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God ekonomisk hushållning och balanskravet
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten närmare ange och definiera mål respektive
riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanen är kommunens budget och ligger till grund för det strategiska och
konkreta arbetet. Planen följs upp kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen.
Status för måluppfyllelse
Varje nämnd och helägt kommunalt bolag har i sina mål och resursplaner för 2019 beslutat
om ett antal mål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Där det har varit möjligt har
den hållbara tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet beaktats.
På de närmast följande sidorna redovisas en bedömning av måluppfyllelse för de tre
perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Bedömning har gjorts om målet kommer att
uppnås 2019. Följande status redovisas för bedömningen av måluppfyllelse för
verksamhetsmål, finansiella mål och medarbetarmål;
Målet kommer att uppnås 2019.
Målet kommer inte att uppnås 2019.
Bedömning kan inte göras
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Finansiella mål
Utfall
januariaugusti
2019

Utfall
januariaugusti
2018

2,1%

1,2%

-1,9%

-0,6%

6,4%

5,2%

5,8%

5,8%

153%

174%

170%

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

46,0%

37,7%

41,1%

50,0%

Prognossäkerheten ska vara god,
högst 1 procent avvikelse

-

-

1,0%

0,0%

1,8%

%

3,3%

%

0%

0%

>0%

0%

Mål
Årets resultat ska vara positivt.
För att täcka in viss
egenfinansiering av
investeringarna, värdesäkring av
nettotillgångar samt
budgetmarginal ska resultatet
uppgå till minst 3 procent av
skatteintäkter och statsbidrag
Den långfristiga
betalningsberedskapen
(soliditeten inklusive
pensionsåtaganden) ska öka över
tid och:
år 2020 uppnå 9 procent
år 2025 uppnå 15 procent
år 2030 uppnå 30 procent
Den kortfristiga
betalningsberedskapen ska
motsvara minst 100 % av de
skulder som förfaller inom ett år.

Budgetföljsamheten inom
driftverksamheten ska vara god
(högst 0,5 procent avvikelse)
Budgetföljsamheten beträffande
investeringsprojekt ska vara god
(högst 0,0 procent negativ
avvikelse
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Utfall Prognos
2018
2019 Målbedömning

>100%

Verksamhetsmål
Huvudprioritering
Mål: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska utjämnas
Önskat resultat 2020: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan

bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat.
Önskat resultat 2022: En tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala skillnaderna
i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas
Indikatorer
Inga indikatorer finns framtagna för målet

Utfall 2019

Utfall 208

Utfall 2017

Utfall 2016

En likvärdig skola
Mål: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt
program på gymnasiet när de slutar grundskolan
Önskat resultat 2020: Minst 85 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha
uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2022: Minst 90 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha
uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Indikatorer
Gymnasiebehörighet, samtliga elever,
samtliga huvudmän
Gymnasiebehörighet, flickor, samtliga
huvudmän
Gymnasiebehörighet, pojkar, samtliga
huvudmän

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

83,6%

82,1%

81,6%

83,2%

84,9%

82,6%

84,4%

85,4%

82,4%

81,7%

79,0%

81,3%

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

yrkesexamen inom fyra år ska vara lika med eller högre än genomsnittet i
jämförbara kommuner.
Indikatorer
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%), Sundsvall (Riket)
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%), Sundsvall Kvinnor
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
andel (%), Sundsvall Män

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

66,1% (71,5%)

66,0%(70,9%)

62,2% (71,5%)

-

67,5% (74,9%)

71,6% (74,4%)

69,5% (74,9%)

-

64,6% (68,3%)

60,6% (67,7%)

55,1% (67,0%)
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Mål: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans
pedagogiska verksamhet.
Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar som deltar i

förskoleverksamhet har ökat.
Önskat resultat 2022: Den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för

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

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

87

87

88

Trygg vård och omsorg
Mål: Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov erbjuds en äldreomsorg

av hög kvalitet.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för

kvinnor och män i Sundsvall ligger på minst riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för

kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än genomsnittet i
jämförbara kommuner.
Indikatorer
Andel som är mycket nöjda eller ganska
nöjda med hemtjänsten som helhet, egen
regi Sundsvall (Riket)
Andel som är mycket eller ganska nöjda
med särskilt boende som helhet (Riket)
Andel som är mycket trygga/ganska trygga
att bo hemma med hjälp av hemtjänst
(Riket)
Andel som är mycket trygga/ganska trygga
på sitt äldreboende (Riket)
Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde (Riket)
Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 30 dagar
egen regi
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Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

