2 260,4

54,3

54,3

2 328,6
5,6

-

-

0,0

2 323,7

2 314,7

2 334,2
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Redovisningsprinciper
Lagstiftning och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället
och som innefattas i begreppet god redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen Sundsvalls kommun följer god redovisningssed och
skattelagstiftningen för aktiebolag. I den mån skattelagarna inte gäller för koncernenheterna
har lämpliga anpassningar skett. Bolagen i Stadsbackenkoncernen tillämpar
redovisningsregelverket K3.
Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder enligt RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag
och försäljningar. Investeringsbidrag som erhållits tidigare år redovisas som en minskning av
anläggningstillgångens värde enligt den då gällande redovisnings-principen. Eftersom
beloppen på de tidigare investeringsbidragen inte har varit väsentliga påverkar inte detta
kommunens ställning och resultat.
Kommunens leasing av bilar klassificerades tidigare som operationell leasing men efter
genomgång av avtalen har leasingen från och med 2015 klassificerats som finansiell.
Kortfristig placering
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB omklassificerades
2012 från finansiell anläggningstillgång till kortfristig placering. Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB räknas därmed inte som ett koncernbolag i den sammanställda
redovisningen.
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 (45 500 kronor år 2018) i kommunen och en nyttjandetid överstigande 3 år i
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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
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 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

• Nyttjanderätt 5 år
Materiella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen

Bostadsbyggnader
•
•
•
•

Stommar: 100 år
Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
Hissar, ledningssystem: 30-40 år
Övrigt: 15-50 år

Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar: 40-100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
• Hissar, ledningssystem: 25-50 år
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• 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 projekt E 4 Sundsvall redovisas som bidrag till statlig infrastruktur.
Bidraget ska upplösas på 10 år.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Samtliga kundfordringar äldre än
sex månader har bedömts som osäkra fordringar och reserverats. Osäkra fordringar utöver
detta har avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran. Kommunens
exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så
kallade blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998
redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året
efter intjänandet.
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld, RIPS 07. Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas
som ansvarsförbindelse om det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. Om det bedöms som sannolikt att utbetalningar kommer att göras ska rätt till
visstidspension redovisas som avsättning. För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
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Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära
men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som
jämförelsestörande poster redovisas intäkter och kostnader som uppgår till minst 10 miljoner
kronor och är av engångskaraktär.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för Sundsvalls kommun omfattar kommunen, företag samt
kommunalförbund som kommunen på grund av andelsinnehav eller annan anledning har ett
bestämmande eller väsentligt inflytande över. Ett samägt företag ingår i den sammanställda
redovisningen med motsvarande ägd andel. Den sammanställda redovisningen har för de
dotterbolag där kommunen har en röstandelsmajoritet på 20 procent eller mer upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Vissa bolag där kommunen äger 20 procent eller mer ingår inte i koncernens räkenskaper med
hänvisning till bolagens obetydliga storlek (Samordningsförbundet i Sundsvall, Oskustbanan
AB och Biogas Mellannorrland AB). I det fall kommunen genom sitt bolag äger ett annat
bolag tillsammans med utomstående intressenter konsolideras det helägda bolaget i sin helhet.
Minoritetsägarens andel av årets resultat redovisas som en intäkt eller kostnad beroende på
dotterbolagets årsresultat. Minoritetsdelägarens andel av det egna kapitalet i det delägda
dotterbolaget redovisas som en långfristig fordran alternativt avsättning. Delägarens andel av
ett positivt eget kapital redovisas med andra ord som en avsättning.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt
Rådet för kommunal redovisning, rekommendation, RKR 10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser endast formella förpliktelser. Avsättning har gjorts för återställning av
gamla kommunala avfallsupplag. Kommunen påbörjade återställningen 2012 och den
beräknas vara slutförd 2021. Avsättningen har räknats om med förändringen av KPI under
året. Beräkningen görs på det genomsnittliga värdet av avsättningen under året. Avsättning
har i den sammanställda redovisningen gjorts för återställande av pågående avfallsupplag vid
Blåberget när den avslutas.
Leasing
Regelverket enligt RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal tillämpas. Är avtalstiden tre
år eller kortare eller om avtalets värde understiger ett basbelopp ska avtalet klassas som
operationellt även om det i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos för
skatteunderlag i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, RKR 4.2
Redovisning av skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp och
förklaringar
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.

Ekonomiska begrepp och förklaringar

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

Komponentavskrivning
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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Förkortning
BUN
FAVI
FINU
KAA

KFN
KF
KTM
KS
LMN
LSS
Mdkr
Mnkr
MN
MRP
NAVI
RIKARE
RKR
SBN
SFB
SKFAB
SKIFU
SKL
SN
SOF
SOL
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Förklaring
Barn- och utbildningsnämnd
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
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.
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunfullmäktige
Kollektivtrafikmyndigheten
Kommunstyrelse
Lantmäterinämnd
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Miljarder kronor
Miljoner kronor
Miljönämnd
Mål och resursplan, kommunens budget
Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv
kommun. Kommunens strategi för hållbar tillväxt
Rådet för kommunal redovisning.
Stadsbyggnadsnämnd
Socialförsäkringsbalken. Innehåller bestämmelser om social trygghet
genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och
bidragssystem.
Svenska Kommunförsäkrings AB
Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB
Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivar- och
intresseorganisation
Socialnämnd
Socialtjänstförordning. Innehåller kompletterande förordningar till
framförallt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen

