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Uppföljning av kommunfullmäktigesmål
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagenska kommuneni budgetennärmareangeoch definieramål respektive
riktlinjer för ekonominsamtför verksamhetensom är av betydelseför god ekonomisk
hushållning.
Finansiellamål behövsför att markeraatt ekonominär en restriktionför att bedriva
verksamhet– ”spelplanen”utifrån kommunensegnaförutsättningar.Verksamhetsmålbehövs
för att angehur mycketav de olika verksamheterna
som ryms på spelplanensamtför att
klargörauppdragetgentemotmedborgarna.
God ekonomiskhushållningförutsätterinte baraatt denlöpandeverksamhetenunderåretkan
finansierasmedintäkter. För att inte behövagörabesparingari verksamhetenenskildaår, då
intäkterna(skatteintäkteroch statsbidrag)plötsligt viker eller då oförutsedda
kostnadsökningar
uppstår,krävsatt kommunenhar en buffert i sin ekonomi.
För Sundsvallskommuninnebär god ekonomiskhushållningdessutomatt verksamheten
bedrivseffektivt, det vill sägadenkommunalaservicenskainfria kommuninnevånarnas
behovoch förväntningaroch dessutombedrivaspå ett kostnadseffektivtsätt.För att nå en god
ekonomiskhushållning krävsett systematisktarbeteefter mål och resursplanensom fastställts
av kommunfullmäktigeoch att kommunenhar förmågaatt anpassasig efter förändrade
förutsättningarunderåret.
Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanenär kommunensbudget och ligger till grundför det strategiskaoch
konkretaarbetet.Planenföljs upp kontinuerligtvia månadsuppföljning,delårsrapporteroch i
årsredovisningen.
I mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 har kommunfullmäktigebeslutatom mål
inom tre prioriteradeområden,jobb och näringsliv,en likvärdig skola och godalivsvillkor.
Varje nämndoch bolaghar i MRP 2018 beslutatom egnamål och handlingsplanersom bidrar
till kommunfullmäktigesmål inom dessaområden.I arbetethar den hållbaratillvä xtstrategin
och landsbygdsprogrammet
beaktats.
Grundläggandeär att utvecklaen ledningsprocess
på alla resultatnivåersom möjliggör en god
ekonomiskhushållning.Mål och resursplan,redovisning,uppföljning och utvärderingsamt
i nternkontrollsamverkari ledningen/styrningen
av kommunensekonomioch verksamhet.
God ekonomiskhushållningskapasgenomen ändamålsenligoch kostnadseffektivverksamhet
med en finansieringsom långsiktigt garanterarverksamhetenutanskattehöjning.
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Mål och riktlinjer för ekono min
Ekonomiperspektiveti en kommunmotsvararde resursersom finns i form av skatteintäkter,
statsbidrag,avgifter och övriga bidrag.Det huvudsakligamålet för kommunenär inte att
skapavinst men däremotmåstebefintliga resurseranvändaspå rätt sätt,såkallad ”god
ekonomiskhushållning”.Ett visst överskottmåstedärför budgeterasoch redovisasöver tiden
för att inte belastakommandegenerationermedskulderoch därmed,i förlängningen,sämre
kommunalservice.
I god ekonomiskhushållningbetonasbalansenmellan tydliga och mätbarafinansiellaoch
verksamhetsmässiga
mål i styrningen.Finansiellamål uttryckeratt ekonominär en restriktion
för verksamhetens
omfattning.Verksamhetsmålen
betonaren resurseffektivoch ändamåls
enlig verksamhetoch gör uppdragetgentemotmedborgarnatydligt.
Finansiella mål
Kommunfullmäktige har i mål och resursplan2018 beslutatom finansiellamål för
kommunen.Målen som framgårunderavsnittetekonomi,är avseddaatt täckain bådeett
kortareoch ett längretidsperspektivför att kommunenskakunnaleva upp till kravetpå god
ekonomiskhushållning.Viktiga framgångsfakt
orer och förutsättningarför att nå de finansiella
målenär:
en ekonomii balans
en god produktivitetsamt
en väl fungeradeuppföljning
Måluppföljning 2018
I mål och resursplan2018 med plan för 2019-2020 såhar kommunfullmäktigebeslutatom tre
prioriterade områden:
Jobboch näringsliv
En likvärdig skola
Godalivsvillkor
På följandesidor redovisasen bedömningav prognosför måluppfyllelseför
kommunfullmäktigesmål inom de prioriteradeområdena.I avsnittet”Nämnder,bolag och
kommunalförbund”finns vidare beskrivningav kommunensverksamheter
.
Status för måluppfyllelse
Varje nämndoch helägtkommunaltbolaghar i sina mål och resursplanerför 2018 beslutat
om ett antal mål och handlingsplanerinom de tre prioriteradeområdena.Där det har varit
möjligt har den hållbaratillväxtstrateginoch landsbygdsprogrammet
beaktats.
På de närmastföljande sidornaredovisasen bedömningav måluppfyllelseför de prioriterade
områdenajobb och näringsliv,en likvärdig skolasamtgodalivsvillkor. Bedömningenhar dels
gjorts om måletkommeratt uppnås2018samtom måletkommeratt uppnås2020 eftersom
målenär formuleradepå dettasätt. Därefterföljer en redovisningav måluppfyllelsenför
kommunensfinansiellamål som är viktiga i bedömningenav god ekonomiskhushållning.
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Följandestatusredovisasför bedömningenav måluppfyllelseför verksamhetsmål
och
finansiellamål;
Målet kommeratt uppnås.
Målet kommerinte att uppnås.
Bedömningkan inte göras

Dessutomgörs en bedömningom trendenenligt följande skala:
Positiv trend
Negativtrend
Neutraltrend
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Prioriteratområde- Jobb och näringsliv
Mål: Sysselsättningen
skaöka blandsundsvallsborna
och företagenskabli
fler och växabådei stadenoch på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen
i Sundsvallär lika med eller högreän
rikssnitteti landet.En positiv trendav fler och växandeföretagbådei stad
och landsbygd.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Utfall
Samtliganämnderhar beslutatom mål inom det prioriteradeområdet.Flertaletav
indikatorernatill målenhar inte uppnåttbeslutademålnivåer.Det är främstnämndenför
arbetsmarkand,
vuxenutbildningoch integration(NAVI) som har mål som direkt kopplartill
kommunfullmäktiges mål att sysselsättningen
skaöka bland sundsvallsborna.
Att skapa
förutsättningarför att företagenskabli fler och växaryms delvis inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
där man arbetarmedstärkt integration,aktiv bostadsförsörjning,
infrastruktur,strategiskkompetensförsörjning
samtför att skapaförutsättningarför
tillgängligarekollektivtrafik. Även kommunensnäringslivsbolagfrämjar tillväxten av fler
företag.
Sysselsättning och tillväxt
Sysselsättningen
i andelförvärvsarbetande
i åldern20-64 år har ökat de senasteårenoch
enligt den senast
e mätningen2016 var utfallet högreän riket. Någonmätningpå kommunnivå
finns ännuinte för 2017.Sysselsättningen
i Sundsvallskommunuppgicktill 81,2 procent
enligt senastemätningen2016för andelförvärvsarbetande
invånarei åldern20-64 år. Det är
en ökning med1 procentenhetsedan2015.Mellan 2013-2016 har sysselsättningen
ökat från
78,9 procenttill 81,2 procent,(2,3 procentenheter).
Utfallet för riket var 78,6 procent2016
vilket innebäratt kommunenredandå hadeen sysselsättninghögreän riket.
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Förvärvsarbetande
invånare20-64 år, andel(%)
82
80
78
76
74
72
70
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sundsvall

Riket

Alla kommuner,ovägtmedel

Andelennyregistreradeföretagi kommunenhar i förhållandetill antal invånareminskatde
senasteårenoch minskati förhållandetill riket. För 2017 låg Sundsvallnyregistreradeföretag
per 100 innevånare0,9 lägre än riket totalt vilket är sammadifferens som 2016 men 0,6 sämre
än 2015.Någon statistikpå om företagenär belägnai stadeneller på ladsbygdenfinns inte
varför den delenav måletinte är möjlig att följa upp.
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Nyregistreradeföretagkommun,antal/1000invånare
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Arbetslösheteni Sundsvallskommuni åldern20-64 år uppgårtill 6,6 % 2018.
Utfallet är högreän riket, (6,0 %), och har ökat någotsedanårskiftetvilket är ett litet negativt
trendbrottefter två år där skillnadernaminskade.
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Arbetslöshet18-64 år i kommunen,andel (%)av bef.
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Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder
NAVI har sexmål angåendearbetsmarknadsåtgärder.
Av dessabedömsfem inte uppnås
under2018 menska göradet fram till 2020. Ett mål bedömskunnauppnåsunder2018 och
det är ”En hög andelav deltagarnaska gå vidaretill arbete,studiereller fortsattplaneringmed
anvisandepart efter avslutadinsats.”
Studerande vid vuxentutbildningen
Även inom vuxenutbildningenhar NAVI beslutatom sexmål. Av dessabedömstre kunna
uppnås2018.
Alla behörigaerbjudsplats inom vuxenutbildningen
Ett stort utbud av vuxenutbildningar
Kommunensyrkesutbildningarskaleda till arbeteför eleverna
Övriga tre mål bedömsinte nås2018 menkommeratt nåsinom planperiodentill och med
2020.
Studie - och yrkesvägledning
Barn- och utbildningsnämnden
mål inom det prioriteradeområdetär att studie- och
yrkesvägledningen
är integreradi undervisningenså att elevernautvecklarkompetensför att
kunnafatta beslutom framtidastudie- och yrkesval.En plan finns nu för studie- och
yrkesvägledningsom omfattarhela skolsystemetfrån förskolantill gymnasieskolan.
Någon
bedömningför 2018 finns dock inte än sålänge.
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Övriga nämnder
Kultur och fritidsnämndenhar beslutatom fem mål. Nämndengör bedömningenatt målen
kommeratt uppnåsunder2018.Stadsbyggnadsnämnden
har beslutatom tre mål inom
området. För mål 1 ”Vi kommunicerarvår planeringför Sundsvallsutveckling,delsför att
Sundsvallskakunnabli en attraktiv kommuni toppklassmed mer än 100 000 invånare,dels
för att ökat bostadsbyggande”är bedömningenatt målet i sin helhetuppnåsförst 2019-2020,
övriga mål bedömsnåsunder2018.

Indikatorer för Jobb och näringsliv

Andel deltagarei
arbetsmarknadsåtgärder
som
gått till arbete
Totalt
Kvinnor
Män

+5%

23 %
25 %
21 %

20 %
16 %
23 %

26 %
23 %
27 %

Nej

+5%

8%
10 %
7%

8%
7%
9%

7%
8%
6%

Nej

-

697
322
375

864
377
487

822
340
482

60 %

74 %
73 %
75 %

76 %
79 %
73 %

65 %
67 %
62 %

Ja

60 %

53 %
53 %
52 %

49 %
52 %
46 %

57 %
58 %
56 %

Nej

85 %

83 %
85 %
82 %

86 %
81 %
90 %

83 %
84 %
83 %

Nej

Andel deltagarei
arbetsmarknadsåtgärder
som
gått till studier
Totalt
Kvinnor
Män

Antal deltagarei
arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Kvinnor
Män

Andel godkändaKomVux (av
avslutade)
Grundläggande
Totalt
Kvinnor
Män
Allmänna kurser
Gymnasiet
Totalt
Kvinnor
Män
Yrkeskurser
Gymnasiet
Totalt
Kvinnor
Män
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Prioriteratområde– En likvärdig skola
Mål: Alla Sundsvallseleverskavarabehörigatill någotnationellt programpå
gymnasietnär de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2018: En tydlig trendskakunnasesvad gäller utvecklingenför
gymnasiebehörighet.
Önskat resultat 2020: Andelensom inte har gymnasiebehörighet
ska ha halverats
jämfört med 2016.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

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.
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
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A ndeleneleveri Sundsvallskommunalaskolor som nått gymnasiebehörigh
et uppgårtil l 75
procentefter vårterminen2018 vilket är oförändratjämfört med föregåendeår. Räknarman
med resultatetefter sommarskolan(sominte finns medi denoffi ciella statiskenoch därmed
inte kan jämföras) kan man dock seen förbättringjämfört med tidi gare år. Sammantaget
leder
uppföljningenav den kommunalaskolansmål och den handlingsplanför att uppnådessainte
till en entydigslutsatsangåendehur pågåendeinsatserpåverkarkommunfullmäktigesmål för
behörighetentill gymnasietoch andelen examinai gymnasiet.I uppföljningenkan man inte
dra säkraslutsatserdäremotupplevsav organisationenatt ett framgångsriktarbetemot målen
har kommit igångunderåret,medledarplaneroch systematisktuppföljningsarbete
.
För att nå målet2020 krävs att andelensom når gymnasiebehörighet
skaöverstiga90 %. Det
verkarinte troligt med hänsyntagettill den trendsom finns för närvarandeatt dettamål
uppnås.Det finns ocksåoroandeindikationerom manser på kunskapskraven
i årskurs6 i den
kommunalaskolandär det inte finns någrateckenpå förbättradekunskapskrav.Det är
naturligtvisfullt möjligt att dessaresultatkan förbättrasig till årskurs9 men det är ändåen
indikation på att kommunfullmäktigesmål kan vara svåra att nå.
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Mål: Alla Sundsvallseleverskainom fyra år fullfölja gymnasietmed gymnasieexamen
eller yrkesexamen.
Önskat resultat 2018: Andelenungdomarmed gymnasieexamen
eller yrkesexamen
efter 4 år skaha ökat till 80 %.
Önskat resultat 2020: AndelenSundsvallselever
med gymnasieexamen
eller
yrkesexameninom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Av de gymnasieelever
i Sundsvallskommunalagymnasiumsom inleddesinastudier2013
hade64 procenttagit examenefter fyra år (rikssnitt 71 procent1). Dennaandelhar de senaste
årenvarit relativt konstant.
90%
80%
70%
Sundsvall

60%

Rikssnitt

50%
40%
2011

2012
Startår för gymnasiestudier

2013

Diagrammetvisar densenastemätningenav utfallet för gymnasieelever
i Sundsvalls
gymnasiumi jämförelsemedriksgenomsnittet.Utfallet för de gymnasieeleveri Sundsvalls
kommunalagymnasiumsom inleddesinastudier2013 och hadetagit examenefter fyra år är
64 procent.Utfallet för rikssnittetär 71 procent.För att nå kommunfullmäktigesönskade
resultattill 2018,skulle utfallet behövaöka med16 procentenheter,
vilket inte är troligt.

1

Avser vårterminen2017
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Mål: Andeleneleversom inom ett år efter avslutadgymnasie- eller vuxenutbildninggår
vidaretill jobb eller utbildning skaöka.
Önskat resultat 2018: En tydlig trendkan utläsas.
Önskat resultat 2020: Andelenföre dettaeleversom är etableradepå arbetsmarknaden
eller studerar1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenutbildningmotsvararminst
riksgenomsnittet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Senastutfallet av mätningav ungdomarsverksamhetefter avslutadegymnasiestudierav de
som erhållit examenvisar att andeleneleversom inom ett år efter avslutad
gymnasieutbildningär etableradepå arbetsmarknaden
är dryga28 procentför Sundsvall,1,7
procentenheter
högreän riket (26,5%).Önskatresultatär att andeleneleversom är etablerade
på arbetsmarknaden
är minst lika med riksgenomsnittettill 2020.När det gäller utfallet för
eleversom avslutatsinagymnasiestudierligger utfallet för Sundsvall över riket enligt senaste
mätning.Däremothar Sundsvallfärre eleversom studerarett år efter avslutade
gymnasiestudierän riksgenomsnittet.

Alla program
Riket
Västernorrlands län
Sundsvall

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

Ungdomars verksamhet efter avslutad vuxenutbildning
Det finns ingen statistikpå kommunnivåför eleversom inom ett år efter avslutad
vuxenutbildninggår vidaretill jobb eller utbildning. Skolverketgör uppföljning för
vuxenutbildningoch Svenskaför invandrare,SFI, årsvispå riksnivå, menävendelvis på
regionalnivå. Vuxenutbildningenarbetarför att skapaen rutin för en egenårsuppföljning.
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Nämndenför vuxenutbildning,arbetsmarknad
och integration,NAVI har beslutatom tre mål
som kopplartill kommunfullmäktigesmål.
Fler utbildningsplatseri samarbetemedSundsvallsgymnasium
I samverkanmedsocialtjänstenoch barn- och utbildningsnämnden
genom
DUA(Delegationenför ungaoch nyanaländatill arbete)samverkanmöjliggöraför
KAA(kommunalt kvalitetsasvar)-gruppenatt få tillgång till kommunala
arbetsmarknadsåtgärder.
Vuxenutbildningenoch Sundsvallsgymnasiumsamarbetarkring elevernasövergång
från gymnasietsindividuella programtill vuxenutbildningen.
Nämndenbedömeratt samtligadessaaktivitetsmål kommeratt uppnåsunder2018.
Indikatorer för ”En likvärdig skola”

Gymnasiebehörighetefter grundskolan,
kommunalaskolor exkl sommarskolan

79 %

75 %

75 %

73 %

Nej

82 %

80 %

76 %

-

84 %

82 %

83 %

Ej bedömt

-

64 %
(71 % riket)

57 %

Ej bedömt

22

22

22

18

Ja

120

170

186

Behålla/öka

-

5 290

5 290

Ej bedömt

146

129

Ja

Gymnasiebehörighet
efter grundskolan,
kommunalaskolor inkl sommarskolan
Gymnasiebehörighet
efter grundskolan,samtliga
huvudmän
Andel ungdomarmed gymnasieexamen
eller
yrkesexamenefter 4 år. (Eleversom inledde
studier2013).Kommunalaskolan.
Antalet familjehemsplacerade
barn/elevermellan
6-13 år som deltari projekt Skolfam.
Antalet barn/ungdomarsomdeltar i projekt
"Sommarlovspaketet".

Antal anmäldaelevertill friluftsdagari Sidsjön.

Antal klassbesöktill KomUt.

Ökande
80 %

Öka

131(åtta
månader)

-
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Nej

Prioriteratområde– goda livsvillkor
Mål : I Sundsvallerbjuderkommunorganisationen
en äldreomsorgav hög kvalitet.
Sundsvallsborna
skaerbjudasidrotts- fritids- och kulturutbudi en attraktiv och
trygg miljö. Föreningslivetutgör naveti arbetetför en bättrefolkhälsai Sundsvall
medfokus på barn och ungdomar.
Önskat resultat 2018: En positiv trendkan utläsasvad gäller brukarnöjdhetoch
relevantakvalitetsindikatorer.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhetoch relevantakvalitetsindikatorervisar att
Sundsvallskommunligger på minst riksgenomsnittet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Någonny mätningav kvaliteteteni äldreomsorgenhar inte gjorts 2018.Mätningarna2017
visadeatt socialnämndenuppnåddesinamål gällandekvalitet i äldreomsorgenoch
bedömningenär att målet för 2018 kan nås.Enligt mätningarna2017 ligger Sundsvallefter
riket bådevad gäller hemtjänstoch äldreboendeoch bedömningenjust nu är att Sundsvallinte
kommerupp i riksgenomsnittettill 2020.
För att trygghetenhosmänniskorsom har stöd från socialnämndensäldreomsorgskaöka
fortsättersocialnämnden,utifrån landsbygdsprogrammet,
att säkraatt det finns ett
äldreboendepå minst en serviceorti varje kommundel.Socialnämndenfortsätterävenmed
implementeringenav Skönsmomodellen
och vårdplaneringi hemmet.Socialnämndenarbetar
ävenför att ta fram nya lösningarför att säkraatt alla kommundelarhar tillgång till en viss
nivå av kommunalservice.Här handlar det i första lägetom testav läkemedelsrobotsamt
trygghetskameror.
Under våren2018planerasen översynav utemiljön som finns i anslutning
till kommunensäldreboenden.
Utemiljön skastimuleratill fysisk aktivitet.
Socialnämndenhar inte kunnatgöra någonbedömningifall derasmål kommeratt uppnås.
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Mål : I helaSundsvallskadelaktigheteni samhälletöka och fler sundsvallsborska
ha en aktiv fritid.
Önskat resultat 2018: De kommundelarmed lägstaktivitet och delaktighetskavisa
en positiv trendgällandeaktiviteteroch delaktighet.
Önskat resultat 2020: En positiv trendskakunnautläsasi hela kommunen
gällandeaktiviteteroch delaktighet.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