91% (88%)

91% (89%)

89% (89%)

-

75% (81%)

76% (82%)

74% (83%)

-

88% (85%)

87% (86%)

86% (85%)

-

88% (88%)

85% (88%)

85% (89%)

-

- (15)

10 (15)

10 (15)

-

11,0

12,6

11,0

Ett Sundsvall som växer
Mål: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och män i Sundsvall
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika

med eller högre än riksgenomsnittet i landet. Skillnaderna i sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män ska ha minskat.
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika

med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha utjämnats.
Indikatorer
Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år,
andel, Sundsvall (Riket)
Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år,
andel, Sundsvall, kvinnor
Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år,
andel, Sundsvall, män

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

-

81,8% (79,1%)

81,2% (78,6%)

-

-

81,3%

80,8%

-

-

82,3%

81,5%

Mål: Företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Nyetableringar av företag har ökat både i stad och på

landsbygd.
Önskat resultat 2022: Andelen växande företag både i stad och på landsbygd

har ökat.
Indikatorer
Nyregistrerade företag kommun,
antal/1000 invånare, Sundsvall (Riket)

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

5,7 (6,2)

6,0 (6,7)

6,1 (6,9)

Ett hållbart Sundsvall
Mål: Sundsvalls kommun når de nationella målen om begränsad
klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser.

Önskat resultat 2020:· Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls
kommun är i enlighet med nationella målen 40 procent lägre än 1990.
Önskat resultat 2022: En fortsatt positiv trend i minskningen av utsläpp kan utläsas
och Sundsvall beräknas nå målen om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären.
Indikatorer
Utfall 2019
Utfall 2018
Utfall 2017
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2ekv/inv
6,38
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2ekv/inv, 1990
13,73
Procentuell förändring
53,5%

Utfall 2016
6,26
13,73
54,4%
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Medarbetarmål
En kommunorganisation i framkant
Mål: Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö,
hälsa och jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro.
Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och

män är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.
Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och

män är som högst lika med genomsnittet för den kommunala sektorn bland
jämförbara kommuner.
Sundsvalls kommun erbjuder bra anställningsvillkor genom att antalet delade
turer har avskaffats och heltid är norm.
Indikatorer
Total sjukfrånvaro (riket)
Sjukfrånvaro, kvinnor (riket)
Sjukfrånvaro, män (riket)

Utfall augusti
2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

6,5%

7,5% (6,6%)

8,9% (6,7%)

9,7% (6,9%)

7,1%

8,3% (7,3%)

10,2% (7,4%)

10,9% (7,6%)

3,9%

4,5% (4,2%)

4,8% (4,3%)

4,5% (4,2%)

Mål: Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att tillmötesgå
kompetensförsörjningsbehovet.
Önskat resultat 2020: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag

har en upprättad plan för hur kommunen ska säkra kompetensförsörjningen.
Önskat resultat 2022: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag

kan redovisa resultat av arbetet med att säkra kommunens
kompetensförsörjning.
Indikatorer
Kompetensförsörjningsindex
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Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

-

2,5/5,0

-

-

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen
Flera av målen är satta på längre sikt och att de ska uppnås inom planperioden till och med
2022. Prognosen i dagsläget är inte någon större skillnad utan bedömningen är att till 2019 så
kommer endast två mål att uppnås.
De verksamhetsmål som bedöms kunna uppnås 2019 är:




Trygg vård och omsorg
o Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov erbjuds en äldreomsorg av
hög kvalitet.
Ett hållbart Sundsvall
o Sundsvalls kommun når de nationella målen om begränsad klimatpåverkan
genom lägre utsläpp av växthusgaser.

