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God ekonomiskhushållningoch balanskravet
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagenska kommuneni budgetennärmareangeoch definieramål respektive
riktlinjer för ekonominsamtför verksamhetensom är av betydelseför god ekonomisk
hushållning.
Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanenär kommunensbudgetoch ligger till grundför det strategiskaoch
konkretaarbetet.Planenföljs upp kontinuerligtvia månadsuppföljning,delårsrapporteroch i
årsredovisningen.
Status för måluppfyllelse
Varje nämndoch helägtkommunaltbolaghar i sina mål och resursplanerför 2019 beslutat
om ett antal mål och handlingsplanerinom de tre prioriteradeområdena.Där det har varit
möjligt har denhållbaratillväxtstrateginoch landsbygdsprogrammet
beaktats.
På de närmastföljande sidornaredovisasen bedömningav måluppfyllelseför de tre
perspektivenverksamhet, ekonomioch personal. Bedömningenhar delsgjorts om målet
kommeratt uppnås2019. Följandestatusredovisasför bedömningenav måluppfyllelseför
verksamhetsmål
och finansiellamål;
Målet kommeratt uppnås.
Målet kommerinte att uppnås.
Bedömningkan inte göras
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Finansiellamål
Mål
Årets resultat ska vara positivt .
För att täckain viss
egenfinansieringav
investeringarna,värdesäkringav
nettotillgångarsamt
budgetmarginalska resultatet
uppgåtill minst 3 procentav
skatteintäkteroch statsbidrag
Den långfristiga
betalningsberedskapen
(soliditeteninklusive
pensionsåtaganden)
ska öka över
tid och:
år 2020uppnå9 procent
år 2025uppnå15 procent
år 2030uppnå30 procent
Den kortfristiga
betalningsberedskapenska
motsvaraminst 100 % av de
skuldersomförfaller inom ett år.
Kommunens skuldsättningsgrad
(nettolåneskuldi förhållandetill
skatteintäkteroch statsbidrag)ska;
år 2020uppnåtill högst60 procent
år 2025uppnåtill högst35 procent
år 2030uppnåtill högst20 procent
Prognossäkerhetenskavara god,
högst1 procentavvikelse
Budgetföljsamheteninom
driftverksamheten skavara god
(högst0,5 procentavvikelse)
Budgetföljsamhetenbeträffande
investeringsprojekt skavara god
(högst0,0 procentnegativ
avvikelse
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Utfall
Utfall
januari
januari april 2019 april 2018

Utfall Prognos
2018
2019 Målbedömning

-6,0%

-9,2%

-1,9%

-0,6%

4,7%

4,9%

5,8%

5,7%

157%

144%

170% >100%

46,0%

37,7%

41,1%

50,0%

-

-

1,0%

0,0%

2,4%

5,0%

3,3%

2,1%

0%

0%

>0%

0%

Verksamhetsmål
Huvudprioritering
Mål: De socialaskillnadernai levnadsvillkormellansundsvallsborna
ska utjämnas
Önskat resultat 2020: De socialaskillnadernai levnadsvillkormellan

bostadsområden
i Sundsvallskaha minskat.
Önskat resultat 2022: En tydlig nedåtgående
trend vad gäller de socialaskillnaderna
i levnadsvillkormellanbostadsområden
i Sundsvallskakunnauppvisas
Indikatorer
Inga indikatorerfinns framtagnaför målet

Utfall 2019

Utfall 208

Utfall 2017

Utfall 2016

En likvärdig skola
Mål: Alla flickor och pojkar i Sundsvallska varabehörigatill någotnationellt
programpå gymnasietnär de slutar grundskolan
Önskat resultat 2020: Minst 85 procentav flickor och pojkar i Sundsvallska ha
uppnåttgymnasiebehörighet
året de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2022: Minst 90 procentav flickor och pojkar i Sundsvallska ha
uppnåttgymnasiebehörighet
året de slutargrundskolan.
Indikatorer
Gymnasiebehörighet,
samtligaelever,
samtligahuvudmän
Gymnasiebehörighet,
flickor, samtliga
huvudmän
Gymnasiebehörighet,
pojkar, samtliga
huvudmän

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

82,1%

81,6%

83,2%

-

82,6%

84,4%

85,4%

-

81,7%

79,0%

81,3%

Mål: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom
fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexameneller yrkesexamen.
Önskat resultat 2020: Andelenflickor och pojkar medgymnasieexamen
eller
yrkesexameninom fyra år skavara över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2020: Andelenflickor och pojkar med gymnasieexamen
eller

yrkesexameninom fyra år skavaralika medeller högreän genomsnitteti
jämförbarakommuner.
Indikatorer
Gymnasieelevermedexameninom 4 år,
andel(%), Sundsvall(Riket)
Gymnasieelevermedexameninom 4 år,
andel (%), SundsvallKvinnor
Gymnasieelevermedexameninom 4 år,
andel(%), SundsvallMän

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

66,1% (71,5%)

66,0%(70,9%)

62,2% (71,5%)

-

67,5% (74,9%)

71,6% (74,4%)

69,5% (74,9%)

-

64,6% (68,3%)

60,6% (67,7%)

55,1% (67,0%)
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Mål: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans
pedagogiskaverksamhet.
Önskat resultat 2020: Andelenflickor och pojkar som deltari

förskoleverksamhet
har ökat.
Önskat resultat 2022: Den genomsnittligatiden för deltagandei förskolaför

flickor och pojkar har ökat.
Indikatorer
Barn 1-5 år inskrivnai förskola,andel(%)

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

87

87

88

Tryggvård och omsorg
Mål : Alla kvinnor och mäni Sundsvallsom har behoverbjudsen äldreomsorg

av hög kvalitet.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhetoch kontinuitetinom äldreomsorgen
för

kvinnor och mäni Sundsvallligger på minst riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhetoch kontinuitetinom äldreomsorgen
för

kvinnor och mäni Sundsvallär lika med eller högreän genomsnitteti
jämförbarakommuner.
Indikatorer
Andel somär mycketnöjda eller ganska
nöjda medhemtjänstensomhelhet,egen
regi Sundsvall(Riket)
Andel somär mycketeller ganskanöjda
medsärskilt boendesom helhet(Riket)
Andel somär myckettrygga/ganskatrygga
att bo hemmamedhjälp av hemtjänst
(Riket)
Andel somär myckettrygga/ganskatrygga
på sitt äldreboende(Riket)
Personalkontinuitet,
antal personalsomen
hemtjänsttagare
möterunder14 dagar,
medelvärde(Riket)
Personalkontinuitet,
antal personalsomen
hemtjänsttagare
möterunder30 dagar
egenregi
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Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

91% (88%)

91% (89%)

89% (89%)

-

75% (81%)

76% (82%)

74% (83%)

-

88% (85%)

87% (86%)

86% (85%)

-

88% (88%)

85% (88%)

85% (89%)

-

- (15)

10 (15)

10 (15)

-

11,0

12,6

11,0

Ett Sundsvallsom växer
Mål: Sysselsättningen
skaöka blandkvinnor och män i Sundsvall
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen
hoskvinnor och män i Sundsvallär lika

med eller högreän riksgenomsnitteti landet.Skillnadernai sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män skaha minskat.
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen
hoskvinnor och mäni Sundsvallär lika

med eller högreän genomsnitteti jämförbarakommuner.
Skillnadernai sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män skaha utjämnats.
Indikatorer
Antal förvärvsarbetande
i åldern20-64 år,
andel,Sundsvall(Riket)
Antal förvärvsarbetande
i åldern20-64 år,
andel,Sundsvall,kvinnor
Antal förvärvsarbetande
i åldern20-64 år,
andel,Sundsvall,män

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

-

81,8% (79,1%)

81,2% (78,6%)

-

-

81,3%

80,8%

-

-

82,3%

81,5%

Mål: Företagenska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Nyetableringarav företaghar ökat bådei stadoch på

landsbygd.
Önskat resultat 2022: Andelenväxandeföretagbådei stadoch på landsbygd

har ökat.
Indikatorer
Nyregistreradeföretagkommun,
antal/1000invånare,Sundsvall(Riket)

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

5,7 (6,2)

6,0 (6,7)

6,1 (6,9)

Ett hållbart Sundsvall
Mål: Sundsvallskommun når de nationella målen om begränsad
klimatpåverkan genomlägre utsläpp av växthusgaser.

Önskat resultat 2020:· Utsläppenav koldioxid (ton/invånareoch år) i Sundsvalls
kommunär i enlighetmednationellamålen40 procentlägreän 1990.'
Önskat resultat 2022:· En fortsattpositiv trend i minskningenav utsläppkan utläsas
och Sundsvallberäknasnå målenom att senastår 2045inte ha någranettoutsläppav
växthusgasertill atmosfären
.
Indikatorer
Utfall 2019
Utfall 2018
Utfall 2017
Utsläpptill luft av växthusgaser,ton CO2ekv/inv
Utsläpptill luft av växthusgaser,ton CO2ekv/inv, 1990
Procentuellförändring
-

Utfall 2016

6,33

13,54
53,2%
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Personalmål
En kommunorganisationi framkant
Mål: Sundsvallskommunbedriverett systematisktarbeteinom arbetsmiljö,
hälsaoch jämställdhetsamtmångfaldsom leder till minskadsjukfrånvaro.

Önskat resultat 2020: Sundsvallskommunssjukfrånvaroblandkvinnor och

män är som högstlika med riksgenomsn
ittet för den kommunalasektorn.
Önskat resultat 2020: Sundsvallskommunssjukfrånvaroblandkvinnor och

män är som högstlika med genomsnittetför denkommunalasektornbland
jämförbarakommuner.
Sundsvallskommunerbjuderbra anställningsvillkorgenomatt antaletdelade
turer har avskaffatsoch heltid är norm.
Indikatorer
Total sjukfrånvaro(riket)
Sjukfrånvaro,kvinnor (riket)
Sjukfrånvaro,män(riket)

Utfall april
2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

7,4%

7,5% (6,6%)

8,9% (6,7%)

9,7% (6,9%)

-

8,3% (7,3%)

10,2% (7,4%)

10,9% (7,6%)

-

4,5% (4,2%)

4,8% (4,3%)

4,5% (4,2%)

Mål: Sundsvallskommun arbetar aktivt för att tillmötesgå
kompetensförsörjningsbehovet.
Önskat resultat 2020: Samtligaförvaltningaroch helägdakommunalabolag

har en upprättadplan för hur kommunenskasäkrakompetensförsörjningen.
Önskat resultat 2022: Samtligaförvaltningaroch helägdakommunalabolag

kan redovisaresultatav arbetetmed att säkrakommunens
kompetensförsörjning.
Indikatorer
Kompetensförsörjningsindex
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Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

2,5/5,0

-

-

Sammanfattande
bedömningav god
ekonomiskhushållning
Verksamhetsmålen
Fleraav målenär sattapå längresikt och att de skauppnåsinom planperiodentill och med
2022.Prognoseni dagslägetär inte någonstörreskillnad utan bedömningenär att till 2020så
kommerendast två mål att uppnås.
De verksamhetsmål
som bedömskunnauppnås2019 är:
Trygg vård och omsorg
o Alla kvinnor och män i Sundsvallsom har behoverbjudsen äldreomsorgav
hög kvalitet.
Ett hållbartSundsvall
o Sundsvallskommunnår de nationellamålenom begränsadklimatpåverkan
genomlägreutsläppav växthusgaser.
Två av de övriga målengår inte i dagslägetatt göranågonbedömningpå eftersomdet saknas
indikatorersom påvisarnågonriktning. De övriga fyra målenbedömsi dagslägetsom att de
inte kommeratt uppnåsunder2019.Nu är de önskademålnivåernabeskrivnaför 2020.
Den lågamåluppfyllnadenför verksamhetsmå
len är naturligtvisinte godkänd. En ökad
måluppfyllelsebör naturligtvisvaraen viktig del för att förbättra.Samtidigtär det mångamål
som är svårbedömdapå grundav bristenpå vettigaindikatorersom går att följa upp tertialvis.
Finansiella målen
Bedömningeni dennadelårsrapportär att fyra av sju finansiellamål uppnåsunder2019.
Resultatetför kommunenunder2019är alldelesför lågt för att vi skakunnanå upp till
resultatmåletpå 3 procentav skatteintäkteroch statsbidrag.Resultatetför hela året2019
bedömstill -35 miljoner kronor vilket är cirka 140 miljoner kronor lägreän budgeteratoch
cirka 215 miljoner kronor lägraän målsättningenför god ekonomiskhushållning.Den låga
resultatnivåninnebärocksåatt soliditeteninte ökar i dentakt som förväntatoch att
kommunendärmedinte heller har tillräckligt god soliditet. Det lågaresultatet är ocksålångt
från det budgeteraderesultatetvilket innebäratt budgetföljsamheten
bedömssom mycketlåg.
Totalt är måluppfyllelsenför de finansiella målenalltför låg och det är därmedextremtviktigt
att göraåtgärderför att förbättraresultatnivånbådeför 2019 och framåti tiden.
Personalmål
Sjukfrånvaronfortsätteratt minskaoch det finns en möjlighet att kommunenkan nå upp till
dettamål. En bättrebedömningkan görasvid nästadelårsrapport.
God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanlagtblir bedömningenatt god ekonomiskhushållninginte uppnåsenligt de kriterier
som kommunfullmäktigehar sattupp.
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Balanskravsresultatet
Kommunallagenskrav att kommunensekonomiär i balans,det såkalladebalanskravet,innebär
att kommunen inte får besluta om en budget där kostnadernaöverstiger intäkterna. Om
balanskravsresultatet
för ett visst räkenskapsårär negativt, ska det enligt kommunallagen
reglerasunderde närmasttre följandeåren.Kommunfullmäktigeskadå antaen åtgärdsplanför
hur regleringenav resultatetskaske.
Kommunenklarade inte balanskravetför 2018. Resultatnivånvar för låg och
balanskravsresultatet
uppgicktill -111,0miljoner kronor.
Prognosenför 2019 är -35 miljoner kronor.Detta kommerdock att uppvägasav avvecklingen
av Kommungarantiom den hinnerbli klar innan årsskiftet.Dennaberäknasinbringaett
överskottpå cirka 100 miljoner kronor som nu finns upptagnasomorealiseradevinster. Detta
skulle innebäraatt kommunenskafå ett positivt balanskravsresultat
på 60 miljoner kronor
vilket till viss del kan justeradet ingåendenegativabalanskravsresulta
tet på 111,0miljoner
kronor.
Mnkr

Prognos
2019

2018

2017

-35,0

-119,7

147,4

-5,0

-4,8

-10,2

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

13,5

-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

100,0

-

-

60,0

-111,0

137,2

-

-

-

-

-

-

60,0

-111,0

137,2

Ingående ej återställda negativa resultat

-111,0

0,0

0,0

- Varav från 2018

-111,0

-

-

60,0

-111,0

0,0

UB ej återställda negativa resultat

-51,0

-111,0

0,0

-Varavfrån 2018 att återställa senast2021

-51,0

-111,0

0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ackumulerade negativa resultat

Årets balanskravsresultat
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Verksamhetsanalys
Huvudprioritering
Mål: De socialaskillnadernai levnadsvillkormellan sundsvallsborna
ska
utjämnas
Önskat resultat 2020: De socialaskillnadernai levnadsvillkormellan
bostadsområden
i Sundsvallskaha minskat.*
Önskat resultat 2022: En tydlig nedåtgående
trend vad gäller de sociala
skillnadernai levnadsvillkormellanbostadsområden
i Sundsvallskakunna
uppvisas.*
* Minskningenskajämförasmed 2018och baseraspå den socioekonomiskakartläggningenför Sundsvalls
kommun.

Kommunenshuvudprioriteringhandlarom att alla sundsvallsborskaha likvärdiga
förutsättningarför att leva ett bra liv. Den socioekonomiskakartläggningensom gjorde2018
visadepå skillnaderi levnadsvillkoridag beroendepå blandannatom du är maneller kvinna,
vilket bostadsområde
eller del av kommunendu bor i eller vilken skoladu går på.
För att kunnanå måletom att de socialaskillnadernaskautjämnasbeslutade
kommunstyrelsenden15 april att antaen plan för hur arbetetskulle fördelas.Enligt planen
kommerinte det resultatetav arbetetatt följas upp förrän i mars2021vilket innebäratt någon
uppföljning av måletinte kommeratt görasi delårsrapporteroch årsredovisningarförrän
tidigastårsredovisningen
för 2020.
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En likvärdig skola
Mål: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt
program på gymnasietnär de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2020: Minst 85 procentav flickor och pojkar i Sundsvallskaha
uppnåttgymnasiebehörighet
åretde slutar grundskolan.
Önskat resultat 2022: Minst 90 procentav flickor och pojkar i Sundsvallskaha
uppnåttgymnasiebehörighet
åretde slutar grundskolan.

Det önskaderesultatetkan egentligenbaramätasefter att betygenför vårterminenhar
sammanställtsoch dessa resultatkan presenteras
först i delårsrapportjanuari-augusti2019.
Utvecklingensenasteårenbeskrivsi nedanstående
diagram.
100
95

Sundsvall,samtl.elever,
samtligahuvudmän

90
Sundsvall,samtl.elever,
kommunalhuvudman

85

Sundsvall,samtl.elever,
kommunalhuvudmaninkl
sommarskola

80
75

Sundsvall,samtl.elever,
enskild huvudman

70
Riket, samtl.elever,samtliga
huvudmän

65
60
2015/16

2016/17

2017/18

Om manräknarmed alla eleveri Sundsvallskommunoavsettom de går på kommunalskola
eller friskola så finns en viss förbättringde senasteåren.Andelenmed gymnasiebehörighet
har ökat har ökat från 80,4 till 82,1 procentvilket tyder på att trendentotalt sett går åt rätt håll.
Sundsvallligger dock fortfarandeefter rikssnittetsom uppgårtill 84,4 procentbehörigatill
gymnasiet.
A ndeleneleveri Sundsvallskommunalaskolor som nått gymnasiebehörigh
et uppgårtil l 75
procentefter vårterminen2018 vilket är oförändratjämfört med föregåendeår. Räknarman
med resultatetefter sommarskolan(som inte finns med i den officiella statisti ken och därmed
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inte kan jämföras) kan man dock seen förbättringjämfört medtidigareår. Sammantagetleder
uppföljningenav den kommunalaskolansmål och den handlingsplanför att uppnådessainte
till en entydigslutsatsangåendehur pågåendeinsatserpåverkarkommunfullmäktigesmål för
behörighetentill gymnasietoch andelenexaminai gymnasiet.I uppföljningenkan maninte
dra säkraslutsatserdäremotupplevsav organisationenatt ett framgångsriktarbetemot målen
har kommit igångunderåret,medledarplaneroch systematisktuppföljningsarbete.
För att nå målet2020 krävs att andelensom når gymnasiebehörighet
skaöverstiga85 %. Det
verkarinte omöjligt medhänsyntagettill dentrend som finns för närvarandemen det krävs
att resultatenförbättrasflera procentenheter.
Det finns ocksåoroandeindikationerom man ser
på kunskapskraven
i årskurs8 i denkommunalaskolandär det inte finns någrateckenpå
förbättradekunskaper. Det är naturligtvisfullt möjligt att dessaresultatkan förbättrasig till
årskurs9 men det är ändåen indikation på att kommunfullmäktigesmål kan varasvårt att nå.

Mål: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom
fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexameneller yrkesexamen.
Önskat resultat 2020: Andelenflickor och pojkar med gymnasieexamen
eller
yrkesexameninom fyra år skavara över riksgenomsnittet
.
Önskat resultat 2022: Andelenflickor och pojkar med gymnasieexamen
eller
yrkesexameninom fyra år skavara lika med eller högreän genomsnitteti jämförbara
kommuner.

Även för dettamål finns inga nya mätningargjordasedanföregåendeår och bedömningenär
därmedoförändradjämfört medårsskiftet.Totalt har den såkalladegenomströmningen,
det
vill sägahur mångaav de som påbörjadegymnasietsom fullföljer inom fyra år ökat någotde
senasteårenoch därmednärmatsig rikssnittet.
Av de gymnasieelever
i Sundsvallskommunalagymnasiumsom inleddesinastudier2014
hade66 procenttagit examenefter fyra år (rikssnitt 71 procent).Dennaandelhar de senaste
årenvarit relativt konstant.
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Gymnasieelevermed exameninom 4 år,
lägeskommun,andel (%)
80
75
70
65
60
55
50
2016
Sundsvall,totalt

2017
Sundsvall,kommunalhuvudman

2018
Sundsvall,enskild huvudman

Riket

Diagram.Andelenungdomarmed gymnasieexame
n eller yrkesexamenefter 4 år i jämförelsemed rikssnittet,% för lägeskommun(det vill
sägadenkommunsom elevengår i skolani) Källa: Kolada

Diagrammetvisar densenastemätningenav utfallet för gymnasieelever
i Sundsvallskommun
i jämförelsemedriksgenomsnittet.Det finns en markantökning för de eleversom gick ut
2017 (startår2013) då framförallt för friskolor i Sundsvall.Resultatetär dock långt ifrån
kommunfullmäktigesmål att andelskull ha ökat till riksgenomsnittet2020 och det finns i
dagslägetinte heller någotsom tyder på att elevernasomgår i skolani Sundsvallskommun
skulle öka genomströmningen
så.

Mål: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans pedagogiska
verksamhet.
Önskat resultat 2020: Andelenflickor och pojkar som deltari förskoleverksamhet
har
ökat.
Önskat resultat 2022: Den genomsnittligatiden för deltagandei förskolaför flickor
och pojkar har ökat.

Andelenflickor och pojkar somdeltar i förskoleverksamhet
är i dag redanpå en hög nivå och
barn- och utbildningsnämnden
har planeratatt ta fram en fördjupadbeskrivningav nuläget.
Dennabeskrivningsom ännuinte utförts och skaenligt nämndensmål- och resursplanbilda
en utgångspunktför eventuellainsatseri relationtill kommunfullmäktigesmål för förskolan.

16

Den statistiksom finns visar på en nedgångmellan åren2016-2018 på 1,8 procentenheter
medanriskgenomsnittethar ökat med0,8 procentenheter
undersammatidsperiod.

Barn 1-5 år inskrivnai förskolaoch pedagogisk
omsorg,andel(%)
91,0
90,0
89,0
88,0
87,0
86,0
85,0
84,0
83,0
2014

2015
2016
Alla kommuner(ovägtmedel)

2017

2018

Liknandekommunerförskola,Sundsvall,2017
Störrestad(ovägtmedel)
Sundsvall

Diagram: Barn 1-5 år inskrivna i förskolaoch pedagogiskomsorg,andel Källa: Kolada.se
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Trygg vård och omsorg

Mål : Alla kvinnor och män i Sundsvallsom har behoverbjudsen äldreomsorgav
hög kvalitet
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhetoch kontinuitetinom äldreomsorgenför
kvinnor och män i Sundsvallligger på minst riksgenomsnittet
.
Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhetoch kontinuitetinom äldreomsorgenför
kvinnor och män i Sundsvallär lika medeller högreän genomsnitteti jämförbara
kommuner.

Någonny mätningav kvaliteteteni äldreomsorgen har ännuinte gjorts 2019. Mätningarna
2018 visadeatt socialnämndenuppnåddesinamål gällandekvalitet i äldreomsorgenoch
bedömningenär att målet för 2018 kan nås.Enligt mätningarna2018 ligger Sundsvallföre
riket vad gäller hemtjänstoch menli te efter vad gäller boende.Bedömningenjust nu är att
Sundsvalltotalt kommerupp i riksgenomsnittettill 2020.
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Ett Sundsvall som växer
Mål: Sysselsättningenska öka bland kvinnor och män i Sundsvall
Önskat resultat 2020:
Sysselsättningen
hoskvinnor och män i Sundsvallär lika med eller högre
än riksgenomsnitteti landet.
Skillnadernai sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män skaha minskat
Önskat resultat 2022:
Sysselsättningen
hoskvinnor och män i Sundsvallär lika medeller högre
än genomsnitteti jämförbarakommuner.
Skillnadernai sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män skaha
utjämnats.

Sysselsättning och tillväxt
Sysselsättningen
i andelförvärvsarbetande
i åldern20-64 år har ökat de senasteårenoch
enligt den senastemätningen2017 var utfallet är högreän riket. Sysselsättningen
i Sundsvalls
kommunuppgicktill 81,8 procentför andelförvärvsarbetande
invånarei åldern20-64 år. Det
är en ökning med 0,6 procentenhetsedan2016. Mellan 2013-2017 har sysselsättningenökat
från 78,9 procenttill 81,8 procent,(2,9 procentenheter).
Utfallet för riket var 78,6 procent
2016 vilket innebäratt kommunenredandå hadeen sysselsättninghögreän riket och riket har
mellan 2016till 2017 ökat med 0,5 procentenheter
vilket är ungefärsammaökning som vi ser
i Sundsvall.

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
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Mål: Företagenska bli fler och växa både i stadenoch på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Nyetableringarav företaghar ökat bådei stadoch på
landsbygd.
Önskat resultat 2022: Andelenväxandeföretagbådei stadoch på landsbygdhar
ökat.

Andelennyregistreradeföretagi kommuneni förhållandetill antalinvånarehar minskatde
senasteåren.I utfallet för 2018 låg Sundsvalls nyregistreradeföretagper 1000 innevånare0,5
lägreän riket totalt vilket är en någotlägre differensän 2017 då den uppgick till 0,9. Någon
statistik på om företagenär belägnai stadeneller på landsbygdenfinns inte för närvarande
varför den delenav måletinte är möjlig att följa upp.
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

8
9
9
1

0
0
0
2

2
0
0
2

4
0
0
2

6
0
0
2

8
0
0
2

0
1
0
2

2
1
0
2

4
1
0
2

6
1
0
2

Nyregistreradeföretagkommun,antal/1000invånare Sundsvall
Nyregistreradeföretagkommun,antal/1000invånare Riket

20

8
1
0
2

Ett hållbart Sundsvall
Mål: Sundsvallskommun når de nationella målen om begränsad
klimatpåverkan genomlägre utsläpp av växthusgaser.
Önskat resultat 2020: Utsläppenav koldioxid (ton/invånareoch år) i Sundsvalls
kommunär i enlighetmed nationellamålen40 procentlägre än 1990.
Önskat resultat 2022: En fortsattpositiv trendi minskningenav utsläppkan utläsas
och Sundsvallberäknasnå målenom att senastår 2045inte ha någranettoutsläppav
växthusgasertill atmosfären.

Utsläppstatistikensom beskrivsnedanär hämtadfrån dennationellaemissionsdatabasen
som
byggerpå Sverigesofficiella utsläppsstatistik.Statistiken är territoriell, det vill sägaavser
utsläppsom sker inom Sundsvallskommunsgeografiskayta. Utsläppvi ger upphovtill på
andraställeni världengenomexempelviskonsumtion som sker här, bådeoffentlig och privat,
synsinte i dennastatistikoch ingår inte heller i målsättningarna.
Statistikenvisar att de totala utsläppenav växthusgaser(omräknadetill
koldioxidekvivalenter)i Sundsvallskommunvar 1 270 536 ton år 1990. Under2016,som är
den senastesammanställda
utsläppsstatisktiken
för Sundsvall,var utsläppennerepå 622 661
ton, det vill sägaen minskningpå 51 procent. Detta kan jämförasmed en minskningpå 26
procentför hela landetundersammaperiod.Omräknattill ton koldioxidekvivalenter/
invånareoch år motsvarardet en minskningpå 53,5 procent.
Industri (energioch processer),egen uppvärmningav bostäderoch lokaler samtavfall (inkl.
avlopp)är de tre sektorersom bidragit till denbetydandeminskningenav växthusgasutsläpp
lokalt i Sundsvall.Övriga sektorerhar ökat eller ligger på ungefärsammautsläppsnivå2016
som 1990.
1990 stodsektornIndustri för 69 procentav växthusgasutsläppen
i Sundsvall,samtidigt stod
sektornför bara28 procentav växthusgasutsläppen
på nationellnivå. Effektiviseringarnai
industrin har därför medfört en procentuelltsettbetydligt störreutsläppsminskninglokalt i
Sundsvalljämfört medpå nationellnivå. Det nationellamåletom en utsläppsminskningpå 40
procenttill år 2020från 1990 årsnivåer,har till följd av dettauppnåttsredanår 2012i
Sundsvall.
Lokala förutsättningari Sundsvall,till exempelmängdenindustri, skiljer sig markantåt från
det nationella genomsnittet.Dessutomhar kommunenliten eller ingenpåverkansmöjlighetpå
utsläppenfrån sektorersom industrin.På nationellnivå och EU-nivå finns helt andra
möjligheteratt påverkadessautsläppgenomskatter,lagar,förordningaroch utsläppss
ystem.
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Finansiellanalyskommunen
Resultat och kapacitet
Resultat

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

Budget
Januari april 2019
-63,4

Utfall
Januari april 2019
-121,4

Utfall
Januari april 2018
-176,8

Utfall
Helår
2018
-119,7

Utfall
Helår
2017
147,4

-3,0

-6,0

-9,2

-1,9

2,9

Kommunensresultatför de fyra förstamånaderuppgårtill -121,4miljoner kronor vilket är
55,4 milj onerkronor bättreän föregåendeår men 58,0 miljoner kronor sämreän den
periodiseradebudgeten.
Den främstaorsaken till det förbättraderesultatetjämfört med fjolåret är att kostnadernaför
vinterväghållningoch snöröjningkring kommunensfastigheterhar varit klart lägre2019 än
2018.
Resultatetär normaltnegativtper sistaapril för att sedanförbättrasundersommarenoch
sedanminskanågot igen de sistafyra månaderna.Hur det ackumuleraderesultatetutvecklar
sig underåretbeskrivsi nedanstående
diagram.
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2019

Resultatprognos 2019
Fördelning av resultatet, mnkr
Planerat överskott

2019
Prognos
106,8

Differens i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad

-122,7

Skatteintäkter och statsbidrag

-22,5

Räntenetto
Totalt

-3,4
-35,0

Prognosenför 2019 uppgårtill -35,0 miljoner kronor vilket är 141,8 miljoner kronor sämreän
det budgeteraderesultat.Anledningenär framförallt att verksamheterna
inte klarar att hålla
sig inom de ramarsom de fått tilldelade.Skatteintäkternaförväntasocksåbli någotlägreän
budgeteratvilket främstberorpå att ökningstaktenför lönernai Sverigeär lägreän tidigare
beräknat.
Negativa avvikelser i prognosen
Tre nämnderprognostiserarkraftiga underskottför 2019:
Socialnämnden – 165,0 mnkr
Nämndenprognostiserartotalt ett underskottpå 165 miljoner kronor. Underskottetfördelar
sig på Äldreomsorg-40 miljoner kronor, Invid- och familjeomsorg– 90 miljoner kronor och
omsorgom funktionshindrade-35 miljoner kronor. Socialnämndenhar underde senasteåren
haft storaunderskottoch beslutom effektiviseringarhar gjorts, men det har äventillkommit
nya kostnaderfrämstpå grundav volymökningarinom individ- och familjeomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden -59,7 mnkr
Nämndenprognostiserarett underskottknappt60 miljoner kronor. Underskotte
t är sämreän
föregåendeår vilket främstberorpå att nämndenhar ännuinte lyckatsgenomföraåtgärderför
att kommai balanssamtidigtsom fler eleverväljer friståendeskolor vilket innebärhögre
kostnader.Underskottetfördelarsig på förskola -8 miljo ner kronor, grundskola-28 miljoner
kronor, gymnasieskola-22 miljoner kronor samt administration-2 miljoner kronor.
Stadsbyggnadsnämnden -15,3 mnkr
Underskotteti nämndenberorpå kostnaderför vinterväghållningenutöver budgetmed6
miljoner kronor, kostnaderför ombyggnadenav Storbronsom inte kan redovisassom
investeringsåsombudgeterats
, samtnedskrivningav lekplatsenOasensomskabyggasom till
busstation.
Positiva avvikelser i prognosen
Övriga nämnderprognostiseraröverskottav olika storlek eller ingenavvikelsealls. Nedan
redovisasnämndermedstörreavvikelser.
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Kommunstyrelsen +109,7 mnkr
Kommunstyrelsenprognostiserarett överskottpå knappt110 miljoner kronor. Överskottet
återfinnsfrämst bland de centralaanslagensom ska fördelastill nämnderna.Orsakentill
överskottet är bland annatkompensationför ökadehyror som inte har förbrukatstill
nämnderna,då investeringarnainte har hunnit genomförassom planerats.I prognosenhar
hänsyntagitstill att flera osäkerhetsfaktorer
finns, bland annatför ofördeladebesparingarmed
sjukfrånvaro(30 mnkr) och effektivareanvändningav ramavtal(15 mnkr) samt
avkastningskravpå Servicecenter(20 mnkr), och att dessainte kan fördelasut underåret.
Kultur och fritidsnämnden +1,2 mnkr
Inom fritidsverksamhetensåhar det nyligen upprustadesporthallsbadetmedfört ökat antal
besökareunderåretsfyra förstamånadervilket påverkatintäkternapositivt. Idrotts- och
fritidsavdelningenbedömeri sin årsprognosett överskottom drygt 1 mnkr på grundav detta.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration +2,0 mnkr
Prognosenför helåretberäknastill ett överskottpå 2 mnkr. De verksamhetersom visar störst
avvikelseär åtgärdssanställningar,
yrkesutbildningar,sfi och övrigt.
Ska tte - och kostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Januari april 2019

Januari april 2018

Helår
2018

Helår
2017

Nettokostnad, mnkr

-2 131,0

-2 098,0

-5 936,7

-5 546,4

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

-2 131,0

-2 098,0

-5 936,7

-5 527,0

1,6

11,0

7,4

3,1

Januari april 2019
105,9

Januari april 2018
108,6

Helår
2018
102,2

Helår
2017
97,6

105,9

108,6

102,2

97,2

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

poster

Nettokostnaderna
fortsätteratt öka om än i lägretakt än under2018. Orsakentill den låga
ökningstaktenär att kommunenhadeväldigt högakostnaderför snöhanteringen
underjanuariapril 2018.Totalt har kostnadernaför köp av tjänsterminskatmed 0,6 % jämfört med
föregåendeår. Personalkostnaderna
har ökat med endastmed 1,6 %. Orsakernatill dettaberor
till viss del att fjolåret tyngdesav högakostnaderför pensionervilka har minskatnågoti år.
Kommunenhadeocksåen del engångskostnader
i form av uppsägningaroch likandeunder
fjolåret vilket inte finns i år. Arbetadetimmar har dock underperiodenökat med cirka två
procentvilket naturligtvishar ökat på kostnaderna.
Bland de övriga kostnaderhar främstlokalkostnadernaökat kraftigt hittills 2019.Ökningen
uppgårunderperiodentill 6,9 procentvilket främst beror på att ett f lertal nya objekt har
tillkommit, framförallt två nya äldreboenden.
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Investeringar
Investeringar
Investeringsvolym,

mnkr

Nettoinvesteringarnas
Självfinansieringsgrad,

andel av avskrivningar, %
%

Januari april 2019

Januari april 2018

Helår
2018

Helår
2017

188,4

190,4

660,9

632,9

197

209

229

228

Neg

Neg

28

67

Investeringsvolymenligger kvar på en ganskahög nivå. Nettoinvesteringarna
är mer än
dubbeltsåhögasom avskrivningarnavilket visar att kommunenär inne i ett skedemedhöga
investeringsutgifter.
Prognosenför helåretär att investeringarnaska uppgåtill 729 miljoner kronor vilket är något
högreän de senasteårenmen underdenbeslutadeinvesteringsbudgeten
för året(856 mnkr).
Bedömningenär att kommuneninte klarar att investerasåmycket mer än runt 700 miljoner
kronor i dagsläget.
Investeringarnahar underperiodeninte kunnatfinansierasmed egnamedelutanalla
investeringarhar behövtlånefinansierats.
Detta hänger sammanmed att resultatetför första
tertialetär lågt vilket innebäratt det inte finns något driftöverskottatt finansiera
investeringarnamed. För helåretbedömsatt cirka 35 % av investeringarnakan finansieras
med egnamedelmedan cirka 65 % behöverlånefinansieras.
Investeringsprognos 2019
Investeringsb
udgeten2019uppgårtill 856,0miljoner kronor. Investeringsanslag
överfördafrån tidigareår uppgårtill 1 667,7miljoner kronor, vilket gör att
investeringsbudgeten
totalt uppgårtill 2 523,7miljoner kronor 2019.
Nettoinvesteringarna
uppgårefter första tertialettill 188,4(190,0)miljoner kronor.Prognosen
för helåretuppgårtill 728,9miljoner kronor vilket kan jämförasmed utfallet 2018 som
uppgicktill 660,9miljoner kronor. Det skulle alltsåinnebäraen ökning med 68 miljoner
kronor.
Prognoseninnebäratt det vid åretsslut skulle återstå1 794,8miljoner kronor av ej förbrukade
investeringsmedel.
Det skulle innebäraatt ej förbrukadeinvesteringsmedel
ökar med91,8
miljoner kronor under2019.
Internlåneramen2019uppgårtill 31,7 miljoner. Till och med april månadär inget internlån
beviljat. Underresterandedel av 2019 förväntasett antalbeslutom internlån.Prognosenär att
18,2 mnkr av internlåneramenkommeratt förbrukas.

Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens

verksamhetsområde

Stadsbygg
nadsnämnden
har 2019en investeringsbudget
på 252,2miljoner kronor.
Investeringsbudgeten
från tidigareår är 505,6miljoner kronor. En uppskattningär att 182,1
miljoner kronor av dessakommeratt förbrukasunderåret.
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De investeringsmedel
som gäller större investeringsprojekt(över 20 miljoner kronor) som inte
kommeratt förbrukasunderåretär Inre hamnenkajer, Storbronnorraoch södrasidan,Birsta
infrastruktur,Kaj Selångersån,
Sundsvallsstenstad/vardagsrum,
Kommundelslyftet,
Kollektivtrafikprojekt, Gatoroch vägari anslutningtill E4, Industispårbangårdenoch
Logistikparken.
Investeringsbehovet
är i snitt cirka 150 mkr/år utslagetpå en längretidsperiodoch med
skiftningarmellanårenberoendepå tyngdpunktenav storaprojekt. Investeringsbehovet
är
löpandeoch kontinuerligtoch omfattaråtgärderi de kommunalaanläggningarnasom till
exempelvägar,broar,kajer, parker,skog,kollektivtrafik samtupprustningav stadsdels
- och
kommundelscentra.
Prognosenför åretsinvesteringaruppgårtill 182 mnkr av åretsbudgetpå 252 mnkr. De
budgeterademedlenfrån föregåendeår som inte är förbrukadekommerdärför att fyllas på
med 70 miljoner kronor i år. Det berortill stor del på nedanstående
investeringsprojekt:
Inre hamnen, kajer (inkl. Södra- och Finnka jen)

Rosenborgskajen
påbörjadoch blir klar under2020.

Kaj Selångersån(f.d. Teatersträckan)

Avvaktar Resecentrum

Storbron kajupprustning
Kommundelslyftet

Påbörjasnär storbronär klar, tidigasthösten2020
Omtagpå grund av kostnadsskäl(Bosvedjan,
Nacksta)

Kollektivtrafik
Gator och vägar

ProjektHållplatsstenstanuppskjutentill 2020 på
grundav kostnadsskäl
Kvarståendemedelför bland annatväg 562

Industrispår

Kommerigångtidigast2020

Investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Drakfastigheter
Budgetför förvaltningsfastigheter
uppgårtill 506,3miljoner kronor för 2019.Av budgeten
avser299,3miljoner kronor investeringarenligt tidigarebeslut.
Drakfastigheterförutsättsgenomförainvesteringar inom den ekonomiskaoch tidsmässigaram
som framgårav kommunfullmäktigesfastställdainvesteringsbudget
med investeringsplanför
de kommandeåreni gällandeMål och resursplan.
Underperioden2020-2022 pendlarden budgeteradeinvesteringsnivånför
f örvaltningsfastigheter
mellan 488 miljoner kronor och 41 miljoner kronor beroendepå
variationi prioriteringarav satsningarpå förvaltningsfastigheter.
För 2019prognostiseras
ett utfall med 470,0miljoner kronor för förvaltningsfastigheter.Den
totala återstående
och oförbrukadeinvesteringsvolymenbedömsdärigenomuppgåtill 1 033,5
miljoner kronor vid åretsslut.
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Av densammanlagda
budgetavvikelsenutgör cirka 25 % beställdaåtgärder/avropade
medel
från totalabudgetramen.Resterandeavvikelsercirka 75 % ej förbrukadeinvesteringsmedel
mot budgetramenhärrörfrån projekt som ännuinte har beställtsoch ej heller avropatsfrån
budgetramen.För närvarandehanterascirka 70 pågåendeprojekt.
Någraav de störrepågåendeprojektenär:
Ombyggnation,tillbyggnation och
nybyggnationav Vibackeskolan

Projektetpågåri etapperoch planerasvara klart
2021.

Ombyggnation,tillbyggnad av Skönsmons
skola
Ombyggnation,tillbyggnad av Södermalms
skola
Nackstaskolanombyggnad

Projektet planerasvara klart 2020

Geijersförskola nybyggnad

Projektetplanerasvaraklart 2020

Projektetplanerasvaraklart 2021
Projektetplanerasvaraklart 2020

Koncernstaben
Utfallet för investeringarnajanuari-april uppgårtill -0,2 miljoner kronor. Koncernstabenhar
en total investeringsbudget
på 174,1miljoner kronor, varav123,6miljoner kronor är
överfördainvesteringsmedel
från tidigare år. Då ingår ett anslagför eventuella internlånpå
30,7 mnkr. Prognosenär beräknad till ett helårsutfallmed 29,6 miljoner kronor vilket innebär
en avvikelsemed144,5miljoner kronor av investeringsmedel
som inte kommeratt förbrukas.
Arbetetmed att byggaett nytt Resecentrumvid järnvägsstationen
har påbörjats.Det är SKIFU
som bygger,så endasten mindredel av budgeteradeinvesteringsmedel
kommeratt förbrukas.
Medfinansieringav Tunadalsbanan
kommeratt utbetalasunder2019.Inga medelför
parboendegaranti
har förbrukatsunderåret. Prognosenför hela åretuppgårtill 54,5 miljoner
kronor.
Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %

Januari april 2019

Januari april 2018

Helår
2018

Helår
2017

Soliditet exklusive pensionsåtagande

21,3

23,0

22,4

24,6

Soliditet inklusive pensionsåtagande

4,7

4,9

5,8

6,3

Soliditetenär ett mått på den finansiellastyrkan,det vi l l sägahur stor andelav tillgångarna
som finansierasmedegetkapital. Soliditetenär ett riktmärkepå kommunensekonomiska
stabilitet på längresikt.
Soliditeten inklusive pensionsåtagandet
har ökat de senasteåren,menminskade2018och
kommerfortsätteratt minska2019.Anledningenär det negativaresultatsom kommunen
uppvisarsamtidigtsom balansomslutningen
ökar då kommuneninvesterarkraftigt.
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Kommunensmålsättningär att soliditeten2020 skauppgåtill minst 9 procent,vilket blir svårt
att uppnå.För att kunnauppnåen soliditet i linje medmålet måsteresultatenunder2019och
2020 uppgåtill cirka 550 miljoner kronor vilket är 275 miljoner kronor per år. Det är knappast
sannoliktatt kommunenkommeratt nå dessaresultatnivåer.Det prognostiserade
resultatetför
2019 uppgårtill -35 miljoner kronor och resultatetför 2020 är budgeterattill 125,8miljoner
kronor.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

Utfall/prognos

4,0%
3,0%

Mål

2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diagram:Soliditet inklusive pensionssk
uld 2013-2020

Om manjämför Sundsvallmed kommungruppenstörrestäder1 såär Sundsvallssoliditet
inklusive pensionsåtagande
väldigt låg. Kommungruppenhar ett ovägt snitt på 28,7 procent
2018 vilket är drygt 20 procentenheter
högreän Sundsvall.
Likviditet
Likviditet
Kassalikviditet, %
Balanslikviditet, %
Betalningsberedskap,

%

Finansiella nettotillgångar, mnkr

Januari april 2019
164

Januari april 2018
141

Helår
2018
147

Helår
2017
138

192

165

169

174

157

144

170

155

-2 319,4

-1 961,0

-2 153,7

-1 704,5

Likviditeten visar kommunensbetalningsförmåga
på kort och lång sikt. Kommunenhar god
kassalikviditet,det vill sägabetalningsförmåga
på kort sikt och balanslikviditet,det vill säga
betalningsförmåga
på lite längresikt.
En likviditet över 100 procentär önskvärtoch kommunenhar en god likviditet. Likviditeten
pendlarlite upp och ned beroendepå hur kassaflödetser ut just vid balansdagen
menligger
ändåstadigtöver 100 procent.

1

Kommunermedmer än 50 000 invånarevaravmer än 40 000 bor i den störstatätorten
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Betalningsberedskapen
uppgårtill 157 procentav de skuldersom förfaller inom tolv månader
vid årsskiftetvilket innebäratt måletuppnås.Kommunenarbetaraktivt med att tillse att
betalningsberedskapen
är god genomgod framförhållningoch aktiv likviditetshantering.
I diagrammetnedanredovisasbetalningsberedskapens
utvecklingunderde senasteåren.
Målet har tidigarevarit att ligga över 80 % men har höjts eftersomdet bättremotsvararen god
ekonomiskhushållningenligt kommunensdefinition.