I dagslägetfinns ingen analysöver nämndernasindikatoreruppdeladper kommundel,vilket
gör det svårt att göraen prognosför utfallet till 2018.Utifrån de indikatorersomär beslutade
för 2018inom socialnämndens
verksamhetsområde
för delaktigheti samhället och äldremed
hemtjänstsom besvärasav ensamhet,visar en sjunkandetrendde senasteårenvilket är
positivt. Någonmätningför 2018finns dock inte ännu.Kultur- och fritid mäterantal
aktiviteteroch antalmedlemmarredovisadeför aktivitetsbidraget, dock ej per kommundel.
Delaktighet i samhället
Socialnämndens
mål ”Andelen brukaresom besvärasav ensamhetskaminska” mätsmed
hjälp av ett antalindikatorersom kommerfrån Socialstyrelsens
årliga brukarundersökning
”Vad tycker äldreom äldreomsorgen” som publicerasi oktober2018.Någonbedömningav
måluppfyllnadhar därmedinte gjorts.
För att andelenbrukaresom besvärasav ensamhetskaminskautrederoch utvecklar
socialtjänstenträffpunkterför att öka den socialaaktivitetenoch minskaensamhet. Ett arbete
med att seöver utemiljöernavid äldreboendenpågår. Det handlarbland annatom
möjlighetentill socialgemenskapoch stimulansi vardagen.RIKARE lyfter fram en attraktiv
livsmiljö för alla vilket förutsättertillgänglighetoch mångfaldi det utbud som finns.
Goda servicenivåer
Det är flera indikatorersom bidrar till att kommunfullmäktigesövergripandemål skakunna
uppnås.Kultur- och fritidsnämndenhar indikatorersom mäterservicenivåerenligt
Landsbygdsprogrammet
för bibliotek, fritid sgårdar,bad- och idrottsanläggningaroch andelen
trygghetsgrupperi alla kommundelar.Bra serviceutbudoch tryggaområdenatt vistasi är
förutsättningarför att delaktigheteni samhälletskaöka hosvåramedborgareoch att fler
sundsvallsborskaha en aktiv fritid.
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Mål : Andelenungasombefinnersig i socialtutanförskapoch missbrukska minska.
Önskat resultat 2018: En högreupplevdtrygghetblandbarnoch unga.Andelen
barnoch ungamedhög frånvaroi skolansamtandelenungamed missbruksproblem
skaha minskati jämförelsemed 2016.
Önskat resultat 2020: Andelenmedhög frånvaroi skolanoch andelenungamed
missbruksproblemskahögstmotsvarariksgenomsnittet.En positiv trendi upplevd
trygghetska kunnautläsasbland barnoch unga.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020
Socialnämndens
arbeteär i grundeninriktat på att ge förutsättningarför en socialhållbarheti
samhälletvilket överensstämmer
medmålbildenRIKARE. Förutsättningarhandlarbland
annatom att ge rätt stöd för att andelenbarnoch ungdomari socialtutanförskapoch missbruk
skaminska. Socialnämndenarbetarbland annatmedatt utredaoch utvecklamissbruksvården.
Handlingsplanför barnoch ungaspsykiskahälsaär framtageni samverkanmed
representanter
från flera nämndersförvaltningar.Kopplat till det ligger samarbetetsom pågår
inom ramenför NPF (neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar)
kommissionendär mansiktar
på att utvecklaarbetssättför att främja tidiga insatserför målgruppen.
Till dettasåinledsocksåett arbetemed att seöver samarbetekring snarlikaverksamhetersom
bedriveraktiviteterf ör unga/ungavuxna som varkenarbetareller studerarför ungainom
NAVI, socialnämndenoch barn- och utbildningsnämnden.
Tryggheteni skolanhar minskatnågotjämfört med föregåendeår, mendet är endast
marginellt.Sundsvallskommunsom helhetuppvisari ndexvärdenför ”Trygghet” och
”Förhindrakränkningar”som är jämförbaramed riket. Andelenelevermed hög frånvaro,
definieradsom mer än 10 procentfrånvaro,oavsettorsak,verkardock inte ha sjunkit.
Verksamhetenarbetardock med att kartläggaorsakernatill denhögafrånvaron.
En indikator är antal barnsom ingår i familjer med ekonomisktbistånd.Andelenbarnhar
minskatjämfört med 2017och ligger lägreän önskadnivå för 2018.I ndikatornvisar att barn
som lever i ekonomiskutsatthethar minskat.
Andelen ungdomarsom bedömsha ett ri skbruk eller missbrukhar ökat kraftigt underåret,
däremothar den sjunkit jämfört med 2016.Någontydlig klar trendär därmedsvår att se.
Totalt settär det inte troligt att det önskaderesultatetför 2018 kommeratt nås.Frånvaroni
skolanär fortfarandehög och tryggheteni skolanhar inte ökat utanligger oförändrat.
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Indikatorer för ”Goda livsvillkor”

Mål: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationenen äldreomsorg av hög kvalitet.
Andel som är mycketnöjda eller ganskanöjda med
hemtjänstensomhelhet

90 %

-

90 %

90 %

Ej bedömt

Andel som är mycketeller ganskanöjdamed
särskilt boendesom helhet

78 %

-

74 %

74 %

Ej bedömt

Andel som är myckettrygga/ganskatryggaatt bo
hemmamedhjälp av hemstjänst

87 %

-

87 %

86 %

Ej bedömt

Andel som är myckettrygga/ganskatryggapå sitt
äldreboende

86 %

-

85 %

85 %

Ej bedömt

4,5

4,2

4,4

4,3

Nej

11,0

11,0

11,9

11,0

Ja

8,5

Ej bedömt

Genomsnittlignöjdhet,Skönsmomodellen

Antal personali egenregi som en hemtjänsttagare
möterper månad,medelvärde.Personalkontinuitet.

Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsborska ha
en aktiv fritid.
Alla eleverkännersig tryggai skolan,
index max 10,0
Servicenivåenligt Landsbygdsprogrammet
(Bibliotek)

10,0

-

8,4

Behålla

Oförändratjmf
2017

Oförändratjmf
2016

Finnspå
samtliga
serviceorter

Ja

Servicenivåenligt Landsbygdsprogrammet
(Fritidsgårdar)
Servicenivåenligt Landsbygdsprogrammet
(Bad
och idrottsanläggning)
Spontanidrottsanläggningar
per kommundel

Behålla

Behålla

Oförändratjmf
2016
Oförändratjmf
2016
Oförändratjmf
2016
Oförändratjmf
2016

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

Ja

Trygghetsgrupperi alla kommundelar

Oförändratjmf
2017
Oförändratjmf
2017
Oförändratjmf
2017
Oförändratjmf
2017
Förstaplats

Deladsjätte
plats

Andra plats

ja

715

Ja

Placeringi ”Sverigesbästafriluftskommun”

Behålla
Öka

Förstaplats

Ja
Nej
Ja

Mål: Andelen unga som befinner sig i utanförskap och missbruk ska minska.
Andel barn under18 år somingår i familjer med
ekonomisktbistånd

Max 700

660

677

10,0

8,4

8,5

Max 20%

50 %

26 %

61 %

Nej

Andel barn (0-12 år) som inte återaktualiserats,
ett
år efter avslutadutredningeller insats

Minst 70 %

-

70 %

72 %

Ej bedömt

Andelenungdomar(13-20 år) sominte
återaktualiserats,
ett år efter avslutadutredning
eller insats

Minst 65 %

-

62 %

65 %

Ej bedömt

Alla eleverkännersig tryggai skolan,Index 1-10

Andelenungdomarsom har bedömtsha ett
riskbruk/missbruk

Nej
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Ekonomi– finansiellamål
Det finansiella resultatet - årets resultat
Mål
Årets resultat ska vara positivt . För att täckain viss egenfinansieringav
investeringarna,värdesäkringav nettotillgångarsamtbudgetmarginalska
resultatetuppgåtill minst 3 procentav skatteintäkteroch statsbidrag
.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognosenför åretsresultatär -55 miljoner kronor. Bedömningenär då att måletinte kommer
att uppnås2018.För att nå upp till ett resultatpå 3 procentbehöverresultatprognosen
förbättrasmed230 miljoner kronor.
Historiskt setthar kommunenaldrig haft en resultatnivåpå 3 procent.Det är en väldigt hög
resultatnivåsomsamtidigtbehövsför att kunnahålla nerekommunensnettolåneskuldunder
de närmasteårendå storainvesteringarskagenomföras.Det är därför oroväckandeatt
kommuneni dagslägetligger sålångt ifrån målnivån.
Underde senastefem årenhar resultatet,som sesi diagrametnedan,högstuppgåtttill 2,6 %
av skatteintäkteroch statsbidrag.Resultatnivånhar dock aldrig varit så låg som prognosen
pekarpå.

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
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Mål

2014

2015

2016

2017

Prognos
2018

Kapacite tsutvecklingen - den långfristiga betalningsberedskapen
Mål
Den långfristiga betalningsberedskapen(soliditeteninklusive pensionsåtaganden)
skaöka över tid och
år 2020 uppnå9 procent
år 2025 uppnå15 procent
år 2030 uppnå30 procent

Trend

Prognos måluppfyllelse 2018
Prognos måluppfyllelse 2020

Soliditetenhar ökat någotunderåretsförsta åtta månaderoch uppgårper sistaaugusti till
6,2 % jämfört med5,8 % vid årsskiftet. Prognosenär att soliditetenkommeratt uppgåtill
5,5 % vid årsskiftetvilket skulle varaen minskningmed0,3 procentenheter
jämfört med
årsskiftet2017.Det svagaresultatetoch det prognostiserade
resultatetför helåretinnebär
att möjlighetenatt nå målet om en soliditet på 9 % 2020 har minskatbetydligt. Det skulle
behövasresultaten bit över 200 miljoner kronor för både2019 och 2020för att målet
skulle kunnauppnås.
Diagrametnedanvisar hur soliditetenhar utvecklatssedan2013 och hur utvecklingen
kommeratt bli om prognosen2018är korrekt och att åren2019 och 2020 utfaller enligt
senastbeslutadbudget.Delårsvärdenahar inte tagits medi diagrammet.Det som tydligt
märksi diagrammetär att den positiva utvecklingenav soliditen bryts under2018 vilket
medförstorasvårigheteratt uppnåmålet om en soliditet om 9 % 2020.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

Utfall/prognos

4,0%

Mål

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Riskförhållanden - betalningsberedskap
Mål
Den kortfristiga betalningsberedskapen(likvida medel,outnyttjad
checkkreditoch kreditlöften) skamotsvaraminst 100 procentav de
räntebärande
skuldernasom förfaller inom ett år.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Den kortfristiga betalningsberedskapen
uppgårtill 144 % vilket är någotlägreän vid
årsskiftetmenändåen bit över målnivån.Betalningsberedskapen
hålls på en hög nivå genom
en aktiv finansförvaltningoch har underde senasteårenbefunnitsig en bit över 100 %.
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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Målnivå

Risk - skuldsättningsgrad

Mål
Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuldi förhållande
till skatteintäkteroch statsbidrag)ska;
år 2020 uppnåtill högst60 procent
år 2025 uppnåtill högst35 procent
år 2030 uppnåtill högst20 procent

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Skuldsättningsgraden
uppgårper den sistaaugusti till 39,3 % och prognosenär att den
kommeratt öka fram till årsskiftetmedcirka 2,5 procentenheter
till knappt43 %. Dettaligger
i linje med denplaneradeökadeupplåningenför att till viss del finansierainvesteringarunder
årenfram till 2020.Prognosenär att kommuneninte kommeratt överstiga60 % år 2020.
Det finns dock en betydanderisk att skuldsättningsgraden
kommeratt fortsättaöka efter 2020
och att det därmedkommeratt vara svårt att nå målet 2025 om en skuldsättningsgrad
på 35
%.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
Utfall
30,00%

Prognos

20,00%
10,00%
0,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Kontroll över den finansiella utvecklingen - prognossäkerhet och
budgetföljsamhet
Prognossäkerhetenska vara god, högst1 procent
avvikelse.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Måluppfyllelsenför prognossäkerhet
kan barabedömasper sistadecember.Bedömningen
fram till dessär att prognosenkommeratt ligga inom en procentsfelmarginal.Dettainnebär
cirka +- 60 miljoner kronor.

Budgetföljsamheteninom driftve rksamheten ska vara
god (högst0,5 procentavvikelse).

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognosenför 2018 är att nettokostnadenkommeratt överstigadenbudgeterade
nettokostnaden
med 2,3 %. Dettaär långt över målet och det är i dagslägetinte sannolikt att
målet kan uppnåsunder2018 ävenom väldigt kraftfulla åtgärdersättsin.

Budgetföljsamhetenbeträffande investeringsprojekt
skavaragod (högst0,0 procentnegativavvikelse.)

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Störreinvesteringsprojekti kommunengenomförsav stadsbyggnadsnämnden
och
kommunstyrelsen,
Drakfastigheter.
Till och medaugusti 2018 har Drakfastigheterslutredovisat32 genomförda
investeringsprojekt.Den totala budgetenuppgårtill 139,3 miljoner kronor.
Investeringsutgift
ernai projektenuppgårtill 135,4miljoner kronor. Den totala
budgetavvikelsenuppgårtill + 3,0 %.
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För investeringarinom stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
bedömsatt samtliga
investeringsprojektryms inom tilldelad budget.Eventuella underskottunder2018täcksav
medelsom är budgeterade2019.

Sammanfattande
bedömningav god
ekonomiskhushållning
Verksamhetsmålen
Fleraav målenär sattapå längresikt och att de skauppnåsinom planperiodentill och med
2020.Prognoseni dagslägetär inte någonstörreskillnad utan bedömningenär att till 2020så
kommerendasttre mål att uppnås.
De verksamhetsmål
som bedömskunnauppnås2018 är:
Prioriteratområde:En likvärdig skola
o Alla Sundsvallseleverskavarabehörigatill någotnationelltprogrampå
gymnasietnär de slutar grundskolan.
Prioriteratområde:Godalivsvillkor
o I Sundsvallerbjuderkommunorganisationen
en äldreomsorgav hög kvalitet.
Medanföljandeverksamhetsmål
inte bedömskunnauppnås2018 eller att bedömningom
måluppfyllnadinte är möjlig.
Prioriteratområde:Jobboch näringsliv
o Sysselsättningen
skaöka bland sundsvallsborna
och företagenskabli fler och
växabådei stadenoch på landsbygden.
Prioriteratområde:En likvärdig skola
o Alla Sundsvallseleverskainom fyra år fullfölja gymnasietmed
gymnasieexamen
eller yrkesexamen.
o Andeleneleversom inom ett år efter avslutadgymnasie- eller vuxenutbildning
går vidaretill jobb eller utbildning skaöka.
Prioriteratområde:Godalivsvillkor
o I hela Sundsvallskadelaktigheteni samhälletöka och fler sundsvallsborska
ha en aktiv fritid.
o Andelenungasom befinner sig i socialt utanförskapoch missbrukskaminska.
Den lågamåluppfyllnadenför verksamhetsmålen
är naturligtvis inte helt godkänt.Jämfört
med prognoseni delårsrapportär det ocksåen försämringdå målet ”Andelen ungasom
befinnersig i socialtutanförskapoch missbrukskaminska” inte bedömsuppfyllasunder
2018.Orsakentill dettaär att det inte finns någrateckenpå att frånvaroni skolanminskar
eller att missbruketbland ungaminskar.
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De finansiella målen
Av de sju finansiellamål somkommunfullmäktige har beslutatom bedömsi dagslägetfyra av
målenkunnauppnås2018.Resultatprognosen
är -55 miljoner kronor vilket innebäratt det
inte finns någonmöjlighet att resultatmåletpå 3 % av skatteroch statsbidragskakunnanås.
Det svagaresultatet innebärocksåatt bedömningenblir att varkensoliditetsmålenoch
budgetföljsamhetsmålet
inte kommeratt kunnanås.
God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanfattningsvis
blir bedömningenatt kommuneninte kommeratt uppnågod ekonomisk
hushållningför 2018 enligt de kriterier som kommunfullmäktigefastställt.
Verksamhetsresultaten
behöverbli bättreför att skapa en störremåluppfyllnadi verksamheten
ävenom förbättringarhar gjorts jämfört med tidigareår. De finansiellamålensmåluppfyllnad
är också för låg för att kommunenskaansesha god ekonomiskhushållning.Sammantaget
är
inte dettaett godkäntresultatför måluppfyllelseför kommunensverksamhetoch ekonomiska
stabilitet.
Balanskravet
Balanskravetinnebäratt kommuneninte får beslutaom en budgetdär kostnadernaöverstiger
intäkterna.Om prognosenhåller kommerinte kommunenatt klara balanskravsresultatet
som
efter justeringuppgårtill -65,0 miljoner kronor.
Ett negativtbalanskravsresultat
innebäratt kommunenmåsteupprättaen åtgärdsplanpå hur
man skaåterställaunderskottetinom tre år. Dennaåtgärdsplanmåsteupprättassenasti
sambandmed att budgetenför det tredjeåret efter underskottetbeslutas.
Balanskravsutredning,

mnkr

Prognos
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

-55,0

147,4

130,8

Reduceringav samtligarealisationsvinster

-10,0

-10,2

-10,7

Justeringav realisationsvinsterenligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Justeringav realisationsförlusterenligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiseradeförluster i värdepapper

-

-

-

Justeringför återföring av orealiseradeförluster i värdepapper

-

-

-

-65,0

137,2

120,1

Reserveringav medeltill resultatutjämningsreserv

-

-

-

Användningav medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

-65,0

137,2

120,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
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Finansiellanalyskommunen
Resultat och kapacitet – Försämrat utfall jämfört med 2017
Resultat, mnkr

Resultat exklusive jämförelsestörande
poster
Resultat inklusive jämförelsestörande
poster

Budget
Januari augusti
2018
119,3

Utfall
Januari augusti
2018
31,2

Utfall
Januari augusti
2017
241,8

Utfall
Helår
2017

Utfall
Helår
2016

167,0

130,8

119,3

31,2

241,8

147,4

130,8

Kommunensresultatför de åtta förstamånaderuppgårtill 31,2 miljoner kronor vilket är
210,6miljoner kronor sämreän föregåendeår och 88,1 miljoner kronor sämreän den
periodiseradebudgeten.
En orsaktill det försämraderesultatetär kostnaderför densnörikavintern. Kostnadernaför
vinterväghållningöverstigerperiodbudgetenmed cirka 45 miljoner kronor och snörelaterade
kostnaderför verksamhetsfastigheterna
överstiger periodbudgetenmed cirka 35 miljoner
kronor vilket ger totalt cirka 80 miljoner kronor i högrekostnaderjämfört med den
periodiseradebudgeten.Övrig differenskan främst härledastill avvikelserinom dentvå
störstanämndernabarn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden.
Resultatetär normaltsom högstper sistaaugustiför att sedanförsämrasunderde sistafyra
månadernapå året. Hur det ackumuleraderesultatetutvecklarsig underåret beskrivsi
nedanstående
diagram.
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Resultatprognos 2018
Fördelning av resultatet, mnkr

2018
Prognos

Planerat överskott

88,1

Differens i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad

-132,8

Skatteintäkter och statsbidrag

-16,9

Räntenetto
Totalt

6,7
-55,0

Prognosenför 2018 uppgårtill -55 miljoner kronor vilket är 143,l 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 2018:
Socialnämnden –110,0 mnkr
Nämndenprognostiserartotalt ett underskottpå 110 miljoner kronor. Underskottetfördelar
sig på Äldreomsorg-35 miljoner kronor, Invid- och familjeomsorg–50 miljoner kronor och
omsorgom funktionshindrade-25 miljoner kronor. Socialnämndenhar underde senasteåren
haft storaunderskottoch dettaunderskottser enligt prognosenut att minskaför samtliga
verksamhetsområden.
Till viss del berordock dettapå att nämndenfått tillskott av nya
skattemedel.
Barn- och utbildningsnämnden -30,0 mnkr
Nämndenprognostiserarett underskottpå 30 miljoner kronor. Underskottetär någotsämreän
föregåendeår mennämndenhar ännuinte lyckats genomföraåtgärderför att kommai balans
samtidigtsom fler eleverväljer friståendeskolor vilket innebärhögrekostnader.
Stadsbyggnadsnämnden -45,3 mnkr
Underskotteti nämndenberorfrämstpå ökadekostnaderför vinterväghållningenpå grundav
den snörikavintern.
Positiva avvikelser i prognosen
Övriga nämnderprognostiseraröverskottav olika storlek.Nedanredovisasnämndermed
störreavvikelser.
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Kommunstyrelsen +52,7 mnkr
Kommunstyrelsenprognostiserarett överskottpå drygt 50 miljoner kronor som fördelarsig
på koncernstaben
+89 miljoner kronor,Drakfastigheter-31 miljoner kronor och Servicecenter
-5 miljoner kronor. Överskottetför koncernstab
en berorfrämst på att vissacentralaanslag
(lönekompensation,
hyreskompensation
mm) inte beräknasbehövasanvändas.
Drakfastighetersunderskottkan främsthärledastill densnörikavintern och servicecenterhar
fått högrekostnaderför livsmedelsom inte kompenseras
medhögreinternaprisersamtatt
antaletrekryteringsuppdrag
varit lägre.
Kultur och fritidsnämnden +5,0 mnkr
Kultur och fritidsnämndens prognostiseraret överskottpå 5,0 miljoner kronor Till största
delenväntasöverskottetuppståinom idrotts- och fritidsavdelningen.