Två av de övriga målen går inte i dagsläget att göra någon bedömning på eftersom det saknas
indikatorer som påvisar någon riktning. De övriga fyra målen bedöms i dagsläget som att de
inte kommer att uppnås under 2019. Nu är de önskade målnivåerna beskrivna för 2020.
Den låga måluppfyllnaden för verksamhetsmålen är naturligtvis inte godkänd. En ökad
måluppfyllelse bör naturligtvis vara en viktig del för att förbättra. Samtidigt är det många mål
som är svårbedömda på grund av bristen på vettiga indikatorer som går att följa upp tertialvis.
Finansiella målen
Bedömningen i denna delårsrapport är att fyra av sju finansiella mål uppnås under 2019.
Resultatet för kommunen under 2019 är alldeles för lågt för att vi ska kunna nå upp till
resultatmålet på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet för hela året 2019
bedöms till -35 miljoner kronor vilket är cirka 140 miljoner kronor lägre än budgeterat och
cirka 215 miljoner kronor lägre än målsättningen för god ekonomisk hushållning. Den låga
resultatnivån innebär också att soliditeten inte ökar i den takt som förväntat och att
kommunen därmed inte heller har tillräckligt god soliditet. Det låga resultatet är också långt
från det budgeterade resultatet vilket innebär att budgetföljsamheten bedöms som för låg.
Totalt är måluppfyllelsen för de finansiella målen alltför låg och det är därmed extremt viktigt
att åtgärder vidtas i hela organisationen för att förbättra resultatnivån både för 2019 och
framåt i tiden.
Medarbetarmål
Sjukfrånvaron fortsätter att minska och bedömningen är att kommunen kommer att nå målet
om att sjukfrånvaron ska vara högst lika med riksgenomsnittet 2019.
God ekonomisk hushållning uppnås inte
Sammanlagt blir bedömningen att god ekonomisk hushållning inte uppnås enligt de kriterier
som kommunfullmäktige har satt upp.
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Balanskravsresultatet
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi är i balans, det så kallade balanskravet, innebär
att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt kommunallagen
regleras under de närmast tre följande åren. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för
hur regleringen av resultatet ska ske.
Kommunen klarade inte balanskravet för 2018. Resultatnivån var för låg och
balanskravsresultatet uppgick till -111,0 miljoner kronor.
Prognosen för 2019 är -35 miljoner kronor. Detta kommer dock att uppvägas av avvecklingen
av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB om den hinner genomföras före årsskiftet.
Denna beräknas inbringa ett överskott på cirka 65 miljoner kronor som vid årets början fanns
upptagna som orealiserade vinster. Detta skulle innebära att kommunen ska få ett positivt
balanskravsresultat på 25 miljoner kronor vilket till viss del kan justera det ingående negativa
balanskravsresultatet på 111,0 miljoner kronor.
Mnkr

Prognos
2019

2018

2017

-35,0

-119,7

147,4

-5,0

-4,8

-10,2

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

13,5

-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

65,0

-

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

25,0

-111,0

137,2

-

-

-

-

-

-

25,0

-111,0

137,2

Ingående ej återställda negativa resultat

-111,0

0,0

0,0

- Varav från 2018

-111,0

-

-

25,0

-111,0

0,0

UB ej återställda negativa resultat

-86,0

-111,0

0,0

-Varav från 2018 att återställa senast 2021

-86,0

-111,0

0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ackumulerade negativa resultat

Årets balanskravsresultat
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Verksamhetsanalys
Huvudprioritering
Mål: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska
utjämnas
Önskat resultat 2020: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat.*
Önskat resultat 2022: En tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala
skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska kunna
uppvisas.*
* Minskningen ska jämföras med 2018 och baseras på den socioekonomiska kartläggningen för Sundsvalls
kommun.

Kommunens huvudprioritering handlar om att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga
förutsättningar för att leva ett bra liv. Den socioekonomiska kartläggningen som gjordes 2018
visade på skillnader i levnadsvillkor idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna,
vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på.
För att kunna nå målet om att de sociala skillnaderna ska utjämnas beslutade
kommunstyrelsen den 15 april att anta en plan för hur arbetet skulle fördelas. Enligt planen
kommer inte det resultatet av arbetet att följas upp förrän i mars 2021 vilket innebär att någon
uppföljning av målet inte kommer att göras i delårsrapporter och årsredovisningar förrän
tidigast årsredovisningen för 2020.
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En likvärdig skola
Mål: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt
program på gymnasiet när de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2020: Minst 85 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha
uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2022: Minst 90 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha
uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.

Utvecklingen senaste åren beskrivs i nedanstående diagram.

Diagram: Utveckling av avgångselevers gymnasiebehörighet i jämförelse med rikssnittet, %. Källa Siris. Skolverket, barn- och
utbildningsförvaltningen