200%
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0%

Målnivå

De finansiellanettotillgångarna,det vil l sägaomsättningstillgångar
och finansiella
anläggningstillgångar
minus,kort och långfristigaskulderhar ökat med drygt 160 miljoner
kronor sedanårsskiftet.Orsakentill dettaär framförallt att kommuneninte kan egenfinansiera
investeringarnautan att de behöverlånefinansieras.
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad,

%

Räntebärande skulder i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag, %

Januari april 2019

Januari april 2018

Helår
2018

Helår
2017

46,0

37,7

41,1

31,9

Skuldsättningsgraden
uppgårper sistaapril till 46 % men prognosenär att den kommeratt
sjunkafram till årsskiftetmedcirka 6 procentenheter
till drygt 40 %. Detta berorpå den
planeradeavvecklingenav KommungarantiSkandinavienAB. Nivån är än sålängeen bra bit
underden maximalnivå som kommunfullmäktigehar bestämtsom finansiellt mål fram till
2020.Efter 2020 skaskuldsättningsgraden
minskaför att 2030 varanere på 20 %.
Bedömningenjust nu är att skuldsättningsgraden
kommeratt ligga under60 % vid årsskiftet
2020. Det finns dock en betydanderisk att skuldsättningenkommeratt fortsättaöka efter
2020 och att det därmedkommeratt varasvårt att nå målet 2025om en skuldsättningsgrad
på
35 %.
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Diagram:Skuldsättningsgrad
2012-2022,utfall och prognos

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
Avvikelse budget/utfall, drift, %
Avvikelse budget/utfall, investeringar antal

Januari april 2019
2,4

Januari april 2018
5,0

Helår
2018
3,3

Helår
2017
0,8

0

0

>0

>0

Budgetavvikelsenför verksamhetens
nettokostnaduppgårtill 34,0 miljoner kronor eller 2,4 %
vilket är långt över målet.Prognosenför helår är en avvikelsepå 2,1 %. Den högaavvikelsen
indikerarpå att budgetensom styrinstrumentfungerardåligt och att delarav budget- och
styrningsprocessen
bör sesöver.
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Pensionsåtagande
Pensionsåtagande, mnkr

Januari april 2019
363,7

Januari april 2018
325,3

Helår
2018
346,7

Helår
2017
292,5

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

2 153,1

2 230,0

2 141,0

2 221,7

71,3

55,4

160,3

167,4

Totala förpliktelser för pensioner

2 588,1

2 610,7

2 647,0

2 681,6

Återlånade medel

2 588,7

2 610,7

2 647,0

2 681,6

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunenstotala pensionsförpliktelserfortsätteratt minskaoch kommeratt göraså
framöver.Orsakenär att denstorapostensom finns redovisadsom ansvarsförbindelse
nu har
högreutbetalningarän värdeökningenför pensionsåtagandet.
Bedömningenär att
ansvarsförbindelsen
i sin helhetkommeratt vara noll år 2050.
Avsättningenökar dock vilket framförallt berorpå att fl er personertjänar över det såkallade
tröskelvärdetvilket innebäratt kommunenbehövergöraavsättningför en del av deras
pensioner.Dessutomhar tidigareberäkningarvarit lite felaktigaeftersomvissatyper av
pensionerhar redovisatssom ansvarsförbindelse
menbordeha redovisatssom avsättning.
Dettaär justerati december2018.
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Finansiell analyskoncernen
Resultat och kapacitet
Kommunkoncernenvisar ett negativtresultatsom uppgårtill -35 miljoner kronor för första
delåret2019 i jämförelsemed sammaperiodföregåendeår som visadeett resultatpå -107
miljoner kronor. I första delårsrapporten
föregåendeår påverkadeskommunkoncernens
resultatkraftigt av högakostnadervilka var relateradetill den strängavintern medmycket
snöröjning,ökadeuppvärmningskostnader
och utmaningari produktionsprestanda
med blött
bränslehosSundsvalls Energi.Därför är resultatetför koncerneninnevarandeår betydligt
bättrei jämförelse.Samtidigtär kommunkoncernens
resultatfortsattnegativtoch speglardet
negativaresultateti kommunenoch därmedden storaekonomiskautmaningsom råderhos
Sundsvallskommun.Detaljeradebeskrivningarfinns underavsnittetFinansiellanalys
kommunen.
Stadsbackenkoncernen
redovisarett positivt resultatför periodensom uppgårtill 85,0
miljoner kronor vilket är en förbättringjämfört med föregåendeår med 11,0 miljoner och ett
bättreresultatän budgetmed sammabelopp.
Resultat före skatt , mnkr

Januari -april
2019

Kommunen

Prognos
2019

-121,4

-35,0

Stadsbackenkoncernen

85,0

114,7

Medelpads räddningstjänstförbund

-0,3

-1,1

Scenkonst i Västernorrland AB

-2,5

-0,6

Norra Kajen -koncernen
Svenska kommunförsäkring

AB

-1,8

-0,3

30,4

10,4

Värt att noteraär att i resultatetför SvenskakommunförsäkringAB finns en orealiseradvinst
på 35 miljoner kronor i bolagetsaktieinnehavvid värderingtill verkligt värde.Bolaget
förväntarinte att dennahögamarknadsvärdering
bibehållstill åretsslut och redovisardärför
en lägreprognos.EnbartSundsvallskommunsandelpå 26,9 procenträknas in i
kommunkoncernresultatet.
Prognos 2019
Koncernensprognosär beräknadtill 63,1 miljoner kronor vilket är lågt i jämförelsemed
någraår tillbaka. Även här vägerdennegativaprognoseni kommunentungt. Stadsbacken
koncernensprognosticerade
resultatär 6,1 miljoner bättreän budgetvilket främstkan
förklarasav en prognosförbättringi Mitthem med 6,3 miljoner kronor. Ett ökat värdepå
bolagetsfastighetsinnehav
prognosticerasförbättraresultatetmed 5,9 miljoner kronor.
Soliditet
Soliditetenär ett mått på denfinansiellastyrkan,det vill sägahur stor del av tillgångarnasom
finansierasmed egetkapital. Vid bokslutet2018uppgick soliditetentill 21,6 procentför
koncernensom helhet.Vid delårsboksluteti april 2019ligger soliditetenkonstantpå 21,6
procent.Jämförtmed april 2018är dettadock en nedgångdå den var 23,0 procent,vilket är en
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bättrejämförelsemedtankepå säsongsbetonade
olikheter.Soliditetenvisar alltsåpå en
fortsattsjunkandetrend.Soliditetenär låg i förhållandetill jämförbarakommuner.
Om pensionsåtagandet
räknasin uppgårsoliditetentill 6,8 procentvilket är en liten minskning
jämfört medårsskiftetmed 0,6 procentenhet.I sammaperiodföregåendeår var soliditeten7,0
procent.
I takt med att pensionsåtagandet
minskarkommersoliditetenöka, mennivån är för låg.
Målsättningenbör vara att öka soliditetenmed minst 1,5 procentenheter
per år.
Risker
I kommunkoncernen
finns affärsriskeri Stadsbackenkoncernen
som kan påverkaresultatet.
SundsvallEnergiAB är mycket beroendeav temperaturen.Bolagetbudgeterarutifrån
förutsättningarför ett normalår,menstoraavvikelseri temperaturenkan innebärastor
resultatpåverkan
för bolagetoch därmedävenkoncernensresultati sin helhet.
I övriga bolaginom Stadsbackenkoncernen
bedömsaffärsriskernasom låga.SKIFU AB
planerar att fortsätta med att genomföraunder kommandeår stora investeringar för att
utveckla fastighetsbeståndetoch förbättra förutsättningarnaför att bedriva verksamhet i
kommunen.Investeringarnamedför ocksåökade risker för koncernenäven om riskerna
bedömssom begränsadedå fastigheternaanpassastill hyresgästernasbehov och
hyresavtalenåterspeglarde investeringar som görs. Mitthems investeringari nya
fastighetermedföratt bolagetstärkersin position på den lokala fastighetsmarknaden
men
medförocksåfinansiellarisker, i synnerhetom vakansgraden
ökar i betydandeutsträckning.
A rbetet med en ny logi st ik park bedri vs av Sundsval l L ogi st ik park A B. Eftersomproj ektet
är beroende av både statl i ga besl ut och i nvesteri ngsbesl ut av SCA gör det att bolagetinte
har full kontroll över processen. Byggnationav Bergsåkerstriangeln
påbörjades2018 och
Maland/Tunadalsspåret
byggstartär planeradtill 2020/2021.Logistikparkenberäknaskunna
tasi drift 2022.
Den finansiellarisken inom Stadsbackenkoncernen
bedömsocksåvaralåg då störredelenav
upplåningensker genomkommunensinternbank.
Riksdagenhar beslutatom en begränsadavdragsrättför räntekostnader
medeffekt från och
med 2019.Med nuvaranderäntenivåerbedömsinte begränsningen
få någralöpande,negativa
konsekvenserför dotterföretagen.Stadsbackens
moderbolagkan drabbasav högre
skattekostnader
men översyngörsmedmålsättningatt undvikahögreskattekostnader.
Investeringar i koncernen
Stadsbackenkoncernen
prognostiseraratt redovisainvesteringarsom uppgårtill 925,5
miljoner kronor under2019.Det är en ökning med 93,6 miljoner kronor jämfört medbudget
för 2019.StörstaavvikelsernaplanerarSKIFU (44,8 milj onerkronor) och SundsvallVatten
(30,9 miljoner kronor) att göra.Förklaringentill avvikelsernaär främst att SKIFU beslutat
investerai en tillbyggnadoch nybyggnadpå fastigheteni Sköle i Matfors med40,0 miljoner
kronor som inte var budgeterad.Sundsvall Vattenplanerarnyinvesteringarutöverbudgetmed
31,1 miljoner kronor avseendeSundsvallskommunsfortsattautveckling.
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Medarbetare
Sundsvalls kommun som arbetsgivare
För att Sundsvallskommunskafortsättautvecklaskrävsdet att vi möterdagensoch
framtidenssamhällsutmaningar
med ett öppetförhållningssätttill det som är nyskapandeoch
annorlunda.Genomett helhetstänkande
i kommunorganisationen
hjälpsvi åt för att hela
Sundsvallskaväxaoch utvecklas.För att behålladagensanställdaoch locka nya medarbetare
i framtidenmåsteSundsvallskommunvaraen aktiv och attraktiv arbetsgivare.Personaleni
Sundsvallskommunskaerbjudasen stimulerandearbetsmiljö,godaanställningsvillkor,bra
utvecklingsmöjligheteroch kunnakännastolthetöver det utfördaarbetetoavsettvar i
organisationenmanarbetar.

Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro närmar sig riksgenomsnittet
Sundsvallskommunsarbeteför att lyfta arbetsgivarfrågorna
och minskasjukfrånvaronhar
gett resultat.Påtvå år har Sundsvallskommun minskatsin sjukfrånvarofrån 9,7 procenttill
7,5 procent.Kommunenssjukfrånvaroblandkvinnor och män skavara högsti nivå med
riksgenomsnittetför kommunerår 2020,ett mål som nu är inom räckhåll.År 2022 skärps
målet,då skasjukfrånvaronbland kvinnor och män varai nivå med jämförbarakommuner.

Diagram: Sjukfrånvarokommunaltanställdatotalt, (%), tabell N00090,via kommun- och landstingsdatabasen
Kolada,www.kolada.se
.
Ovägt medel.Den totalasjukfrånvarotiden, ackumuleradunderåret,som andel(%) av dentillgängliga ordinariearbetstiden.Avser samtlig
kommunaltanställdpersonal.Datasammanställsav Sverigeskommuneroch landstinggenomdenobligatoriskasjukfrånvaroredovis
ningen.
Riksgenomsnitt2019är tillgängligt via Koladav.11 2020.

Underåretsförstamånader2019har den totalasjukfrånvaronminskatmarginellt, och det är
den långasjukfrånvaronsom har minskat.Korttidsfrånvaronär oförändrad.
Arbetetmed att minskasjukfrånvaronfortsättergenomutvecklingav kommunens
grundstruktureroch främjande,förebyggandeoch efterhjälpandeinsatser.Fokusligger på
systematisktarbetsmiljöarbetesamtinsatserför att förebyggasjukfrånvaro, men ävenpå att
Sundsvallskommun har redovisaten för hög sjukfrånvaro.Det beror på ett systematisktfel i Heromasom kommer att rättas från och med den
1 juli 2019.Feletbehöverrättas för att Sundsvallskommun ska följa SKLsrekommendationerom hur sjukfrånvaroska definieras,beräknasoch
redovisasutifrån lagen(1997:614)om kommunal redovisning.Rättelsenberäknasi nnebäraatt sjukfrånvaronär cirka 0,6 procentenheterlägre
än vad som tidigare redovisatsför en 12 månadersperiod för hela Sundvallskommun. Mer information finns i ärendeKS-2019-00268.
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samordnainsatserför de somredanhar blivit sjuka.Enhetligastrukturer,arbetssättoch
tillämpningarhar tagits fram för att våra cheferska ageralika och det arbetetfortsätter2019.
Alla cheferhar erbjuditskunskapom hur de ska ageraom någonav derasmedarbetareblir
sjuk. Ett prioriteratområdehar varit att upprättaplanerför alla långtidssjukskrivna.Nästa
fokusområdeär insatserför att minskakorttidsfrånvaron.

Total sjukfrånvaro i Sundsvalls kommun i procent (%), rullande 12 månader

Förklaring:Utfallet till och medapril 2019 är preliminärtoch kan kommaatt förändras.Utfallet baseraspå utfall
till och medmars2019.

Sjukfrånvaronhar minskatmarginelltför kvinnor. Mänssjukfrånvaroär oförändrad.Utifrån
åldersgrupperhar den störstaminskningenskettför medarbetaresom är 50 år och äldre,i
övriga åldersgrupperär minskningenmarginell.
Sjukfrånvarons utveckling månadsvis i %, rullande 12 månader

Diagram: Rullande12 månader.Startnivåjan 2018-dec 2018.Utfallet för perioden maj 2018-april 2019är preliminärtoch baseraspå
föregåendeperiodsutfall. Via Servicecenterlön och pensionsmånadsstatistik.
Långtidsfrånvarooch korttidsfrånvaroär i % av planerad
ordinariearbetstid.Korttidsfrånvaroär upp till 59 dagar.
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Intern kompetensförsörjning
Sundsvallskommunhar en stor utmaningframför sig när det gäller intern
kompetensförsörjning
. Det är en utmaningsom vi delarmedSverigesövriga kommuner.
Under2018 inleddesett kommungemensamt
arbetedär varje förvaltning arbetatriktat medatt
kompetensplanera
för ett kritiskt bristyrkeoch för en nyckelkompetensenligt ett gemensamt
metodstöd.Ambitionenmeduppläggetår 1 (2018) var att få en tydlig bild av kommunens
mestkritiska bristyrkenoch nyckelkompetenser
med konkretahandlingsplanerdärtill. Arbetet
har resulterati en tydligare bild av förvaltningarnaskompetensbehov
per bristyrke.Utifrån
dettafastställdesHandlingsplanför kompetensförsörjning
2019-2021,som äveninkluderar
arbetsgivarvarumärket.
De aktivitetersom prioriterasgemensamtför kommandeår redovisasi
handlingsplanenoch inriktar sig till störstadelenpå stöd och samordningkopplattill
bristyrken.Handlingsplanengenomförs,följs upp och vidareutvecklasunderåret inför 2020.
Antal medarbetare
Av 7 880 anställdamed månadslönär 7 200 tillsvidareanställda.Av de tillsvidareanställdaär
andelenkvinnor 82 procentoch andelen män 18 procent.

Månadsavlönadeper
förvaltning
Kommunstyrelsekontoret

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal totalt

Apr 2019 Dec 2018 Dec 2017 Apr 2019 Dec 2018 Dec 2017 Apr 2019 Dec 2018 Dec 2017
639

666

615

35

33

39

674

699

654

Barn och utbildning

2 952

2 964

2 991

405

393

382

3 357

3 357

3 373

Socialtjänsten

2 947

3 032

3 047

144

151

164

3 091

3 183

3 211

Kultur och fritid

252

268

252

34

33

36

286

301

288

Stadsbyggnadskontoret

156

152

152

8

9

6

164

161

158

FAVI

186

208

198

46

48

42

232

256

240

Miljökontoret

34

36

33

3

1

5

37

37

38

Lantmäterikontoret

21

22

23

0

0

1

21

22

24

Överförmyndarkontoret

13

14

11

5

0

4

18

14

15

7 200

7 362

7 322

680

668

679

7 880

8 030

8 001

Totalt

Tabell: Statistik perapril 2019via servicecenter
LoPrapport”Anställdaperförvaltning”, uttag har skett 2019-05-07.
Kommunstyrelsekontoret
bildadesi januari2018och bestårav koncernstaben,
Servicecenter
ochDrakfastigheter.Siffrornaföre 2018är en
summering av de tre tidigareförvaltningarna.Antal årsarbetareredovisasi sambandmedårsredovisning
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Nämnder
Kommunstyrelse
Grunduppdrag
Av kommunallagenssjättekapitel framgåratt kommunstyrelserna
har en särställningi
Sverigeskommuner.Särställningenbeståri att styrelsenska leda och samordnaförvaltningen
av kommunensangelägenheter,
och ävenha uppsiktöver övriga nämndersverksamhet.
Kommunstyrelsenhar ocksåett särskiltansvarför att uppmärksamtfölja frågor som kan
påverkakommunensutvecklingoch ekonomi.Kommunallagenfastställerocksåatt
kommunstyrelsenär beredandeorgantill kommunfullmäktige.Kommunstyrelsekontoret
är
kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation.
Sammanfattande bedömning av prognos för måluppfyllelse grunduppdragen
Kommunstyrelsen har tio mål för grunduppdraget 2019

Prognos

Mål G1. Sundsvallskommunhar god ekonomiskhushållning- en ekonomii balans

Mäts delår.
Uppnåsej 2019
Mäts delår.
Uppnåspå sikt.
Mäts årsvis.

Mål G2. Sundsvallskommunär en attraktiv arbetsgivaremedenhetligatillämpningaroch processer.
Mål G3. Verksamhetens
administrationär effektiv.

Risk att mål ej nås

Mål G4. Verksamhetenhar en rättssäkerärendehantering
av hög kvalitet.

Mäts årsvis.
Risk att mål ej nås

Mål G5. Sundsvallskommunnyttjar digitaliseringensmöjlighetergenom:
att prioriteraoch samordnautvecklingför att uppfylla beslutadmålbild för digitaliseringgenom
systematisktinformationssäkerhetsarbete.
Samtgenomatt skapaförutsättningarför
digitaliseringav kommunensförvaltningsfastigheter.
Mål G6. Sundsvallskommunär en kommunikativ organisationmedkommunikativaledare.

Mål för intern service (Drakfastigheter och Servicecenter)
Mål G7. Tillhandahållaändamålsenliga
lokaler somär kostnads- och energieffektivaoch klimatsmarta
lokaler.
Mål G8. Ekonomi i balans.
Mål G9. Nöjd kund.
Mål G10. Delaktigaoch engagerade
medarbetare(kvinnor och män).

Mäts årsvis.

Mäts delår.
Uppnåspå sikt.

Mäts delår.
Uppnås2019.
Mäts delår.
Uppnås2019
Mäts årsvis.
Mäts delår.
Uppnås2019.

Med bakgrundav de verksamhetsrelater
adeutmaningarsom finns inom huvudsakligen
socialförvaltningensåär bedömningenatt det finansiellamålet om ett resultatpå 3 % av
skatteintäkter/statsbidrag
inte kommeratt nåsunder2020-2021.
Bedömningenär att målet om att Sundsvallskommunär en attraktiv arbetsgivaremed
enhetligatillämpningaroch processerkommeratt uppnåspå sikt.
För måleteffektiv administrationfinns 2019 18 aktiviteterav dessaär 3 aktiviteter gröna
(Klar) och 11 aktivitetergula (Pågår)samt3 aktiviteterröda(Ej påbörjade).
Exempelpå aktivitetersom genomförsunderverksamhetsåret
för att uppnåen effektiv
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administrationär medverkai arbetetmed införandeav E-arkiv och utvecklabokningsformulär
för resebeställningpå Inloggad.Målet följs upp i sambandmed årsrapportering.
Exempelpå aktivitetersom genomförsunderverksamhetsåret
för att verksamhetenskaha en
rättssäkerärendehantering
av hög kvalitet är att utvecklaärendehandboken
innefattande
kommunsekreterarrollen,
mallar för ärendeberedning,
delegation,att-satser med mera,
personalärenden,
försättsbladmedmera.Målet följs upp i sambandmed årsrapportering.
Arbetetmed strukturför att främja digitaliseringensframfart samtarbetetmed
informationssäkerhet
kommeratt intensifierasunder2019.Underperiodenjanuaritill april
har strukturoch processbeskrivningar
för utvecklingsaktivitetertagits fram. Uppföljning av
måluppfyllelsegörs i sambandmedårsrapportering.
Målet är att Sundsvallskommunär en kommunikativorganisationmedkommunikativa
ledare.För att bidra till ett Sundsvallsom håller ihop och till att Sundsvallskavaraen
attraktiv kommunhar vi i uppdragatt ta fram strategioch handlingsplanför marknadsföring
av Sundsvallskommunoch varumärketSundsvall.Rapporteringav måluppfyllelsesker vid
åretsslut.
Drakfastigheterär denverksamhetsom ansvararför kommunensfastighetsförvaltning.
Verksamhetens
uppgift är att tillgodoseförvaltningarnasbehovav lokaler. Drakfastigheter
tillhandahållerserviceinom tjänsteområdetlokalförsörjning(fastigheterinkl. städservice)
.
Målet bedömsuppnås2019.Indikatorernasmålnivåerförväntasuppnåsvid åretsslut.
Kommunhyranhar för respektiveverksamhetsområde
anpassats
till önskadenivåergenom
hyressättningvid åretsbörjan.Energiförbrukningenhar för respektiveverksamhetsområde
anpassats
till önskadenivåer genompågåendearbetemed energieffektiviseringsåtgärder.
Där
har dock utfallet viss variationberoendepå i vilken prioritetsordningåtgärdernagjorts.
Servicecenterskatillhandahållatjänsterav allmän och gemensamkaraktärsommotsvarar
användarnas
behov.Servicecenteretableradesi syfte att skapastörstamöjliga koncernnytta.
Nämndernaär ålagdaav fullmäktige genomderasreglementenoch kommunensbolagär
genomägardirektivålagdaatt använda servicecenterför internatjänster. Totalt setthar
verksamhetens
åtgärderavseendeuppföljning och kostnadskontrollgett resultat.Jämförtmed
sammaperiod2018 är resultatet4,8 miljoner kronor bättre,jämfört medbudget2019 för
periodenär resultatet 3,8 miljoner kronor bättre.Bedömningär att verksamhetenär i linje
med budgeteratresultat(0) för helåretoch därmedatt indikatornför målet kan uppnås.
För de mål som bedömsvid delår är bedömningenatt tre mål uppnås2019.Målet om att
Sundsvallskommunär en attraktiv arbetsgivaremed enhetligatillämpningaroch processer
bedömsnåspå sikt, lika såmålet om att Sundsvallskommunär en kommunikativ
organisationmed kommunikativaledare.
Tre av målenför den internaservicen,mätsvid delåroch bedömsuppnås2019.Målet Nöjd
kund mätssenareunderverksamhetsåret.
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Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
Infrastruktur
Näringslivsverksamhet
Miljö och hälsoskydd
Räddningstjänst
Kollektivtrafik/färdtjänst
Övrig kommungemensam vht
Intern service
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