Skatte - och kostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling

Januari augusti
2018
-3 833,9

Januari augusti
2017
-3 518,9

Helår
2017

Helår
2016

-5 546,6

-5 361,8

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

-3 833,9

-3 518,9

-5 526,0

-5 361,8

9,0

2,0

3,1

2,0

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag, %

Januari augusti
2018
99,1

Januari augusti
2017
93,3

Helår
2017

Helår
2016

97,6

98,0

99,1

93,3

97,2

98,0

Nettokostnad, mnkr

Inklusive jämförelsestörande poster
Exklusive jämförelsestörande

poster

Nettokostnaderna
har som tidigarebeskrivitsökat kraftigt underåretsförsta åttamånader
jämfört medföregåendeår. Orsakernaär främstkostnaderför den snörikavintern samtökade
kostnadertill följd av nya boendeninom äldreomsorgen.
Investeringar
Investeringar

Investeringsvolym,

mnkr

Nettoinvesteringarnas
Självfinansieringsgrad,

andel av avskrivningar, %
%

Januari augusti
2018
387,9

Januari augusti
2017
324,6

Helår
2017

Helår
2016

632,9

564,1

210

183

228

213

56

129

67

70

Investeringsvolymenär högreän föregåendeår och ligger på en ganskahög nivå.
Nettoinvesteringarna
är mer än dubbeltsåhögasom avskrivningarnavilket visar att
kommunenär inne i ett skedemedhögainvesteringsutgifter.
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Prognosenför helåretär att investeringarnaska uppgåtill 665 miljoner kronor vilket är något
högreän de senasteårenmen underden beslutadeinvesteringsbudgeten
för året(861 mnkr).
Bedömningenär att kommuneninte klarar att investerasåmycket mer än runt 700 miljoner
kronor i dagsläget.
Investeringarnahar underperiodeninte kunnatfinansierasmed egnamedelutan knappt
hälftenav investeringarna har behövtlånefinansieras.
Detta hänger sammanmed de stora
kostnaderkommunenhar haft för verksamhetenunderperioden.För helåretbedömsatt cirka
30 % av investeringarnakan finansierasmed egnamedelmedan cirka 70 % behöver
lånefinansieras.
Investeringsprognos 2018
Investeringsbudgeten
2018uppgårtill 860,9 miljoner kronor. Investeringsanslag
överfördafrån tidigareår uppgårtill 1 503,0miljoner kronor, vilket gör att
investeringsbudgeten
totalt uppgårtill 2 363,9 miljoner kronor 2018.
Nettoinvesteringarna
uppgårefter andratertialet till 387,9(324,5)miljoner kronor. Prognosen
för helåretuppgårtill 664,9miljoner kronor vilket kan jämförasmed utfallet 2017 som
uppgicktill 632,9miljoner kronor. Det skulle alltså innebäraen ökning med 32 miljoner
kronor. Vid delårsrapport1 uppgickprognosentill 678,0miljoner kronor.
Prognoseninnebäratt det vid åretsslut skulle återstå1 699,0miljoner kronor av ej förbrukade
investeringsmedel.
Det skulle innebäraatt ej förbrukadeinvesteringsmedel
ökar med 198,8
miljoner kronor under2018.
Internlåneramen2018uppgårtill 31,7 miljoner. Till och medaugustimånadär endastett
internlånbeviljat:
Internlåntill NAVI för inköp av inventarieroch utrustningtill KomVux, 1,0 miljon
kronor.
I dagslägetär det inte känt att någonnämndplaneraratt ansökaom internlånför någotstörre
belopp.Prognosenär därför att det blir ett överskottpå internlåneramensom uppgårtil l
närmare30 miljoner kronor.

Investeringar inom s tadsbyggnadsnämndens

verksamhetsområde

Stadsbyggnadsnämnden
har 2018en investeringsbudget
på 268,0miljoner kronor.
Investeringsbudgeten
från tidigareår är 352,4miljoner kronor. En uppskattningär att 126,0
miljoner kronor av dessakommeratt förbrukasunderåret.
De investeringsmedel
som gäller störreinvesteringsprojekt(över 20 miljoner kronor) som
inte kommeratt förbrukasunderåretär Inre hamnenkajer, Birsta infrastruktur,
Exploateringspott,Sundsvallsstenstad/vardagsrum,
Kommundelslyftet,
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Koll ektivtrafikprojekt,Gatoroch vägari anslutningtill E4, Broar dammarhamnaroch
Logistikparken.
Investeringsbehovet
är i snitt ca 150 mkr/år utslagetpå en längretidsperiodoch med
skiftningarmellanårenberoendepå tyngdpunktenav storaprojekt. Investeringsbehovet
är
löpandeoch kontinuerligtoch omfattaråtgärderi de kommunalaanläggningarnasom t.ex.
vägar,broar,kajer, parker,skog,kollektivtrafik samtupprustningav stadsdels
- och
kommundelscentra.
Det finns ett antal investeringsprojektsom har avvikelser(bådeöverskott
och underskott)på årsbasis,mensamtligaligger inom budgetramenför uppdragen.
Nedanföljer kommentarertill ett antal störreinvesteringsprojekt:
Inre hamnen, kajer (inkl. södra kajen och finnkajen)
Vad gäller södrakajen är miljöprovtagningutförd. Gestaltningi princip klar,
projekteringoch framtagandeav förfrågningsunderlagpågår.Upphandlingav
entreprenörskagenomförasföre årsskiftet.Åtgärderpå finnkajen ligger längre
fram i tiden, däravprognosavvikelsen
på 128,5mkr.
Kaj Selångersån (f.d teatersträckan)
Oklart när byggnationpåbörjas,projektetär beroendeav när långfärdsbussarna
flyttas.
Kajer norra och södra sidan om Storbron
Byggstartav kajernanär storbronär klar, tidigast 2019.Projekteringoch
upphandlinggörs samordnatmedStorbronoch endastutgifter för projektering
upparbetas2018.
Birsta (infras truktur)
I stadsbyggnadskontorets
analysrapportinför partiernasarbetemedMRP 20192020 finns förslagatt dessamedelkan omfördelastill nämndensövriga
tillkommandeinvesteringsbehov.
Parkeringsanläggning

centrum

I stadsbyggnadskontorets
analysrappor
t inför partiernasarbetemedMRP 20192020 finns förslagatt ev. omdisponeringtill tillkommandeinvesteringsbehov
broarsom delfinansiering.
Norra kajen allmän platsmark
Norra delenav huvudgatankommeratt färdigställasunderåret.Projektetföljer
lagd tidplan, återstående
medelkommeratt användaskommandeår då projektet
pågårtill 2021.
Exploateringspotten
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Kvarståendemedelfinansierarexploateringarmed kopplingarSkepparplatsen/
Norra kajen.
Sundsvalls vardagsrum
Upprustningarnaär avslutadeför Oasen,Magasinsparken,
HedbergskaParkenoch
Olof Palmestorg. Upprustningav Storatorgetkvarstårinom uppdraget,
ombyggnationenär avbruten,ett politiskt beslut.I stadsbyggnadskontorets
analysrapportinför partiernasarbetemedMRP 2019-2020finns förslag att
återlämnakvarvarandeinvesteringsmedel.
Kommundelslyftet
Kovland; etappenav östradelenav Viljansvägenavvaktastills Trafikverket
kommerigångmed sitt projekt. Tidigarehar planenvarit 2018 mennu är det
försenattill 2021.Njurundabommen;planeringav upprustninggatori centrum
pågår.Byggstartplanerastill 2019.
Industrispår bangården
Medel för åtgärderför rivning av befintligt industrispårsamtprojekteringav nytt
industrispår.Kompletterandemedelhar anslagitsför byggandeav ny
industrispårsanslutning.
Rivning av industrispåretär försenatfrån Trafikverkets
sidaoch kanskeinte blir aktuellt förrän 2021.
Kollektivtrafik
Planeringav Njurundabommenoch åtgärdervid stationsområde
pågår.Byggstart
planerastill 2020.Gestaltningsprogram
för Navet är underframtagandeoch ska
varaklart januari2019.Planeradbyggstarthösten2018.
Signalprioriteringssystem:
Inväntaråterkoppling från RKM om plan för utbyte av
styrsystemi bussarvilket är en förutsättningför att kunnaarbetavidare med
fråganom signalprioriteringssystem
Lasarettsvägen.
Nya E4:an, broar anslutningar m m
Ombyggnadväg 562 påbörjas2018,störredelenav arbetenaför SBK:s del
kommer2019/2020.
Broar, dammar, hamnar m m
Storbron:Planeringoch projekteringpågår.Byggstartplaneradunder2018.
Arbetetmed dentillfälliga omledningenpågår.
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Investeringar inom kommunstyrelsens

verksamhetsområde

Drakfastigheter
I nvesteringsbudgeten
för fastigheter2018uppgårtill 515,5mnkr. Sedantidigarefinns
dessutomen överförd budgeti form av ej förbrukademedelpå 979,3mnkr. Den
sammanlagda
totalbudgetenuppgårdärmedtill 1 494,8mnkr. Investeringsredovisningens
utfall för periodenjanuari-augusti2018 är 317,9mnkr. Det motsvararen ökning av
upparbetningstakten
med34 % jämfört med2017 års motsvarandeutfall (237,6mnkr).
För 2018prognostiseras
ett utfall med 490,0mnkr. Den totalaåterstående
och oförbrukade
investeringsvolymenbedömsdärigenomuppgåtill 1 004,8mnkr vid åretsslut.
Cirka 25 % av budgetavvikelsenpå fastighetsinvesteringar
är beställdaåtgärdersom ännuinte
färdigställts.Resteradeavvikelsehärrörfrån projekt som ännuinte har beställtsoch inte heller
avropatsfrån budgetramen.För närvarandepågårca 70 pågåendeprojekt. Någraav de mer
omfattandepågåendeprojektenär:
Nybyggnationav Heffnersgården.
Projektetpågåri etapperoch planerasvaraklart 2019.
Ombyggnad,tillbyggnad av Sporthallsbadet.
Projektetplanerasvara klart 2018.
Ny taklösning Nordichallen.
Projektetplanerasvara klart 2018.
Ombyggnation,tillbyggnad av Södermalmsskola.
Projektetplanerasvara klart 2019.
Ombyggnation,tillbyggnad av Skönsmonsskola.
Projektetplanerasvaraklart 2020.
Ombyggnation,tillbyggnation och nybyggnationav Vibackeskolan.
Projektetpågåri etapperoch planerasvaraklart 2021.
Energisparprojekt.
För i förstahandäldrefastighetermed åtgärderi varierandeomfattningdär målet
är att totalt minskaenergiförbrukningenmed20 % till och medår 2021.
Koncernstaben
Utfallet för investeringarnajanuari-augusti uppgårtill -4,6 miljoner kronor, inklusive
förbrukademedelpå 2,6 miljoner kronor för projekt Tryggareoch trivsammareSundsvall.
Koncernstabenhar en total investeringsbudget
på 173,9miljoner kronor, varav113,0miljoner
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kronor är överfördainvesteringsmedelfrån tidigareår. Då ingår ett anslagför eventuella
internlånpå 30,7 mnkr. Prognosenär beräknadtill ett helårsutfallmed -9,0 miljoner kronor
vilket innebären avvikelsemed164,9miljoner kronor av investeringsmedel
som inte kommer
att förbrukas.
Arbetetmed resecentrumpågåroch nedlagdainvesteringsutgifterkommeri huvudsakatt
fakturerasSundsvallskommunsIndustrifastighetsutveckling
AB , SKIFU, som kommeratt
byggaresecentrum.Kommunenkommeratt belastasav en mindredel investeringsu
tgifter,
bland annaten GC-väg som anslutertill resecentrum.
Medfinansieringav Tunadalsbanan
blir inte aktuell under2018.För investeringenParboende
garantihar inga medelförbrukats.Medlenför Tryggareoch trivsammareSundsvallkommer
att förbrukasunder2018men ge ett mindreöverskott.Projektetför fotbollsanläggningi
Korstaär avslutatunder2018.
Exploateringsprognos

2018

Utgifternainom exploateringsverksamheten
uppgårtill 19,3 miljoner kronor och inkomsterna
till 7,0 miljoner kronor till och medapril, vilket gör en nettoutgiftpå 12,3 miljoner kronor.
Prognosenär dock att i utgifternablir högreän inkomsternaför hela året.Försäljningav kv
Noten på Norrmalm beräknasskeunderbörjanav 2019.Enligt prognosenuppgår
nettoutgifternatil l 42,1 miljoner kronor.
Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %

Januari augusti
2017
25,8

Helår
2017

Helår
2016

Soliditet exklusive pensionsåtagande

Januari augusti
2018
24,2

24,1

24,1

Soliditet inklusive pensionsåtagande

6,2

6,6

5,8

4,4

Soliditetenär ett mått på denfinansiellastyrkan,det vill sägahur stor andelav tillgångarna
som finansierasmedegetkapital. Soliditetenär ett riktmärkepå kommunensekonomiska
stabilitet på längresikt.
Soliditetenhar stigit sedanårsskiftetvilk et fr ämstberorpå kommunenspositiva resultatför
perioden.Jämförtmedmotsvarandetidpunkt förra årethar densjunkit. Soliditeteninklusive
pensionsåtaganden
bör öka med cirka 1 procentper år vilket inte är troligt att kommunen
uppnår2018.
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Likvi ditet
Likviditet

Kassalikviditet, %
Balanslikviditet, %
Finansiella nettotillgångar, mnkr

Januari augusti
2018
147

Januari augusti
2017
159

Helår
2017

Helår
2016

130

152

177

186

150

174

- 1 938,8

-1 464,0

-1 779,5

-1 534,1

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 kommunenligger med en god likviditet.
Likviditeten pendlarlite upp och ned beroendepå hur kassaflödetser ut just vid balansdagen
men ligger ändåstadigtöver 100 procent.
De finansiellanettotillgångarna,det vill sägaomsättningstillgå
ngaroch finansiella
anläggningstillgångar
minus,kort och långfristigaskulderhar ökat med cirka 160 miljoner
kronor sedanårsskiftet.Orsakentill dettaär framförallt att kommuneninte kan egenfinansiera
investeringarnautan att de behöverlånefinansieras.
Pensionsåtagande
Pensionsåtagande, mnkr

Januari augusti
2018
328,6

Januari augusti
2017
291,2

Helår
2017

Helår
2016

292,5

272,5

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

2 204,6

2 250,5

2 221,7

2 276,4

115,2

111,8

167,4

160,8

Totala förpliktelser för pensioner

2 648,4

2 653,5

2 681,6

2 709,7

Återlånade medel

2 648,4

2 653,5

2 681,6

2 709,7

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.
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Finansiellanalyskoncernen
Resultat och kapacitet
Kommunenoch Stadsbackenkoncernen
har underperiodenhaft en extraordinäryttre
utmaningi form av en exceptionelltsnörik vinter. Dessutomfinns ett antalandrautmaningari
ordinarieverksamhetervilka har bidragit till ett lågt resultati jämförelsemedföregåendeår.
Somen följd av f örsämraderesultatför kommunensåvälsom för Stadsbackenkoncernen
så
visar ävenkommunkoncernen
ett sämreresultatackumulerataugusti2018 jämfört med
föregåendeår. Orsakertill kommunensförsämraderesultatbeskrivsingåendei avsnittetför
finansiell analys,kommunenovan.För Stadsbackenkoncernen
är det försämraderesultateten
följd av extradriftskostnaderpå grundav den snörikavintern (snöröjningi Mitthem och
försämradprestandaorsakatav blött och kallt bränslei SundsvallsEnergi)samtminskat antal
anslutningari ServaNetoch ökadekostnaderinom SundsvallVattentill följd av kommunens
tillväxt.
Resultat före skatt , mnkr

Januari -aug
2018

Prognos
2018

Kommunen

31,2

-55,0

Stadsbackenkoncernen

63,7

114,4

Medelpads räddningstjänstförbund

-3,5

-1,5

Scenkonst i Västernorrland AB
Norra Kajen -koncernen
Svenska kommunförsäkring

AB

2,9

-0,4

-0,2

4,9

11,5

2,7

Prognos 2018
Koncernensprognosär beräknadtill 32,9 miljoner kronor vilket är betydligt lägreän
resultatetföregåendeår. Bådekommunenoch Stadsbackenkoncernen
prognostiserarsämre
resultat2018 än 2017.Inom Stadsbackenkoncernen
härrör de f rämstaförklaringarnatill den
prognostiserade
resultatförsämringenjämfört med budgetentill bolagenServaNet(-10,8
mnkr), SundsvallVatten(-9,3 mnkr), Mitthem (-7,0 mnkr) och SundsvallEnergi (-5,2 mnkr).
ServaNetsprognosför antaletanslutningarsänkstill 3 500 från budgeterade4 230 samtidigt
som anslutningsintäktenper villa sänksnågot.SundsvallVattenköperin mer tjänsterfrån
MittSverigeVatten& Avfall än budgeteratdå kommunenstillväxt medförökadekostnader
för bolaget.Mitthems resultatbelastasav ökadekostnaderför snöröjningmed 10,0 mil joner
kronor. SundsvallEnergi redovisadebetydligt högreråvarukostnader
p.g.a.att snönmedförde
försämradprestandavid energiproduktioneni vintras.
Soliditet
Soliditetenär ett mått på denfinansiellastyrkan,det vill sägahur stor del av tillgångarnasom
finansierasmed egetkapital. Vid bokslutet2017 uppgicksoliditetentill 22,7 procentför
koncernensom helhet.Vid delårsboksluteti augusti2018har soliditeten stigit till 23,3
procent.För att få en mer rättvisadebild på grundav säsongsbetonade
olikhetersåbör detta
dock jämförasmed augusti2017då soliditetenvar 24,6 procent.Soliditetenhar alltsåsjunkit
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med 1,3 procentenheter
jämfört med föregående år vilket är ett resultatav det sjunkande
resultatet.Soliditetenär dessutomlåg i förhållandetill jämförbarakommuner.
Om pensionsåtagandet
räknasin uppgårsoliditetentill 7,8 procentvilket är en liten ökning
jämfört medårsskiftetmed 0,7 procentenhet.I sammaperiodföregåendeår var soliditeten8,2
procent,vilket innebäratt den sjunkit något.
I takt med att pensionsåtagandet
minskarkommersoliditetenöka, men nivån är för låg.
Målsättningenbör vara att öka soliditetenmed minst 1,5 procentenheterper år.
Risker
I kommunkoncernen
finns affärsriskeri Stadsbackenkoncernen
som kan påverkaresultatet.
SundsvallEnergiAB är mycketberoendeav temperaturen.Bolagetbudgeterarutifrån
förutsättningarför ett normalår,menstoraavvikelseri temperaturenkan innebärastor
resultatpåverkan
för bolagetoch därmedävenkoncernen
s resultati sin helhet.
I övriga bolaginom Stadsbackenkoncernen
bedömsaffärsriskernasom låga.SKIFU AB
genomför under kommandeår stora investeringarför att utveckla fastighetsbeståndetoch
förbättra förutsättningarnaför att bedriva verksamheti kommunen.Investeringarna
medför också ökade risker för koncernenäven om riskerna bedömssom begränsadedå
fastigheternaanpassastill hyresgästernasbehov och hyresavtalenåterspeglarde
investeringarsom görs. Mitthemsinvesteringari nya fastighetermedföratt bolagetstärker
sin position på denlokala 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. Planeradbyggstartär för Bergsåkerstriangeln
2018 och
Maland/Tunadalsspåret
2019. Logistikparkenberäknaskunnatasi drift 2021.
Den finansiellarisken inom Stadsbackenkoncernen
bedömsocksåvara låg då störredelenav
upplåningensker genomkommunensi nternbank.
Företagsskattekommittén
har föreslagitatt nya skattereglerskainföras.Om förslaget
genomförsi sin nuvarandeutformningfår det storakonsekvenserför koncernendå negativa
finansnettoninte blir skattemässigtavdragsgillasamthälftenav inrullade skattemässiga
underskottfaller bort.
För övriga bolagoch kommunalförbundbedömsaffärsriskenvaralåg, däremotfinns vissa
finansiellarisker i kommunensplaceringi KommungarantiSkandinavienAB där kommunen
investerat533 miljoner kronor som förvaltasi olika värdepapper.Den totala riskenär dock
förhållandevislåg då mångaplaceringarär såkalladelågriskplaceringar.
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Driftredovisning
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Investeringsredovisning
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Exploateringsredovisning
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Medarbetare
Sundsvallskommunsom arbetsgivare
Alla som arbetari Sundsvallskommungör det på uppdragav de människorsom bor, arbetari
och gästarkommunen.Vår uppgift är att ge dembästatänkbaratjänsteroch service.För att
behållavåramedarbetareoch attraheranya måsteSundsvallskommunvaraen aktiv och
attraktiv arbetsgivare.Medarbetarei Sundsvallskommunskaerbjudasen stimulerande
arbetsmiljö,godaanställningsvillkor,bra utvecklingsmöjligheteroch kunnakännastolthet
över det utfördaarbetetoavsettvar i organisationenmedarbetarearbetar.
Mål
Sundsvallskommunskavaraett föredömesom arbetsgivaregenomatt ha låg
sjukfrånvaro.
Önskat resultat år 2020: Sundsvallskommunssjukfrånvaroskavarasom
högstlika medriksgenomsnittetför denkommunalasektorn.

Prognos måluppfyllelse 2018

Trend

Prognos måluppfyllelse 2020

Sjukfrånvaron fortsätter minska
Under2018 har sjukfrånvaronminskat.Sundsvallskommunhar dock fortfarandeen hög
sjukfrånvaroi jämförelsemed övriga kommuner.Därför bedömsmåletinte kunnauppnås
2018,utan uppnås2019-2020.Genomsamverkanmedfackförbundoch
förvaltningar/nämndergenomförskommunövergripande
aktiviteterför att minska
sjukfrånvaron.Respektivenämndgenomförävenegnainsatser.På kommunövergripande
nivå
genomförpersonaln
ämndenbland annaten satsningför att minskalång sjukfrånvarovia
inrättandeav rehabiliteringskoordinatorer.
Som komplementskeren riktad satsningpå att
minskakort sjukfrånvarooch arbetepågårmedatt hänvisaaktuellamedarbetaretill insatsen.
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Sjukfrånvaro i procent (%) i jämförelse med målnivå 2018
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7,91
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Startnivå 2017och målnivå 2018

7,83

Utfall 2018

Förklaring:Sundsvallskommunssjukfrånvarorullande12 månader.Utfallet till och medjuli ochaugustiär preliminärt. Via Servicecenter
Lön
och pension2018-08-28. Målnivånbaseraspå personalnämndens
målnivåför sjukfrånvaron2018(minskning2 procentenheter).