Om man räknar med alla elever i Sundsvalls kommun oavsett om de går på kommunal skola
eller friskola så finns en viss förbättring de senaste åren. Andelen med gymnasiebehörighet
har ökat har ökat från 80,4 till 83,6 procent vilket tyder på att trenden totalt sett går åt rätt håll.
Sundsvall ligger dock knappt efter rikssnittet som uppgår till 84,3 procent behöriga till
gymnasiet.
Andelen elever i Sundsvalls kommunala skolor som nått gymnasiebehörighet uppgår till 78
procent efter vårterminen 2019 vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Räknar
man med resultatet efter sommarskolan (som inte finns med i den officiella statistiken och
därmed inte kan jämföras) kan man se en fortsatt förbättring jämfört med tidigare år.
Sammantaget leder uppföljningen av den kommunala skolans mål och den handlingsplan för
att uppnå dessa inte till en entydig slutsats angående hur pågående insatser påverkar
14

kommunfullmäktiges mål för behörigheten till gymnasiet och andelen examina i gymnasiet,
även om man kan se en viss förbättring. I uppföljningen kan man inte dra säkra slutsatser
däremot upplevs av organisationen att ett framgångsrikt arbete mot målen har kommit igång
under året, med ledarplaner och systematiskt uppföljningsarbete.
För att nå målet 2020 krävs att andelen som når gymnasiebehörighet ska överstiga 85 %. Det
verkar inte omöjligt med hänsyn taget till den trend som finns för närvarande men det krävs
att resultaten fortsätter att förbättras. Det finns också oroande indikationer om man ser på
kunskapskraven i årskurs 8 i den kommunala skolan där det inte finns några tecken på
förbättrade kunskaper. Det är naturligtvis fullt möjligt att dessa resultat kan förbättra sig till
årskurs 9 men det är ändå en indikation på att kommunfullmäktiges mål kan vara svårt att nå.

Mål: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom
fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexamen eller yrkesexamen.
Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller
yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller
yrkesexamen inom fyra år ska vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara
kommuner.

För detta mål har ännu ingen ny statistik kommit för senaste läsåret vilket gör att ingen ny
bedömning kan göras. Totalt har den så kallade genomströmningen, det vill säga hur många
av de som påbörjade gymnasiet som fullföljer inom fyra år ökat något de senaste åren och
därmed närmat sig rikssnittet.
Av de gymnasieelever i Sundsvalls kommunala gymnasium som inledde sina studier 2014
hade 66 procent tagit examen efter fyra år (rikssnitt 71 procent). Denna andel har de senaste
åren varit relativt konstant.
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Gymnasieelever med examen inom 4 år,
lägeskommun, andel (%)
80
75
70
65
60
55
50
2016
Sundsvall, totalt

2017
Sundsvall, kommunal huvudman

2018
Sundsvall, enskild huvudman

Riket

Diagram. Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år i jämförelse med rikssnittet, % för lägeskommun (det vill
säga den kommun som eleven går i skolan i) Källa: Kolada

Diagrammet visar den senaste mätningen av utfallet för gymnasieelever i Sundsvalls kommun
i jämförelse med riksgenomsnittet. Det finns en markant ökning för de elever som gick ut
2017 (startår 2013) då framförallt för friskolor i Sundsvall. Resultatet är dock långt ifrån
kommunfullmäktiges mål att andel skall ha ökat till riksgenomsnittet 2020 och det finns i
dagsläget inte heller något som tyder på att eleverna som går i skolan i Sundsvalls kommun
skulle öka genomströmningen så.
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Mål: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans pedagogiska
verksamhet.
Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har
ökat.
Önskat resultat 2022: Den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för flickor
och pojkar har ökat.

Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet är i dag redan på en hög nivå och
barn- och utbildningsnämnden har planerat att ta fram en fördjupad beskrivning av nuläget.
Denna beskrivning som ännu inte utförts och ska enligt nämndens mål- och resursplan bilda
en utgångspunkt för eventuella insatser i relation till kommunfullmäktiges mål för förskolan.
Den statistik som finns visar på en nedgång mellan åren 2016-2018 på 1,8 procentenheter
medan riskgenomsnittet har ökat med 0,8 procentenheter under samma tidsperiod.

Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk
omsorg, andel (%)
91,0
90,0
89,0
88,0
87,0
86,0
85,0
84,0
83,0
2014

2015

2016

2017

2018

Alla kommuner (ovägt medel)
Liknande kommuner förskola, Sundsvall, 2017
Större stad (ovägt medel)
Sundsvall

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

Mål: Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov erbjuds en äldreomsorg av
hög kvalitet
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för
kvinnor och män i Sundsvall ligger på minst riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för
kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara
kommuner.