Budget
2019
-741,1
-6,1
-41,7
-0,6
-101,8
-160,5
-382,2
-3,9
-15,5
-28,7

Budget
jan -apr 2019
-277,0
-2,0
-13,9
-0,2
-33,9
-53,5
-127,5
-31,2
-5,2
-9,6

Utfall
jan -apr 2019
-193,1
-4,2
-11,5
-0,4
-33,3
-52,4
-50,3
-32,3
2,0
-10,9

Utfall
jan -apr 2018
-220,9
-3,2
-9,9
-0,3
-33,7
-53,9
-43,1
-60,6
-5,4
-10,8

Prognos
2019
-631,2
-6,4
-41,7
-0,7
-102,4
-153,5
-270,2
-12,0
-15,5
-28,8

Budget
avvikelse
109,7
-0,3
0,0
-0,1
-0,6
7,0
112,0
-8,1
-0,1
-0,1

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Utfallet för kommunstyrelsekontoret
är som helhet54,5 miljoner kronor för perioden.
Avvikelser jämförelsemed fjolåret har verksamhetensom helhethögreintäkterför perioden
samtnågothögrepersonalkostnader
och lägreövriga verksamhetskostnader.
Den främstaavvikelsenfinns för övrig kommungemensam
verksamhetsom redovisaren
avvikelse med 77,7 miljoner kronor för perioden,och prognostiseras
till ett överskottom
112,0miljoner kronor för hela året.Totalt prognostiseras
ett överskottmed 109,7miljoner
kronor för hela året.
Koncernstaben
Den totalaprognosenför koncernstaben
är beräknadtill ett överskottom 118,1miljoner
kronor 2019.Kommunstyrelsens
centralabudgetanslagkommerävenunder2019att kunna
redovisaett överskott.Bedömningenär att cirka 112,0miljoner kronor av de centrala
anslageninte behöverförbrukas.Orsakenär bland annatkompensationför ökadehyror som
inte har förbrukatstill nämnderna,då investeringarnainte har hunnit genomförassom
planerats.I prognosenhar hänsyntagits till att flera osäkerhetsfaktorer
fin ns, bland annatför
ofördeladebesparingarmedsjukfrånvaro(30 mnkr) och effektivareanvändningav ramavtal
(15 mnkr) samtavkastningskravpå Servicecenter(20 mnkr), och att dessainte kan fördelasut
underåret.
I prognoseningår ocksåatt verksamhetenKollektivtrafik kommeratt redovisaett överskottpå
7 miljoner kronor enligt den slutavräkningför 2018 som kommunenerhållit från
Kollektivtrafikmyndigheten.Dessutomingår att kommunstyrelsens
anslagför kompensation
till socialnämndenför verksamhetsk
ostnaderinom nya boendenredovisarett underskottmed
4 miljoner kronor. Dettaefter att anslagöverförtsför Heffnersgårdensom startatupp
verksamheteni februari/mars2019.
Återbetalningav ersättningför köp enligt ramavtalberäknasävengenerera4 miljoner kronor
högreintäkterän budgeterat.
Drakfastigheter
Drakfastigheterredovisarefter april månadett resultatpå -27,4 miljoner kronor och en
prognospå -8 miljoner kronor. Den negativaprognosenpå 8 miljoner kronor berori huvudsak
på kostnaderf ör markskötselsamtsaneringoch rivning.
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Efter april månadredovisarverksamhetenett resultatpå -27,8 mnkr vilket med beaktandeav
den normalavariationeni utfall är ett resultatinom plan (periodiseradbudget-22,9 mnkr).
Nettoavvikelsenmot periodiserad budget(-4,9 mnkr) beståri huvudsakav följandedelar:
Verksamhetens
intäkter: är lägre (4,1 mnkr) än periodiseradbudgettill följd av tidsförskjutningarav
vissahyror.
Personalkostnader
: är lägre(1,2 mnkr) än periodiseradbudgetberoendepå tidsförskjutningari
tillsättning av vakantatjänster.
Verksamhetens
övriga kostnader: är högre(4,9 mnkr) än periodiseradbudgetfrämsttill följd av yttre
markskötsel(snörelaterade
kostnader)och rivnings- och saneringskostnader.
Avskrivningar& internränta: är lägre(2,9 mnkr) än periodiseradbudgetberoendepå tidsförskjutningar
i aktiveringav färdigställdainvesteringsobjekt.

Den samladeprognosbedömningen
är ett resultatpå -8,0 miljoner kronor genomutvecklingen
inom två svårpåverkbara
områden:
Ytt re markskötsel-6,5 miljoner kronor p.g.a.stor volym snörelaterade
kostnader
jämfört medbudgeteradnormalvinter
Saneringoch rivning -13,5 miljoner kronor på grund av stor volym saneringoch
rivning i sambandmed byggprojektsamttillkommandenya regler om att dessa
kostnader skabelastaresultatet
Dessanegativaposterskatill viss del täckasupp av en effektiviseringinom
verksamhetsområdet
på 12,0 miljoner kronor.
Servicecenter
Resultatetför januari-april för servicecenterär minus 0,4 miljoner kronor vilket är en
förbättringmed 4,8 miljoner kronor jämfört medsammaperiodföregåendeår och samtidigt
3,8 miljoner kronor bättreän budget.
De avdelningarinom verksamhetensom visar störstavvikelseär IT, HR och Mat & Måltider.
Den störstaavvikelsennär det gäller enskildkostnadspostär livsmedel.VerksamhetenMat &
Måltider harbetarnu intensivt med menyplanering,uppföljning av avtalstrohetsamt
följsamheti beslutkring svensktkött.
Verksamhetenarbetarvidaremed att seöver avdelningarnasolika processerför att få
likartadearbetssättoch effektiv leveransvilket i sin tur ledertill sänktakostnaderför
kommunensom helhet.
Avvikelsernahar hittills inte påverkatmöjlighetenatt utföra grunduppdrageteller att uppfylla
de beslutademålen.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaronför kommunstyrelsekontoret
har ökat från 4,77 % (jan 2018-dec2018)till 5,00
% april 2018-maj 2019 men ligger mycket lägre än sjukfrånvarontotalt för kommunen(7,42
%). (Kvinnor 60,3 %, män 3,08 %). Att sjukfrånvaronhar ökat marginellt för
kommunstyrelsekontoret
som helhetbedömsfrämstberopå deninfluensaperiodsom varit
samtatt det uppståttnågranya långtidssjukskrivningar.Bedömningenär att målet om att
minskasjukfrånvaronför kvinnor och män kommeratt uppnås2019.
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Barn o ch utbildningsnämnd
Nämndens grunduppdrag
Mätningarför Barn och utbildningsnämndens
grunduppdragoch bidragtill
kommunfullmäktigesmål för behörighettill gymnasietoch andelengymnasieexamina
mäts
och utvärderasfrämstvid läsåretsslut. Detta gäller även indikatorernaför
kunskapsutvecklingen
i årskurserna3, 6 och 8. Meritvärdetför höstterminsbetygen
2018 visar
emellertiden uppgångi årskurs9 och en nedgångi årskurs8, i jämförelsemed 2017.
Resultathöjningenför hösttermineni årskurs9 synsocksåi form av en sexprocentigökning
av andeleneleversom klarat alla mål, i jämförelsemedföregåendeår2. Om dennatendens
bestårsåbordebehörighetentill gymnasietöka sommaren20193.
SALSA-värden
I börjanav 2019presenterade
SkolverketSALSA-siffror baseradepå betygsresultatfrån
sommaren2018.Åtta av Sundsvallsnio kommunalaskolor med årskurs9-eleveruppvisar
resultatsom är lägreän Skolverketsmodellberäknade
värden.Någraav dessaskolor som
ligger långt underde modellberäknade
värdena.Detta innebäratt dessaskolor har lägre
resultatän genomsnittetför alla skolenheteri riket med jämförbarelevsammansättning.
Modellentar hänsyntill andelnyinvandrade,andelpojkar och föräldrarnasgenomsnittliga
utbildningsnivå.De skolor somligger längst ifrån sinamodellberäknade
värdenhar inte
närmatsig dessaunderden senastetreårsperioden.Spridningenmellan det högstaoch det
lägstavärdetbland Sundsvallskommunalaskolor är lika stor som 2017.
Skolenhet

Föräldrarnas
genomsnittliga
utbildningsnivå
2,21

Andel(%)
nyinvandrade

Faktiskt
värde (F)

1

Andel
(%)
pojkar
51

Residual
(R=F-B)

Residual
2017

212

Modellberäknat
värde (B)
230

-18

-15

Hagaskolan

2,21

7

58

189

222

-33

-29

Höglundaskolan

2,14

12

54

203

213

-10

-3

Lidensskola
Matfors skola

2,04

0

38

215

224

-8

10

2,29

0

62

211

233

-22

-11

Nivrenaskolan

2,17

9

51

180

219

-39

-22

Stödeskola

2,29

7

50

236

230

6

3

Montessori

2,52

0

67

233

247

-15

-26

Vibackeskolan

2,3

8

48

203

230

-27

-37

Bergsåker

Tabell. SALSA-värden2018
Elevenkätresultat
Frågornai elevenkätenär framtagnaav Skolinspektionen.Sundsvallsbarn- och
utbildningsförvaltninggenomförårligenenkäteni alla kommunalaskolor, alltså äveni de som
inte väljs ut av inspektionen.Svarenpå frågor inom sammaämne bildar indexområdenmed

2

Flerflickor än pojkar uppnår alla mål. Glappetmellan flickor och pojkar är efter höstterminen2018 omkring
åtta procentenheter.
3
Samtligahöstterminsresultatgällerde kommunalagrundskolorna.
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värdenmellan ett och tio. Elevenkätenskickadesut i november2018 och svaren
presenterades
i februari 2019.
Värdetpå för elevenkätensindexområdeför elevhälsahar det senasteåretökat för årskurserna
7-9. För gymnasietär värdeti princip oförändrat.Skillnadenmellanpojkarsoch flickors
omdömenom elevhälsaär liten.
Värdetför indexområdet”studiero” har i jämförelsemed föregåendeår ökat marginelltför
årskurserna7-9, medandet sjunkit på gymnasiet(där värdetemellertid ändåär högreän
2016).Flickornai årskurserna7-9 och i gymnasietuppleverrent generelltstudieronsom
aningenlägreän vad pojkarnagör. Indexvärdenaför studierovarieraren del mellan olika
skolor och program,men ävenpå en och sammaenhetkan värdet i vissafall varierakraftigt
från år till år. Sammantaget
synsingen entydigtpositiv tendensinom dettaindexområde.
Skolledarnafår tillgång till elevenkätresultat
nedbrutnaper, skola,årskurs,klass,kön och
fråga,vilket möjliggör en detaljeradgranskningav variationeroch avvikelserpå enhetsnivå.
Sådanagranskningarkan ocksåledatill åtgärder,utifrån lokala orsaksförhållanden.
Nämndens utvecklingsarbete
När det gäller nämndensmål om undervisningens
- och elevhälsoarbetets
kvalitet, ökad
studierooch genomfördundervisningstid,såär denövergripandebilden på förvaltningsnivåi
stort settoförändradsedantidpunktenför årsrapport2018.Samtidigtpågårolika typer av
utvecklingsarbeteinom enheteroch skolområden.
Den rektorsgruppsom till sattsför att öka samsynenkring schemabrytande
aktiviteteroch
marginaleri schemaläggningen
avrapporterarsina slutsatsertill verksamhetscheferna
innan
terminensslut.
Vårensdialogsamtalmellanförskolechefer,kvalitetschefoch verksamhetscheferna
för
förskolanhar fokuseratpå kvalitetsarbeteoch dokumentation.Inom Sundsvallsgymnasium
pågårett arbetemed att systematisera
resultatanalysen,
för att utifrån en säkerställdanalys
sedankunnavidta reaktivaoch proaktivaåtgärder.
Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Barn och utbildningsnämnd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturverksamhet
Administrationoch övrigt
Politiskverksamhet

Budget
Budget
Utfall
2019 jan-apr 2019 jan-apr 2019
-2 270,8
-813,6
-849,3
-575,1
-202,9
-207,7
-1 185,2
-428,7
-454,9
-386,0
-135,2
-136,3
-29,3
-10,7
-10,9
-93,2
-35,5
-39,2
-2,0
-0,7
-0,3

Utfall
jan-apr
2018
-825,0
-200,4
-425,6
-143,9
-10,7
-43,7
-0,6

Prognos
2019
-2 330,6
-583,1
-1 213,2
-407,8
-29,3
-95,2
-2,0

Budget
avvikelse
-59,7
-8,0
-28,0
-21,8
0,0
-2,0
0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Barn och utbildningsnämnden
visar i april 2019ett underskottpå 92,4 miljoner kronor vilket
är 8,0 miljoner kronor sämreän april föregåendeår. Förvaltningensprognosför helåretär i
43

dagslägetett underskottpå 59,7 miljoner kronor. Prognosengrundasi resultatetför 2018 och
att resultatförsämringen
i jämförelsemedmars2018,5,4 mnkr, kommeratt f ortsättai samma
takt underåret.
Intäkternaför periodenär högreän föregåendeår och i nivå medackumuleradbudget.
Personalkostnaderna
är underdelåret4,5 miljoner kronor högreän föregåendeår. I
personalkostnaderna
föregåendeår finns ävenen del engångsposter,
såsom avgångsvederlag
på 3,5 miljoner kronor i jämförelsemed0,6 miljoner kronor innevarandeår.
Antalet årsarbetareinom nämndenhar minskatmed 17 personeri mars2019 i jämförelsemed
april 2018.Trendenfrån föregåendemånadsrapporter
håller i sig att antaletbehörigpersonal
minskar.Störstaförändringenär inom gruppernaförskollärareoch barnskötaredär antalet
förskollärareminskatmed 42 personeroch antaletbarnskötarehar ökat med 44 personer.
Verksamhetens
övriga kostnaderär ti ll och med april 2019 25,8 miljoner kronor högreän
sammaperiod2018.Den störstaförklaringspostentill dennaökning är skolpengtill friskolor
21 miljoner kronor (av 21 miljoner kronor avser16 miljoner kronor grundskolaoch 6
miljoner kronor gymnasium). Övriga förklaringspostertill kostnadsökningen
är: IT
kommunikation/telefoni,licenserit systemcirka 2 miljoner kronor samtmat/livsmedel,
förbrukningsmaterial,hyra/städ,korttidshyrafordon 2,7 miljoner kronor.
Antalet barni förskolani april 2019 är 39 styckenfler än i april föregåendeår. Fristående
enheterhar ökat antaletbarn med13 barn och kommunalaenheterhar ökat med 26 barn.
Grundskolanselevantalhar totalt settminskatmed 91 elever.Ökningenär hos
fristående/enskilda
enhetermed299 elever och minskatantaleleverhoskommunalaenheter
med 390.
Gymnasietselevantalhar ökat med 164. Ökningenär deladmellan fristående/enskilda
enheter
som har ökat med 99 och kommunalaenhetersom har ökat med65 elever.
Lokaler
Förvaltningenkommerunder 2019 att gå ur minst två moduluppställningaroch en
moduluppställningkommeratt flyttas från grundskolatill gymnasiet.De uppsagdamodulerna
ger en helårseffektmed minskadelokalkostnaderpå ca 0,8 mnkr. För att skapanya
förskoleplatseri rätt områden kommerhar en tidigareskollokal att användasför
förskoleverksamhet.
Förvaltningenhar ocksåundervåren2019 gått ur kommunalaskollokaler
vid tidigareGeijerskolanoch kommerävenatt lämnafler lokaler inför hösten.
De storaskolprojektenpå Vibacke, Södermalmoch Skönsmongår vidareoch i sambandmed
derasfärdigställandekommerförvaltningenslokalkostnaderatt öka. Det är en naturlig
förklaring då äldreomodernalokaler ersättsmed nya modernaoch funktionellalokaler.
Åtgärder under 2019
Förvaltningensåtgärdsplanför 2019återrapporteras
när förhandlingarär genomförda.
Förslagpå åtgärderär inte beaktadei prognosen.Förvaltningensåtgärdsprogram
kommeratt
innebäraen besparing2019om cirka 8 miljoner kronor. Fullt genomfört,år 2022 är värdet
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beräknattill 22 miljoner kronor. Åtgärdernainnebärminskadpersonali den indirekta
organisationen,stödfunktionersåsomBES (barnelevhälsaoch stödteam),centralafunktioner,
HR, ekonomi och stab.
Sjukfrånvaro
Den korta sjukfrånvaronär 3,19 procentoch visar en svagtstigandekurva underde senaste12
månaderna,jämförelsetaletföregåendeår var 3,03 procent. Långasjukfrånvaronvisar en
minskandetrendoch är 3,86 procent2019 jämfört med5,17 procentföregåendeår. Totala
sjukfrånvaronär 7,05 procent. Det innebäratt förvaltningeni förhållandeti ll önskadnivå
2019 ligger underönskadnivå för långtidsfrånvaromen 0,25 procentöver avseende
korttidsfrånvaro.
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Socialnämnd
Grunduppdrag
I grundenär Socialtjänstensarbeteinriktat på att ge förutsättningarför en socialhållbarheti
samhälletvilket är ett av de tre områdenai tillväxtstrateginRIKARE. Människorsbehovoch
förutsättningarär i centruminom den socialahållbarheten.Det vill sägaatt alla människor,
oavsettkön, ålder,socioekonomisktoch etnisktillhörighet, ska gessammamöjligheteratt ta
del av det godasamhälletoch förverkliga sig själv. Detta gäller bådeom man bor i tätort eller
landsbygd. Socialtjänstensuppdragkan sammanfattas
med att utifrån politiska mål och beslut,
ekonomiskaförutsättningaroch lagstiftningskapaen rättssäkeroch effektiv verksamhetmed
brukarnasbehovi centrum.
Viktiga punkter
Mycket tid i organisationengår åt till att denomorganisationsom skavara genomförd
1 januari2020.Det tillsammansmed införandetav nytt verksamhetssystem
är det som
tar mycketkraft i organisationen.
Att förändraett helt systemutifrån ett medborgarperspektiv
enligt Skönsmomodellen
och tillitsbaseradstyrningoch ledning,vilket är utgångspunkten
i den nya vård- och
omsorgsförvaltningen,
är ett strategisktarbetesom måstegenomförasmetodisktoch
stegför steg.Det finns dock en oro i organisationenoch förvaltningenjobbarintensivt
med dialog kring utvecklingsarbetet.
Vid uppföljning av införandetav Skönsmomodel
len kan förvaltningenkonstateraatt
antal vikariepasssamtantal olika vikarier har minskat.Dettahar i sig en positiv
påverkanpå kvalitet och ekonomi.Särskildaarbetsprincip
er har tagits fram för arbetet
Nominalvärdesintervjuer
det vill sägavad som är viktigt för brukaren i förhållandetill
den hjälp och stödde får görs regelbundet.
Vård och omsorghar inlett ett samarbetemed Sundsvallsmat och måltiderkring
nutrition och hur måltidsupplevelsen
kan förbättras.Utvecklingenkommeratt följas
underåret.
Samverkanmed RegionVästernorrlandkring utskrivningsklarahar börjat ge effekt. I
sambandmed utskrivningfrån sjukhusskaen så kallad SIP (SamordnadIndividuell
Plan)upprättas.Målet med planenär att tillsammansmedden enskildebeslutaom de
stöd som hen behöveroch beslutaom vem som gör vad. SIP-möteär en del av
aktivitetendär måletär att max 20 procentskabehövagenomföraspå sjukhus.SIP görs
bästi hemmet- i en för individen trygg miljö.
Inom IFO har mantvingats,utifrån en pressadsituation,minskapå serviceinsatser
(där
föräldrarsjälv kan få hjälp utan biståndsbeslut)till förmånför biståndsbeslutade
insatser.Man har ocksåhaft svårtatt behållaoch rekryterabehandlingspersonal
vilket
försvåratsjälvabehandlingsinsatserna.
En brukarundersökning
för personermeddaglig verksamhethar genomförts.Man har
valt att intervjuabrukaresom delsär på en dagverksamhet
och dels de som har
sysselsättningundermer arbetsliknadeformer. Resultatenfrån undersökningenvisar
att 64 % av deltagarevid dagligaverksamheteruppleveratt de får varamed och
bestämmavad de ska görajämfört med 50 procenthosdenandramålgruppen.Vad
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gäller upplevelsenav om det är för mycket ljud på jobbet såsvarar29 procentatt såär
fallet vid daglig verksamhetjämfört med 8 procenthosdenandramålgruppen.
IFO och barn och utbildning ingår i ett länssamarbete
med fokus på tidiga samordnade
insatser(TSI). Syftet är att hitta strukturerför att underlättasamverkanmellan olika
myndigheter.Inom barnspåretpågårävenett förändringsarbete
som kommeratt
underlättaför samverkanmellan IFO och skolan.Ett av förslagenär att delain
verksamheteni geografiskaområdensom följer grundskolansindelning.En person
från varderaskolaoch IFO barnhar uppdragetatt ta fram samverkansrutiner
utifrån
vår nya organisation.
Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Socialnämnd
Äldreomsorg
Omsorgom funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Administrationoch övrigt
Politiskverksamhet

Budget
Budget
Utfall
2019 jan-apr 2019 jan-apr 2019
-2 109,3
-703,1
-789,7
-1 157,7
-385,9
-407,5
-532,4
-177,5
-196,6
-324,8
-108,3
-143,9
0,0
0,0
-1,9
-91,5
-30,5
-38,5
-2,8
-0,9
-1,1

Utfall
jan-apr
2018
-734,5
-380,2
-190,9
-126,2
0,0
-36,3
-0,9

Prognos
2019
-2 274,3
-1 197,7
-567,4
-414,8
0,0
-91,5
-2,8

Budget
avvikelse
-165,0
-40,0
-35,0
-90,0
0,0
0,0
0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Socialnämndenredovisarför periodenjanuari-april 2019ett negativtresultatom 86,6
miljoner kronor, vilket är ett försämratresultatmed 20,8 miljoner kronor jämfört med
motsvarandeperiodföregåendeår. Av periodens resultatförsämringförklaras19,1 miljoner
kronor av ökadekostnaderinom individ- och familjeomsorgeninklusive socialpsykiatrin.
Förvaltningenlämnari anslutningtill delårsrapporten
en prognosmed ett beräknatresultatom
– 165 miljoner kronor vid åretsslut. Prognosenbaseraspå en ingåendeobalansom - 154
miljoner kronor från bokslut 2018 samtberäknadeeffekterav beslutadeåtgärderom 36
miljoner kronor. I prognosenhar ävenbeaktatsen ökadnettokostnadom cirka 45 miljoner
kronor jämfört med föregående år avseende:
17,5 miljoner kronor till följd av ökat antalexternaplaceringarinom individ- och
f amiljeomsorgensamtparallellt ökadedygnskostnader
jämfört medmotsvarande
föregåendeår.
7,5 miljoner kronor avseendeökadekostnaderför ekonomisktbiståndinom individoch familjeomsorgen.
15 miljoner kronor avseendevikariekostnaderför vård- och omsorgspersonal
samt
kostnaderför tvärprofessionellateamvid införandeav Skönsmomodellen.
Tidigare
har via statsbidragför ökadbemanninginom äldreomsorgenfinansieratdetta.
Bidragenhar dock fr ån och med2019 upphörtoch därmedmåstefinansieringenske
genomomdisponeringav befintlig budgetramvilket ledertill en ökadnettokostnad.
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5 miljoner kronor i ofinansierademerkostnaderavseendebland annat pågående
projekt som ny organisation,implementeringav nytt verksamhetssystem
Treserva,
heltid som norm 85-10-5. Utökning av verksamhetersom Slinkin, ofinansieradtjänst
som MAR (medicinsktansvarigrehabiliterare)i och med ramförändring2019.