NedanvisasSundsvallskommunssjukfrånvaroöver en längretidsperiodi jämförelsemed
riksgenomsnittet.En prognosför kommandeårs utvecklingfram till år 2020 illustreras.
Utvecklingenär beroendeav att personalnämndens
mål att sjukfrånvaronska minskatvå
procentenheter
2018 samt2019uppnåssamtförutsattatt riksgenomsnittetförblir oförändrat.

Sjukfrånvaro i jämförelse med riksgenomsnittet i procent (%)
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Förklaring:Sjukfrånvaroi % för via kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada),www.kolada.setabell N00090.Utfall för 2018tillgängligt
våren2018.
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Total sjukfrånvaro för anställda i Sundsvalls kommun i procent (%)

Förklaring:Utfallet till ochmedaugustiär preliminärtochkan kommaatt förändras.ViaServicecenter
Lön ochpension2018-08-28.

Utifrån ett preliminärt utfall per augustihar kvinnors och mänssjukfrånvarofortsattminska.
Sjukfrånvaronhar ävenminskati alla åldersgrupper.Långtidssjukfrånvaron
är ca 56 % och
kortaresjukfrånvaro(upp till 59 dagar)är ca 44 % av det totalaantalet sjuktimmar.
Aktiv och attraktiv arbetsgivare
Grundenför att varaen attraktiv arbetsgivareär god arbetsmiljö.För att uppnåett väl fungerande
förebyggandearbetsmiljöarbetekrävs att arbetetgenomsyrarhela organisationenoch att det bedrivs
som ett långsiktigt,struktureratoch systematisktarbete. Påkommunövergripande
nivå pågårdet
under2018 bl. a. ett arbetemedatt byggaupp kommungemensamma
grundstrukturerför
arbetsmiljöarbetet,
exempelvisvia en kommungemensam
årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Syftet är att ge bra överblick av det förebyggandearbetsmiljöarbetetoch göradet möjligt att
identifieradelarsom behöverstärkas.För utveckling generellt,men särskiltavseendearbetsmiljö
och hälsa,är samverkanmed de fackliga organisationerna
av stor betydelse.En uppföljning av
samverkan har genomförts.Vidare har kommuneninfört en certifiering av chefernas
arbetsmiljökunskap.
En utredninghar ocksågenomförtssom beskriverkommunensframtida
hanteringav medarbetarenkät
såatt det säkerställsatt enkätenpå ett tydligt sättblir ett verktyg i
organisationens
systematiskaarbetsmiljöarbete.
Beslut har tagits att enkätenskaupphandlasoch
utförasav externpart.
En jämställd och jämlik kommun
Jämställdhetsarbetet
skavaraen integreraddel i ordinarieverksamhetoch ett
jämställdhets
perspektivskafinnasöverallt där beslutfattas,pengarfördelasoch verksamhet
bedrivs.En handlingsplanutifrån deneuropeiskadeklarationenför jämställdhetmellan kvinnor och
män på lokal och regionalnivå (CEMR-deklarationen)fastställasinom kort (Strategiför
jämställdhetsintegrering).
En utredningsom skaligga till grundför ställningstagande
avseende
arbetskläderutifrån bl.a. ett jämställdhetsperspektiv
är genomförtoch beslutväntasfattasav
kommunfullmäktigeinom kort. Ytterligarekommunövergripandeaktivitetersom pågåroch som ska
vara genomförda2018 är strategi/planför arbetsmiljö,hälsaoch jämställdhet,säkerställande
av
utbildningsinsatserinom genus,jämställdhet,diskrimineringoch mångfald,genomförandeav
HBTQ-certifiering av fem arbetsgruppersamtriktlinje för systematisktlikabehandlingsarbete
med
aktiva åtgärderutifrån diskrimineringslagen.
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Intern kompetensförsörjning
Utifrån den av kommunfullmäktigefastställdaInternaRekryterings- och Utvecklingsplanen,
(IRUP) pågårkommunövergripande
aktiviteteri syfte att Sundsvallskommunhar en
övergripandeplan för hur kommunenskasäkraframtidakompetensoch för att stärka
arbetsgivarvarumärket.
Ett metodstödsom stödjerförvaltningarnavid framtagandeav egna
planerinklusive åtgärdsplanför bristyrkenär framtaget.Varje förvaltning/nämndfastställer
egnaplanersom däreftersummerastill en kommunövergripande
plan i slutet av året.Planför
hur arbetsgivarvarumärket
skabedrivasunder2018är genomfört.Under2018 kommeräven
en långsiktigplan för hur arbetsgivarvarumärket
skabedrivasför 2019och framåttasfram.
Personalstatistik
Av 7 958 anställdamed månadslönär 7 340 tillsvidareanställda.Andelenkvinnor är 81 % och
andelenmän19 %. Medelåldernför månadsavlönade
tillsvidareanställdaär oförändrat47 år
och de visstidsanställdas
medelålderär 38 år. Under periodenjanuari-augustihar totalt 120
pensionsavgångar
skett (ålderspensionoch avtalspension).

Månadsavlönadeperförvaltning
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Årsarbetare

Antal totalt

Aug
2018

Dec
2017

Dec
2016

Aug
2018

Dec
2017

Dec
2016

Aug
2018

Dec
2017

Dec
2016

Aug
2018

Dec
2017

Dec
2016

662

-

-

28

-

-

690

-

-

674,2

-

-

Barnoch utbildning

2 979

2 991

2 993

319

382

389

3 298

3 373

3 382 3 211,4

3 279

3 275

Socialtjänsten

3 012

3 047

3 105

149

164

121

3 161

3 211

3 226 3 001,1

3 041

3 051

Kultur och fritid

256

252

244

41

36

50

297

288

294

284

277

279

Stadsbyggnadskontoret

159

152

146

28

6

9

187

158

155

186,0

157

154

FAVI

204

198

184

46

42

40

250

240

224

247

235

218

Miljökontoret

35

33

34

3

5

3

38

38

37

36,8

37

36

Lantmäterikontoret

19

23

22

1

1

1

20

24

23

19,5

23

22

Överförmyndarkontoret

14

11

12

3

4

1

17

15

13

17,0

14

13

7 340

7 322

7 346

618

679

658

7 958

8 001

8 004

7 677

7 700

7 682

Kommunstyrelsekontoret

Totalt

Förklaring:Statistik peraugusti2018är preliminärtochkan kommaatt förändras.Via Servicecenter
Lön ochpension2018-08-28.
Kommunstyrelsekontoret
bildadesi januari2018och bestårav koncernstaben,
servicecenter
och drakfastigheter.
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Nämnder
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsenär kommunensledandepolitiska förvaltningsorgan.Kommunstyrelsenhar
ett övergripandeansvarför denkommunalakoncernensutvecklingoch ekonomiskaställning.
Kommunallagenreglerarkommunstyrelsens
uppgift och ansvar.Kommunstyrelsenleder och
samordnarförvaltningenav kommunensangelägenheter
och har ävenuppsikt över
nämndernasverksamhet.Kommunstyrelsenär beredandeorgantill kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation,
kommunstyrelsekontoret
har för ändamålettre
verksamhetsområden;koncernstaben,
DrakfastighetersamtServicecenter.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Prognos 2018
Årsprognosenför kommunstyrelsens
förvaltning (kommunstyrelsekontoret)
är beräknadtill
ett budgetöverskottmed 52,7 miljoner kronor vilket är en förbättringmed 4,1 miljoner kronor
från delårsrapporten
i april. Totalt räknarkoncernstabens
verksamhetmedett prognostiserat
överskottmed89 miljoner kronor främstpå grund av överskottinom kommungemensam
verksamhet.För Drakfastighete
rs verksamhetprognostiseras
en negativavvikelsevid åretslut
med 31 miljoner kronor, främstpå grundav högresnörelaterade
kostnader.
För verksamhetenservicecenterprognostiseras
en negativavvikelsemed5,3 miljoner kronor
för 2018,främstpå grundav högrekostnaderför livsmedel. Beslutom att kommunorganisationens
måltider skaservera100 % svensktkött, beräknasinnebäraatt
livsmedelskostnaderna
ökar.

Koncernstaben
Resultat
Koncernstabeninklusive kommunstyrelsenoch kommunfullmäktigesverksamheterredovisar
för periodenjanuaritill augustiett resultatpå 95,8 miljoner kronor. Verksamhetens
nettokostnaduppgårtill -328,3miljoner kronor inklusive finansiellaintäkter,högre än fjolåret
(-299,6mnkr).
Den främstaavvikelsenmot ackumuleradbudgetär positiv och finns för övrig
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kommungemensam
verksamhet,som avviker med 96 miljoner kronor för perioden.Utfallet
för Kollektivtrafik avviker med-3,0 miljoner kronor mot ackumuleradbudget.I avvikelsen
ingår kostnaderför införandetav barnkortfrån och medandrahalvåret.Resandetmed
färdtjänsthar ocksåökat vilket har inneburithögrekostnaderför perioden.Avvikelsenför
kollektivtrafik i jämförelsemed fjolåret berordelvis på att avräkningenmed
Kollektivtrafikmyndigheten2017 gav en positiv post på 5 miljoner kronor.
Prognos 2018
Prognosenför hela åretberäknastill en positiv avvikelsemed totalt 89 miljoner kronor.
Inom koncernstaben
är det övrig kommungemensam
verksamhet som står för den allra största
prognosavvikelsen,
+ 96 miljoner kronor. Övrig kommungemensam
verksamhetbestårfrämst
av centralaanslagför personalkostnadsökningar
och hyreskompensation.
Redan2017
redovisadesett stort överskottför övrig kommungemensamverksamhet.Inför MRP 2018har
ingenjusteringgjorts eftersomMRP 2018endastär en tekniskomräkningav MRP 20172018.
Införandeav ett systemeratarbetssättvid inköp av varor och tjänsterdvs. köptrohetmot
ramavtalenhar inneburitatt de ersättningarsom utfaller till kommunenenligt avtalen,
beräknasgenerera6 miljoner kronor högreintäkterän budgeteratför året.
Fleraosäkerhetsfaktorer
finns i beräknadprognos,blandannatatt löneavtalenför Lärarfacken
inte är klara, om sjukfrånvaronminskar som planerats,om planeradeinvesteringargenomförs
som budgeteratsoch hyreskompensation
kan fördelasut samtutfallet för verksamheten
kollektivtrafik.
För verksamhetenkollektivtrafik lämnarkoncernstaben
en prognos,-6 miljoner kronor
jämfört med helårsbudget.Orsakenär införandeav månadskortför barn,100 kronor, som
införts vid halvårsskiftetoch bibehålletpris på pensionärskorttill 100 kronor.
För kollektivtrafikensdel, färdtjänstberäknasen kostnadsökningom 1,0 miljoner kronor för
helaåret, på grundav att resandethar ökat samtökadekostnaderpå grundav
indexuppräkning.
Den politiska verksamhetenberäknasocksåredovisaett underskott,1 miljoner kronor jämfört
med budget,på grundav att partiernassparademedelför politiska sekreterarefrån tidigare
undermandatperioden
nu kommeratt användasunder2018inför valet. Övriga verksamheter
inom koncernstaben
beräknashålla budget.

Drakfastigheter
Resultat
Efter augustimånadredovisarverksamhetenDrakfastigheterett resultatpå -53,8 miljoner
kronor vilket med beaktandeav den normalavariationeni utfall är ett resultatsämreän
planerat(periodiseradbudget-7,3 mnkr). Nettoavvikelsenmot periodiseradbudget(-46,5
mnkr) beståri huvudsakav följandedelar:
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Verksamhetens
intäkter: är lägre (-8,4 mnkr) än periodiseradbudgettill följd av
tidsförskjutningarav vissahyror.
Personalkostnader
: är lägre (5,7 mnkr) än periodiseradbudgetberoendepå
tidsförskjutningari tillsättning av vakantatjänster.
Verksamhetens
övriga kostnader: är högre(-45,6 mnkr) än periodiseradbudgetfrämst
till följd av högresnörelaterade
kostnader.
Avskrivningar& internränta: är lägre(1,7 mnkr) än periodiseradbudgetberoendepå
tidsförskjutningari aktiveringav färdigställdainvesteringsobjekt.
Uppskattadvolym för snörelaterade
kostnaderöverstigerbudget.Volymen förvaltadeoch
uthyrdafastighetsobjektföljer plan men har ökat till följd av nybyggnationoch extern
inhyrning. Merpartenav övriga volymer inom Drakfastigheterssamladeverksamhetär i stort
setti linje med budget.
Underskottorsakatav den snörikavintern (-32 mnkr) föreslåshanterasgenom
ianspråktagande
av Drakfastighetersegetkapital (ansamlatoutnyttjatöverskottfrån tidigare
års resultatöverföringar;totalt 79,3 mnkr).
Prognos 2018
Prognosbedömningen
är en grov uppskattningav åretsresultatbaseratpå för tillfället kända
förutsättningar.Bedömningeninnehålleren viss osäkerhetgällandeej förutseddahändelser
såsomväderoch försäkringsskadoroch skasessom ett riktmärke.
Det prognostiserade
negativanettoresultatetmed -31 miljoner kronor härrörsig sammantaget
i huvudsakfrån följande delar:
Negativaposter: snörelaterade
kostnader(takskottning,takisborttagning,snöröjning
samtbortforslingav snöoch förväntadsanduppta
gning) samtmediakostnader:
-35
miljoner kronor
Positiva poster:försäkringspremier,underhåll,avskrivningaroch kostnadshyror:+4
miljoner kronor
Det slutliga underskottsom kommeratt uppståpå grundav densnörikavintern föreslås
hanterasgenomnyttjande av egetkapital (ansamlatöverskottfrån tidigare års
resultatöverföringar).

Servicecenter
Resultat
Resultatet till och med augustiuppvisarett negativtutfall på 3,8 miljoner kronor. Det är
framför allt livsmedelskostnaderna
som gör att utfallet avviker negativtmot budget.
När det gäller åtgärderfinns en ny verkstads- och fordonsprocess
för att effektiviseraflödena.
Måltidsorganisationen
har höjt priserna.Vidare är ett nytt livsmedelsavtalpå gångfrån 1
oktobersom skasänkalivsmedelspriserna.
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Prognos 2018
För helaåretprognostiseras
ett utfall på -5,3 miljoner kronor.
För HR verksamhetenhar rekryteringsuppdragen
hittills i år varit avsevärtlägreän förväntat
jämfört medtidigareår. Inflödet har ökat marginellt underapril och maj men därefter sesen
försiktig uppgång.Detta har resulterati ett ackumuleratutfall för rekryteringpå drygt -1
miljon kronor. I dagslägetär prognosenatt nuvarandedifferensinom rekryteringendasti
begränsadomfattningkommeratt hämtasigen underresterandedel av året.Frånapril har HR
styrt om personaltill konsultativtstöd i sambandmedutökat uppdragdär.
Livsmedelskostnaderna
har ökat mycket,jämfört med sammaperiod2017 vilket beräknasge
ett minusresultatpå upp till 6 miljoner kronor för Sundsvallsmat och måltider.
Huvudanledningentill de ökadekostnadernaär priserpå råvaror.Det finns ocksåett politiskt
beslutom att höja andelenekologiskmat samtett beslutom att endastköpa svensktkött,
vilket bedömsge ökadelivsmedelskostnader.
En prishöjning är genomfördfrån maj. Ett nytt
livsmedelsavtalär klart och kommeratt börja gälla 1 oktober,dessafaktorerpåverkarpositivt.

Investeringar
Koncernstaben
Utfallet för investeringarnajanuari-augustiuppgårtill -4,0 miljoner kronor. Koncernstaben
har en total investeringsbudget
på 173,9miljoner kronor, varav113,0miljoner kronor är
överfördainvesteringsmedel
från tidigare år. Prognosenär beräknadtill ett helårsutfallmed 9,0 miljoner kronor vilket innebären avvikelsemed 164,9miljoner kronor av
investeringsmedel
som inte kommeratt förbrukas.
Drakfastigheter
Investeringsbudgeten
för 2018uppgårtill 515,5miljoner kronor för verksamheten
Drakfastigheter.Sedantidigarefinns dessutomen överfördbudgeti form av ej förbrukade
medelom 979,3 miljoner kronor. Den totala budgetenuppgårdärmedtill 1 494,8miljoner
kronor.
För närvarandepågår70 investeringsprojekt.Någraav de störreinvesteringsprojekten
är
Ombyggnad,tillbyggnadoch nybyggnationav äldreboendetHeffnersgården,Skönsmons
skola och Vibackeskolansamtom- och tillbyggnad av Sporthallsbadet.
Mer om investeringarfinns att läsai förvaltningsberättelsen,
avsnittetekonomi,finansiella
mål, rubrikeninvesteringar.
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Barn och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden
ansvararför förskoleverksamheten
och grundskolanoch
för SundsvallsGymnasium.Nämndenansvarardessutomför Sundsvallskulturskolasom
bedriverundervisningi bild, dans,dramaoch musik. Nämndenbetalarävenut bidragtill
friskolor.

Tabell. Verksamhe
tensnettokostnad,mnkr
Resultat
Nämndensresultatackumulerattill augustiär ett överskottpå 42,2 miljoner kronor. Utfallet i
augustibrukarvarapositivt vilket berorpå ferielöneroch bokföringenav dessa.Det
ackumuleraderesultateti augustiföregåendeår var ett överskottpå 65,6 miljoner kronor,
vilket är 23,4 miljoner kronor högreän innevarandeår. Personalkostnaderna
är 37, 1 miljoner
högreän föregåendeår, varav7 miljoner kronor är engångskostnader
i form av
avgångsvederlag.
Verksamhetens
övriga kostnaderär knappt35 miljoner kronor högreän föregåendeår.
Ökningenmellan åreni storabeloppär:
köp av verksamhet,skolpengfriståendeskolor/förskoloroch interkommunal
ersättning(skolpengandrakommuner)med28 miljoner kronor
internatjänster vilket är konsultkostnaderför en lokalutredning3,5 miljoner kronor
IT kostnaderIT/telefoni/program/licenser)cirka 2,5 miljoner kronor
De ökadekostnadernajämfört med föregåendeår motverkastill viss del av ökadeskattemedel
med 43,2 miljoner kronor och ökadeintäkter med 5,6 miljoner kronor.Därav är nettoeffekten
av de ökadekostnaderna-23,4 miljoner kronor.
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Prognos 2018
Förvaltningenprognostiserarett underskottpå 30 miljoner kronor. I prognoseningår ett antal
åtgärdersom planeratsoch en del har redangenomförts.Dessabeskrivsmer utförligt nedan.
Vidtagna åtgärder
Avdelning

Förväntad
besparing,2018

Total besparingav
åtgärden

Barn - och utbildningskontoret

3,1

5,0

BES (Barn, elevhälsa & stödteam)

7,0

12,6

Gymnasiet

3,5

7,0

Grundskola

11,0

25,0

Summa

24,6

49,6

Tabell. Besparingartill följd av åtgärderBoU, mnkr

Nämndenhar beslutatom och delvis genomförtföljandeåtgärder:
1)
2)
3)
4)

Barn- och utbildningskontoret.Förvaltningenhar genomförten omorganisation.
BES (Barn, elevhälsa& stödteam).Organisationenhar minskatmed tolv personer,
dessahar inte blivit övertaligautan fyller vakantatjänsteri skolverksamheten.
Gymnasiet.Justeringav organisationen,ny tjänstefördelningsprocess.
Grundskola.Justeringav organisationentill följd av minskatelevunderlagfrämsttill
följd av att enskildhuvudmanutökarsin verksamhet.Den preliminäraelevplaceringen
inför höstterminen2018 av grundskoleelevervisar på ett minskatelevunderlagför
kommunalaenheterom 345 elever.För att ha en oförändradpersonaltäthetkrävs en
justeringmed 50 heltidstjänster.