Någon ny mätning av kvaliteteten i äldreomsorgen har ännu inte gjorts 2019. Mätningarna
2018 visade att socialnämnden uppnådde sina mål gällande kvalitet i äldreomsorgen och
bedömningen är att målet för 2019 kan nås. Enligt mätningarna 2018 ligger Sundsvall före
riket vad gäller hemtjänst och men lite efter vad gäller boende. Bedömningen just nu är att
Sundsvall totalt kommer upp i riksgenomsnittet.
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Ett Sundsvall som växer
Mål: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och män i Sundsvall
Önskat resultat 2020:



Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre
än riksgenomsnittet i landet.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha minskat

Önskat resultat 2022:



Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre
än genomsnittet i jämförbara kommuner.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha
utjämnats.

Sysselsättningen i andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat de senaste åren och
enligt den senaste mätningen 2017 var utfallet är högre än riket. Sysselsättningen i Sundsvalls
kommun uppgick till 81,8 procent för andel förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år. Det
är en ökning med 0,6 procentenhet sedan 2016. Mellan 2013-2017 har sysselsättningen ökat
från 78,9 procent till 81,8 procent, (2,9 procentenheter). Utfallet för riket var 78,6 procent
2016 vilket innebär att kommunen redan då hade en sysselsättning högre än riket och riket har
mellan 2016 till 2017 ökat med 0,5 procentenheter vilket är ungefär samma ökning som vi ser
i Sundsvall.

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Sundsvall
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Riket
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Mål: Företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.
Önskat resultat 2020: Nyetableringar av företag har ökat både i stad och på
landsbygd.
Önskat resultat 2022: Andelen växande företag både i stad och på landsbygd har
ökat.

Andelen nyregistrerade företag i kommunen i förhållande till antal invånare har minskat de
senaste åren. I utfallet för 2018 låg Sundsvalls nyregistrerade företag per 1000 innevånare 0,5
lägre än riket totalt vilket är en något lägre differens än 2017 då den uppgick till 0,9. Någon
statistik på om företagen är belägna i staden eller på landsbygden finns inte för närvarande
varför den delen av målet inte är möjlig att följa upp.

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare Sundsvall
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare Riket
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Ett hållbart Sundsvall
Mål: Sundsvalls kommun når de nationella målen om begränsad
klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser.
Önskat resultat 2020: Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls
kommun är i enlighet med nationella målen 40 procent lägre än 1990.
Önskat resultat 2022: En fortsatt positiv trend i minskningen av utsläpp kan utläsas
och Sundsvall beräknas nå målen om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären.
Utsläppstatistiken som beskrivs nedan är hämtad från den nationella emissionsdatabasen som
bygger på Sveriges officiella utsläppsstatistik. Statistiken är territoriell, det vill säga avser
utsläpp som sker inom Sundsvalls kommuns geografiska yta. Utsläpp vi ger upphov till på
andra ställen i världen genom exempelvis konsumtion som sker här, både offentlig och privat,
syns inte i denna statistik och ingår heller inte i målsättningarna.
Statistiken visar att de totala utsläppen av växthusgaser (omräknade till
koldioxidekvivalenter) i Sundsvalls kommun var 1 288 321 ton år 1990. Under 2017, som är
den senaste sammanställda utsläppsstatisktiken för Sundsvall, var utsläppen 630 366,5 ton,
det vill säga en minskning på 51 procent. Utsläppsminskningen för hela landet under samma
period var betydligt lägre. Omräknat till ton koldioxidekvivalenter/ invånare och år motsvarar
det en minskning i Sundsvall på 53,5 procent.
Industri (energi och processer), egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt avfall (inkl.
avlopp) är de tre sektorer som bidragit till den betydande minskningen av växthusgasutsläpp
lokalt i Sundsvall. Övriga sektorer har ökat eller ligger på ungefär samma utsläppsnivå 2017
som 1990.
1990 stod sektorn Industri för 69 procent av växthusgasutsläppen i Sundsvall, samtidigt stod
sektorn för bara cirka 30 procent av växthusgasutsläppen på nationell nivå.
Effektiviseringarna i industrin har därför medfört en procentuellt sett betydligt större
utsläppsminskning lokalt i Sundsvall jämfört med på nationell nivå. Det nationella målet om
en utsläppsminskning på 40 procent till år 2020 från 1990 års nivåer, har till följd av detta
uppnåtts redan år 2012 i Sundsvall.
Lokala förutsättningar i Sundsvall, till exempel mängden industri, skiljer sig markant åt från
det nationella genomsnittet. Dessutom har kommunen liten eller ingen påverkansmöjlighet på
utsläppen från sektorer som industrin. På nationell nivå och EU-nivå finns helt andra
möjligheter att påverka dessa utsläpp genom skatter, lagar, förordningar och utsläppssystem.