Av äldreomsorgensobalansmot budgetom – 21,6 miljoner kronor avser:
- 10,0 mnkr Hemtjänst
- 5,5 mnkr Hälso- och sjukvård
- 4,0 mnkr Lokaler
- 3,0 mnkr Externaboendeplatser
+ 1,0 mnkr Äldreboendeninklusive servicehus
Jämförtmed föregåendeår redovisasen resultatförsämringom – 0,5 miljoner kronor, där en
bidragandefaktor är att statsbidragetför ökad bemanninginom äldreomsorgenom ca 20
miljoner kronor per år upphört. Prognosenför år 2019 uppgårtill en underskottpå 40 miljoner
kronor.
Av omsorgenom funktionshindrades obalansmot budgetom -19,2 miljoner kronor avser:
-6,1 mnkr Socialpsykiatri
-5,4 mnkr LSS Boenden
-3,6 mnkr Personligassistans
- 2,5 mnkr Resordaglig verksamhet
- 1,2 mnkr Viten LSS
- 0,4 mnkr Övriga posterLSS
Jämfört med föregåendeår redovisasen resultatförsämringom sammantaget– 2,4 miljoner
kronor varav socialpsykiatri-1,5 miljoner kronor och LSS-verksamhetca – 1 miljoner kronor.
I budgeten har 15 miljoner kronor, av tidigare temporärbudgetförstärkningunderföregående
år, omdisponeratstill annat verksamhetsområdevilket motsvarar -5 miljoner kronor för
perioden.Prognosenför år 2019uppgårtill en ekonomiskobalansom – 35 miljoner kronor.
Av individ - och familjeomsorgensobalansmot budgetom -35,7 miljoner kronor avser:
- 17,0 mnkr Externaplaceringar- institution och familjehem
- 15,0 mnkr Ekonomisktbistånd
- 2,9 mnkr Personalkostnader
- 0,8 mnkr Övriga poster
Jämförtmed föregåendeår redovisasen resultatförsämringom -17,6 miljoner kronor varav:
- 13,0 mnkr Externaplaceringar– institution och familjehem
- 2,5 mnkr Ekonomisktbistånd
- 2,1 mnkr Övriga poster
Prognosenför år 2019uppgårtill en ekonomiskobalansom – 90 miljoner kronor.
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Socialnämndenhar beslutatom en åtgärdsplanför att får en ekonomi i balans.De positiva
ekonomiskaoch volymmässigaeffekter av åtgärdsplanenför år 2019 som kan följas för
periodenjanuari-april 2019jämfört medmotsvarandeperiodföregåendeår gäller främst:
Allmän återhållsamhetoch restriktivitet om 1,5 miljoner kronor.
Utskrivningsklarainom äldreomsorgenmed en resultatförbättringom 1,8 miljoner kronor.
Personligassistansi egenregi medett förbättratresultatom 1,9 miljoner kronor.
Hemtjänsti egenregi med en resultatförbättringom 2,2 miljoner kronor.
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Kultur - och fritidsnämnd
Grunduppdrag
Med utgångspunkti reglementeoch uppdragfrån fullmäktige4 har nämndendefinieratsitt
grunduppdragpå följande sätt:
Kultur och fritidsnämndensgrunduppdragär att erbjudaett stort och varieratutbud av kulturoch fritidsmöjligheter.Syftet är att skapalivskvalitet för medborgarnaoch göraSundsvalltill
en attraktiv kommunatt bo i och besöka.Detta genomegenverksamhetinom områdena
idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museumoch bibliotek samtgenombidrag til l föreningaroch
studieförbund.Nämndenhar i sitt grunduppdragävenkommunensoperativatrygghetsarbete,
arbetetmed ungdomsdemokrati,
konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivningsamt
handläggningav lotteritillstånd.
Nämndenhar ävenfastställtmålsättningarför de nio verksamhetsområden
som ingår i
grunduppdragetinkluderatkommungemensamt
uppdragför en attraktiv arbetsplats:
Kultur - och fritidsförvaltningen skavara en attraktiv arbetsplatssomär effektivoch
rättssäker.
Föreningslivet och dess medlemmarska ha möjlighet att utvecklasoch
kommunensinsatserska främja ett rikt och varierat föreningslivdär alla har
möjlighet att delta.
Kulturlivet skavara rikt, utmana,ge perspektivpå samhälletoch forma en
hållbar och attraktiv kommun.
Museerna ska vara arenor för bevarande,skildring, och samtalom samtiden,
historia och kulturarvet.
Biblioteken skavara kraftfulla verktygför det demokratiskasamhällets
utvecklingoch bidra till digital delaktighetoch livslångt lärande.
Ungdomar ska i vår verksamheterbjudasmöteni trygga, drogfria miljöer där
ungdomarnahar stora möjlighetertill påverkanoch medbestämmande.
Idrottslivet skaha bra förutsättningarså att alla somvill gesmöjlighet till
lustfylld, hälsofrämjandefysiskaktivitet och rörel se genomskola,föreningsliv
och spontanaaktiviteter.
Friluftslivet ska vara rikt, finnas nära till för kommuninvånareoch besökare
och vara tillgängligt året om. Vi ska vara en friluftskommuni världsklass.
Medborgarnaska ha god servicei budgetoch skuldrådgivning,
konsumentrådgivningoch energi- och klimatrådgivning medlokalt och
regionalt anpassadkunskapoch information.
Bedömningeni den förstadelårsrapporten
är att kultur- och fritidsnämndensgrunduppdrag,
målsättningaroch prioriterademål i MRP 2019-2020 medplan för 2021-2022 i hög grad
kommeratt uppfyllasoch att inga störreavvikelserkommeratt uppståsom inte kan hanteras
med tillgängliga resurser.Bedömningenbaseraspå uppföljning av 801 aktiviteteri
förvaltningensverksamhetsplan
för 2019, framtagnaindikatorersamten ekonomiskanalys.

4

KS-2012-00920,2013-03-25§94medsenasterevideringi KS-2016-00144, 2016-06-27§165.
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Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Kultur och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Näringslivsverksamhet
Administrationoch övrigt
Politiskverksamhet

Budget
2019
-363,1
-132,3
-205,3
0,5
-24,6
-1,5

Budget
jan-apr
2019
-121,1
-44,1
-68,4
0,2
-8,2
-0,5

Utfall
jan-apr
2019
-121,4
-43,8
-69,0
0,2
-8,3
-0,5

Utfall
jan-apr
2018
-115,2
-40,0
-67,1
0,0
-7,6
-0,5

Prognos
2019
-361,9
-132,3
-203,9
0,5
-24,7
-1,5

Budget
avvikelse
1,2
0,0
1,4
0,0
-0,1
0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Nämndensresultatefter fyra månaderär svagtnegativtmed 0,5 miljoner kronor i jämförelse
med budget.Förvaltningengenomförett antalexterntbidragsfinansierade
driftsprojektvilket
genereraravvikelserför såvälintäktersom kostnadersom kommenterasi efterföljande
avsnitt.Försäljningsintäkterna
ökar och en tidig bedömningär att de kommeratt utvecklas
bättreän budget.Efter åretsfyra förstamånaderbedömerförvaltningenatt årsprognosen
ger
ett resultatöverskottpå 1,2 mnkr.
Mindre resultatavvikelserefter åretsfyra förstamånaderfinns inom verksamheterna
mot
budgetmen det påverkarinte totala prognosbedömningen
mer än för fritidsverksamheten.
Inom fritidsverksamhetensåhar det nyligen upprustadesporthallsbadetmedfört ökat antal
besökareunderåretsfyra förstamånadervilket har påverkatintäkternapositivt. Idrotts- och
fritidsavdelningenbedömeri sin årsprognosett överskottom cirka 1 miljon kronor på grund
av detta.
Övriga kostnader
Efter åretsförstatertial ökar kostnadernamed 3,3 miljoner kronor mot budget. Den största
avvikelsenär obudgeteradedriftprojekt som finansierasmed bidrag.Helårsprognosen
bedöms
öka till 4,5 miljoner kronor i förhållandetill budget.
Intäkter
Periodensintäkterökar med 3,1 miljoner kronor brutto mot budgeterat.Den störstaavvikelsen
är driftprojekt som inte är budgeterademensom finansierasmed driftbidrag. Ett exempelär
kommuninterntbidragför genomförandeav SM-veckan.Avvikelsenberor ocksåpå mer
försäljningsintäktergenomökat antal besökpå Himlabadets nya simhall. För helåretbedöms
intäkternaöverstigabudgetenmed5 miljoner kronor.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaronligger på en bra nivå i förhållandetill kommunentotalt sett,4,9 procentmot
7,4 procentnär manser över tid på rullande12 månaderper sistamars. Även någraår bakåt
såskiljer sig förvaltningenpositivt mot kommunensom helhet.Kvinnor är mer sjukskrivnaän
män.Sjukfrånvaronrull ande12 månaderde senastetre årenhar varieratmellan 4,1 och 5,1
procent. Det finns ingentydlig trendför kultur- och fritidsförvaltningenutan variationenöver
tid är slumpmässig.Kommunensomhelhetsom jämförelsehar en positiv trendjust nu.
Prognosenbedömstill 4,7 procentvid åretsslut.
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Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning

och integration

Nämndens grunduppdrag
Nämndens uppdragkan sammanfattas
med att de skaparförutsättningarför lärandeoch
arbete.Under ett år deltar över 4000Sundsvallsbori de insatsersom förvaltningenbedriver.
Deltagarei kommunensarbetsmarknadsåtgärder
står mycketlångt från arbetsmarknaden.
Drygt 20 procentav deltagarnai arbetsmarknadsåtgärder
brukargå till arbeteefter avslutad
insats.Hittills i år dock en lägreandel.I mångafall är förvaltningensinsatsendasten del i
individensplaneringmot jobb. Det kan ocksåvaraatt utredaarbetsförmågan
eller varamer av
en förrehabiliterandeinsatssom inte direkt ledertill jobb. Om inte insatsenledertill jobb
fortsätterindividen sin planeringhosanvisandemyndighetersåsomArbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Socialtjänsten.Arbetepågårmedatt hitta ett sättatt mätaom individen
tar stegför att närmasig arbetsmarknaden.
Den storautmaningenvi som f örvaltninghar är att
hitta arbetsplatserdär våradeltagarefår utvecklayrkes- och språkfärdigheter.Särskiltstor
utmaningär att hitta kommunalaarbetsplatser.
Utöver dettamåstevi utvecklaoch
kvalitetssäkravårt stödtill bådearbetsplatsen
och deltagaren.(Seocksåbeskrivningi
ekonomiavsnittet)Hur samarbetetmed arbetsförmedlingen
skaseut framåtär osäkertpå
grundav utvecklingeninom myndigheten.Arbetsförmedlingensframtidaroll och funktion
kommermed stor säkerhetatt kommapåverkaocksåhur kommunenmåstearbetamed den
arbetslösagruppen.
När det gäller yrkesutbildningarhar nämndenett mycketstort utbudoch det är få avbrottoch
en hög andelgodkändabetyg.En stor andelgår ocksåvidaretill jobb efter avslutad
utbildning. När det gäller allmännakurserpå komvux såfinns det ett stort utbudmed en stor
flexibilitet när det gäller studieform.Det är dock en hög andelavbrottoch en hög andelej
godkändabetyg.Inom grundläggandekomvux har vi haft en positiv utvecklingöver tid och
där andelengodkändaökat. För åretsförsta fyra månaderär siffrorna sämre,menantalet
avslutär få vilket gör siffrorna osäkra.Vår bedömningär att vi inte avviker från andra
kommuneri någonstörreutsträckningnär det gäller resultatenpå komvux. Det fi nnsdock
storabristernationelltnär det gäller statistikinom vuxenutbildningsområdet
sådet är svårt att
säkertveta.Det är ändåangelägetatt fortsättafokuserapå ökad måluppfyllelseför eleverna.
Vi har ett brett utbudsamten flexibel och individualiseradutbildning, men vi ser att vi kan
göramer för att anpassatill elevernasförutsättningar.Inte minst för denmålgruppsom idag är
arbetslösoch har behovav utbildning. Vi kan dock inte göraavkall på kravnivåerna.
Vad gäller nämndenstredje huvuduppgift att svaraför kommunensdel av
flyktingmottagningenuppfyller vi uppdraget.Huvuduppdragethandlarom att setill att
anvisadefl yktingar får bostad,erbjudasvenskaför invandrare(sfi) samtsamhällsorientering.
Utöver dettaskavi erbjudakompletterandeetableringsinsatser
såsområd och stöd,språkvän
etcetera. Vad det ska varafinns inte reglerati lag, utan det är upp till kommunernaatt sätta
ambitionsnivån.Samarbetetmedmyndigheter,såsomMigrationsverketoch
Arbetsförmedlingenfortsätter,mendet finns en osäkerhetkring hur Arbetsförmedlingensroll
när det gäller samordningenav nyanländasetableringkommeratt bli.
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Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Nämndenför arbetsmarknad,
vuxenutbildningoch
integration
Vuxenutbildning
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Övrigkommungemensamvht
Administrationoch övrigt
Politiskverksamhet

Budget
2019

Budget
jan-apr
2019

Utfall
jan-apr
2019

Utfall
jan-apr
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-153,5

-51,2

-51,9

-51,1

-151,5

2,0

-65,0

-21,7

-24,0

-20,8

-64,0

1,0
0,0

-1,3

-0,4

-0,3

-0,1

-1,3

-49,5

-16,5

-14,8

-16,5

-46,9

2,6

-9,1

-3,0

-1,0

-3,9

-9,2

-0,1

-27,4

-9,1

-11,1

-9,2

-28,8

-1,4

-1,3

-0,4

-0,6

-0,5

-1,4

-0,1

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Navi redovisarett underskottpå 0,7 miljoner kronor efter fyra månader.Det är 2,1 miljoner
kronor bättreresultatän marsmånad.Förbättringenberorpå att anslagettill sommarjobb
redovisarett överskottpå 2,4 miljoner kronor till och med april, vilket är naturligt då
sommarjobbeninte har startat.Kostnadernaperiodiserasinte på andramånaderän när
sommarjobbarna
får sinalöner (juli -september).Intäkternaredovisasi form av skattemedel
som kommunendelarut varje månadi tolftedelar.Budgetenför sommarjobbär totalt på 7,5
miljoner kronor för 2019.
Prognosenför helåretberäknastill ett överskottpå 2 miljoner kronor. De verksamhetersom
visar störstavvikelseär åtgärdsanställningar,yrkesutbildningar,sfi och övrigt.
Åtgärdsanställningar
Förvaltningensåtgärdsanställningar
som bestårav:
- Skyddatarbetehosoffentlig arbetsgivare(OSA)
- Lönebidragför utvecklingi anställning(LFU)
- Introduktionsjobb
- Extratjänst(fasasut under2019enligt riksdagsbesluti december2018)
- Nystartsjobb
Inför 2019 sänktesbudgetenför åtgärdsanställningar
med 17 miljoner kronor för att kommai
balansmed utfallet som undernågraår visat överskottpå personalkostnaderna
och underskott
på verksamhetens
intäkter.Verksamhetens
intäkter i tabell 1 finns en differensmellan utfallet
till och med april 2019i j ämförelsemed fjolåret på 4 miljoner kronor lägre intäkter.
Personalkostnaderna
har 4,5 miljoner kronor lägre utfall än i fjol. Dettaberor på färre
åtgärdsanställningar.
Färreåtgärdsanställda
ger mindre intäkteroch därmedmindre
personalkostnader.
Yrkesutbildningar
För 2019erhöll Sundsvalli förstaansökningsomgången
nästan20 miljoner kronor i
statsbidragför gymnasialayrkesutbildningar.Det motsvarar390 helårsstudieplatser.
Av dessa
20 miljoner kronor uppgåryrkesvuxtill 13,7 miljoner kronor. För att behållahela
statsbidragetför yrkesvuxkräverSkolverketmedfinansieringi sammanivå som bidraget.
Prognosenför 2019 är att vuxenutbildningeninte kommeratt klara av att bedrivautbildningar
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som omfattasav yrkesvuxi storleksordningen
27 miljoner kronor. Det medföratt en mindre
del av statsbidragetför gymnasialyrkesvuxkommeratt återbetalastill Skolverket.För övriga
statsbidragför gymnasialayrkesutbildningarär det Favisbedömningatt de kommeratt
förbrukas.
Sfi
Personalkostnaderna
för Sfi-verksamhetenöverskriderbudget.När budgetenför Sfi
fastställdesråddeosäkerhetkring hur antaleteleveroch flyktingschablonenskulle utvecklas.
Därför vidtogsinga förändringarav personalstyrkanvid åretsbörjan.Nu har en översynav
organisationenför Sfi påbörjatsoch undermaj månadkommerverksamhetenatt gå igenom
vilka eleversom kan avslutas.Därefteranpassas
arbetsorganisationen.
Övrigt
Administrationoch övrigt går medunderskottgällandeomställningeninför dennya nämnden
Individ- och arbetsmarknadsnämnden
som börjar gälla fr ån och medförsta januari2020 med
merkostnaderpå chefsnivå.Samlokaliseringav verksamhetertill Arbetsmarknadstorget
och
Navigatorhar varit ett uppdragfrån nämndenoch som verkställsunder2019 är en ytterligare
extra kostnad.Det nya verksamhetssystemet
för vuxenutbildningfrån leverantörenIST som
implementerasunder2019 kommerocksåatt innebäramerkostnaderpå grundav
driftsstörningar.Det finns ocksåandraverksamhetersom visar avvikelseri mindre
omfattning.
Flyktingmottagandetfinansierasvia den schablonersättning
kommunenerhållerför varje
nyanländflykting som bosättersig i kommunen.Schablonenskaersättakommunenför
kostnaderunder de två förstaårenefter kommunplacering.Inför 2019så sänktesbudgeten
med 5,4 miljoner kronor och antaletkommunmottagnanyanländafrån 340 till 220. Navi ser
ingenstörreförändringunder2019,men under2020 kommerutflödet från
ersättningssysteme
t att bli än störreän inflödet, vilket innebärmindrepengartill kommunen.
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Stadsbyggnadsnämnd
Grunduppdrag
Stadsbyggnadsnämnden
ansvararför skötsel,planeringoch utvecklingav den fysiskaplatsen
Sundsvall.
Vad gäller avvikelserutifrån nämndensåtagandeni MRP 2019-2022 samtgrunduppdraget,
har projekt ”Hållplats Stenstan”försenatsoch planeradbyggstartär framskjutentill 2020 på
grundav kostnadsskäloch ny upphandlingskagenomföras.Genomett ökat folk liv, tydligare
trafikrum för trafikantgrupper,bättrebelysningoch bättretillgänglighetför personermed
funktionsnedsättning
kommertrygghetenförstärkasi området.”Hållplats Stenstan”är en
viktig del att ge förutsättningarför ett ökat hållbart resande. Under börjanav årethar det fallit
storamängdersnösom gör att prognosenför vinterväghållningenligger på -6 miljoner
kronor. Snömängdenpåverkarocksåbådegrunduppdragoch förutsättningarnaför ett ökat
hållbartresande.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad
per nämnd, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Infrastruktur
Administrationoch övrigt
Politiskverksamhet

Budget
2019
-225,8
-11,2
-200,8
-12,1
-1,8

Budget
jan-apr
2019
-75,9
-3,7
-67,5
-4,0
-0,6

Utfall
jan-apr
2019
-92,8
-2,8
-85,4
-4,0
-0,6

Utfall
jan-apr
2018
-115,5
-2,5
-108,9
-3,5
-0,5

Prognos
2019
-241,1
-11,2
-216,0
-12,1
-1,8

Budget
avvikelse
-15,3
0,0
-15,2
0,0
0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
en redovisarett underskottpå 17,5 miljoner kronor för aktuell period,
jämfört med-41,5 miljoner kronor för sammaperiod år 2018.Skillnadenberortill största
delenpå den högakostnadenför vinterväghållningenifjol. Bokfördakostnaderför
snöbortforslingenjanuari-april 2018var -33,8 miljoner kronor jämfört med snittet 5
mnkr/helår,senastefem åren.Årets motsvarandekostnaderär -8,2 miljoner kronor. Det har
ävendennavinter kommit mycketsnömenvi har haft någravarmaveckor i februarisom
minskadesnömängdenoch behovav snöbortforsling. 2018hadevi ävenstorakostnaderför
bortforsling av den mängdsnösom föll i december2017.
Orsakentill de högaintäkternai prognosenär de bidragvi får för saneringarsomgenomförs
på Karlsviks f.d. sågverk.Det skaparingenresultatförbättringeftersomvi har
saneringskostnader
i sammastorlek.
Prognosenför 2019 uppskattastill -15,3 miljoner kronor före justeringar/kompensation.
Prognosförbättringen
på 3,1 miljoner kronor berorpå personalkostnaderna
som blir lägremed
anledningav vakantatjänsterdel av året,utifrån pågåenderekryteringar.
Underskottetför kapitalkostnader
na beräknastill totalt -7,0 miljoner kronor. Dessakostnader
avserdenprovisoriskabron över Selångersån
och de tillfälliga påfartsvägarna
som anlagts.
Den till fälliga bron ger endasten servicepotentialunderden tid den nyttjas och
investeringsutgiftenska därför belastade åren. Övriga postersom ingår i prognosenär,
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rivning av den befintliga Storbron-3,0 miljoner kronor, underhållav brandposter,saneringa
r0,3 mkr, samtnedskrivning av lekparkenOasen-2 miljoner kronor som togs bort för att ge
platsåt Hållplatsstenstan.
Någrautmaningar/osäkerheter
i driftbudgeten:
Vinterväghållningensbudget- väderberoende.
Intäkternaär delvis konjunkturberoende;
bygglovs- och planintäkter.
Intäktsbortfallskogsdriften.
Bostadsanpassning
- underbudgeterad
verksamhetoch därmedrisk för underskott
även2019.
Sjukfrånvaro
Sjukstatistikenfortsätteratt visa en svagökning av sjukfrånvarotimmarmånadför månad
Sjukfrånvaroni förhållandetill planeradordinariearbetstidhar gått från 3,81 procenti
februari2018till 4,60 procenti februari2019. Av det totala antaletsjukfrånvarotimmarstår
kvinnor står för 57 %. Korttidsfrånvaronär deladlika mellan kvinnor och män, medan
kvinnor står för 6 av 10 timmar av långtidsfrånvaron.Ingenspeciellyrkeskategorieller
ålderskategorihar extramångasjuktimmar.
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Miljönämnd
Grunduppdrag
Miljönämndenarbetarför att för att Sundsvallska bli en kommunmed bra miljö och god
fol khälsa.Nämndenska dessutomarbetaför en samhällsplanering
som förebyggerskadorpå
miljön och skyddarmedborgarens
hälsa.En viktig uppgift är att ha ansvarför tillsyn enligt
miljöbalken,livsmedelslagenoch tobakslagen.
Nämndenskabidra till att nå miljökvalitetsmålen:
Begränsadklimatpåverkan,giftfri miljö, frisk luft, och God bebyggdmiljö till 2020.
Biologisk mångfaldsamtlevandesjöaroch vattendragtill 2020 och alla i Sundsvall
skaveta vad de äter och inte bli sjukaav maten.
Miljönämndenskavara en effektiv och rättssäkermyndighetför alla. Det innebäratt nämnden
ger god serviceoch information samtställer korrektaoch ändamålsenliga
krav som främjar
hållbarutveckling.
Miljönämndenskavara en professionelloch attraktiv arbetsgivare.Det innebäratt
arbetsmiljönskavara god med hög trivsel, välmåendehosmedarbetareoch låga sjuktal.
Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Miljönämnd
Miljö och hälsoskydd
Politiskverksamhet