Åtgärdernaför Barn- och utbildningskontoretsamtBES är genomfördamedanåtgärderna
som gäller Gymnasietoch Grundskolanär planerademenej än fullständigt genomförda.För
att nämndensprognospå ett underskottmed30 miljoner kronor skahålla så krävsatt samtliga
åtgärdergenomförs.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Förvaltningenhar underåretsagtupp och kommeratt gå ur minst sexmoduluppställningar
och ett externthyreskontrakt
, vilket ger en helårseffektmedminskadelokalkostnaderpå cirka
3,4 miljoner kronor för dessamoduluppställningar.För att skapanya förskoleplatseri rätt
områdenkommeren tillfällig moduluppställningatt användasoch det kommeratt skeen
externinhyrning av lokal, vilket ger ökadehyreskostnader.
Förvaltningenhar ocksågått ur
två kommunalaskolfastigheter,totalt 730 m² som innebären kostnadsminskning
på drygt 0,4
miljoner kronor på helår.Förändringari form av att lämnamoduler,förändringav vi lken
skolform som använderlokaler, ombyggnationerav skolor, engångskostnader
för konsulter
ger tillsammansett nollsummespeloch bedömningenär prognosi enlighetmedbudgetför
lokalkostnader.
Investeringar
Investeringarhar underåretgjorts i möbleravseddaför bådepersonaloch barn/elevermed
anledningav nybyggnationer,verksamhetsanpassningar
samtävenav arbetsmiljöskäl.När det
gäller IT har investeringarnaavsettuppgraderingav digitala klassrumpå olika sätt.
53

Socialnämnd
Socialnämndenansvararför:
Äldreomsorg
Omsorgom funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Socialpsykiatriskverksamhet

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Negativt resultat
Socialnämndenredovisar för perioden januari-augusti 2018 ett negativt resultat om -79,9
miljoner kronor, vilket är ett förbättrat resultat med + 31,4 miljoner kronor jämfört med
motsvarandeperiodföregåendeår.
Nettokostnadenuppgår till 1 444,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 100 miljoner
kronor (7,4%) från föregåendeår. Av nettokostnadsökningen
avser 45,4 miljoner kronor
ökadepersonalkostnader
bl a till följd av nya boendensamt årlig lönerevision.Lägre intäkter
redovisasmed 49,4 miljoner kronor där flyktingverksamhetenredovisarsänktaintäkter med
53,1 miljoner kronor till följd av sänkta ersättningsnivåersamt färre antal placerade
ensamkommandeflyktingbarn samtidigt som kostnaderna har sänkts med 46,7 miljoner
kronor.
Prognos 2018
Socialnämndenräknarefter åretsåtta första månadermed en prognosför hela året på -110,0
miljoner kronor i förhållandetill budget.Prognosenär oförändradi förhållandetill den som
nämndenlämnadei delårsrapport1. I prognosenfinns viss osäkerhetfrämst kring fortsatt
höga kostnaderför dels betalningsansvaret
till landstingetför medicinskt färdigbehandlade
samtdelsplaceringarinom individ- och familjeomsorgensamtflyktingverksamheten.
Kommunstyrelsenbeslutade2018-06-11 § 131 att socialnämndensenast i sambandmed
delårsrapportjanuari-augusti 2018 ska återkommamed en ny åtgärdsplanför hur nämnden
ska komma i ekonomisk balans 2018. Baseratpå 2018-års ramförutsättningar,obalanseri
förhållande till budget, nationella mått samt jämförelser med andra liknande kommuner
redovisas nedan de huvudsakliga områdena som måste hanterasinom verksamheten,i
samverkanmed andraförvaltningareller genompolitiska beslutför att nå en verksamhetoch
ekonomi i balans. Närmare beskrivning av de identifierade områdena framgår i följande
avsnitt ”Avvikelser och åtgärderper verksamhet”.Socialnämndenredovisari en bilaga till
delårsrapportende åtgärdersom nämndenavser att vidta för att komma i ekonomiskbalans
2018.
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Huvudsakliga områden med ekonomisk obalans, orsak till obalansenoch prognos per
verksamhetsområde.
Verksamhet
Äldreomsorg
-Kostnaderför lokaler och hemtjänst
Omsorg om funktionshindrade
-Kostnader främst orsakade i och med
övervältring av assistansärenden från
försäkringskassan
Individ - och familjeomsorg
-Kostnaderför ekonomisktbistånd och vård
och insatserför vuxna.

Prognos,mnkr
-35
-25

-50

Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Äldreomsorg
Äldreomsorgenredovisar för perioden ett negativt resultat mot budget om –18,2 miljoner
kronor vilk et är en resultatförbättringjämfört med motsvarandeperiod föregåendeår om 22,3
miljoner.
Prognosenför år 2018är en beräknadavvikelseom –35 miljoner kronor vid åretsslut.
Orsakernatill denprognosticerade
obalansenavserfrämst:
Hemtjänsten, där den egnaverksamhetenhar högrekostnaderbl a på grundav
heltidsbeslutet.Medelsysselsättningsgraden
uppgårtill 0,95 medanverksamhetens
behov
och budgetutrymmetuppgårtill 0,83.Skillnadeni s k ”flyttid” motsvararca 25 miljoner
kronor på årsbasis.
Lokalkostnaderna, vilka vid jämförelsemedandrakommunerför år 2017 är drygt 9
miljoner kronor högreoch där parallellt en ekonomiskobalansvid bokslut2017
redovisadesför socialtjänstenslokaler om –12 miljoner kronor. En genomlysningav
äldreomsorgenslokalkostnaderhar genomförtsi samarbetemed Drakfastigheter.En
utredningoch inventeringpågåri syfte att ta fram ett strategisktbeslutsunderlagsyftande
till en effektivarelokalanvändningdär verksamhetens
kostnaderstår i fokus.
Förvaltningen genomförkontinuerligaekonomiskauppföljningarmed förstalinjens chefer
samtverksamhetschef
och biträdandeverksamhetschefer
i syfte att uppnåen verksamhetoch
ekonomii balansinom äldreboendenoch hemtjänst.
Ekonomiskaeffekterav arbetetmed en verksamhetoch ekonomii balanskan bl a utläsasvid
jämförelseav äldreomsorgens
nettokostnadåren2013-2017 jämfört med referenskostnaden
d v s vad verksamhetenbordeha kostatbaseratpå strukturellaskillnadersom demografi,
geografioch socioekonomimed andrakommuner.Där kan följas en minskadavvikelsede
senasteårendär nettokostnaden
närmatsig referenskostnaden
och där samtidigten minskad
negativavvikelsemot budgetvid bokslutenkan följas.
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Omsorg om funktionshindrade
Omsorgenom funktionshindraderedovisarför periodenjanuari-augusti2018ett negativt
resultatmot budgetom 16,9 miljoner kronor vilket är en resultatförbättringmed 15,8 miljoner
kronor jämfört med motsvarandeperiod föregåendeår. Prognosenför år 2018 är en beräknad
avvikelseom -25 miljoner kronor.Orsakernatill denprognostiserade
obalansenavserfrämst:
Personligassistans,ökadekostnaderfrämstorsakati och medövervältring av
assistansärenden
från Försäkringskassan
samtsvårigheteratt klara den egnaregin inom
Försäkringskassans
ersättningsnivåer.
Under perioden2013-2017 har nettokostnaden
för
personligassistensLSS och SFB ökat motsvarande37,5 miljoner kronor.
Inom verksamhetsområdet
Funktionsnedsättning
enligt LSS (Lagenom stöd och servicetill
vissafunktionshindrade)och SFB (Socialförsäkringsbalken)
åren2013-2016 kan följas en
ökad nettokostnadmenändocken följsamhetnärai nivå medden så kallade
referenskostnaden,
det vill sägavad verksamhetenbordekostabaseratpå demografioch
strukturellaskillnader med andrakommuner,vilket pekarpå en nationell trend.
Individ - och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgenredovisarför periodenjanuari-augusti2018 ett negativtresultat
mot budgetom 33,3 miljoner kronor vilket är en resultatförbättringjämfört medmotsvarande
periodföregåendeår om +2,6 miljoner kronor.
Prognosenför år 2018är en beräknadavvikelseom – 50 miljoner kronor vid åretsslut. De
huvudsakligaorsakernatill underskottetär:
Insatseroch placeringar
Ekonomisktbistånd
Inom verksamhetsområdet
Individ- och familjeomsorgåren2013-2017 kan följas en relativt
stabil nettokostnad.Vid jämförelseav individ- och familjeomsorgensnettokostnadjämfört
med referenskostnaden,
d v s vad verksamhetenbordeha kostatbaseratpå strukturella
skillnadersom demografi,geografioch socioekonomimedandrakommuner,kan följas att
verksamhetens
nettokostnadunderårenvarit 20-40 miljoner kronor lägre.
Vad gäller de olika delområdenså är det verksamhetenbarn,ungaoch familj som bidrar till
den totalt lågakostnadenför individ- och familjeomsorgen,där nettokostnaden
per invånare
är lägre jämfört med liknandekommuneroch riket i stort. Verksamhetsområdena
vuxna samt
ekonomisktbiståndredovisarhögrenettokostnadper invånarejämfört med li knande
kommuneroch riket (ovägt medelvärde).
Flyktingverksamhet
Flyktingverksamheten
avseendeensamkommande
flyktingbarn redovisarför periodenjanuariaugusti 2018 en negativ avvikelse mot budget om -6,4 miljoner kronor, vilket är en
resultatförsämringmed motsvarandebelopp jämfört med motsvarandeperiod föregåendeår
då verksamhetenvar i ekonomiskbalans.Vid senastebokslutet,för år 2017, redovisadesett
positivt resultatom + 38 miljoner kronor.
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Fortsatt anpassningpågår av verksamhetoch organisation i förhållande till minskat antal
placeringar,förändradåldersstrukturhos de placeradesamtförändradeersättningsreglerna
för
att kommai ekonomiskbalansunderåret.
Ökade nettokostnader
Nettokostnadenför perioden januari-augusti 2018 har ökat med 100 miljoner kronor
(7,4 procent)jämfört med motsvarandeperiod 2017.
Av nettokostnadsökningen
avser 45,4 miljoner kronor ökade personalkostnader
bland annat
till följd av nya boendensamt årlig lönerevision.Lägre intäkter redovisasmed 49,4 miljoner
kronor där flyktingverksamhetenredovisarsänktaintäkter om 53,1 miljoner kronor till följd
av sänktaersättningsnivåer
samtfärre antal placeradeensamkommande
flyktingbarn.
Sjukfrånvaron minskar
Hälsoperspektivetär ocksåen viktig faktor för att nå målsättningenoch socialtjänstenarbetar
strategiskoch operativtpå flera fronter för att minskasjukfrånvaronoch den ökandeohälsan.
Målet medatt nå en sjukfrånvaroi nivå medrikssnittetuppnåddesinte under2017 men
utvecklingenpå sjukfrånvaronserpositiv ut för 2018.
Minskningenhar skettinom bådelång- och korttidssjukfrånvarooch socialtjänstenhar
konsekventförbättratsin förmågatill mätbarhetoch förståelse.Att arbetahälsofrämjandeoch
med fokus på jämställdhetser socialtjänstensom en framgångsfaktorför att minskasjuktalen.
Investeringar
Årets investeringsbudget
för inköp av inventarierbestårtill störstadelenav medelöverförda
från tidigareår beroendepå förseningar vid byggandeav nya äldreboenden.
Under 2018är
prognosenatt budgetenförbrukasi sin helhet.
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Kultur - och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndenansvararför:
Biblioteksverksamhet
Museiverksamhet
Fritidsgårdaroch annanungdomsverksamhet
Kulturarrangemangoch stöd till kulturverksamhet
Idrotts- och friluftsanläggningar
Stödoch bidragtill föreningsliv

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Resultat
Nämndensresultatackumulerataugustiär ett överskottpå 10,1 miljoner kronor. Periodens
intäkterär 7,3 miljoner högreän budgeterat.Avvikelsenförklarasfrämst av statliga
driftsbidragför lovverksamhetsamtsatsningpå simundervisningtill förskoleklasser.Vidare
har förvaltningenfått högreintäkt för den såkalladeflyktingschablonenän tidigareår.
Försäljningsintäkterfrån skidbackar,skidspåroch sporthallarär bättreän planerat.
I kostnadsslaget
övriga kostnaderingår snöröjningsom överstigerbudgetenmedcirka 1
miljon kronor.
Prognos 2018
Förvaltningensårsprognosvisar en positiv budgetavvikelsepå 5,1 miljoner kronor. Det är
inom idrotts- och fritidsavdelningensom störstaöverskottetkonstateraspå 2,8 miljoner
kronor. Bad- och simhallarnaredovisarliksom förra åretöverskottavseendeintäkterfrån
försäljning,taxor och hyror. Personalkostnaden
för lokalvårdarepå idrottsplatsenheten
kalkylerasbli någotlägre än budgeterat.Fiskvårdsprojekt”biotopvårdi Ljungan” fick under
vårenett störrebidragfrån Jordbruksverketän vad som tidigareinterimbokförts.
Centraltanslaghar budgeteratspå kontoretavseendeframtidalokalhyror för planeradeoch
pågåendeinvesteringar,bland annatSporthallsbadet.Hyreskostnaderna
kommerinte att falla
ut underåretoch förvaltningenbedömerett budgetöverskottom 1,5 miljoner kronor. Inom
administrationenförväntasbudgetöverskottet
0,7 miljoner kronor vilket till störstadelenberor
på marknadsföringsinsatser
som inte kunnatgenomförassamtlägrepersonalkostnader
på
grundav sjukskrivningar.
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Avvikelser och åtgärder per verksamhet
En positiv budgetavvikelsekommeratt redovisasinom fritidsverksamhetenoch
administrationen.Övriga verksamheterräknari dagslägetmed ett prognosutfallsom
överensstämmer
medtilldelad årsbudget.
Investeringar
Upprustningav FolketsHus i Matfors pågår.Förvaltningenhar beviljatsett internlånför
anskaffningav tekniskutrustningoch inventarier.
Rullskidbananpå Södrabergetinvigdes22 augustiav Anna Holmlund och Charlotte
Kalla. Projektbudget2017/2018uppgårtill 8 mnkr och hittills har 5 mnkr förbrukats.
Någrakompletteringsarbeten
återståroch medelhar reserveratsför detta.
Friluftsenhetenkommerunderslutet av åretatt anskaffaen ny spårmaskinför kommande
SM-tävlingar.Maskinenfinansierasmed medelunder2018 och 2019.
Investeringsmedel
i Arenafastigheteravserbl.a. tävlingsstartpallar,scoreboardoch
möblertill simhallen.Vidare planerasinköp av ljudanläggningoch möbleri Nordichallen
samten elbil till Gärdehov/Westhagen.
Investeringari Teaterkvarterens
tekniskautrustningoch inventarierberäknaskosta1
mnkr.
På Kulturmagasinetgörsinvesteringari skyltsystemoch wifi.
Medel har avsattsför nya möbler på fritidsgårdarnaoch biblioteken.Kontinuerligt utbyte
av Kulturmagasinetsgamlaoch uttjäntabokhyllor fortsätterenligt plan.
Anläggandeav spontanidrottsplats
Sticksjö påbörjasandrakvartaletoch planerasvara
färdig i september.
På Norra Bergetfortsätter”skyltprojektet” för att ge mer omfattandeoch tydligare
information till besökarna.Vidare görs förbättringarför att skapabättreförutsättningar
för arrangemangoch föreningsverksamhet,
bl.a. upprustasDanslogen.Nödutgånghar
tagitsupp på Hantverks- och sjömuseetför att klara krav på brandoch säkerhet.
Vindskydd/stallför getterhar uppförtsför att uppfylla myndighetskra
v.
För att förstärkaVännagårdens
historiskakaraktärslutförstillgänglighetsanpassningar
och ytrenoveringari maj. Slutligenhar en elbil köpts till Norra Bergetsverksamhet.
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Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning

och integration

Nämndenför arbetsmarknad,vuxenutbildningoch integrationarbetarmed kommunens
uppdraginom områdenaarbetsmarknad,
vuxenutbildningoch integration.Nämndens
ansvarsområde
är att genomutbildning och åtgärderunderlättaför medborgarnaatt kommain
på arbetsmarknaden.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Positiv prognos 2018
Nämndenredovisarett överskottpå 9,3 miljoner kronor efter andratertialet.Prognosenför
helåret2018 visar att resultatetkommeratt uppgåtill ca 5,5 miljoner kronor. De verksamheter
som visar de störstaprognostiserade
överskottenär Yrkesvux-utbildningar2,5 miljoner
kronor, KomiJobb0,8 miljoner kronor, Arbetsmarknadstorget
1 miljoner kronor och
Hälsopiloten1,2 miljoner kronor.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder prognosticerarett överskottpå 3,4 miljoner kronor där bl.a.
KomiJobb,Arbetsmarknadstorg
och Hälsopilotenär störstaorsakentill överskottet.Orsakerna
är att KomiJobbgjort färre anställningarän vad som är budgeterat.Detta beror på lägre
inflöde samtfokus på extratjänsterhosarbetskonsulenterna.
Endast42 anställningari
KomiJobbär gjordaunderperiodenjan – aug 2018,antal årsanställningari budgetär 70 st.
Orsakenär ävenatt det finns en mer komplex problembildhosdeltagarna.Överskottet
beräknastill 0,8 miljoner kronor Arbetsmarknadstorget
överskottpå 1 miljoner kronor beror
på att personalkostnaderna
i verksamhetenhar sjunkit då personalsom gått vidaretill andra
uppdraginte omgåendehar kunnatersättas.För Hälsopiloten är 2018 ett år för att utformaoch
provavariationerav insatseni syfte att öka tillgänglighetoch flexibilitet.
Vuxenutbildningen prognosticerarett överskottpå 2,7 miljoner kronor. 2017 gjorde
Sundsvallmer yrkesutbildningarän den preliminärafördelningenmellankommunerna.De
andrakommunernai regionengjordemindre yrkesutbildningarän planerat.Det innebaratt
Sundsvallerhöll 3 miljoner kronor mer vid den slutliga fördelningenav de regionala
statsbidragenför gymnasialyrkesvuxän den beräkningsom var gjord. De medlenär inte med
i resultatetper den sistaaugustiutan Navi har för avsikt att ta in den intäkteni sammatakt
som kostnadernaför yrkesutbildningaruppstår.Navi beslutadeundervårenom 18 nya
utbildningar.Fleraav dessautbildningar har startati augustioch andrakommeratt startai
mitten av oktober.De senastarternaav utbildningarnamedföratt baraen mindredel av
utbildningskostnaderna
kommeratt belasta2018 års resultat.Det medföratt delarav
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statsbidragenför gymnasialyrkesvuxför första gångenkommeratt återbetalastill Skolverket.
Prognosenför de gymnasialayrkesutbildningarnaär osäkerdå det inte är klart hur stora
elevgruppernakommeratt bli på de olika utbildningarna.Systemstödetför att görasäkrare
prognoserbehöverocksåutvecklas.
Tankenför framtidenär att ytterligarebreddautbildningsutbudetvad gäller yrkesutbildningar.
Arbetsförmedlingensprognoseravseendeframtida bristyrkenoch studievägledarnas
signaler
från presumtivaeleverpåverkarvilka utbildningarsom startas.
Flyktingmottagandet prognosticerarett minusresultatpå -0,4 miljoner kronor som berorpå
att schablonbidraget
blir lägreän budget.Det är bådeminskatinflöde av flyktingar och ökat
utflöde av flyktingar som ger en lägreintäkt.
Administration och övrigt prognosticerarett plusresultatpå 0,1 miljoner kronor. Här
redovisasförvaltningskontoretoch förvaltningsstödetpå Navi.
Politisk verksamhet visar en prognospå -0,2 miljoner kronor. Kostnaderför arvodenunder
åretoch en högreresekostnadän budgetär postersom bidragit till underskottet.
Övrig kommungemensamverksamhet visar en prognospå -0,1 miljoner kronor. Här ingår
Sommarjobben,Nationellaminoriteter,Ungdomsrådgivningen
och Tolkservice.
Personalkostnader och sjukfr ånvaro
Personalkostnaderna
inom Navi är stabilaöver tid. Perden sistaaugusti2018 uppgår
personalkostnaderna
till 120 miljoner kronor. Motsvarandesiffra föregåendeår var 115,5
miljoner kronor. Personalbudgeten
är på 193,9miljoner kronor, prognosenvi sar 187,1
miljoner kronor, avvikelsenpå 6,8 miljoner kronor. berorpå att färre åtgärdsanställningar
är
gjorda.
När det gäller lönekostnadsutvecklingen
så följer nämndenlöneavtalenoch använder
löneramensom har tilldelats.
Sjukfrånvaroninom Favi har en relativt låg nivå och rör sig saktaåt rätt håll. Det preliminära
resultatetför augustimånadär 4,3 %. Av den totala sjukfrånvaronutgör drygt hälften (54 %)
av det vi kallar för långtidssjukfrånvaro.Somlångtidssjukräknasden som har fler än 60
sjukdagari följd. Andelenlångtidssjukahar ocksåminskat.