21

Finansiell analys kommunen
Resultat och kapacitet
Resultat

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

Budget
januariaugusti
2019
132,0

Utfall
januariaugusti
2019
85,3

Utfall
januariaugusti
2018
47,2

Utfall
Helår
2018

Utfall
Helår
2017

-119,7

147,4

3,3

2,1

5,2

-1,9

2,9

Kommunens resultat för de åtta första månaderna uppgår till 85,3 miljoner kronor vilket är
38,1 miljoner kronor bättre än föregående år men 46,7 miljoner kronor sämre än den
periodiserade budgeten.
Den främsta orsaken till det förbättrade resultatet jämfört med fjolåret är att kostnaderna för
vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter har varit klart lägre 2019 än
2018.
De stora verksamheterna har dock totalt sett inte lycktas minska sina underskott vilket innebär
att resultatet fortfarande är alltför lågt. Effektiviseringar görs på flera håll samtidigt som andra
kostnadsposter ökar. Under 2019 har framförallt kostnaderna inom individ- och
familjeomsorgen ökat.
Kommunens resultat är normalt negativt fram till och med juni för att sedan förbättras under
sommaren och sedan minska något igen de sista fyra månaderna. Hur det ackumulerade
resultatet utvecklar sig under året beskrivs i nedanstående diagram.
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2019

Resultatprognos 2019
Fördelning av resultatet, mnkr
Planerat överskott

2019
Prognos
106,8

Differens i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad

-128,0

Skatteintäkter och statsbidrag

-9,2

Räntenetto

-4,7

Totalt

-35,0

Prognosen för 2019 uppgår till -35,0 miljoner kronor vilket är 141,8 miljoner kronor sämre än
det budgeterade resultatet. Anledningen är framförallt att verksamheterna inte klarar att hålla
sig inom de ramar som de fått tilldelade. Skatteintäkterna förväntas också bli något lägre än
budgeterat vilket främst beror på att ökningstakten för lönerna i Sverige är lägre än tidigare
beräknat.
Negativa avvikelser i prognosen
Två nämnder prognostiserar kraftiga underskott för 2019:
Socialnämnden – 180 mnkr
Nämnden prognostiserar totalt ett underskott på 180 miljoner kronor. Underskottet fördelar
sig på Äldreomsorg -40 miljoner kronor, Individ- och familjeomsorg – 100 miljoner kronor
och omsorg om funktionshindrade -40 miljoner kronor. Socialnämnden har under de senaste
åren haft stora underskott och beslut om effektiviseringar har gjorts, men det har tillkommit
nya kostnader främst på grund av volymökningar inom individ- och familjeomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden -59,8 mnkr
Nämnden prognostiserar ett underskott på knappt 60 miljoner kronor. Underskottet är större
än föregående år vilket främst beror på att nämnden har ännu inte lyckats genomföra åtgärder
för att komma i balans samtidigt som fler elever väljer fristående skolor vilket innebär högre
kostnader. Underskottet fördelar sig på förskola -20 miljoner kronor, grundskola -30 miljoner
kronor, samt gymnasieskola -10 miljoner kronor.
Positiva avvikelser i prognosen
Övriga nämnder prognostiserar överskott av olika storlek eller mindre underskott. Nedan
redovisas nämnder med större avvikelser.
Kommunstyrelsen +112,2 mnkr
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på drygt 112 miljoner kronor. Överskottet
återfinns främst bland de centrala anslagen som ska fördelas till nämnderna. Orsaken till
överskottet är bland annat kompensation för ökade hyror som inte har förbrukats till
nämnderna, då investeringarna inte har hunnit genomföras som planerats. I prognosen har
hänsyn tagits till att flera osäkerhetsfaktorer finns, bland annat för ofördelade besparingar med
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sjukfrånvaro (30 mnkr) och effektivare användning av ramavtal (15 mnkr) samt
avkastningskrav på Servicecenter (20 mnkr), och att dessa inte kan fördelas ut under året.
Kommunens fastighetsförvaltning prognostiserar dock ett underskott på 28,5 miljoner kronor.
Detta beror bland annat på stora kostnader för sanering och rivning samt kostnader för
snöröjning.
Kultur och fritidsnämnden +5,7 mnkr
Inom fritidsverksamheten så har den nya simhallen vid Himlabadet medfört ökat antal
besökare vilket påverkat intäkterna positivt med drygt fyra miljoner kronor. Beslut om
restriktivitet i verksamheten har också påverkat nämndens överskott.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration +7,5 mnkr
Prognosen för helåret beräknas till ett överskott på 7,5 miljoner kronor. De verksamheter som
visar störst avvikelse är åtgärdssanställningar med en prognos på 5,0 miljoner kronor och
yrkesutbildningar 3,2 miljoner kronor. Prognosen inrymmer också effekter av restriktivitet i
ekonomiska beslut och den översyn kring vakanser, pensionsavgångar och elever som
påbörjades under mars månad i år.
Skatte- och kostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnad, mnkr
Förändring, %