Budget
2019
-19,2
-18,0
-1,2

Budget
jan-apr
2019
-6,4
-6,0
-0,4

Utfall
jan-apr
2019
-5,6
-5,1
-0,5

Utfall
jan-apr
2018
-6,0
-5,6
-0,4

Prognos
2019
-19,2
-17,9
-1,3

Budget
avvikelse
0,0
0,1
-0,1

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Prognosenför helår är enligt budget.Intäkternahar justeratsför timdebiteringav miljötillsyn.
Dettapå grundav nedprioriteringsåatt dentillsyn som förvaltningenkan timdebiterakommer
att minska,men det kompenseras
av lägrepersonalkostnader.
Bidragetfrån
energimyndigheten
för digital coachkommer att återlämnas.Nämndenhar inga avvikelserför
övrigt.
Fastatillsynsavgifterför livsmedelskontrollär högreän 2018,mindrekundförlusterär en
orsak.Intäkternaför miljötillsyn är någotlägreän budgetoch berorpå att timdebiteringär
lägrevid delår1 och kommeratt varamindreän under2018.Stor del av timdebiteringensker
nov-dec.
Personalkostnaderna
avviker från budgetvilket berorpå att nya rekryteringarbörjar senareän
tänkt. Övriga kostnaderhar låga avvikelser.Kostnadernaför personalutbildning,
luftundersökningar,miljönämndoch driftkostnaderdataär någothögreän budget.
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Lantmäterinämnd
Grunduppdrag
Lantmäterinämndens
grunduppdragär att fullgöra kommunensuppgifterinom områdena
fastighetsbildningoch fastighetsregistrering
jämte därmedsammanhängande
verksamheter.
Underinledningenav 2019 har lantmäterimyndigheten
fullgjort grunduppdragetmeninte
uppnåttdeneffektivitetsnivåsom år målsättningenför året.Den huvudsakligaanledningentill
att måletännuinte är uppnåttär att personalbristunderdelarav 2018påverkarden
genomsnittligahandläggningstiden
negativt.Jämförtmedföregåendeår går utvecklingeni en
positiv riktning då ärendebalansen
sjunkeroch mångaäldre ärendenavslutas.Att mångaäldre
ärendenavslutasmedför samtidigtatt den genomsnittligahandläggningstiden
blir lång. Påsikt
kommerdet dock innebäraatt effektivitetsmåletskortarehandläggningstider
kommeratt
uppnåsinom de närmstaåren.
Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Lantmäterinämnd

Budget
Budget
Utfall
2019 jan-apr 2019 jan-apr 2019
-3,4
-1,1
0,6

Utfall
jan-apr
2018
-0,3

Prognos
2019
-3,4

Budget
avvikelse
0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Lantmäterinämnden
redovisarett överskottpå 1,7 mkr för aktuell period.Detta berorpå
intäkternasom kommeroregelbundet,beroendepå när ärendenaär klara.
Prognosenför 2019 visar i nulägetpå ett resultatenligt budget.
Någrautmaningar/osäkerheter
i prognos2019:
– Med en delvis intäktsfinansieradbudgetfinns det alltid en viss gradav osäkerhet.
– Besparingarfinns gällandeeffektivareinköp, minskadsjukfrånvaro,
servicecentereffektiviseringm.m. som i nulägetligger centralt,men somska
fördelastill nämndernafrån kommunstyrelsen,
osäkerhetråderom storlekpå
dessaoch hur det kommerpåverkadriftbudgeten.

Sjukfrånvaro
Sjukstatistikenvisar att antaletsjukfrånvarotimmarfortsätteratt ligga på en låg nivå. Männen
står för majoritetenav sjukfrånvarotimmarna.Inga tillbud eller arbetsskadorhar hittills
rapporteratstill HR-strategenunderåret.
I enlighetmed förvaltningensaktivitetsplanför arbetsmiljö,jämställdhetoch hälsaför 2019
genomfördesi februari en utbildningsinsatsdär kommunensrehabiliteringskoordinator
gick
igenomrehabiliteringsprocess
en medförvaltningenschefer.Denneerbjuderstöd av HRkonsult vid behovi separataärenden.
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Överförmyndarnämnden

Mitt

Nämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämnden
Mitt är en gemensamnämndför Sundsvall,Timrå, Ånge och
Nordanstigskommuner.Nämndenutövar tillsyn och kontroll över godmanskap,förvaltarskap
och vissaförmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värnaom personersom inte
självakan tillvarata sinaintressen.Nämndenhar ocksåen skyldighetatt lämnastatistiktill
länsstyrelsen,utredatingsrättensansökningarom ställföreträdarskap
vi föreläggande,erbjuda
utbildningartill ställföreträdaresamtutredabehovav ställföreträdareoch föreslåen lämplig
personför uppdraget.

Ekonomisk analys
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
ÖverförmyndarnämndenMitt

Budget
2019
-12,1

Budget
jan-apr
2019
-4,0

Utfall
jan-apr
2019
-4,0

Utfall
jan-apr
2018
-3,2

Prognos
2019
-12,0

Budget
avvikelse
0,1

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Nämndenredovisarett resultatpå 0,0 miljoner kronor till och med april vilket är i nivå med
budget.Prognosenför helåretmotsvararbudgetför 2019.
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Valnämnd
Valnämndenhar underåretsförsta månaderplaneratför att genomföravalet till
Europaparlamentet
den 26 maj, samtplaneratatt genomföraförtidsröstningmellan 8-26 maj.
Valnämndenhar tilldelats skattemedelmed3,3 miljoner kronor 2019,varav 1,7 miljoner
kronor är medelöverfördafrån tidigareår. Nämndenhar erhållit ett bidragpå 2,1 miljoner
kronor från Valmyndigheten.Nämndenräknarmed ett nollresultati förhållandetill budget.
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Valnämnd

Budget
2019

Budget
jan-apr
2019

Utfall
jan-apr
2019

Utfall
jan-apr
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-3,3

-1,1

1,7

-0,2

-3,3

0,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Kommunrevisionen
Kommunrevisionensuppgift är att för kommunfullmäktigesräkning följa upp och granska
kommunensverksamhetoch ekonomi.Revisorernaprövarom verksamhetenskötspå ett
ändamålsenligtoch ur ekonomisksynpunkt tillfredsställandesätt.Revisionenbestårav sju
förtroendevaldarevisorer.
Kommunrevisionenhar tilldelats skattemedelmed3,1 miljoner kronor för 2019.Anslagethar
utökatsmed 0,3 miljoner kronor då det varit dubblarevisionsuppdragunder2019.Det är den
avgåenderevisionensom haft till uppgift att granskaårsredovisningen
för 2018.
Revisorernakommeratt fullgöra sitt uppdrag2019 inom tilldelad budget.
Verksamhetensnettokostnad
per nämnd, mnkr
Kommunrevision

Budget
2019
-3,1

Budget
jan-apr
2019
-1,0

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

60

Utfall
jan-apr
2019
-1,3

Utfall
jan-apr
2018
-0,3

Prognos
2019
-3,1

Budget
avvikelse
0,0

Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB
Koncernen
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

85,0

114,7

108,6

6,1

Resultatetför koncernenprognostiseras
bli 114,7miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner
kronor bättreän budgeterat.Främstaförklaringentill den prognostiserade
resultatförbättringenär Mitthem (6,3 mnkr). Ett ökat värdepå bolagetsfastighetsinnehav
prognostiseras
förbättraresultatetmed 5,9 miljoner kronor.
Koncernenprognostiseraratt redovisainvesteringaruppgåendetill 925,5miljoner kronor
under2019.Det är en ökning med 93,6 miljoner kronor jämfört medbudgetenför 2019.
StörstaavvikelsernaplanerarSKIFU (44,8 mnkr) och SundsvallVatten(30,9 mnkr) att göra.
Förklaringentill avvikelsernaär främstatt SKIFU beslutatinvesterai en tillbyggnadoch
nybyggnadpå fastighetenSköle,i Matfors med 40,0 miljoner kronor, som inte var
budgeterad.SundsvallVattenplanerarnyinvesteringarutöverbudgetmed 31,1 miljoner
kronor avseendeSundsvallskommunsfortsattautveckling.
Medarbetare
Medarbetarenkäten
som genomfördes2019besvarades
av 96 % (94 % år 2017)av
medarbetarna.
Utfallet mätspå en 100-gradigskala.Medarbetarnaupplevdeett stort
engagemang,
79 (78), och att de har bra förutsättningar,77 (75), vilket är en grundför att
koncernenska kunnavara framgångsrik.Bådamålen(75) för koncerneninfriades.Trivseln
upplevdessom fortsattmyckethög, 84 (84). Frågornabesvarades
till 35 % (34 %) av kvinnor
och 65 % (66 %) av män.Någonväsentligskillnad i utfallet mellankönenfannsinte.
Kvinnornaupplevelse av engagemang
var 79 (80) och förutsättningar76 (77). Trivseln var
lika hög blandkvinnor som män.
Sjukfrånvaronvar underjanuari – april 2019 4,2 %, vilket var sämreän utfallet för helåret
2018 (3,8 %), och sämreän målet(3,5 %). Sjukfrånvaronför kvinnor (4,8 %) var sämreän för
män (3,9 %) menskillnadenmellan könenfortsätteratt minska.Noteradock att
Näringslivsbolagetinte ingår i utfallet för 2019 då de har bytt lönesystemoch inte fått fram
uppgifternatill dennarapport.
Samtligabolagi koncernenarbetarmed att förbättra/behållanivån avseendemedarbetarnas
upplevelseav engagemang,
förutsättningaratt utföra sinaarbetsuppgiftersamtsjukfrånvaro.
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Kontinuerligt arbetebedrivsocksåför att uppnåjämställdhetsom är en av
kommunkoncerne
ns uttalademål.
Viktiga händelser
Den 25 mars2019arbetsbefriades
samtligatre chefervid Näringslivsbolageti SundsvallAB
av bolagetefter rekommendationav kommundirektörÅsa Bellander.Detta efter att ett antal
s.k. visselblåsningarinkommit till kommuneni börjanav februari 2019 och en utredning
påbörjatsav kommunstyrelsekontoret.
På koncernövergripande
nivå har därutöverinte någraviktiga händelserinträffat under
perioden.

Moderbolaget
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-2,9

23,7

24,5

-0,8

Resultatförsämringen
som prognostiseras
med0,8 miljoner kronor berorfrämst på ökad
nedskrivningav aktier i dotterföretagtill följd av ökad förlust för Midlanda (-1,4 mnkr) som
tillsammansmed andrakostnadsökningar
inte fullt ut kompenseras
av lägre finansiella
kostnader.
Viktiga händelser
Kommunfullmäktigeföreslåsav kommunstyrelsekontoret
att vid sitt möteden27 maj 2019
beslutaom att ge kommunstyrelseni uppdragatt flytta sponsringsuppdraget
från Stadsbacken
till kommunstyrelsen.

Sundsvall Logistikpark AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-0,9

-2,7

-2,8

0,2

Resultatförbättringen
beror främstpå någotlägremarknadsföringskostnader.
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Viktiga händelser
Den 28-30 augusti2018 hölls en förhandlingi Mark- och miljööverdomstolen(MÖD) rörande
bolagetsansökanom miljötillstånd. Dom i måletmeddeladesden14 decembe
r och innebäratt
MÖD beviljar bolagetmiljötillstånd och därmedfastställertidigarebeslutav Mark- och
miljödomstolen.Överklagandeav domenhar gjorts till Högstadomstolen(HD) men HD har i
skrivandestundinte ännubeslutatom eventuelltprövningstillståndmenmeddelatatt det
endastär ett ärendeföre SLPAB:s.
I övrigt följs tidigareredovisadtidplan medbyggstart2019för färdigställandeår 2022.
Driftstart beräknasske efter det att TrafikverketfärdigställtMaland/Tunadal.

Mitthem AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

8,6

42,8

36,5

6,3

Främstaorsakentill prognostiseradresultatförbättringär ökat värdepå Mitthems fastigheter
och därmedåterförstidigarenedskrivningarmed5,9 miljoner kronor som förbättrarresultatet
lika mycket.
Totalt har intäkternajusteratsupp med 3,3 miljoner kronor mot budget.Hyresintäkternaför
bostäderhar höjts upp efter verklig hyreshöjningmed1,05 procentfrån budgeterade0,65
procentvilket ger en höjning på 3,1 miljoner kronor mot budget.Dessutomhar bruttohyrorna
höjts upp till följd av genomfördaunderhållsåtgärder.
Dessvärrehar bolagetfler vakanseroch förväntadevakanservarför postenför hyresbortfall
höjts med 0,6 miljoner kronor.Man märkernu en tendenspå marknadendär efterfråganinte
är lika hög och uthyrningenav lägenhetertar längretid.
Underhålloch reparationerprognostiseras
att öka med4,4 miljoner kronor, vilket berorpå
ökadekostnaderför löpandeunderhåll,3,4 miljoner kronor. Därutöverhar postenför
reparationerhöjts med 1,1 miljoner kronor. Ökningenav reparationskostnader
berorfrämstpå
eftersattunderhålli fastighetermenävenpå en ökad omflyttning och mer köpta tjänstervid
arbetstoppar/
ledigheter.
Verksamhet
Vakansgradenför Mitthemsvanligalägenheterär fortsattlåg, nivån är idag 0,18 procent.
Mitthem ser dock en minskadefterfråganpå lägenheter,vilket märkspå att antaletsökanden
till varje lägenhetminskatoch att vissalägenheter tar längretid att hyra ut. Den minskade
efterfrågansynsdock främst på studentbostadssidan.
Mitthem har genomomvandlingav ett
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trapphusi Nackstaoch försäljningav 63 lägenheteri Fagerdalkunnatbegränsahyresbortfallet
på studentsidanoch vakansgradenför studentlägenheter
är idag 9,71 procent.
Antal intresseanmälningar
är nu 17 050 vilket är i paritetmed för ett år sedan.Dock har bara
en fjärdedelav alla som gjort en intresseanmälan
varit aktiva det senastehalvåret.Kötiden har
sjunkit från 5,3 år i början av 2018 till 4,5 år idag. Ca 16 procentav alla inflyttare har nyttjat
arbetsprioritetendär de automatisktfår fyra årskötid.
Uthyrningenav 88 lägenheterpå Byhöjdenmedinflyttning december2019 pågåroch
bedömningenär att vi kommeratt ha fullt uthyrt vid färdigställandet.
Viktiga händelser
I april såldes63 studentlägenheter
till Sidsjö FastigheterAB, samtidigtköpte bolagetfem
byggrätteri Sidsjön.

Sundsvall Vatten AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-11,2

-9,3

-1,9

0,3

Diff MRP-

Resultatförsämringen
förklarasfrämstav en översynatt bolagetföljer redovisningsreglerna
för interntid i investeringsprojektvilket påverkarkostnadernanegativtmed 4,6 miljoner
kronor. Investeringarnaminskardock lika mycket.Kostnadsökningen
har inte fullt ut
kompenserats
av kostnadsminskningar
på andrapostereller ökadeintäkter.
Verksamhet
SundsvallVattenproduceraroch distribuerardricksvattenti ll nära90 000 människor,samt
omhändertaroch renaravloppsvatten.Inom Sundsvallskommunär cirka 90 procentav
invånarnaanslutnatill SundsvallVattensanläggningar.
VA -verksamhetenfinansierastill cirka 95 procentav brukningsavgifter,och resterandedel
med intäkterfrån anläggningstaxan
och övriga intäkter.
Bolagetsmålsättningär att arbetaför en effektiv verksamhetmedrimliga taxor.
Brukningstaxanför VA är uppdeladpå fast och rörlig avgift och skastimuleratill minskad
användningav gemensam
ma resurser.
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En översynav VA -taxanhar lett fram till ett förslagtill ny konstruktionmed syftet att få en
långsiktigthållbar och förenkladtaxa som är skälig, rättvis och transparent,och där avgiften
för dagvattenmotsvararbolagetskostnader.Förslaget är godkäntav SundsvallVattensoch
Stadsbackens
styrelseroch skickatför vidarehanteringoch besluti Kommunfullmäktige.
Partigruppererbjudsinformationundervåren

Viktiga händelser
Trots storasnömängderunderhösten2017/våren2018 fylldes inte grund-vattenmagasinen
på
i denutsträckningsomförväntades.Till det kan läggasden varmaoch torra sommaren2018.
Vattenförsörjningeni Sundsvallhar ändåfungeratväldigt bra, men fortfarandeär det problem
för vissaenskildaabonnenteri regionen.För att säkravattenförsörjningenoch stärka
kapaciteteni Grönstavattentäkthar en ny brunnborratsoch provpumpningpågår.
Ledningsomläggningarna
som behöverskei sambandmed triangelspåretfrån Birsta till
SundsvallsHamn (Malandstriangel)har påbörjatsoch beräknasfortgå underhela 2019.
Projekteninnefattarbland annatomläggningav vattenledningartill Alnö somligger i
Skönhamnsvägen.
Även huvudinloppsledningen
till Fillans avloppsreningsverk
påverkasoch
kommeratt läggasi en ny sträckning.
Reko Su ndsvall AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

0,5

-6,8

-6,8

0,0

Resultatetprognostiseras
i linje medbudget.Underskotteti budgetoch prognosär en
medvetenundertaxeringför att tidigareårs överskottskaåterförastill avfallskunderna.
Underskottetkommeratt redovisasunderövriga intäkter.
Verksamhet
Eftersombolagetbedriveren monopolverksamhet
finns ingen egentligmarknadsrisk.
Verksamhetenfinansierashelt och hållet av brukningsavgifter.Bolagetsmålsättningär att
arbetaför en effektiv verksamhetmedrimliga taxor. Brukningstaxanför avfall och
återvinningär uppdeladpå fast och rörlig avgift och skastimuleratill minskadanvändningav
gemensamma
resurser.
Ny lagstiftning gällandebostadsnära
sorteringträderi kraft från och medden 1 januari2021.
Lageninnebärkraftigt förenklatatt producentereller tillståndspliktigainsamlingssystem
ska
samlain förpackningaroch retur-papperfrån minst 60 procentav alla bostadsfastigheter.
SKL, Avfall Sverigeoch FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen)har tagit fram ett
förslagtill hur ett avtal kan seut mellan kommunoch FTI. Samtalhar inletts underperioden.
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Sundsvall Energi AB
Ekonomi
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2019-04-30

2019

2019

Prognos

94,9

93,4

1,4

67,0

Diff MRP-

Den prognostiserade
resultatförbättringenför koncernenbestårfrämst av ökad vinst i
dotterföretagenKorsta Oljelager(3,3 mnkr) och ServaNet(1,0 mnkr) som övervägermindre
resultattappför övriga bolag i koncernen.

Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

39,0

46,6

46,2

0,4

I prognoseningår en utdelningmed3,0 miljoner kronor från Korsta Oljelager,vilken inte
ingick i budgeten.Justeratmed denpostenberäknasresultatetbli 2,5 miljoner kronor sämre
än budgetför 2019.
Underåretsfyra förstamånadervar det ackumulerat4,5 procentvarmareän budgeterad
temperatur.Trots dettasjunkerinte fjärrvärmeintäkternai sammautsträckning,vilket visar att
värmeleveran
sernaökat. Energileveransen
sjunkermed 1,8 procent.
Resultatför förstatertialetär 39 miljoner kronor, vilket var 9 miljoner kronor lägre än budget.
Anledningenvar delsen medvetenneddragningav återvinningsaffärenför att minskapå
avfallsbränsletpå Blåberget,dels driftstörningarundermarspå avfallspannansom lett till
ökadebränsle- och underhållskostnader.
Resultateti prognosenär 47 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högrei jämförelsemed
budget.En stark börjanav åretföljs av en period medhögakostnaderför reparationoch
underhållpå anläggningarsamtidigtsom värmeleveranserna
sjunkeri takt med att
utetemperaturen
stiger.Årets sistamånadervänderresultatetåteruppåt.
Verksamhet
För att lyfta bolagetsklimatnyttai samhället genomfördesunderfebruari en
varumärkeskampanj
kring bolagetsklimatbokslut.Totalt gav kampanjencirka 500 000
visningar,delsvia digitala marknadsföringskanaler,
delsvia utomhusreklam.
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I april genomfördesen fjärrvärmekampanjmed huvudmålgruppfastighetsägareoch
bostadsrättsföreningar.
Kampanjensinriktning var kundreferenser.
Kunder som uttaladesig
var Peritas,Lilium fastighetersamtBRF Bosvedjan.
Viktiga händelser
I januariantogstyrelsenför SundsvallEnergiett principbeslutom att inleda byggandetav den
nya infrastrukturenfjärrkyla i Sundsvall.Beslutetgrundarsig främsti att kundbehovenav
kyla ökar. Även dagensbyggstandardvid nyproduktionav lokalfastighetertill en hög
(värme)energieffektivitetmedförett ökat kylbehov.Förutomökad efterfråganpå marknaden
är satsningenett aktivt försvar av värmemarknaden
då konkurrensenför främstoffentliga och
kommersiellalokaler allt mer präglasav att fastighetsägarna
efterfrågarbådevärmeoch kyla.
Vid styrelsemöteti februariantogsbolagetsandraårs- och hållbarhetsredovisning.
Rapporten
sammanställerbolagetshållbarhetsarbete
utifrån ett ekologiskt,ekonomisktoch socialt
perspektivoch syftar till att skapaett mervärdeför bolagetskunder,medarbetareoch övriga
intressenter.
Underfebruari genomfördesden externamiljörevisionen.Bolagetrevideradesutifrån ISO
14001:2015.
I februaripresenterades
Klimatbokslutetför 2018.Bokslutetvisadeatt SundsvallEnergis
verksamhetbidrog till att minskaklimatpåverkanmedtotalt 110 700 ton koldioxid under
2018,vilket är lika mycket som om alla invånarei kommunenavstodfrån att köra bil under
elva månader.För 2018presenterarklimatbokslutetett bättrevärdeän 2017.Det har skett
flera relativt storaförändringarsom nettogivit dennaförbättring.Den absolutviktigaste
förändringenär att elkonsumtioneni elpannanminskattydligt, vilket inneburitminskade
indirekt tillförda utsläpp.
I marsupptäcktesett saltsyraläckage
inne på Korstaverket.Driftpersonallarmade
räddningstjänsten
som lokaliseradeläckanoch fick stopppå utsläppet.Ingenpersonkom till
skada.Läckagetskeddei ett slutet syrarumdär en nivågivareindikerade,därefterlarmade
personalenräddningstjänsten.
Händelsenär anmäldtill Arbetsmiljöverket.
Korsta Oljelager A B
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

1,7

4,3

1,0

3,3

Resultatförbättringen
beror på högrehyresintäkter.Oljebergrummenhar hyrts ut till och med
2019-04-30 samtunderresterandedel av 2019till externahyresgästeroch bolagethar intäkter
som är koppladetill uthyrningenför hela 2019. Hyresgästerna
har inte lagratnågonolja i
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bergrummenunderförstatertialet, intäkternabestårendastav optionsintäkterför
oljeinlagring.
Avsättningför framtidaavvecklingav oljebergrummenslutfördesunder2017och
avsättningenuppgårtill 20,0 miljoner kronor.
Sundsvall Elnät AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

19,5

31,2

31,5

-0,3

En mindreresultatförsämringförutspåsjämfört med budget.
Verksamhet
Beslutetom nordiskslutkundsmarknad
har skjutits framåt,menkommerförmodligenatt
genomförasnågongångefter 2023.Tankenär att elförsäljningsbolagen
ska varade som har i
stort settalla kundkontakteroch tar därmedöver elnätsbolagens
relationertill elkunderna.
Regeringenhar gett Svenskakraftnätuppdragetatt införa en såkallad Elmarknadshubb,
som
innebären centralinformationshanteringi sambandmed att marknadenblir elhandlarcentrisk.
Elmarknadshubben
kommernär den införs att bli navetför all information på den svenska
elmarknaden.Elmarknadshubben
kommeratt innehållainformationom bland annat
mätpunkter,mätvärden,nätavgifteroch kunder.Exempelpå processersom hubbenskastödja
är inflyttning och utflyttning på en elanläggning,byte av elhandelsföretag
och faktureringav
förbrukadel.
TillsammansmedSundsvallEnergioch ServaNethar en koncernledningsgrupp
tillsatts.
Syftet med koncernledningsgruppen
är att inrättakoncerngemensamma
funktioneri syfte att
effektiviserakoncernensinternaarbeteeller att öka leveranskvaliténtill kunder,att initiera
och driva koncerngemensamma
affärsutvecklingsprojektsamtfölja ”Energikoncernens”
långsiktigaekonomiskaoch affärsmässigautveckling.
SundsvallElnät har via Elinorr tillsammansmed andraelnätsbolagi regionenupphandlatnya
elmätareför att klara myndigheternasframtidakrav, exempelvisfunktionskravpå elmätare
och införandeav elmarknadshubben.
Installationav nya mätarekommeratt påbörjasunder
innevarandeår.
Den storanybyggnationstakten
av hyreshusoch till viss del ocksåvillor resulterartill en
ökning av antaletkunder.
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ServaNet AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

2,8

3,8

2,8

1,0

Fler kunderän förväntatanslötsunder2018,vilket medförhögreåterkommandenätintäkter
än vad som budgeteras.
Verksamhet
Marknadenutvecklasöver förväntanmeden kraftig efterfrågani samtligaområdendär
bolagetär verksamt.Påsina håll är konkurrensenom kundernahårdmedandet på andrahåll
verkarsom att vissaaktörerkommeratt avvecklasinaåtagandenoch där kundernaistället
kommeröver till ServaNet.
Fleraställendär bolagetär verksamthar nu en god anslutningsgrad.De flesta områdensom
återstårgår inte att byggapå kommersiellgrund.Det innebäratt många av de återstående
anslutningarnakommeratt varadyra att bygga.
Under2018 påverkadesverksamhetenpåtagligtav två faktorer som till stor del är utom
bolagetskontroll, delsmycket långahandläggningstider
hosTrafikverketför att erhålla
grävtillstånd,delsen entreprenörsmarknad
som visar teckenpå överhettningmedsvalt
intresseatt lämnaanbudpå flera förfrågningarsamtkraftigt uppdrivnapriser jämfört med
nivån för någraår sedan.Bolagetförväntarsig att dessafaktorer kvarstårunder2019,även
om en viss förbättringhosTrafikverkethar kunnatnoteras.

SKIFU AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2019-04-30

2019

2019

Prognos

24,4

22,1

2,3

8,6

Diff MRP-

Resultatförbättringen
beror främstpå lägre räntekostnader
med2,4 miljoner kronor.
Verksamhet
SKIFU äger22 fastighetermedca 127 000 kvm lokalyta. Vakansgradenuppgårtill 5,0 % av
lokalytanoch 2,2 % beräknatpå hyresintäkter.Huvuddelenav de vakantaytornafinns i
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fastighetenRävsund1:338 på Essvik.Det finns ett intresseför lokaler i områdetoch
förhoppningenär få huvuddelenuthyrd under2019.
Viktiga händelser
Underperiodenhar två fastigheteravyttrats,fastigheternaLaboratoriet4 (Squashhallen)och
Sjukhuset2 (Ryggis).Vid avyttring av fastigheternagenererades
en mindreännuinte definitiv
reavinst.
Underperiodenhar SKIFU förvärvat Linjegodsbyggnadpå Kolvägen,byggnadensåldesmed
tomträttpå fastighetenRosenborg3.

Sundsvalls Hamn AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-0,8

-0,4

0,0

-0,5

Ett resultatnågotsämreän budgetenprognostiseras
med främstaförklaring i någothögre
kostnader.
Verksamhet
Arbetetmed att repareraTunadalskajenstartadeunderseptember2018 och beräknasvara
klart sommaren2019.
Upphandlingenav arbetetmedatt förstärkaTunadalskajenplanerasatt gå ut i maj-juni 2019.
Planeradstart av arbetetseptember2019.
I logistikparksproje
ktet ingår byggandetav ny containerkajmedtillhörandeuppställningsplan.
Projektledareoch konsult arbetarmedprojektet.

Sundsvall Oljehamn AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

1,7

4,5

4,6

-0,1

Resultatetprognostiseras
meden marginellförsämringmot budget.
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Verksamhet
Marknadsförutsättningarna
för planperiodenser godaut för hamnen.
Mängdenbiobränslenökar på bekostnadav fossila bränslen,vilket gör att det totala
genomslagetöver kaj inte förändrasnämnvärt.

Näringslivsbolaget

i Sundsvall AB

Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

6,0

-0,2

-0,2

0,0

P.g.a.rådandeomständigheterhar inte någonprognosför åretkunnatupprättatsav bolaget.
Det berordelspå att samtliga,ordinarietre cheferär arbetsbefriadesamtatt kvarvarande
personalhar varit hårt ansträngdamed att få denlöpandeverksamhetenatt fungera.
Prognosenär därför lagd som budget.

Midlanda Fastigheter AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

0,2

-17,9

-16,2

-1,7

Resultatetexkl. nedskrivningav aktier i dotterföretag(17,9 mnkr) prognostiseras
bli i linje
med budget.
Verksamhet
Fortsattarbeteför att seöver möjligheternaatt överlåtadriften av flygplatsens
reningsverk
Arbetarför uthyrningav konsthallen
Utveckling av markområdeti anslutningtill flygplatsen
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Midlanda Flygplats AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-3,5

-17,9

-16,2

-1,7

Resultatetprognostiseras
att försämrasberoendepå främstförsämradtrafikutvecklingmed
minskadepassagerarvolymer.
BRA läggerner linjen Göteborgbörjanmaj samtbyter
maskintyppå linjen till Bromma.
Viktiga händelser
BRA väljer att lägganer sin direktlinje mellan SundsvallTimrå – Göteborg.
Flyget fortsätteratt tappavolym. Dettaberortill stor del på den miljödebattsom råder,samt
flygskatten.
SJ utökarsinaavgångarmellanSundsvall– Stockholmmed 50 %, vilket ger effekterpå
passagerarunderlaget
för flygplatsen.
Statendröjer med ersättningför Norrlandsflygplatsersom tappatvolym efter flygskatten.
Statensutredningkring finansieringav regionalaflygplatserförsenasoch beräknasvaraklar
underhösten2019.
Möjligheter öppnasför weekendcharter
medbolagetgoTo NordicsAB .
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Övriga bolag
Norra Kajen Exploatering AB
Ändamåletmedbolagetsverksamhetär att genomen planeradoch struktureradomdaningav
Norra Kajen-områdetutveckladetsammatill Norrlandsmestintressantabebyggelseområde
och därigenombidra till att utvecklaSundsvalltill en mer attraktiv stad.Områdetskall
utvecklasi linje med kommunensmålsättningför stadensutveckling vilken fastslagitsi
”StadsvisionSundsvall”.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-1,8

-0,3

0,0

-0,3

Verksamhetenhar två inriktningar, delsatt hyra ut och förvalta det fastighetsbestånd
som
bolagetägeroch delsatt planeraför en omdaningav hela områdettill ett strandnärabostads
och verksamhetsområde
där stadensuccessivtutvidgasfrån centrum.
För fastighetsförvaltningen
ser rörelseresultatet
ut att bli positivt under2019.Alla lokaler är
fullt uthyrdaför närvarande.
Projektetomdaningav Norra kajen fortlöper. Nio kvarterav totalt 14 har hittills såltsoch
betalatsav köparna.Avtal har skrivits med köpareav ytterligaretre kvarter.Förfrågningar
finns på resterandetvå kvarterdär upprättandeav avtalsförslagpågår.
Stadsbyggnadskontoret
har genomförten stor del av kajbyggnationer,gatoroch parkeri
gällandedetaljplansamtkajen i kommandedetaljplan1A vid Beijer Byggs anläggning.
Byggnadernapå Beijer tomtenär nu rivna och saneringsarbetet
är inlett.
Mittsverigevatten,SundsvallsEnergioch Sundsvalls Elnät har investerati ledningarsom kan
försörjasamtligakvarteri detaljplan1B. Dock så kvarstårvisst arbetehos SundsvallsElnät i
sambandmed byggnationenav Kvarter 8.
Investeringar
De investeringarsom bolagethar framför sig i detaljplan1B är delsatt saneramarkenför
kvarter8- 14, finansierakommunenssatsningarpå allmän platsmarki områdetenligt
exploateringsavtalet,
och delsatt hyresgästanpassa
lokaler för eventuellanya hyresgäster.
De förberedandeåtgärdernainom detaljplanområde1A är påbörjadeoch kommeratt fortgå
under2019 och 2020.
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Norra Kajen skall enligt exploateringsavtalmedkommunenbetalakommunensinvesteringar
på allmänplatsmarksom genomförsav stadsbyggnadskontoret.
Utveckling och utmaningar
Bolagethar utvecklatsfrån att försörjasig på sina hyresinkomstertill att varaberoendeav att
säljamark för byggnation,vilket är enligt planen.Prissättningenav de senasttecknadeavtalen
indikeraratt bolagetskakunnauppnåett nollresultatpå sikt.
En risk finns att de företagsom nu säljer bostadsrätterfår problemdå utbudetär stort i
Sundsvalloch flera nya aktörerär på väg in i andralägenän på norrakajen.I dagslägetär
flertalet av de förfrågningarom byggrätter,som kommerin till Bolaget, inriktadepå
byggnationav hyresrätter.
De problemsom under2018 konstaterades
i fastighetenSkönsberg1:4 (Ahlsell-huset)är nu
åtgärdade.Medarbetarei de kommunalaverksamheterna
i fastighetenupplevdestoraobehag
och risker har identifieratsi arbetsmiljön. Den åtgärdsplansom togs fram har följts. Nu
återstårdet att slutföra diverseanpassningsåtgärder
som beställtsav de kommunala
verksamheterna
som hyr lokaler i fastigheten.

Scenkonst i Västernorrland AB
Ändamåletmedbolagetär att med allmännyttigtsyfte och inom ramenför den kommunala
kompetensenbedrivaoch organiseraprofessionellverksamhetinom musik-, teater-, dans- och
filmkonstområdet,genomatt producera,förmedla,främja och utvecklaverksamhetenoch
annandärmedförenlig och närståendesceniskoch kulturell verksamhet.
RegionVästernorrlandäger60 procentoch Sundsvallskommun40 procentav bolaget.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2019-04-30

2019

2019

Prognos

-0,6

-0,8

0,2

-2,5

Diff MRP-

Bolagetvisar ett negativtresultatpå 2,5 miljoner kronor jämfört med det budgeterade
resultatetpå -0,3 miljoner kronor per 30 april. Prognosenför hela året uppgårtill ett
underskottpå 0,6 miljoner kronor vilket är någotbättreän budgetoch bestårtill störstadelen
på vakantatjänster.
Det negativaresultatetberorfrämstpå att bolagetbefinnersig mitt i en produktionsperiodoch
att ett flertal störrekostnadertillhörandedessaproduktionerär bokförda.Anslagenfördelas
med li ka stort beloppvarje månadoch undersommarenkommeren mycket liten verksamhet
bedrivasvilket gör att bolagetsresultatpåverkaspositivt.
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Bolagetkommeratt genomföraScenkonstbiennalen
i maj. Den har en budgetsom balanserar
men prognosenvisar på ett negativtresultat,hur stort det blir vet bolagetnär denär
genomförd.
Bolagetsfilmverksamhetbedriverett EU-projekt där intäkternaansöksi vissaintervaller.
Dessaintäkterbokförsförst vid inbetalning.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2019-04-30
30,4

Prognos2019
10,4

MRP 2019
0,0

Diff MRP-Prognos
10,4

Bolagetägstillsammansmed Gävle,Kiruna, Piteå,Uppsala,Trollhättans,Trondheim
kommun,Helsingborgs,Örnsköldsviksoch Umeåkommuner.Bolagetkoordineraroch leder
risk och skadeförebyggande
ansvarför delägarkommunerna.
Sundsvallskommunäger26,9
procentav aktiernai bolaget.Försäkringsverksamheten
pågårsom planerat.
Det finns en orealiseradvinst på 35 miljoner kronor till följd av värderingtill marknadsvärde
i
april 2019.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Avvikelse
Utfall
Prognos
MRP
MRP2019-04-30
2019
2019
Prognos
-0,3
-1,1
0,0
-1,1

MedelpadsRäddningstjänstförbund
(MRF) är ett kommunalförbundsom bedriver
räddningstjänstverksamhet
inom Sundsvalls,Timrå och Ånge kommuner.Verksamhetenvid
MRF genomförsenligt planeringeni MRP 2019.
Arbetetmed projekt Pandorahar fortsattunderperioden.Projektethandlarom att utvecklaen
samverkansmodell
samtett lokalt samarbetetillsammansmedägarkommunerna
och andra
myndigheter.Det handlarocksåom behovetav nya lokaler för bland annaträddningstjänsten
i
Sundsvall,Timrå och Liden. Underperiodenhar förstudiensom främstberörSundsvall
färdigställts.Därmedär samtligatre förstudierklara. Ett beslutsom berörgenomförandeav
samverkansmodellen
och projekteringav nya lokaler har fattatsav direktionen.Ärendethar
överlämnatsför samtliga besluti respektiveägarkommun.
Periodensekonomiskaresultatvisar ett underskottpå 0,3 miljoner kronor. Det svagtnegativa
resultatetberorfrämstpå eftersläpningvid faktureringav en del utbildningaroch avtal som är
genomförda.
Årets prognosär -1,1 miljoner kronor vilket är en försämringjämfört med budgeteratnoll
resultat.
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Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Bolagetägsav Sundsvalloch Gävlekommunermed 50 procentvardera.Bolagethar bildats
för att ägarnai samverkanoch till såförmånligavillkor som möjligt ska hanteraoch utjämna
en ökadkostnadför framtidapensioner.Bolagetingår inte i den sammanställda
redovisningen.Kommunensandeli bolagetredovisassom en kortfristig placering.Sundsvalls
kommunhar beslutatatt avslutasitt engagemang
i bolaget.

Ostkustbanan 2015 AB
BolagetOstkustbanan2015 AB ägsav Sundsvalls,Örnsköldsviks,Härnösands,Nordanstigs,
Hudiksvalls,Söderhamnsoch GävlekommunersamtRegionVästernorrlandoch Region
Gävleborg.Sundsvallskommunäger10 procent av bolaget.
EU-kommissionenhar under2018tagit fram ett förslagpå nytt EU-stomnätför järnvägen,
som skall trädai kraft 2021.I förslagetingår numerahela den Botniskakorridoren,däribland
Nya OstkustbananGävle-Härnösand.Undervåren2019valdeEU-parlamentetatt gå på
kommissionensförslagvilket innebäratt SverigeförväntaskunnasökaEU-medfinansiering
för en fortsatt utbyggnadav dubbelspårGävle-Härnösand.
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Resultaträkning, kommunen
Utfall
januari -april
2019
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Budget
januari -april
2019

Utfall
januari -april
2018

Budget
2019

Prognos
2019

385,3

358,0

389,5

1 150,7

1 155,9

Utfall
januari december
2018
1 226,1

-2 420,6

-2 338,3

-2 396,3

-6 829,6

-6 957,9

-6 874,8

-95,7

-100,7

-91,2

-302,2

-301,8

-288,1

-2 131,0

-2 081,0

-2 098,0

-5 981,1

-6 103,9

-5 936,8

1 732,5

1 740,4

1 687,8

5 221,2

5 197,5

5 076,8

279,1

278,6

242,2

835,8

837,1

731,4

-119,4

-62,0

-168,0

75,9

-69,3

-128,6

29,7

30,5

29,7

126,6

116,3

110,5

-31,7

-31,9

-38,6

-95,7

-82,0

-101,6

-121,4

-63,4

-176,8

106,8

-35,0

-119,7

-

-

-

-

-

-

-121,4

-63,4

-176,8

106,8

-35,0

-119,7

Balansräkning,kommunen,mnkr
2019-04-30 2018-12-31 2018-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar

2,8

3,0

4 609,1

4 536,6

170,7

176,4

0,1

767,7

763,0

Summa materiella anläggningstillgångar

5 547,5

5 476,0

5 202,8

Finansiella anläggningstillgångar

5 475,5

5 375,5

5 320,6

Summa anläggningstillgångar

11 025,8

10 854,5

10 523,5

Bidrag till statlig infrastruktur

13,0

13,8

15,3

Förråd mm.

274,1

274,2

252,0

Fordringar

714,0

838,4

535,5

Kortfristiga placeringar

625,5

624,4

636,8

Kassa och bank

306,9

294,9

329,4

1 920,5
12 959,3

2 031,9
12 900,2

1 753,7
12 292,5

-121,4

-119,7

-176,8

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

-

-

-

Övrigt eget kapital

2 887,5

3 007,2

3 007,2

Summa eget kapital

2 766,1

2 887,5

2 830,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

372,8

346,7

0,0

Övriga avsättningar

104,7

104,9

0,0

Summa avsättningar

477,5

451,6

426,9

8 716,0

8 362,4

7 969,7

999,7

1 198,7

1 065,6

9 715,7

9 561,1

9 035,3

12 959,3

12 900,2

12 292,5

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

2019-04-30 2018-12-31 2018-04-30
2 153,1

2 141,1

2 230,0

731,4

731,4

727,3

14,0

14,0

13,8

2 898,5

2 886,5

2 971,1
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Kassaflödesanalys
, kommunen
2019-04-30

2018-12-31 2018-04-30

Den löpande verksamheten
Perioden/Årets resultat

-121,4

-119,7

-176,8

207,3

280,2

229,0

-8,1

-39,8

-22,9

-157,8

-56,3

-88,6

-80,0

64,4

-59,3

-165,3

-675,1

-192,8

Avyttrade materiella och immateriella
tillgångar

0,0

15,4

0,5

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

-10,0

0,0

Avyttrade finansiella tillgångar

-

-

-

-165,3

-669,7

-192,3

2 300,0

7 330,0

2 734,7

-1 942,8
-325,0

-6 596,2
-1 195,5

-2 361,3
-355,0

Justering ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Justering rörelsekapitalförändring
Verksamhetsnetto
Investeringar
Inköp av materiella och immateriella
tillgångar

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

225,0

1 089,5

294,0

Ökning av kortfristig utlåning

0,0

-

0,0

Ökning av kortfristiga placeringar

0,0

-16,0

-16,0

Avyttrade kortfristiga placeringar

-

3,8

-

257,2

615,6

296,4

11,9

10,3

44,8

Likvida medel vid periodens början

294,9

284,6

284,6

Likvida medel vid periodens slut

306,8

294,9

329,4

11,9

10,3

44,8

Finansieringsnetto
Periodens/Årets kassaflöde

Förändring av likvida medel
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Resultatoch balansräkning
, koncernen
Koncernen
Utfall jan apr 2019
Verksamhetens intäkter

Utfall jan dec 2018

Utfall jan apr 2018

Prognos
2019

1 015,1

3 039,5

1 010,4

3 069,1

-2 850,4

-8 239,8

-2 829,9

-8 364,4

-192,1
-2 027,3

-557,7
-5 758,0

-182,6
-2 002,1

-614,2
-5 909,4

1 732,5

5 076,8

1 687,8

5 197,5

279,0

731,4

242,2

837,1

-15,8

50,2

-72,1

125,2

12,1

9,1

3,5

15,8

Finansiella kostnader

-31,6

-109,0

Resultat efter finansiella poster

-35,2

-49,7

-38,6
-107,2

-77,9
63,1
63,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

-

-

-

-35,2

-49,7

-107,2

Extraordinära poster
Årets resultat

2019-04-30

2018-12-31

2018-04-30

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

5,6

6,0

3,7

Summa materiella anläggningstillgångar

12 885,6

12 678,6

12 144,8

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

284,3
13 175,5

261,5
12 946,1

293,2
12 441,7

Bidrag till statlig infrastruktur

13,0

13,8

15,3

420,8

391,1

358,3

688,9

1 088,6

367,8

625,6

624,4

636,8

335,6

328,0

382,0

2 070,9
15 259,4

2 432,1

1 744,9

15 392,0

14 201,9

3 300,8

3 317,6

3 259,9

996,6

997,4

954,7

9 729,6

9 361,3

8 982,9

1 232,4

1 715,6

1 004,3

10 962,0

11 077,0

9 987,3

15 259,4

15 392,0

14 201,9

2019-04-30

2018-12-31

2018-04-30

2 192,6

2 180,6

2 269,4

58,6

58,6

54,3

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

Pensionsfö rpliktelser som inte har tagits upp
bland avsättningar eller skulder
Borgensåttaganden
Pensionsförpliktelser, kommunala bolag
Summa ansvarsförbindelser

-

-

-

2 251,2

2 239,2

2 323,7
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Driftredovisning, mnkr
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
Infrastruktur
Näringslivsverksamhet
Miljö och hälsoskydd
Räddningstjänst
Kollektivtrafik/färdtjänst
Övrig kommungemensam vht
Intern service
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Barn och utbildningsnämnd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Socialnämnd
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Kultur och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Näringslivsverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Infrastruktur
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
Vuxenutbildning
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Övrig kommungemensam vht
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Miljönämnd
Miljö och hälsoskydd
Politisk verksamhet
Lantmäterinämnd
Överförmyndarnämnden Mitt
Kommunrevision
Valnämnd
Personalnämnd *
Finansiering
Summa