61

Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden
ansvararför:
kommunensfysiskaöversikts- och detaljplanering
bygglovsprövningoch byggtillsyn
mätnings- och kartverksamhet
trafikfrågor
mark, exploaterings
- och bostadsfrågor
väghållning
parkförvaltning

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Resultat och prognos
Stadsbyggnadsnämnden
redovisarett underskottpå -31,3 miljoner kronor för aktuell period,
vilket till störstadelenberorpå vinterväghållningensunderskottpå -38 miljoner kronor.
Underhålletför vägarligger plus just nu eftersomden kostnadenkommerlängrefram under
året.
Prognosenpå -45,3 miljoner kronor berortill störstadelenpå underskottetför
vinterväghållningensom uppskattastill -45 miljoner kronor. Den storakostnadenär
snöbortforsling,delsför åretssnöfall men ävenför densnösom föll i slutet av 2017.En annan
kostnadspostsom ökat under2018 är plogskador.Prognoseninnehållerocksådelskostnadför
ökad hanteringsnötipp,delsocksåuppskattadekostnaderför återstående
delenav åretutifrån
en genomsnittligvinter.
Någrautmaningar/osäkerheter
i prognosenför 2018 att eventuelltåterkommatill under
året:
Bostadsanpassning
- underbudgeterad
verksamhet
Vin terväghållningen– väderberoende
Bygglov- och planintäkterär konjunkturberoende
Bostadsanpassning
Verksamhetenär underbudgeterad
och har haft underskotti snitt på -2,5 miljoner kronor/år de
senastefyra åren.För 2018ser budgetenut att hålla då inga högrekostnadskrävande
ärenden
har genomförtsundereller planerasundersenaredelenav året.Det är svårt att påverka
kostnadernai någonstörreutsträckning,då åtgärdernaär behovsstyrdaoch lagreglerade.1 juli
2018 infördesen ny bostadsanpassningsla
g, det är för tidigt att bedömaev. ekonomiska
konsekvenserav den.
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Infrastruktur
Dettaär medelför bygglov, planer,mark, skogen,vinterväghållning,parkering,parker,
belysning,underhållsåtgärder,
samhällsbetalda
resoroch verksamhetsspecifika
IT -system.
Prognosenpå -46,7 miljoner kronor berortill störstadelenpå underskottetför
vinterväghållningensom uppskattastill -45 miljoner kronor utifrån åretssnömängdo
snöbortforsling.Tidigareackumuleratöverskottpå vinterväghållningenvar +13,8 mkr. Med
det prognostiserade
underskottetpå -45 miljoner kronor såblir det totala ackumulerade
underskottetför vintern -31,2 miljoner kronor vid åretsslut. Stadsbyggnadsnämnden
bedömer
att det blir ett överskottpå bygglovsintäkter,med ca. 1,6 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna
beräknasge ett underskotti år på -3 miljoner kronor. Underhållav
brandposteroch saneringarberäknastill ett underskottpå -0,3 miljoner kronor. Nämnden
kommerbegärakompensationi resultatöverföringenpå -3,3 miljoner kronor detta för
kostnadsposter
som tidigarevarit föremålför kompensationenligt praxis
Administration och övrigt
Dettaär medelför ledningoch stabsresurser
och förvaltningsövergripande
verktyg och
processer.Prognosenberäknasbli ett överskottpå +1,4 miljoner kronor med anledning
av vakantatjänster,bl.a. pågårrekryteringav förvaltningschef.
Investeringar
Stadsbyggnadsnämnden
har 2018en investeringsbudget
på 268,0miljoner kronor.
Investeringsbudgeten
från tidigareår är 352,4miljoner kronor. En uppskattning är att 126,0
miljoner kronor av dessakommeratt förbrukasunderåret.
Det finns ett antalinvesteringsprojektsom har avvikelser(bådeöverskottoch underskott)på
årsbasis,men samtligaligger inom budgetramenför uppdragen.Någraav projektenmed
överskottföreslåstill omdisponeringför att täckaandratillkommandebehov.Förslagentill
omdisponeringarfinns i stadsbyggnadskontorets
analysrapportinför partiernasarbetemed
MRP 2019-2020.
Mer om investeringarfinns att läsai förvaltningsberätte
lsen,avsnittetekonomi-finansiella
mål, rubrikeninvesteringar.
Framtida utmaningar
Av de 60 mil väg och 20 mil gång- och cykelvägsom kommunenansvararför är cirka 85 % i
acceptabelstandard.För att upprätthållasäkrafysiska miljöer avseendeden infrastruktur
medborgarnarör sig på behövstillkommandeunderhållsmedelpå 9 mnkr/år.Utöver vägarska
underhållsmedlen
ocksåräckatill underhållav broar,GC-underfarter,belysningsanläggningar
och trafikanordningar.
När nu Sundsvallsbronär på platshar Trafikverket påbörjatöverlämnandeav vägartill
kommunen.Ängomsvägenlämnadesöver när Trafikverketvar klar med sin nya väg 551. Väg
562, gamlaE4, skaförst byggasom innan överlämnandeskeroch det kommervara aktuellt
tidigastår 2020.Trafikverketarbetar dessutommed en genomgångi alla kommuneröver
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vilka vägarsom bör varastatligaoch vilka som bör varakommunala.Arbeteti Sundsvalls
kommunhar precisstartat.Därför är denökadevolymenvägarsom kommerhamna
kommunaltinte klart än. Stadsbyggnads
kontoretfår återkommamedexakt behovnär
volymenav överlämnandetär klart och när i tid dettabehovuppstår.En grov uppskattningär
ett ökat drift - och underhållsbehovpå cirka 10 mnkr/år.
Undersenareår har användningenav skogeni närhetenav tätorterna,för fritids- och
rekreationsändamål
ökat, skidspår,vandringsstråkmed merahar utförts i växandeomfattning.
Dettahar lett till ökadekrav på hänsynstaganden
för skogsbruket,ävenkravenpå
hänsynstagande
i närhetenav bostadsområden
har ökat. Detta leder till ökadekostnaderoch
minskadeintäkterför skogsbruketoch därmedtill väsentligtmindrenettointäkt/hektarför
dessaområden.Dennautvecklinghar pågåtten längretid, menökningstaktenav
hänsynstaganden
har tilltagit. Avsättningav skogsmark till naturreservathar ocksåbidragit till
att denarealsom kan ge ett ekonomisktnettobidragminskat.Av ovanstående
anledningar
finns behovav att tillskjuta 1,2 miljoner kronor i driftsmedeltill nämndensdriftsbudget.
I nulägetfår nämndenenligt praxis, kompensationi efterhandför verksamheten
bostadsanpassning.
Det sker via överföring av resultatoch det är hanterbartutifrån
förvaltningensperspektivom det ocksåfortsättersåframåt.Budgetenär på 11 miljoner
kronor. En ny bostadsanpassningslag
har införts under2018,i nulägetvet vi inte hur den
kommerpåverka.
Åtgär der enligt avfallsplan
Åtgärdernaenligt avfallsplanfinansierasfrån avsattamedelenligt ett beslutav
kommunfullmäktige2011.Beslutetbaserasbland annatpå den planeringoch prognossom
stadsbyggnadsnämnden
upprättadejanuari 2011.I tabellennedangörs en uppföljning av
genomfördaarbetenjämfört med denursprungligaplaneringenför projektet.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019-2021
SUMMA

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

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

Även om flera störreåtgärderhar skjutits fram ett år såbedömerstadsbyggnadsnämnden
att
den ursprungligatidplanenoch budgetenenligt kommunfullmäktigesbeslutkommeratt
kunnahållas.
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Miljönämnd
Miljönämndenarbetarför att Sundsvallskabli en kommunmedbra miljö och god folkhälsa.
Nämndenskadessutomarbetaför en samhällsplanering
som förebyggerskadorpå miljö och
skyddarmedborgarnas
hälsa.
En viktig uppgift är att ha ansvarför tillsyn enligt miljöbalken,livsmedelslagenoch
tobakslagen.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Positiv prognos 2018
Prognosenför helåret 2018 är 0,5 miljoner kronor. Till stor del berordet på att intäkterna för
tillsyn och tillstånd för enskilda avlopp har ökat. Avloppsinventeringhar genomförtsunder
sommarensom delvis har finansieratsgenomtillsynsavgifter.En vikarie är anställdför detta.
Ett nytt avloppsinventeringsprojekt
genomförsunderhösten.
Miljökontoret har beviljatsmedelfrån Energimyndighetenom 1,55 miljoner kronor fördelade
över tre år. För 2018 kommernämndenatt erhålla0,527miljoner kronor. Utlägg för
projektledareoch upphandlingkommeratt för 2018 bli ca 0,250miljoner kronor. Resterande
oförbrukademedelförs över ti ll 2019.
Avvikelser och åtgärder per verksamhet
Intäkternaför miljötillsyn är någotlägre än budgetoch berorpå att timdebiteringtill stor del
görsvid slutet av åretoch då förväntasbli jämförbaramed 2017.Intäkterför
livsmedelskontrollär någothögre än budget,och berorbland annatpå att kundförlusternaär
lägreän 2017och intäkter för extraoffentlig kontroll.
Intäkterfrån fastatillsynsavgifteravviker lite från budget
Övriga kostnaderhar endastsmåavvikelser.Det berorpå att kostnaderför kalkning belastar
periodenmed 0,2 miljoner kronor. Luftundersökningaroch analyskostnader
av recipientvatten
är kostnadersom ocksåbidrar till en mindreavvikelse.
Personalkostnader och sjukfrånvaro
Personalkostnaderna
följer budget.Sjukfrånvaronär fortfarandehög på miljökontoret.Budget
läggsmedhänsyntill frånvaropå grundav VAB, sjukdomoch föräldraledigheter.
Miljökontoret har ett antalmedarbetaresom jobbar deltid och dettainnebäratt kontoret
kunnatanställa3 vikarier åretut.
Investeringar
Ett nytt luftinstrumenthar köpts in för att placerasvid Bergsgatan.
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Lantmäterinämnd
Lantmäterinämnden
är huvudmanför denkommunalalantmäterimyndigheten.
Den ansvarar
ocksåför myndighetsuppgifterenligt plan- och bygglagen(PBL) m fl.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Prognos 2018 bättre än budget
Lantmäterinämnden
redovisarett överskottpå 0,7 miljoner kronor för aktuell period.Detta
berorvakantatjänster.
Prognosenför 2018 visar i nulägetpå ett överskottpå 1,0 miljoner kronor beroendepå
vakantatjänsterunderåret.
Utmaningar
Storainfrastukturprojektsamtidigtsom planerför bostäderoch andra
samhällsbyggnadsprojekt
skagenomföras,medförextraarbetemed olika typer av
lantmäteriförrätningar.
Statskontoretsutredning,”Delat ansvarför fastighetsbildning”,pekarpå att det
informationenom den samladefastighetsbildningeni Sverigeinte är tillräcklig för att
den skakunnaföljas upp och styraspå ett bra sätt.Som en följd av dettakan nya krav
kommaatt ställaspå KLM när det gäller organisation,budget,redovisningav statistik
och nyckeltal.
Fortsattarbetemedatt minskaärendebalansen
samtidigtsom arbetsbelastningen
ökar.
Rekryteraoch behållapersonalpå en konkurrensutsattmarknad.
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Överförmyndarnämnden

Mitt

Överförmyndarnämnden
Mitt är en gemensamnämndmed Timrå, Ånge och Nordanstigs
kommuner.Nämndensuppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap,förvaltarskap
och vissaförmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värnaom personersom inte självakan tillvarata sinaintressen,till
exempelminderåriga,gamla,sjukaeller funktionshindrade.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Prognos 2018 enligt budget
Till och medaugustiär utfallet 2018är -0,9 miljoner kronor.Sammaperiod2017var utfallet -1,4
miljoner kronor.Nämndenlämnaren prognosför helåretsommotsvararbudgetför 2018.
Resultat och åtgärder
Överförmyndarnämnden
redovisarett resultatpå -0,9 miljoner kronor för perioden.
Motsvarandeperiod förra åretvar resultatet-1,4 miljoner kronor. Faktureringav
budgetförstärkningen
från kommunernaär gjord och Sundsvallskommunhar tillfört sin del
av budgetförstärkningen.
Efter att intäkterinkommit ligger nu kontoreti nivå medbudget.Förvaltareoch godemän
redovisarett positivt resultatpå 0,5 miljoner kronor jämfört medbudget.Den främstaorsaken
till det positiva resultatetär lägrepersonalkostnader.
Orsakentill nämndensnegativaresultattill och med augustiberorpå verksamhetengodemän
för ensamkommande
barn.Totalt settredovisarverksamhetenen negativavvikelsejämfört
med budgetpå 1,6 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden
får ej full kostnadstäckning
för
arvodetför godemän till ensamkommande
barn.
Personal
Den procentuellasjukfrånvaronhar ökat sedanseptember2017.Underperiodenär det
långtidsfrånvaronsom har ökat. Av den totala sjukfrånvaronmotsvararlångtidsfrånvaron
drygt 72 %.
Kontorethar under2018 rekryteratytterligaretvå handläggareför att nå en mer acceptabel
arbetsbelastning.
Vidare har extraresursertillsatts för att granskaårsräkningar.
Digitalisering
Under2018 kommerförvaltningenarbetamed digitaliseringoch e-tjänster.Hur dettaarbete
kommeratt påverkaverksamhetenär inte helt klarlagt. Dock står det klart att digitalisering
ledertill en mer effektiv och tillgänglig verksamhet.Initialt kan satsningarnaledatill mer
arbetei sambandmed utbildning och nytt arbetssätt.Digitaliseringenkan ledatill en mer
attraktiv verksamhet
, bådesom arbetsgivareoch för godemän/förvaltaremen ocksåför
medborgarnai de samverkandekommunerna.
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Personalnämnd
Personalnämnden
inrättades2015.Personalnämnden
är Sundsvallskommunscentralaorgan
för frågor som rör förhållandemellan kommunensom arbetsgivareoch dessarbetstagare.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr

Positivt resultat
Personalnämnden
redovisarett positivt resultatför periodenpå 2,7 miljoner kronor. Den
positivaavvikelsenberordelspå att kommunfullmäktigei marsbeviljade personalnämndens
ianspråktagande
av överskott2017om 1,7 miljoner kronor samtatt en del aktiviteterstartade
senareän planeratvilket gör att ävenkostnadernakommersenare.Inga ytterligareintäkter
(skattemedel)för 2018 är kända.
Prognos 2018
Personalnämnden
prognostiserarett överskottom 0,3 miljoner kronor för 2018.Den positiva
avvikelsentill och med augustiberor delspå att kommunfullmäktigei marsbeviljade
personal-nämndensianspråktagande
av överskott2017om 1,7 miljoner kronor samtatt
kostnaderför ett antalaktiviteter startadesenareän planerat.Inga ytterligareintäkter
(skattemedel)för 2018 är kända.
På grundav att kostnaderför vissaaktiviteterstartadesenareän planeratfinns utrymmeför att
förstärkaarbetetunderhösten 2018.Det görsi syfte att minskasjukfrånvaronoch för att
genomförapersonalnämndens
aktiviteteri mål och resursplan2018.Dessabeskrivsunder
avvikelseroch åtgärderper verksamhet.Genomförandetav dessaåtgärderligger till grundför
prognosenatt personalnämnden
får ett överskotthelåret2018 om 0,3 miljoner kronor.
En kostnadsom inte är budgeteradför 2018 mensom kan uppståär ökadekostnader
hänförligatill hanteringav förmånscyklartill följd av en pågåendetvist med upphandlad
leverantör.Det går i dagslägetinte att sägaom dennakostnaduppståreller hur stor denna
kostnadi så fall blir.
Åtgärder 2018
På grundav att kostnaderför vissaaktiviteterstartadesenareän planeratfinns utrymmeför att
förstärkaarbetetunderhösten2018.Det görsi syfte att minskasjukfrånvaronoch för att
genomförapersonalnämndens
aktiviteteri mål och resursplan2018.
Rehabkoordinatorer
o Det finns ett mycket stort inflöde av ärendenefter att rehabkoordinatorer
träffat
verksamheterna.
Det är viktigt att leveransenhålls uppe.Därför sker en
förstärkningav ytterligare3 konsulterunder6 månadervarav 4 månader2018.
Kostnadenför dettaberäknasuppgåtill 0,9 miljoner kronor 2018 och hanteras
inom ramenför budget.
Hållbart arbetsliv
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o Implementeringav Hållbart Arbetsliv förstärksunder2018 motsvarande0,4
miljoner kronor genomen förstärkningav personalresurser
med start under
septemberoch november.För 2019sker finansieringtroligtvis genomESF
projekt.
Utredareprocessenför löneöversyn
o En förstärkningsker av en generellutredaresom skastödjaarbetetmed
kartläggningoch analysinom processenför löneöversyn,upphandlingav
medarbetarenkät
och analysav sjukfrånvaro.
Arbetemed digitaliseringsstrategi
o Arbetetförstärksmedca 0,5 miljoner kronor genomintern konsult och extern
konsult.
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Valnämnd
Nämndenansvararför att genomföraallmännaval till riksdag,landstingoch
kommunfullmäktige,samtEuropaparlamentet.
Valnämndenhar genomförtde allmännavalen
9 september.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Nämndensbudgetuppgårtill 4,0 miljoner kronor varav2,1 miljoner kronor är skattemedel
och 1,9 miljoner kronor är bidragfrån Valmyndigheten.Bidragetfrån valmyndigheten
utbetaladesi maj och är i nivå med budget.Till och med augustivisar nämndenett positivt
resultatpå 2,3 miljoner kronor, men det berorpå att den störstadelenav kostnadernakommer
underseptemberoch oktobermånaddå arvodenbetalasut till de funktionärersom jobbatvid
valet. Nämndenräknarmed att hålla budgeten för helaåret2018.

Kommunrevisionen
Revisionensuppgift är att för kommunfullmäktigesräkningfortlöpandefölja upp kommunens
verksamhetavseendesåväländamålsenlighet
och effektivitet som säkerheti
resursanvändningen.

Tabell. Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
Kommunrevisionensverksamhetredovisaren nettokostnadpå 0,6 miljoner kronor till och
med augusti,vilket är 1,1 miljoner kronor bättreän periodiseradbudget.
Revisionsgranskningar
som är gjordaunder2018kommeratt fakturerasundertertial 3.
Verksamhetenberäknashålla åretsbudgetvilken är 2,6 miljoner kronor.
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Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB
Koncernen
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

63,7

114,4

146,0

-31,6

Resultat
Resultatetför koncernenuppgicktill 63,7 miljoner kronor i augustiackumuleratför åretvilket
är 40 miljoner kronor sämreän budget.
Prognos 2018
Resultatetför koncernenprognostiseras
bli 114,4 mnkr, vilket är 31,6 mnkr sämreän
budgeterat.Främstaförklaringarnatill det försämraderesultatet är resultatförsämring
ar för
ServaNet(10,8 mnkr), SundsvallVatten(9,3 mnkr), Mitthem (7,0 mnkr) och Sundsvall
Energi(5,2 mnkr).
Investeringar
Koncernenprognostiseraratt redovisainvesteringaruppgåendetill 681,6mnkr under2018,
vilket är någotlägre(52,3 mnkr) än budgeterat.StörstaavvikelsernaplanerarSundsvall
Logistikpark(-55,0 mnkr) samtSKIFU (35,0 mnkr) att göra.
Moderbolaget
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-6,6

32,0

29,0

3,0

Resultat
Stadsbackens
ackumuleraderesultatför periodenär negativtpå 6,6 miljoner kronor, vilket var
3,4 miljoner kronor bättreän budgeterat.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 32,0 miljoner kronor för 2018 vilket är 3,0 miljoner kronor bättre
än i budget.Resultatförbättringen
berorfrämstpå lägrefinansiellakostnader(3,1 mnkr) och
71

lägrepersonalkostnader
(1,2 mnkr) som motverkarökad nedskrivningav aktier i dotterföretag
(-2,4 mnkr).
I prognosenoch budgeteningår en utdelningmed 50,7 miljoner kronor från Mitthem. Justerat
för utdelningenär resultatet-18,7 miljoner kronor.
Verksamhet
ModerbolagetStadsbacken
är i praktikenett holdingbolagoch bedriverinte någonegentlig
egenverksamhetförutom sponsringav elitidrott och evenemang.Bolagetsfrämstauppgift är
att förvalta och bidra till utveckling av dotterföretagen.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-1,8

-3,0

-3,3

0,3

Resultat
Bolagetsresultatför periodenuppgicktill -1,8 miljoner kronor, vilket var 0,4 miljoner kronor
bättreän budget.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till -3,0 miljoner kronor för 2018 vilket är 0,3 miljoner bättreän
budget.Resultatförbättringen
berorfrämstpå någotlägremarknads- och lönekostnader.
Investeringar
Totalt är investeringarnaprognostiserade
till 61,0 mnkr för 2018, vilket är 55,0 miljoner
kronor lägreän budgeterat.Främstaanledningenär lägreentreprenadkostnader
p.g.a.
senarelagdbyggstart.
Kommunenfick tillträde till markeni Petersvikfrån och med 2015-10-01och den slutgiltiga
ersättningslikvideni expropriationsärendena
har fastställtsav Mark- och Miljödomstolenoch
vunnit lagakraft. Bolagetkommeratt förvärvadel av markenfrån kommunenefter avslutad
fastighetsbildningoch efter slutgiltigt investeringsbeslutav kommunfullmäktigeoch SCA.
Bolagethar i nedanstående
redovisninganväntdet ursprungligainvesteringsbeloppet,
men det
råderdock osäkerhetom hur kostnadenför markinköpetslutligenskafördelasmellan
inblandandeparter.
Totalt settuppgårsåledesinvesteringentill 448 mnkr. Finansieringenav investeringen
kommeratt genomförasvia aktiekapitalhöjning(156 mnkr), aktieägartillskott(192 mnkr) och
egetlån (100 mnkr).
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Tidplanenhar förskjutits. Projekteringenav logistikparkenär för närvarande inne i sin slutfas
och denslutliga investeringsutgiftenberäknasvara klar underhösteni år.
Verksamhet
Bolagetfortsätterarbetetmed marknadskontakter
tillsammansmedSundsvallsHamnAB och
Näringslivsbolageti SundsvallAB. Arbetet riktar sig främst gentemotspeditörer,
logistikföretag,industriföretag,fastighetsföretagoch varuägare.Marknadsarbetet
fortgår
underhelaMRP-perioden2018–2021.
Bolagetsmarknadsarbete
är i huvudsakinriktat mot att få företagatt etablerasig i den nya
logistikparken.I förstahanderbjudsetableringsyt
or för verksamhetersom kan generera
järnvägs- eller sjötransporter,samtutförareav någonform av tjänst eller serviceåt de övriga
transport- och logistikverksamheterna
i regionen.Rätt typ av serviceverksamhet
ökar
attraktivitetenav transportnavet.
När miljödomenvinner lagakraftkommermarknadsarbetet
att intensifieras.Bolagetkommer
då att inleda förhandlingarmedintressentergällandeetableringsytorna.
Framtids - och utvecklingsanalys
Projekteringoch kalkyl beräknasbli klar underhösten2018
Beslutav SCA och Sundsvalls kommun(KF) om byggstartvåren2019
Lagakraftvunnenmiljödom förväntaserhållasundervintern 2019
ByggstartLogistikparkvåren2019
ByggstartBergsåkerstriangeln
år 2018
ByggstartMaland/Tunadalår 2020
Driftstart Logistikparkår 2022
Viktiga händelser
Den 28-30 augustihölls en förhandlingi Mark- och miljööverdomstolenrörandebolagets
ansökanom miljötillstånd och dom i målet kommeratt förkunnasden25 oktober.I övrigt
följs tidigareredovisadtidplan med byggstartvåren2019 för färdigställandeår 2022.
Bolagethar 2018-05-16 lämnatin ansökantill Naturvårdsverketavseendebidragfrån
”Klimatklivet”. Ansökt beloppuppgårtill maximaltbelopp15 miljoner EUR. Svarf örväntas
erhållasunderhösten.
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Mitthem AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