Budget
2019
-741,1
-6,1
-41,7
-0,6
-101,8
-160,5
-382,2
-3,9
-15,5
-28,7
-2 270,8
-575,1
-1 185,2
-386,0
-29,3
-93,2
-2,0
-2 109,3
-1 157,7
-532,4
-324,8
0,0
-91,5
-2,8
-363,1
-132,3
-205,3
0,5
-24,6
-1,5
-225,8
-11,2
-200,8
-12,1
-1,8
-153,5
-65,0
-1,3
-49,5
-9,1
-27,4
-1,3
-19,2
-18,0
-1,2
-3,4
-12,1
-3,1
-3,3
-76,5
-5 981,2

Budget
jan -apr 2019
-277,0
-2,0
-13,9
-0,2
-33,9
-53,5
-127,5
-31,2
-5,2
-9,6
-813,6
-202,9
-428,7
-135,2
-10,7
-35,5
-0,7
-703,1
-385,9
-177,5
-108,3
0,0
-30,5
-0,9
-121,1
-44,1
-68,4
0,2
-8,2
-0,5
-75,9
-3,7
-67,5
-4,0
-0,6
-51,2
-21,7
-0,4
-16,5
-3,0
-9,1
-0,4
-6,4
-6,0
-0,4
-1,1
-4,0
-1,0
-1,1
-25,5
-2 081,0

Utfall
jan -apr 2019
-193,1
-4,2
-11,5
-0,4
-33,3
-52,4
-50,3
-32,3
2,0
-10,9
-849,3
-207,7
-454,9
-136,3
-10,9
-39,2
-0,3
-789,7
-407,5
-196,6
-143,9
-1,9
-38,5
-1,1
-121,4
-43,8
-69,0
0,2
-8,3
-0,5
-92,8
-2,8
-85,4
-4,0
-0,6
-51,9
-24,0
-0,3
-14,8
-1,0
-11,1
-0,6
-5,6
-5,1
-0,5
0,6
-4,0
-1,3
1,7
-24,3
-2 131,0

Utfall
jan -apr 2018
-220,9
-3,2
-9,9
-0,3
-33,7
-53,9
-43,1
-60,6
-5,4
-10,8
-825,0
-200,4
-425,6
-143,9
-10,7
-43,7
-0,6
-734,5
-380,2
-190,9
-126,2
0,0
-36,3
-0,9
-115,2
-40,0
-67,1
0,0
-7,6
-0,5
-115,5
-2,5
-108,9
-3,5
-0,5
-51,1
-20,8
-0,1
-16,5
-3,9
-9,2
-0,5
-6,0
-5,6
-0,4
-0,3
-3,2
-0,3
-0,2
-2,0
-23,8
-2 098,0

Prognos
2019
-631,2
-6,4
-41,7
-0,7
-102,4
-153,5
-270,2
-12,0
-15,5
-28,8
-2 330,6
-583,1
-1 213,2
-407,8
-29,3
-95,2
-2,0
-2 274,3
-1 197,7
-567,4
-414,8
0,0
-91,5
-2,8
-361,9
-132,3
-203,9
0,5
-24,7
-1,5
-241,1
-11,2
-216,0
-12,1
-1,8
-151,5
-64,0
-1,3
-46,9
-9,2
-28,8
-1,4
-19,2
-17,9
-1,3
-3,4
-12,0
-3,1
-3,3
-72,3
-6 103,9

* Personalnämnden
har upphört från 1 januari 2019och uppdragethar överförtstill Kommunstyrelsen
som har tillsatt ett
personalutskott
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Budget
avvikelse
109,7
-0,3
0,0
-0,1
-0,6
7,0
112,0
-8,1
-0,1
-0,1
-59,7
-8,0
-28,0
-21,8
0,0
-2,0
0,0
-165,0
-40,0
-35,0
-90,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,4
0,0
-0,1
0,0
-15,3
0,0
-15,2
0,0
0,0
2,0
1,0
0,0
2,6
-0,1
-1,4
-0,1
0,0
0,1
-0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
-0
4,2
-122,7

Investeringsredovisning
, mnkr
Budget
2019

Överförd
budget

Total Utfall april
budget

Prognos Budgetavvikelse
2019

-31,7
-506,3
-50,5
0,0
-588,5

0,0
-997,2
-125,4
0,2
-1 122,4

-31,7
-1 503,5
-175,9
0,2
-1 710,9

0,0
-137,7
-0,1
-2,0
-139,8

-18,2
-470,0
-29,6
-3,1
-520,9

13,5
1 033,5
146,3
-3,3
1 190,0

0,0
-6,0
-6,0

-6,7
8,2
1,5

-6,7
2,2
-4,5

-0,2
-3,4
-3,6

0,0
-5,6
-5,6

6,7
-7,8
-1,1

-2,0
-2,0

-6,8
-6,8

-8,8
-8,8

-2,7
-2,7

-8,8
-8,8

0,0
0,0

0,0
-7,0
-7,0

-20,1
-11,4
-31,5

-20,1
-18,4
-38,5

0,0
-2,7
-2,7

-1,0
-10,1
-11,1

19,1
8,3
27,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-0,4
-0,4

-0,4
-0,4

-0,4
-0,4

-60,0
0,0
0,0
-85,0
-8,0
-5,0
-10,0
-40,2
0,0
-35,0
-9,0
-252,2

-141,9
-49,7
-15,0
-153,5
-10,1
-34,0
-27,1
-19,3
-20,0
-31,8
-1,6
-1,6
-505,6

-201,9
-49,7
-15,0
-238,5
-18,1
-39,0
-37,1
-59,5
-20,0
-66,8
-1,6
-10,6
-757,8

-2,1
0,0
0,0
-26,7
-1,2
-0,1
-1,3
0,0
0,0
-2,8
0,0
-5,0
-39,2

-15,0
0,0
0,0
-76,7
-8,6
-7,6
-5,7
0,0
0,0
-62,0
0,0
-6,5
-182,1

186,9
49,7
15,0
161,8
9,5
31,4
31,4
59,5
20,0
4,8
1,6
4,1
575,7

-0,3
-0,3

-2,9
-2,9

-3,2
-3,2

0,0
0,0

0,0
0,0

3,2
3,2

-856,0

-1 667,7

-2 523,7

-188,4

-728,9

1 794,8

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter
Infrastruktur
Inventarier, IT system

Summa

Barn - och utbildningsnämnd
IT
Inventarier och utrustning

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning

Summa

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

Summa

NAVI
Tekniklyft, inventarier

Summa

Stadsbyggnadsnämnd
Kajer Inre hamnen, Selångersån
Birsta infrastruktur
Parkeringsanläggning

centrum

Vägar, broar, GC vägar
Belysning
Parker, utemiljö
Kollektivtrafik, infrastruktur
Industrispår
Logistikparken
Norra kajen
Lörudden/Brämön
Maskiner och utrustning

Summa

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

Summa

Summa

Exploateringsredovisning
, mnkr
Budget
2019

Överförd
budget

Total
budget

Utfall april

Prognos
2019

Budget avvikelse

229,8

229,8

21,1

-15,3

-245,1

1,6

1,6

0,2

-3,0

-4,6

231,4

231,4

21,3

-18,3

-249,7

Stadsbyggnadsnämnd
Exploatering inkusive Birsta
Exploatering Alliero 21 fd Berners

Summa

0,0
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Lagstiftning och normgivning
Delårsrapportenär upprättadi enlighet med lagen om kommunalbokföring och redovisning
(LKBR) (2018:597)och rekommendationerfrån Rådetför kommunalredovisning(RKR) om
inget annatanges.Därutöverföljs det regelverkoch den normgivning som gäller för övriga
sektoreri samhälletoch som innefattasi begreppetgod redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna
för koncernenSundsvallskommunföljer god redovisningssed
och
skattelagstiftningenför aktiebolag.I den mån skattelagarnainte gäller för koncernenheterna
har lämpliga anpassningar
skett. Bolageni Stadsbackenkoncernen
tillämpar
redovisningsregelverket
K3.
Undantag
Investeringsbidragoch anläggningsbidrag
tas från och med 2010upp som en förutbetald
intäkt och redovisasbland långfristigaskulderenligt RKR R2 Intäkter. Investeringsbidrag
som erhållits tidigareår redovisassom en minskningav anläggningstillgångens
värde enligt
den då gällanderedovisnings-principen.Eftersombeloppenpå de tidigare
investeringsbidragen
inte har varit väsentligapåverkarinte dettakommunensställningoch
resultat.
Kommunensleasingav bilar klassificeradestidigare som operationelll easingmen efter
genomgångav avtalenhar leasingenfrån och med 2015 klassificeratssom finansiell.
Kortfristig placering
Kommunensaktieinnehavi KommungarantiSkandinavienFörsäkringsAB omklassificerades
2012 från finansiell anläggningstillgångtill kortfristig placering.Kommungaranti
SkandinavienFörsäkringsAB räknasdärmedinte som ett koncernbolagi den sammanställda
redovisningen.Kommunensinnehavi KommungarantiSkandinavienFörsäkringsAB har
värderatstill verkligt värdepå grundvalav marknadsvärdetpå balansdagen,
enligt RKR R7.
Värdering
Överordnadprincip för värderingär försiktighetsprincipen,som innebäratt tillgångarinte
övervärderasoch att skulderinte undervärderas.
Därigenomger redovisningenen försiktig
bild av koncernensställning och resultat.Tillgångar,avsättningaroch skulderhar värderats
till anskaffningsvärden
om inget annatanges.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarupptasi balansräkningen
till anskaffningsvärde
efter avdragför
avskrivningar.Investerings
- och anläggningsbidrag
redovisasfrån och med räkenskapsåret
2010 som en långfristig skuld. Skuldenupplösesoch intäktsfördespå ett sättsom återspeglar
investeringensnyttjandeoch förbrukning.
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Investeringarsom aktiveratshar som princip haft ett anskaffningsvärdepå minst ett
prisbasbelopp(46 500 kronor år 2019)i kommunenoch en nyttjandetidöverstigande3 år i
kommunenoch för bolagenett halvt prisbasbelopp.Lånekostnaderhar inte aktiveratsi
kommunenmenför vissastörreinvesteringarhar bolagenaktiverat ränta.
Ej avslutadeinvesteringarbalanserassom pågåendearbeten.Avskrivningar beräknasinte för
mark, konst och pågåendearbeten.På övriga anläggningstillgångar
sker planenligavskrivning
utifrån denplaneradenyttjandeperiodsom fastställsvid anskaffningstillfället.Någon
anpassningav avskrivningstidernabolagenemellanhar inte skett.Avskrivning påbörjasden
dag anläggningstillgången
är färdig att tasi bruk.
Frånoch med2015 har samtligaanläggningarkomponentindelats
enligt rådetför kommunal
redovisningsrekommendation.Kommunensreglerför investeringaroch
komponentavskrivninggäller medföljandeavskrivningstiderför 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
• Leasadefastigheter:13, 15 och 27 år
Publika fastigheter kommunen
• Gatoroch vägar:20-60 år
• Broar: 20-60 år
• Kajer: 30-80 år
• Parkeroch lekparker:5-20 år
• Belysning:10-30 år
Bolageninom stadsbackenkoncernen
tillämpar regelverketK3. Följandeavskrivningstider
tillämpasinom stadsbackenkoncernen
för anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen

• Nyttjanderätt5 år
Materiella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen

Bostadsbyggnader
•
•
•
•

Stommar:100 år
Fasader,yttertak,fönster:30-50 år
Hissar,ledningssystem:30-40 år
Övrigt: 15-50 år
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Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar:40-100 år
• Fasader,yttertak,fönster:20-50 år
• Hissar,ledningssystem:25-50 år
• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar,fasader,yttertak:25-40 år
• Hissaroch lyftanordningar:25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark stadsbackenkoncernen
• Ingenavskrivning.
Markanläggningar stadsbackenkoncernen
• Bergtunnlar,vatten- och avloppsledningar,bergrum:33 år
• Övriga markanläggningar:20 år
• Bostadslåneposter:
33 år
• Maskineroch andratekniskaanläggningar:5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer stadsbackenkoncernen
3-20 år
B idrag till statlig infrastruktur
Kommunensinsatsi projekt E 4 Sundsvallredovisassom bidragtill statlig infrastruktur.
Bidragetska upplösaspå 10 år.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar
värderasenligt lägstavärdetsprincip till det lägstaav
anskaffningsvärdet
och det verkliga värdetpå balansdagen.
Samtligakundfordringaräldre än
sex månaderhar bedömtssom osäkrafordringar och reserverats.Osäkrafordringarutöver
dettahar avskrivitsefter individuell bedömningav varje fordran.Kommunens
exploateringsfastigheter
klassificerassom omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden
skaenligt den kommunalaredovisningslagen
redovisasenligt den så
kalladeblandmodellen.Dettainnebäratt:
• Pensionsförmåner
som intjänatsföre år 1998redovisassom ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner
samtpensionsförmåner
intjänadefrån och med år 1998
redovisasi balansräkningen
somavsättningför pensioneroch liknandeförpliktelser.
• Störredelenav pensionsförmåner
intjänadefrån och medår 2000 får personalenplacera
individuellt. Dessaredovisassom kortfristig skuld tills utbetalningskeri slutet av marsåret
efter intjänandet.
Förpliktelserför pensionsåtagande
för anställdai kommunenär beräknadeenligt Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld
, RIPS07. Rätt till visstidspensionför förtroendevaldaredovisas
som ansvarsförbindelse
om det inte bedömssannoliktatt den kommeratt leda till
utbetalningar.Om det bedömssom sannoliktatt utbetalningarkommeratt görasskarätt till
visstidspensionredovisassom avsättning.För avtal med samordningsklausul
utgår
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beräkningenfrån de förhållandensom är kändavid bokslutstillfället.Om inget annatär känt
görsberäkningenutifrån att ingensamordningkommeratt ske.
Jämförelsestöran de poster
Jämförelsestörande
posterär resultatav händelsereller transaktionersom inte är extraordinära
men som är viktiga att uppmärksamma
vid jämförelsermed andraperioder.Som
jämförelsestörande
posterredovisasintäkteroch kostnadersom uppgårtil l minst 10 miljoner
kronor och är av engångskaraktär.
Byte av redovisningsprinciper
Byte av redovisningsprinciperhar följt RKR R12. Redovisningav kortfristig placering
redovisastill verkligt värdepå grundvalav marknadsvärdet
på balansdagen
och redovisning
av investeringsbidragfrån privata företagoch föreningarredovisassom intäkt. Justeringhar
gjorts mot ingåendeegetkapital.
Underåretuppgårorealiseradevinster till totalt 1,2 miljoner kronor. Dessahar redovisatssom
finansiell intäkt och påverkaråretsresultat.
Jämförelsetalen
för föregåendeår har omräknatsenligt den nya principen.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda
redovisningenför Sundsvallskommunomfattarkommunen,företagsamt
kommunalförbundsom kommunenpå grundav andelsinnehaveller annananledninghar ett
bestämmande
eller väsentligtinflytandeöver. Ett samägtföretagingår i densammanställda
redovisningenmedmotsvarandeägdandel.Den sammanställda
redovisningenhar för de
dotterbolagdär kommunenhar en röstandelsmaj
oritet på 20 procenteller mer upprättatsenligt
förvärvsmetodenmed proportionellkonsolidering.
Vissa bolagdär kommunenäger20 procenteller mer ingår inte i koncernensräkenskapermed
hänvisningtill bolagensobetydligastorlek (Samordningsförbundet
i Sundsvalloch
OskustbananAB). I det fall kommunengenomsitt bolag ägerett annatbolagtillsammans
med utomståendeintressenterkonsoliderasdet helägdabolageti sin helhet.Minoritetsägarens
andelav åretsresultatredovisassom en intäkt eller kostnad beroendepå dotterbolagets
årsresultat.Minoritetsdelägarens
andelav det egnakapitaleti det delägdadotterbolaget
redovisassom en långfristig fordran alternativtavsättning.Delägarensandelav ett positivt
egetkapital redovisasmed andraord som en avsättning.
Avsättningar
Avsättningär en skuld som är ovissvad gäller förfallotidpunkt eller beloppoch avserenligt
Rådetför kommunalredovisning,rekommendation,RKR R9 Avsättningaroch
ansvarsförbindelserendastformella förpliktelser.Avsättninghar gjorts för återställningav
gamlakommunalaavfallsupplag.Kommunenpåbörjadeåterställningen2012 och den
beräknasvaraslutförd 2021.Avsättningenhar räknatsom medförändringenav KPI under
året.Beräkningengörspå det genomsnittligavärdetav avsättningenunderåret.Avsättning
har i densammanställda
redovisningengjorts för återställandeav pågåendeavfallsupplagvid
Blåbergetnär denavslutas.
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Leasing
Regelverketenligt RKR R5 Leasingtillämpas.Är avtalstidentre år eller kortareeller om
avtaletsvärdeunderstigerett basbeloppskaavtaletklassassom operationelltävenom det i
övrigt uppfyller kriteriernaför ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminäraslutavräkningenför skatteintäkterbaseraspå SKL:s decemberprognos
för
skatteunderlagi enlighetmed Rådetför kommunalredovisningsrekommendation,RKR 4.2
Redovisningav skatteintäkter.
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Anläggningstillgång
Tillgång avseddaatt användasunderlång tid; i mmateriella(goodwill mm), materiella(mark, byggnader,
maskinermed mera) eller finansiella(aktier, andelarmed mera).

Avkastning på eget kapital
Resultatefter finansnettoexklusivejämförelsestörande
posteri förhållandetill genomsnittligtegetkapital.

Avskrivning
Planmässigvärdeminskning av en anläggningstillgångberäknatutifrån förväntadnyttjandeperiod.

Balanskrav
Kommunallagenskrav om god ekonomiskhushållning,ekonomii balans.Intäkterna(realisationsvinstej
medräknat)skavarastörreän kostnaderna.

Balansräkning (BR)
Sammanst
ällning av tillgångar,egetkapital, avsättningaroch skulderpå balansdagen.
Balanslikvidite t
Omsättningstillgångar
i förhållandetill kortfristiga skulder.
Certifikat
Ett instrumentför kortsiktig upplåningpå penningmarknaden.

Driftredovisning
Redovisning av kostnaderoch intäktersom har ett direkt sambandmedproduktionenav kommunalservice.

Eget kapital
Skillnadenmellan kommunenstillgångaroch skulder.
Goodwill
Betalningför framtida ekonomiskafördelar sominte går att enskilt identifiera och heller inte redovisasseparat.

Investeringsredovisning
Redovisningav kommunensinvesteringari anläggningstillgångar
och utgifter för dessaunder
räkenskapsperioden
.

Jämförelsestörande post
Ekonomiskhändelsesom är av engångskaraktär
och av betydandestorlekvilket påverkarjämförelser.

Kassaflödesanalys
Sammanställningav kommunenskassaflödenindelati löpandeverksamhet,investeringarsamtfinansiering.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar
exklusiveförrådstillgångari förhållandetill kortfristiga skulder.
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Kommunalt uppdragsföretag
Annanjuridisk persontill vilken kommunenmedstödav kommunallagenhar överlämnatvårdenav en
kommunalangelägenhet,
mendär överlämnandetskettpå ett sättsåatt ett betydandeinflytandeinte har erhållits.
Komponentavskrivning
Olika avskrivningstiderför investeringarsom aktiveratsenligt regler för investeringaroch
komponentavskrivningoch komponentindelningenligt rådetför kommunalredovisningsrekommendation.

Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skuld
er somförfaller till betalninginom ett år från balansdagen.

Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal
avsesett avtal enligt vilken en leasegivareenligt avtaladevillkor underen avtalad
periodger en leasetagare
rätt att användaen tillgång i utbyte mot betalningar.Leasingavtalkallasibland
hyresavtal,särskiltnär det gäller leasing(hyra) av fastighet.

Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga
, förmåganatt betalaskulderi rätt tid.

Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuldsom förfaller til l betalningsenareän ett år från balansdagen.

Minimileaseavgift
De betalningar,exklusiveavgifter såsomserviceavgifteroch skatter,som skaerläggasav leasetagaren
till
leasegivarenunderleasingperiodenmedtillägg av eventuelltbeloppsomgaranterasav leasetagaren.

Mål och resursplan
Kommunensbudgetmedplan för verksamhetens
mål och resurser.Mål och resursplanenbeslutasav
kommunfullmäktigesom är kommunenshögstabeslutandeorgan.

Nedskrivning
Om en tillgångsverkliga värdepå balansdagen
är lägre än anskaffningsvärdetför tillgångenminusgjorda
avskrivningar,görsnedskrivning. Värdeminskningenmåstevara beståendeför att nedskrivningskagöras.

Nettoinvestering
Investeringsutgifterefter avdragför investeringsbidrag.
Nettokostnad
Driftkostnadefter avdragför driftbidrag, avgifter och ersättningar.Finansierasmedskattemedel.

Omsättningstillgång
Tillgång i form av kassa,bank,kortfristiga placeringaroch kortfristiga fordringar.

Peri odisering
Fördelningav kostnaderoch intäkterpå denredovisningsperiodtill vilken de hör.

Resultaträkning (RR)
Sammanställningöver åretsredovisadeintäkteroch 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

SFI
SKFAB
SKIFU
SKL
SN
SOF
SOL

Förklaring
Barn- och utbildningsnämnd
Förvaltningenför arbetsmarknad,
vuxenutbildningoch integration
Kommunstyrelsens
finans- och näringslivsutskott
Kommunaltaktivitetsansvar.Kommunenhar enligt skollageneller
aktivitetsansvarför ungdomarsom är folkbokförda i kommunenoch
somhar fullgjort sin skolplikt mensom inte har fyllt 20 år och inte
genomföreller har fullföljt utbildning på nationellaprogrami
gymnasieskolaneller gymnasiesärskolan
eller motsvarandeutbildning.
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunfullmäktige
Kollektivtrafikmyndigheten
Kommunstyrelse
Lantmäterinämnd
Lag om stöd och servicetill vissafunktionshindrade
Miljarder kronor
Miljoner kronor
Miljönämnd
Mål och resursplan,kommunensbudget
Nämndför arbetsmarknad,
vuxenutbildningoch integration
Relationer,Infrastruktur,Kompetens,Attraktivitet, Region,Effektiv
kommun.Kommunensstrategiför hållbar tillväxt
Rådetför kommunalredovisning.
Stadsbyggnadsnämnd
Socialförsäkringsbalken.
Innehållerbestämmelser
om socialtrygghet
genomde socialaförsäkringarsamtandraersättnings
- och
bidragssystem.
Svenskaför invandrare
SvenskaKommunförsäkringsAB
Sundsvallskommunsindustrifastighetsutveckling
AB
SverigesKommuneroch Landsting,arbetsgivar- och
intresseorganisation
Socialnämnd
Socialtjänstförordning.Innehållerkompletterandeförordningartill
framförallt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen
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