19,2

27,5

34,5

-7,0

Resultat
Bolagetsresultatackumulerataugustiuppgick till 19,2 miljoner kronor vilket var 0,8 miljoner
kronor sämreän budgeterat.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 27,5 miljoner kronor vilket är 7,0 miljoner kronor sämreän
budget.Främstaorsaken til l prognostiseradresultatförsämringär högrekostnaderför
snöröjning och uppvärmning(13,0 mnkr). Hyresintäkternaär höjdajämfört med budgetmed
1,0 miljoner kronor. Däremotsåökasävenkostnaderför reparationermed 1,0 miljoner
kronor. Mitthem har förhållandevishögareparationskostnader
i jämförelsemed andra
fastighetsbolagoch allmännyttigabostadsbolag,
vilket förmodligenberorpå att bolagethar en
stor andelmiljonprogramhusmed eftersattunderhåll.Även skadorfrån vintern beräknasöka
reparationskostnaderna.
Personalkostnaderna
prognostiseras
minskamedanövriga
driftskostnaderökar.
Postenför avskrivningarhar sänktsmed 5,1 mnkr. Ca 3,0 mnkr bestårav en återföringav en
tidigaregjord nedskrivningpå en fastigheti Liden. Bolagetupptäckteatt värderingenvar
f elaktig och att det därmedgjordes en felaktig nedskrivning2014.Ca 0,4 mnkr avsersänkta
avskrivningarpå grundav senarelagda
aktiveringar.Sedanhar bolagetåterfört ca 1,7 mnkr av
tidigaregjordanedskrivningar på två fastigheteri Nacksta.
Verksamhet
Vakansgradenför bolagetsvanliga lägenheterär fortsattlåg, 0,12 procent. För
studentlägenheterna
har vakansgraden
dock ökat med 4,79 procentenheter
till 12,03procent.
Även om vakansernaför studentlägenheterna
alltid ökar dennatid på året innanterminerna
startar,uppleverbolageten minskadefterfrågangenerelltpå studentlägenheter.
Branschorganisationen
”Studentbostadsföretagen”
listar nu Sundsvalloch Piteåsom de två
endastädernai Sverigemed överskottav studentlägenheter
vilket är oroväckande.
Den 1 augustiflyttade hyresgästerna
in till de 51 nyproduceradelägenheternai kvarteret
Hermespå Södermalm.Inflyttningen gick bra och hyresgästerna
verkarnöjda.Mitthem
arbetarmed en kartläggningav pågåendenyproduktioni kommunenoch följer marknaden
nogainför bolagetsframtida projekt.
I marssattesspadeni markenför 88 lägenheteri Bosvedjan.
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Framtids - och utvecklingsanalys
Den störstautmaningenför Mitthem är att uppnåmål och förväntningarvad gäller
nyproduktionoch samtidigtmöta kravenpå ökad avkastning.Dettasamtidigtsom bolagethar
ett beståndsomkräver mycketunderhåll.

Sundsvall Vatten AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31
-4,8

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018

2018

Prognos

-7,4

1,9

-9,3

Resultat
Bolagetsackumuleraderesultati augustiär negativtmed 4,8 miljoner kronor, vilket var 6,1
miljoner kronor sämreän budget.
Prognos 2018
SundsvallVattenAB prognostiserarett resultatpå -7,4 miljoner kronor för 2018,vilket är 9,3
miljoner lägreän budget.Resultatförsämringen
förklarasfrämst av ökadeinköp av tjänster
från MittSverigeVatten& Avfall samtåterbetalningartill kunder.Kommunenstillväxt medför
ökadekostnaderför bolaget.
Intäktsprognosen
för helåretberäknastill 245,1mnkr, vilket är 2,1 mnkr sämreän budget.
Främstaorsakenär återbetalningartill kundersamträttelserav tidigaredebiteringar.
För helåretberäknasdriftskostnaderna(inklusive köpta tjänsterfrån MittSverigeVatten&
Avfall) totalt till 181,4 mnkr, vilket är 7,2 mnkr högreän budgetoch berorfrämstökat behov
av köptatjänsten från MittSverigeVatten& Avfall.
Verksamhet
SundsvallVattenAB arbetarmed översynav VA -taxani syftet att få en långsiktigthållbar
och förenkladtaxa somär skälig,rättvis och transparent,och där avgiftenför dagvatten
motsvararbolagetskostnader. Detta arbetesker i samrådmed representanter
för
fastighetsägare
i Sundsvallskommuni form av konstruktivasamtal.
Bolagetnoterarvikten av att planeraför vattenförsörjningeni framtidenmed sommarens
torka i färskt minne.Planeringeninnefattarbådereservvattenförsörj
ning men ävenatt
förstärkabolagetsbefintliga vattentäkterför en ökad efterfrågan.Den pågåendebyggnationen
av ventilkammarenpå Skepparplatsen
kommerbidra och förstärka bolagetsmöjlighetertill
reservvattenförsörjning.
Katrinehill är ett områdeför en framtida stadsdel.På grundav mångasynpunktervid
planprogrammets
samråd har tidplanenskjutits fram. Detaljplanenförväntasvaraklar tidigast
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i slutetav 2019 och byggstartkan tidigast skeunder2020.Bolagethar gjort och har pågående
utredningarför att varaförbereddainför anslutning av den planeradestadsdelen.En
ekonomiskriskinventeringkommerocksåpåbörjasoch färdigställas tillsammansmed
projekteringen.
I VA -planen,som är antagenav Sundsvallskommunfullmäktige,anges bland annatatt
Bergafjärdenmed omnejdär nästaområdeför en VA -utbyggnad.Planeringsarbetet
kommer
underhöstenatt övergåi en projekteringsfasför överföringsledningar
. Byggstartberäknasske
tidigast2019.Fullt utbyggtkommerprojektetatt leda ti ll cirka 1500nya kunder.
Arbetetmed att revideraSundsvallskommunsVA -plan fortsätter2018-2019.Arbetetledsav
koncernstaben
på Sundsvallskommunoch besluti kommunfullmäktigeväntaspreliminärti
börjanav 2020.I kommandearbeteingår att reviderahandlingsplanenför den allmännaVA anläggningensamt att ta fram dokumentendagvattenplanoch kommunal
vattenförsörjningsplan.
Dagvattenplanen
ska förtydliga ansvarsfördelningen
av kommunens
dagvattenanläggningar
och vattenförsörjningsplan
en skaleda till en långsiktig plan för
fördelningoch tillgång till vatteni kommunen.
Ett arbetepågårmed att ta fram en gemensamavloppsstrategif ör MittSverigeVatten &
Avfallsgruppen,medvägval för avloppshanteringen
inom Sundsvall,Timrå och Nordanstig.
Under2018-2019kommerfördjupadeutredningarför avloppshanteringen
i Sundvallscentrala
delaratt görasför att ta fram ett beslutsunderlag
till styrelsen.Under2018 kommerarbetet
med att färdigställavägvaletför Sundsvallskommunsvästradelaratt slutföras.Parallellt
pågårarbetemedatt ta fram en slamstrategi.Målet för dessabådastrategierär att kunnafatta
beslutsom är långsiktigt hållbara.
Skyddsområdena
i Sundsvallreviderasenligt plan. I år förväntasWifsta skyddsområdeatt
fastställas.Övriga skyddsområdensomär underrevideringär skyddsområden
för
vattentäkternai Ede (Stödevattentäkt)och Nedansjö.
Verksamhetsområden
kommeratt sesöver underåretför att beslutasi kommunfullmäktige
under2019,i enlighetmed rutin för revideringav verksamhetsområden
.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-4,0

0,0

0,0

0,0

Resultat
Bolagetredovisarett negativtresultatmed 4,0 miljoner kronor ackumulerataugusti2018
vilket är 4,0 miljoner kronor sämreän budget.
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Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
i linje medbudget.I det prognostiserade
resultatetingår återföring
av fonderade medelmed 5,6 miljoner kronor vilket förbättrarresultatetmed lika mycket.
Intäktsprognosen
för helåretberäknastill 76,6 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högreän budget.
Orsakenär främstextra intäkterför överfyllda sopkärl.

Verksamhet
Bolagetsmålsättning är att arbetaför en effektiv verksamhetmedrimliga taxor.
Brukningstaxanför avfall och återvinningär uppdeladpå fast och rörlig avgift och ska
stimuleratill minskadanvändningav gemensamma
resurser.
Regeringenhar underåret haft ett nytt lagförslag gällandefastighetsnärasorteringute på
remiss.De förordningstextersom nu publiceratsinnebärkraftigt förenklatatt producenter
eller tillståndspliktigainsamlingssystem
skasamlain förpackningaroch returpapperfrån
minst 60 procentav alla bostadsfastigheterfrån och med den1 januari2021.Bolagetkommer
utredakonsekvensen
närmarekommandeår.
Efter den snörikavintern såhadebolagetundernågramånaderproblemmed bärighetenpå
vissavägar, vilket påverkadesophämtningen
.
Även antaletbesökare vid bolagetsåtervinningscentraler
påverkadesav vinternssnömängder
och underapril var antaletbesökarebetydligt färre än tidigareår. När snönväl försvannså
blev det istället tvärtomoch maj månadslog alla tidigarerekord.

Sundsvall Energi AB
Ekonomi
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31
49,8

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018

2018

Prognos

92,6

106,1

-13,5

Resultat
Bolagetsresultatför periodenär positivt 49,8 miljoner kronor.
Prognos 2018
Den prognostiserade
resultatförsämringen
för koncernenbestårfrämstav resultattappi
dotterföretagenServaNet(-10,8 mnkr) och i moderbolageat(-5,2 mnkr) som inte fullt ut
motverkasav resultatförbättringi Korsta Oljelager(4,3 mnkr).
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Investeringar
Bolagetprognostiseraratt investeraför 20,5 mnkr under2018,vilket är 9,5 mnkr lägreän
budgeterat. Störstaskillnadenmellan budgetoch prognosär minskadeinvesteringari
nätutbyggnadmed 7,0 mnkr.
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

33,0

41,2

46,4

-5,2

Resultat
Bolagetsresultatför periodenär positivt 33,0 miljoner kronor vilket var 10 miljoner kronor
sämreän budgeterat.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 41,2 miljoner kronor vilket är 5,2 miljoner kronor lägreän
budget.En kall vinter gav ökadeenergileveranser
men kallt och blött bränslep.g.a.snön
innebarmycket försämradprestandavid energiproduktionenpå grundav ett lägreenergivärde
och högreråvarukostnader.
Flertaletdriftstörningar har ocksåförekommit undersommaren.
Verksamhet
Högstaelprisetpå över tio år. Orsakenär blandannatden torra och vindstilla sommarensom
gett mindrevind- och vattenkraftän vanligt. Samtidigthar värmenskapatproblemmed
kärnkraftverketskylsystem,vilket ävenlett till mindrekärnkraft.Elprisernaväntasvara
fortsatthögaunderrestenav året.
SundsvallEnergihar tillsammansmed fastighetsbolaget
Peritastecknatavtal gällande
installationav värmedrivenkyla (absorptionskyla)
. Kylalösningenär, i och medatt den
lämparsig för installationeri enskildafastigheter,unik i Sverige. Affären kommertill en
börjanatt drivasi pilotprojektformför att därefterproduktifierasoch sättaspå marknaden.
Kylalösningenär ett aktivt försvarav värmeaffären.
Viktiga händelser
Vid styrelsemöteti februariantogsbolagetsförsta års- och hållbarhetsredovisning.
Rapporten
sammanställerbolagetshållbarhetsarbete
utifrån ett ekologiskt,ekonomisktoch socialt
perspektivoch syftar till att skapaett mervärdeför bolagetskunder,medarbetaresamtövriga
intressenter.
På grundav kallt och blött avfallsbränsleförorsakatav lägreutetemperaturer
samtonormalt
mycketsnöför periodenhar pannaF5, avfallspannan, legatpå en lägreeffekt än normalt.
Dettahar medförtökadeproduktionskostnader
undersammaperiod.Underapril och juli har
det ävenvarit stoppi avfallspannanpå grundav igensättningarav aska.
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I slutetav april bräddadelakvattenfrån dammarnatill Blåbergsbäcken
vid Blåberget.
Anledningenvar snösmältningenav de extremasnömängderna.
Lakvattendammarna
är
byggdaför att ta handom storaregnmängder,men i det här fallet var tillrinningen högreän
lagringskapaciteten.
Genomatt släppaut lakvatten vid sidanav de normalasystemen
skyddadesanläggningenfrån att dammarnaskarämna.Tillvägagångssättet
är helt förenligt
med bolagetsmiljötillstånd.
Trafikverketbyggeren ny järnvägsanslutning
i Bergsåker,ävenkallad Bergsåkerstriangeln,
vilket medfört att flytt av befintliga fjärrvärmeledningari området.Inkoppling av den nya
ledningenskeddeunderapril.
I maj presenterades
bolagetsförstaklimatbokslut.Klimatbokslutet,som redovisarSundsvall
Energistotala klimatpåverkanunder2017,genomfördes av Profu – ett oberoendeforskningsoch utredningsföretag
inom områdenaenergi,avfall och miljö. Bokslutetvisadeatt bolagets
verksamhetbidrog till att minskaklimatpåverkanmedtotalt 98 800 ton koldioxid under2017.
Företagethar accepteratstrafföreläggandeoch företagsbotför två fall av konstaterade
miljöstörningarsom inträffadeunder2017.Total företagsbotuppgicktill 75 ksek.
I samarbetemed kund har bolagetgenomförten första installationav absorptionskyla
anläggningoch dettakonceptkommeratt utvärderasmed ambitionatt kunnautvecklatill en
mer omfattandekyla-affär. Dennateknik möjliggör att kunnahöja det ekonomiskavärdetav
energiproduktionenfrån pannaF5 undersommaren.
I Prisdialogenför 2019har bolagetpresenteratnya prismodellerför spets- och
reservleveranser
av fjärrvärme.Bolagethar genomförtKlimatdialogensom initieratsav
SABO-företagen.2018 är ett pilot år då formernaskall sättasför det gemensamma
arbetet.
Bolagethar beslutatom att investerai utbyggnadav f järrvärmei Njurundabommenoch
bolagethar beviljatsbidragfrån NaturvårdsverketavseendeKlimatklivet med 16 mnkr.

Korsta Oljelager AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

4,3

5,4

1,1

4,3

Resultat
Bolagetsresultatför periodenär positivt med4,3 miljoner kronor.
Prognos 2018
Bolagetprognostiserarett resultatpå 5,4 miljoner kronor vilket är 4,3 miljoner kronor bättre
än budget.Resultatförbättringen
beror främstpå högrehyresintäkterdå oljebergrummenhyrts
ut underhela2018 till externahyresgäster.
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Avsättningför framtidaavvecklingav oljebergrummenslutfördesunder2017och
avsättningenuppgårtill 20,0 mnkr.
Investeringar
Investeringarprognostiseras
att genomföras med1,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr mer än
budgeterat.Investeringarnaavseroljepumparoch utförs för att säkerställaen säkraredrift och
att höja pumpkapaciteten.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

14,6

31,0

32,8

-1,7

Resultat
Bolagetsresultatför periodenuppgicktill 14,6 miljoner kronor vilket är någotsvagareän
budget.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 31,0 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner kronor lägreän
budgeterat.Främstaorsakernatill resultatförsämringen
är högrepersonalkostnader
samthögre
kostnaderän förväntati sambandmedbyte av debiteringssystem.
Verksam het
Den storanybyggnationstakten
av hyreshusoch till viss del ocksåvillor resulterartill en
ökning av antaletkunder.

ServaNet AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-9,0

5,0

15,8

-10,8

Resultat
Bolagetsresultatför periodenvar negativtmed9,0 miljoner kronor.
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Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 5,0 miljoner kronor vilket är 10,8 miljoner kronor sämreän
budgeterat.Det storanegativaresultatetär en följd av mycket lågaanslutningsintäkterhittills i
år (13,1 mnkr per augustivilket skajämförasmed helårsbudgetens
55,0 mnkr). Antalet
villaanslutningaruppgårper april till 795 stycken(målsättninghelåret:4 230 stycken).
Prognosenpå antaletanslutningarsänkstill 3 500 styckensamtidigtsom anslutningsintäkten
per villa sänksnågot.Tillsammansresulterardet i 12 mnkr lägreengångsintäkter
för åretoch
en påverkanpå åretsresultatpå -10,8 Mkr.
Investeringar
Bolagetsinvesteringarprognostiseras
till 11,5 mnkr under2018, vilket är i linje med budget.
Årets investeringaruppgårhittills till 6 Mkr, vilket är underårstaktenför att nå budgeten.
Storainvesteringarväntasdock skei tertial 3 för att uppgraderanätetför att hanterade ökade
trafikmängderna.

SKIFU AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31
15,5

Prognos

MRP

Diff MRP-

2018

2018

Prognos

21,4

25,0

-3,6

Resultat
Bolagetsresultatför periodenuppgicktill 15,5 miljoner kronor, vilket var 1,8 miljoner kronor
sämreän budget.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
till 21,4 miljoner kronor för 2018,vilket är 3,6 miljoner kronor
sämreän budgeterat.Främstaförklaringentill resultatförsämringen
är den extremavintern
med mycketsnöskottningsamtatt delarav fastighetenStuvaren2 skautrangeras.
Verksamhet
SKIFU äger24 fastighetermeddrygt 135 000 kvm lokalyta. Vakansgradenuppgårtill 7,2 %
av lokalytanoch 2,9 % beräknatpå hyresintäkter.Huvuddelenav de vakantaytornafinns i
fastighetenRävsund1:338 på Essvik.Det finns ett intresseför lokaler i områdetså
förhoppningenär få fler hyresgäster.
Utvecklingen för SKIFU är positiv under perioden.
Under2018 fortsätterutmaningenmed att utvecklaGrönborgtill det levandehusoch kreativa
centrumsom tänkt. Det är ett samarbetemed bland andraÅkroken SciencePark,
Studentkåreni Sundsvall,Mittuniversitetetoch Sundsvallskommun.
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Ett spännandeprojekt är utvecklingav ett resecentrumi stationsbyggnaden
som förvärvatsav
Jernhusen.Planeringoch projekteringpågårför fullt och byggnationenberäknaspåbörjai
mitten av 2019.Även logistikytor på södrasidanom järnvägenkommeratt utvecklasnär
logistikparkenflyttas 2021-22.
Nya parkeringshusplaneraspå Norra och Södrakajen.PåSödrakajen i fastighetenStuvaren2
är det planeradbyggstartseptember2018.Byggstartpå Norra kajen är mer osäkerberoende
på bl.a. planändringar.
I anslutningtill parkeringshuset
på Stuvaren2 planerasdet för att byggasytterligareen våning
på befintligt kontorshus.Tillbyggnadensker för att bådabyggnadernaskafå sammahöjd och
att hyresgästerhar ett utökat lokalbehov.
Utvecklingenför företagenUnimedicoch CobraBiopharmai Matfors är fortsattpositiv. Detta
kan på sikt innebäraönskemålom ytterligareutbyggnadav produktions- och lagerlokaler.
Underperiodengörsen översynav fastighetsinnehavet
och möjlighetenatt eventuelltavyttra
fastigheter.Förhandlingpågårom avyttring av fastigheternaSquashhallenoch Sjukhuset2.
Vid avyttring av fastigheternakan det eventuelltbli en mindrereavinst.
Förhandlingpågårom eventuelltförvärv av Linjegodsfastighetpå Kolvägen.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-1,0

-0,4

0,0

-0,5

Resultat
Resultatetför periodenvar negativtmed1,0 miljoner kronor vilket var 1,4 miljoner kronor
sämreän budgeterat.
Prognos 2018
Resultatetför 2018 prognostiseras
till -0,4 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor sämre
än budget.I förhållandetill budgetenvar det framför allt kostnadernasom var högreän
budgeterat
. Snöröjningskostnaderna
var 2,3 mnkr högreän förväntat.Minskadekostnaderhar
skettför övriga fastighetskostnader
samtarrendekostnaderför hamnanläggningen.
Invest eringar
Investeringarprognostiseras
att uppgåtill 11,2 mnkr under2018,vilket är 1,2 mnkr lägreän
budget.
82

Upparbetadekostnaderför detaljplane- och miljöprövningsarbetetgällande
Logistikparksprojektetuppgårtill 5,6 mnkr.
Verksamhet
Arbetetmed att repareraoch förstärkaTunadalskajenstartarunderseptemberoch beräknas
varaklart våren2019.
SCAs kraftigt ökade produktioni Östrandger hamnenökadeintäkter med upprullning2018
och full drift under2019.En utmaningär att på ett effektivt sättkunnahanteradet
tillkommandegodsetdå nya containerkajenoch kombitreminalenberäknasvaraklar först
2022.
Behovetav magasinför Östrandsökadeproduktiongör att hamnennu byggernytt magasin.
Behovav att öka tillgänglighetenför hamnensbogserbåt.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

4,0

5,3

5,0

0,3

Resultat
Bolagetsresultatför periodenuppgårtil 4,0 miljoner kronor, vilket var 0,6 miljoner kronor
bättreän budgetterat.
Prognos 2018
Resultatetför 2018 prognostiseras
till 5,3 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor bättre
än budget.Förbättringeni förhållandetill budgetär främsttack varelägre
underhållskostnader.
Verksamhet
Marknadsförutsättningarna
för planperiodenser godaut för hamnen.
Mängdenbiobränslenökar på bekostnadav fossila bränslen,vilket gör att det totala
genomslagetöver kaj inte förändrasnämnvärt.
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Näringslivsbola get i Sundsvall AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

0,3

0,0

-0,3

0,3

Resultat
Bolagetsresultatför periodenuppgårtill 0,3 miljoner kronor, vilket var bättreän budgetmed
sammabelopp.
Prognos 2018
Resultatetprognostiseras
marginelltbättreän budgetberoendepå att intäktsökningeninte fullt
ut motverkasav högrekostnader.
Verksamhet
Bolagetarbetaraktivt med att skapagodaförutsättningarför personaloch ledningi samband
med etableringenav dennya Myndighetenför digital förvaltning.Näringslivsbolagetarbetar
med att koppla sammandennya myndighetenmed lokala och regionala nätverk,bolaget
verkarför att hjälpa till med rekryteringav nya tjänstermedbl.a. ett rekryteringseventsamt
varit behjälpligavid inventeringav lokaler.
Bolagetär sedanårsskiftetprojektledareoch ansvarigaför planeringoch genomförandeav
SM -veckani Sundsvall2019.I det arbetethar det skapatsen lokal projektgruppoch
organisationmed personalfrån ett stort antalkommunalaförvaltningaroch bolag.
Bolagetkommer2018ävenatt projektledaoch ansvaraför planeringoch genomförandeav
Upphandlingsdagen
för Västernorrlandpå uppdragav RegionVästernorrland.
En strategiför socialtföretagandehar tagits fram. Aktiviteter har genomförtstillsammans
med koncernstaben
och Coompanion.
En inventeringhar genomförtsav arbetssökande
nysvenskarsom tillsammansmed krögare
från kustengenomförtett utbildningsprojekt.Åtta personerhar fått jobb som kock- och
kökspersonalundersommarentack varedettaprojekt som skall utvecklasinför nästasäsong.
Bolagetsnya digitala inflyttningsservice”Välkommenhit” har lanserats,där har NSAB:s
inflyttningslotsvarit drivandei arbetet.
Arbetatmed etableringav två störredatahallar.Ärendetvidarebefordrattill Timrå som har
bättrelämpadmark.
Bidragit till att ett fastighetsföretagvalde Sundsvallsom etableringsortför ett stort antal
hyresbostäder.
Samarbetesker medstadsbyggnadskontoret
.
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Förutomarbetetmed den nya Myndighetenför digitalförvaltning såarbetarNSAB med
ytterligaretvå störreetableringarsom är strategisktviktiga för regionen.
I somrasbesöktesSundsvallav en kryssarefrån USA medca 500 resenärer.Bolaget
planeradeoch genomfördeaktiviteterför resenärerna
understoppeti Sundsvall.I vinter
genomförsvärldensförstarenodladevinterkryssning. Kryssningenskertill Sundsvalli
samarbetemed Birka Cruises.Bolagetplaneraroch genomföraktiviteterävenunderdenna
kryssning.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

0,3

-10,7

-7,9

-2,8

Resultat
Resultatetför periodenuppgårtill 0,3 miljoner kronor vilket var i linje medbudget.
Prognos 2018
Resultatetexkl. nedskrivningav aktier i dotterföretag(11,1 mnkr) prognostiseras
till 0,3
miljoner kronor vilket är marginelltbättreän budget.Resultatinkl. nedskrivningav aktier i
dotterföretagprognostiseras
till – 10,7 mnkr, vilket är 2,8 mnkr sämre än budget.
Resultatförsämringen
beror på ökad förlust för dotterföretaget.
Investeringar
Investeringarprognostiseras
att uppgåtill 3,5 mnkr under2018,vilket är 5,7 mnkr lägreän
budget.Främstaförklaringarnatill avvikelsenär att investeringi solenergiinte kommeratt
hinna genomförasunderåretsamtinvesteringi hangarportskjuts fram till nästaår.
Leverantörenav hangarportenhar fått problemmed leveransav vissakomponentertill porten
från en underleverantör.Leveransav nödvändigakomponenter till portenvar inte möjlig
förrän tidigast slutet november.Med hänsyntill dettahar besluttagitsom att skjutarivningen
av den gamlaportenoch installationav den nya portentill mitten av maj.

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

Prognos

MRP

Diff MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

-6,3

-11,0

-7,9

-3,1
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Resultat
MidlandaFlygplatsresultatför periodenär negativtmed6,3 miljoner kronor, vilket var 2,2
miljoner sämreän budgeterat.Orsakentill det negativaresultatetberorfrämst på att
flygplatseninte får 4 miljoner kronor i driftbidrag som budgeteratutanbidragetbedömstill 1
miljon kronor för 2018.Nextjetskonkurshar ocksåinverkatnegativtpå resultatetdelsgenom
en störrekundförlust(1,2 miljoner kronor) menävenförloradeintäkter.Flygplatsenhar inte
någonlinje till Göteborgeller Luleå efter Nextjets konkurs.
Prognos 2018
Resultatetprognostiserades
till negativt11,0 miljoner kronor för 2018,vilket är 3,1 miljon
sämreän budget.Förutomde faktorersombeskrivitsunderresultatanalysenovanfinns ett
antal andraaspektersom påverkarårsprogno
senför 2018:
Passagerarutvecklingen
följer inte plan utanbådeinrikes och utrikeschartergår sämreän
budget.Ökadeexternadriftkostnaderberorframförallt på en snörik vinter.
Luftfartsintäkternaär bättreän budgeteratvilket beror på att produktenavsining, vilket är
kopplat till den snörikavintern. Intäkternaför utbildning går ocksåbättreän budgeterat,
Riksdagen
s beslutom tvådagarspostutdelningpåverkaflygplatsens resultatnegativt,Posten
har nu fattat beslutom att lägganer posttrafikenper 1/10 2018 på SundsvallTimrå Airport,
hänsyntageni prognosen.
BRA har beslutatatt inte skötaincheckningeni egenregi. Flygplatsenhar blivit tillfr ågadatt
skötatjänstenoch nu beräknasflygplatsenta över arbetsuppgiftenfrån BRA mitten oktober.
Hänsynär tagentill dettai prognosen.
Framtids - och utvecklingsanalys
Mot bakgrundav att postenläggerner sin verksamhetgör flygplatsenom sinascheman,ser
över veckoarbetstid,omgrupperarmedkompetenserinom olika arbetsskift,ställer högrekrav
på att klara brandmannatester
m.m. för att klara att driva organisationenmed färre personer,
men ändåuppfylla lagstiftarenskrav på kompetensoch antalpersoneri räddningstjänsten.
Mer energikommeratt läggaspå att arbetamot flygmarknadför att etablerafler operatörerpå
fler destinationer.Det endasom långsiktigt kan minskaflygplatsensunderskottär antingen
nya statsbidrageller fler operatöreroch passagerare.
Hela verksamhetenbyggerpå bulk och
volym. Flygplatsensmålsättninghar alltid varit att kunnafinansierasinaegnakostnader.
Viktiga händelser
Nextjet gick i konkursoch lämnadedrygt 1,2 mnkr i oprioriteradekundfordringar.Samtidigt
förloradeflygplatsentrafiken mot Luleå och Göteborg.En lösning ser ut att finnas för trafiken
mot Göteborg, mentrafiken till Luleå kan ta längretid att hitta en lämplig operatörtill.
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Postenläggerner sin verksamhetpå flygplatsenfr .o.m. 1 oktober2018.Det blir minskade
intäktersom inte kan kostnadsanpassas
linjärt. Ändring av scheman,veckoarbetstidetc. ses
över.
Flygplatsentar över incheckningenfrån BRA fr .o.m. 15 okt 2018.Ingenövergångav
verksamhetär aktuell.
Besluthar tagits av ägarnaatt en externkonsult skagenomlysaorganisationenför att seöver
hur ägarstyrningenav bolagenskaske.Förstamötet skahållasden 3 september.
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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 MRPPrognos

2018-08-31

2018

2018

1,0

3,0

4,3

-1,3

Verksamhetenhar två inriktningar, delsatt hyra ut och förvalta det fastighetsbestånd
som
bolagetägeroch delsatt planeraför en omdaningav helaområdettill ett strandnärabostads
och verksamhetsområde
där stadensuccessivtutvidgasfrån centrum.
För fastighetsförvaltningen
ser rörelseresultatet
ut att hålla sig stabilt på en nivå cirka 3
miljoner kronor under2018.Alla lokaler är fullt uthyrdaför närvarande.
Projektetomdaningav Norra kajen fortlöper. Prognosenbaseraspå att ävenkvarter8 och 9
kommeratt säljasunder2018.åtta kvarterav totalt 14 har hittills såltsoch betalatsav
köparna.Avtal har skrivits medköpareav ytterligarefyra kvarter.Förfrågningarfinns på
resterandetvå kvarterdär upprättandeav avtalsförslagpågår.
Stadsbyggnadskontoret
har genomförten stor del av kajbyggnationer,gatoroch parkeri
gällandedetaljplansamtkajen i kommandedetaljplan1A vid Beijer Byggsanläggning.En
upphandlingav entreprenadför rivning och saneringav Beijer Byggsfastighetär genomförd.
Rivningsoch saneringsarbetena
avsesatt startaunderjanuari 2019.
Mittsverigevatten,SundsvallsEnergioch SundsvallsElnät har investerati ledningarsom kan
försörjasamtligakvarteri detaljplan1B. Dock så kvarstårvisst arbetehos SundsvallsElnät i
sambandmed byggnationenav Kvarter 8
Investeringar
De investeringarsom bolagethar framför sig är saneringav Lysparkensamtrivning/sanering
kvarter7 detaljplan1A, saneringkvarter8 detaljplan1B, projekt och konsultarbeten,samt
arbetsmiljöfrämjandeåtgärderi Norra depån.Norra Kajen skall enligt exploateringsavtalmed
kommunenbetalakommunensinvesteringarpå allmän platsmarksom genomförsav
stadsbyggnadskontoret.
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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.

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

Prognos

2018-08-31
2,9

MRP

Diff MRP-

2018

2018

Prognos

-0,4

-0,5

0,1

Bolagetvisar ett resultatpå 2, 941 miljoner kronor jämfört med det budgeteraderesultatetpå 0,3 miljoner kronor per 31 augusti.Prognosenför helaåretuppgårtill 0,4 miljoner kronor
vilket är någotbättreän budget.
Det positiva resultatetberorfrämst på att bolagetbefinnersig mitt i en produktionsperiodoch
att ett flertal störrekostnadertillhörandedessaproduktionerinte är redovisadeännu.Anslagen
fördelasmed lika stort beloppvarje månadoch undersommarenhar endasten liten
verksamhetbedrivits.

Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31

Prognos 2018

11,5

2,7

MRP

2018

Avvikelse MRPPrognos

2,7

-2,7

Bolagetägstillsammansmed Gävle,Kiruna, Piteå,Uppsala,Trollhättans,Trondheim
kommun,Helsingborgs,Örnsköldsviksoch Umeåkommuner.Bolagetkordineraroch leder
risk och skadeförebyggande
ansvarför delägarkommunerna.
Sundsvallskommunäger26,9
procentav aktiernai bolaget.Försäkringsverksamheten
pågårsom planerat.
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Ko mmungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Bolagetägsav Sundsvalloch Gävlekommunermed 50 procentvardera.Bolagethar bildats
för att ägarnai samverkanoch till såförmånligavillkor som möjligt skahanteraoch 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
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31

Prognos 2018

0,9

0,1

MRP

2018

Avvikelse MRPPrognos

0,3

-0,2

BolagetOstkustbanan2015 AB ägsav Sundsvalls,Örnsköldsviks,Härnösands,Nordanstigs,
Hudiksvalls,Söderhamnsoch GävlekommunersamtRegionVästernorrlandoch Region
Gävleborg.Sundsvallskommunäger10% av bolaget.
Underförsta halvanav 2018 arbetadebolagetintensivt inför regeringensfastställandeav
nationell transportplan2018-29. Nya Ostkustbanankom ocksåbli ett av få projekt som
tilldeladesytterligaremedel,1,7 miljarder, gentemotTrafikverketsplanförslag.Dessutom
kom bansträckningen
att beskrivassom en nationell brist i transportsystemet,
vilket innebär
att Trafikverketgesi uppdragatt förberedafler utbyggnadsetapper
inför nästaplanrevidering.

Biogas i Mellannorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08310

Prognos
2018

MRP
2018

Avvikelse
MRPPrognos

-0,1

-0,1

0

-0,1

Biogasi MellannorrlandAB bildadesi februari 2016 och ägsgemensamtav Sundsvalls,
Östersundsoch Hudiksvallskommuner.Sundsvallskommunäger50 procentav bolaget.
Kommunfullmäktigei Sundsvall,Östersundoch Hudiksvallhar vid sammanträden
18 december
2018,8 februari2018respektive23 april 2018beslutatom att avvecklasinaengagemang
i Biogas
i MellannorrlandAB.
Årsstämmahar hållits 2018-05-15. Påårsstämmanbeslutadesatt BiMAB skaträdai frivillig
likvidation och Bolagsverkethar fattat beslutom likvidation från sammadag.Dettainnebär
att likvidatorn tar över ansvaretför bolagetoch att bådestyrelseoch VD från dennadaginte
har någonuppgift i bolaget.
Bolagetingår inte i densammanställda
redovisningen.

90

Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2018-08-31

Prognos
2018

MRP
2018

Avvikelse
MRPPrognos

-3,5

-1,5

0,0

-1,5

MedelpadsRäddningstjänstförbund
(MRF) är ett kommunalförbundsom bedriver
räddningstjänstverksamhet
inom Sundsvalls,Timrå och Ånge kommuner.Verksamhetenvid
MRF genomförsenligt planeringeni MRP 2018.
Den viktigasteenskildaaktivitetenunderVerksamhetsledningoch inom hela förbundet,
utanfördenlöpandeverksamhetenmed operativainsatseroch annanmyndighetsutövning,är
förstudieravseendenya fastighetermed bl.a. nya brandstationeri Sundsvall,Timrå och Liden.
Periodensekonomiskaresultatvisar ett underskottpå 3,5 miljoner kronor. Verksamhetens
intäkteruppgårtill 26,3 miljoner kronor vilket är 2,0 miljoner kronor underperiodbudget.
Personalkostnaderna
är 0,3 miljoner kronor lägreän periodbudgetberoendefrämstpå ett antal
vakantatjänster. När det gäller verksamhetskostnader
ligger utfallet på 1,8 miljoner kronor
över periodbudget.Det finns inte täckningför årlig ökning av verksamhetskostnader,
vilket är
ett problemför förbundetsekonomi.
Årets prognosär -1,5 miljoner kronor vilket är 1,521miljoner kronor sämreän det
budgeteraderesultatetpå 28 000 kr. Orsakentill underskottetär merkostnaderför
skogsbrändersom MRF inte får kommunalaeller statligabidragför.
Av åretsinvesteringarär ett nytt höjdfordon(steghävare)beställt.Dettafordon är det enskilt
störstainköpet.För MRFs del kommerleveransatt skei oktober2018 till en kostnadav ca 5,6
miljoner kronor. Utbildning och drifttagandeav det nya fordonetplanerastill sistakvartalet
2018.
Prognosenför investeringar2018är att åretsbudgetpå 9,7 miljoner kronor kommeratt hållas
men förändrastill 8,3 miljoner kronor på grundav att inköpet av andningsskyddpå 1,4
miljoner kronor kommeratt genomföras2019.
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Resultatoch balansräkning
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Kassaflödesanalys
, kommunen
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Resultatoch balansräkning
, koncernen
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Lagstiftning och normgivning
Årsredovisningenär upprättadi enlighetmedlagenom kommunalredovisningoch
rekommendationer
från Rådetför kommunalredovisning(RKR) om inget annatanges.
Därutöverföljs det regelverkoch den normgivningsom gäller för övriga sektoreri samhället
och 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 18.1 Intäkterfrån avgifter, bidrag
och försäljningar. Investeringsbidragsom erhållitstidigareår redovisassom en minskningav
anläggningstillgångens
värdeenligt dendå gällanderedovisnings-principen.Eftersom
beloppenpå de tidigareinvesteringsbidragen
inte har varit väsentligapåverkarinte detta
kommunensställningoch resultat.
Kommunensleasingav bilar klassificeradestidigare som operationellleasingmen 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.
Värdering
Överordnadprincip för värderingär försiktighetsprincipen,som innebäratt tillgångarinte
övervärderasoch att skulderinte undervärderas.
Därigenomger redovisningenen försiktig
bild av koncernensställningoch resultat.Tillg ångar,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.
Investeringarsom aktiveratshar som princip haft ett anskaffningsvärde
på minst ett
prisbasbelopp(45 500 kronor år 2018)i kommunenoch en nyttjandetidöverstigande3 år i

kommunenoch för bolagenett halvt prisbasbelopp.Lånekostnaderhar inte aktiveratsi
kommunenmenför vissastörreinvesteringarhar bolagenaktiveratränta.
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

Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar:40-100 år
• Fasader,yttertak,fönster:20-50 år
• Hissar,ledningssystem:25-50 år
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• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar,fasader,yttertak:25-40 år
• 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
Bidrag till statlig in frastruktur
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.
Samtligakundfordringaräldreän
sex månaderhar bedömtssom osäkrafordringar och reserverats.Osäkrafordringarutöver
dettahar avskrivitsefter individuell bedömningav varje fordran.Kommunens
exploateringsfasti
gheterklassificerassom 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 med år 2000 får personalenplacera
individuellt. Dessaredovisassom kortfristig skuld tills utbetalningskeri slutet av marsåret
efter intjänandet.
Förpliktelserför pensionsåtagande
för anställdai kommunenär beräknadeenligt Riktlinjer för
beräkningav pensionsskuld
, RIPS 07. 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
beräkningenfrån de förhållandensom är kändavid bokslutstillfället.Om inget annatär känt
görsberäkningenutifrån att ingensamordningkommeratt ske.

98

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestör
andeposterär resultatav händelsereller transaktionersom inte är extraordinära
men som är viktiga att uppmärksamma
vid jämförelsermed andraperioder.Som
jämförelsestörande
posterredovisasintäkteroch kostnadersom uppgårtill minst 10 miljoner
kronor och är av engångskaraktär.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda
redovisningenför Sundsvallskommunomfattarkommunen,företagsamt
kommunalförbundsom kommunenpå grundav andelsinnehaveller annananledninghar ett
bestämmande
eller väsentligtinflytandeöver. Ett samägtföretagingår i den sammanställda
redovisningenmedmotsvarandeägdandel.Den sammanställda
redovisningenhar för de
dotterbolagdär kommunenhar en röstandelsmajoritet
på 20 procenteller mer upprättatsenligt
förvärvsmetodenmed proportionellkonsolidering.
Vissa bolagdär kommunenäger20 procenteller mer ingår inte i koncernensräkenskapermed
hänvisningtill bolagensobetydligastorlek (Samordningsförbundet
i Sundsvall,Oskustbanan
AB och BiogasMellannorrlandAB). I det fall kommunengenomsitt bolagägerett annat
bolagtillsammansmed utomståendeintressenterkonsoliderasdet helägdabolageti sin helhet.
Minoritetsägarensandelav åretsresultatredovisassom en intäkt eller kostnadberoendepå
dotterbolagetsårsresultat. Minoritetsdelägarens
andelav det egnakapitaleti det delägda
dotterbolagetredovisassom 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 10.2 Avsättningaroch
ansvarsförbindelserendastformella förpliktelser.Avsättninghar gjorts för återställning av
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.
Leasing
Regelverketenligt RKR 13.1 Redovisningav hyres-/leasingavtaltillämpas.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
Planmässigvärdeminskningav en anläggningstillgångberäknatutifrån förväntadnyttjandeperiod.

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

Balansräkning (BR)
Sammanställningav 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
Omsättningstillgå
ngarexklusiveförrådstillgångari förhållandetill kortfristiga skulder.

100

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/skuldersomförfaller till betalninginom ett år från balansdagen.

Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal
avsesett avtal enligt vilken en leasegivareenligt avtaladevillkor underen avtalad
period ger 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.

Lå ngfristig fordran/skuld
Fordran/skuldsom förfaller till 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.

Periodisering
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

SKFAB
SKIFU
SKL
SN
SOF
SOL
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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.
SvenskaKommunförsäkringsAB
Sundsvallskommunsindustrifastighetsutveckling
AB
SverigesKommuneroch Landsting,arbetsgivar- och
intresseorganisation
Socialnämnd
Socialtjänstförordning.Innehållerkompletterandeförordningartill
framförallt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen