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

Januariaugusti
2019
-3 973,0

Januariaugusti
2018
-3 833,9

Helår
2018

Helår
2017

-5 936,8

-5 546,4

1,8

8,9

7,4

3,1

Januariaugusti
2019
98,5

Januariaugusti
2018
99,1

Helår
2018

Helår
2017

102,2

97,6

98,5

99,1

102,2

97,2

Nettokostnaderna fortsätter att öka om än i lägre takt än under 2018. Orsaken till den låga
ökningstakten är att kommunen hade väldigt höga kostnader för snöhanteringen under 2018
vilka är avsevärt lägre 2019. Totalt har kostnaderna för köp av tjänster minskat med 3,3 %
jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med endast med 1,2 %. Orsakerna
till detta beror till viss del att fjolåret tyngdes av höga kostnader för pensioner vilka har
minskat något i år. Kommunen hade också en del engångskostnader i form av uppsägningar
och likande under fjolåret vilket inte finns i år. Arbetade timmar har dock under perioden ökat
med cirka två procent vilket naturligtvis har ökat på kostnaderna.
Bland de övriga kostnader har främst lokalkostnaderna ökat kraftigt hittills 2019. Ökningen
uppgår under perioden till 9,0 procent vilket främst beror på att ett flertal nya objekt har
tillkommit, framförallt två nya äldreboenden.
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Investeringar
Investeringar

Januariaugusti
2019
351,3

Januariaugusti
2018
387,9

Helår
2018

Helår
2017

660,9

632,9

Bidrag till statlig infrastruktur

29,0

-

-

-

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %

182

210

229

228

79

56

28

67

Investeringsvolym, mnkr

Självfinansieringsgrad, %

Investeringsvolymen ligger kvar på en ganska hög nivå. Nettoinvesteringarna är nästan
dubbelt så höga som avskrivningarna vilket visar att kommunen är inne i ett skede med höga
investeringsutgifter.
Prognosen för helåret är att investeringarna ska uppgå till 672,7 miljoner kronor vilket är
något högre än de senaste åren men under den beslutade investeringsbudgeten för året (856
mnkr). Bedömningen är att kommunen inte klarar att investera så mycket mer än runt 700
miljoner kronor i dagsläget. Utöver detta har kommunen också lämnat ett bidrag på 29
miljoner kronor till Trafikverket för utbyggnad av triangelspåret i Maland norr om Sundsvall.
Detta belopp finns med i investeringsredovisningen längre fram i denna rapport eftersom den
budgeterades som en investering men räknas bort i denna analys.
Investeringarna har under perioden till stor del kunnat finansieras med egna medel.
Självfinansieringsgraden uppgår till 79 %. För helåret bedöms att cirka 35 % av
investeringarna kan finansieras med egna medel medan cirka 65 % behöver lånefinansieras.
Anledningen till att självfinansieringsgraden sjunker är framförallt att resultatet under sista
kvartalet kommer att sjunka och det därmed blir mindre eget kapital över för att finansiera
investeringar.
Investeringsprognos 2019
Investeringsbudgeten 2019 uppgår till 856,0 miljoner kronor. Investeringsanslag överförda
från tidigare år uppgår till 1 667,7 miljoner kronor, vilket gör att investeringsbudgeten totalt
uppgår till 2 523,7 miljoner kronor 2019.
Nettoinvesteringarna uppgår efter andra tertialet till 380,6 (387,9) miljoner kronor. Prognosen
för helåret uppgår till 702,7 miljoner kronor inklusive 29 miljoner kronor till förbindelsespåret
i Maland och upprustningen av Tunadalsbanan, vilket kan jämföras med utfallet 2018 som
uppgick till 660,9 miljoner kronor. Det skulle alltså innebära en ökning med 41,8 miljoner
kronor.
Prognosen innebär att det vid årets slut skulle återstå 1 821,0 miljoner kronor av ej förbrukade
investeringsmedel. Det skulle innebära att ej förbrukade investeringsmedel ökar med 153,3
miljoner kronor under 2019.
Internlåneramen 2019 uppgår till 31,7 miljoner. Till och med augusti månad är tre internlån
beviljade med totalt 17,0 miljoner kronor. Under resterande del av 2019 förväntas ytterligare
internlån tas upp med ca 10 miljoner kronor. Prognosen är att 27,1 miljoner kronor av
internlåneramen kommer att förbrukas.
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Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Stadsbyggnadsnämnden har 2019 en investeringsbudget på 252,2 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten från tidigare år är 505,6 miljoner kronor. En uppskattning är att 174,5
miljoner kronor av dessa kommer att förbrukas under året.
De investeringsmedel som gäller större investeringsprojekt (över 20 miljoner kronor) som inte
kommer att förbrukas under året är Inre hamnen kajer, Storbron norra och södra sidan, Birsta
infrastruktur, Kaj Selångersån, Sundsvalls stenstad/vardagsrum, Kommundelslyftet,
Kollektivtrafikprojekt, Gator och vägar i anslutning till E4, Industispår bangården och
Logistikparken.
Investeringsbehovet är i snitt cirka 150 mkr/år utslaget på en längre tidsperiod och med
skiftningar mellan åren beroende på tyngdpunkten av stora projekt. Investeringsbehovet är
löpande och kontinuerligt och omfattar åtgärder i de kommunala anläggningarna som till
exempel vägar, broar, kajer, parker, skog, kollektivtrafik samt upprustning av stadsdels- och
kommundelscentra.
Prognosen för årets investeringar uppgår till 174,5 mnkr av årets budget på 252 mnkr. De
budgeterade medlen från föregående år som inte är förbrukade kommer därför att fyllas på
med 78 miljoner kronor i år. Det beror till stor del på nedanstående investeringsprojekt:
Inre hamnen, kajer (inkl. Södra- och Finnkajen)

Projektet att renovera kajen och bygga ett attraktivt
promenadstråk har startats upp. Stråket binder
samman stadsdelarna längs Sundsvallsfjärden och
gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av den nya
stadsdelen Södra kajen. Entreprenadupphandling
genomfördes i juni men har överklagats och utslag
från domstolen förväntas i september.

Kaj Selångersån (f.d. Teatersträckan)

Avvaktar Resecentrum

Storbron kajupprustning
Kommundelslyftet

Gator och vägar

Påbörjas när storbron är klar, tidigast hösten 2020
Under mandatperioden planeras viss upprustning i
Bosvedjan, Ljustadalen, Nacksta, Skönsberg och
Kovland om avsatt investeringsram och behov i
områden överensstämmer.
Upprustning Bosvedjan och Nacksta, omtag för att se
över möjligheter till medfinansiering.
Planerad byggtid för Skönsberg och Ljustadalen är
2021.
Tidplan för Kovland beror på Trafikverkets
ombyggnation av väg 86.
Projekt Hållplats stenstan uppskjuten till 2020 på
grund av kostnadsskäl
Kvarstående medel för bland annat väg 562

Industrispår

Kommer igång tidigast 2021.

Kollektivtrafik
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Investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Drakfastigheter
Investeringsbudgeten för 2019 beslutades till 506,3 miljoner kronor. Sedan tidigare fanns
dessutom en överförd budget i form av ej förbrukade medel om 997,2 miljoner kronor. Den
sammanlagda totalbudgeten uppgår därmed till 1 518,8 miljoner kronor inklusive ett internlån
på 15,3 miljoner kronor som tagits upp under 2019.
Investeringsredovisningens utfall för perioden januari-augusti 2019 är 252,7 miljoner kronor.
För 2019 prognostiseras ett utfall med 450,0 miljoner kronor. Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms därigenom uppgå till 1 068,8 miljoner kronor vid
årets slut.
Av den sammanlagda budgetavvikelsen utgör cirka 25 % beställda åtgärder/avropade medel
från totala budgetramen. Resterande avvikelser cirka 75 % ej förbrukade investeringsmedel
mot budgetramen härrör från projekt som ännu inte har beställts och ej heller avropats från
budgetramen.
För närvarande hanteras cirka 70 pågående projekt.
Några av de större pågående projekten är:
Ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation
av Vibackeskolan

Projektet pågår i etapper och planeras vara
klart 2021.

Ombyggnation, tillbyggnad av Skönsmons skola
Ombyggnation, tillbyggnad av Södermalms skola
Nackstaskolan ombyggnad

Projektet planeras vara klart 2020
Projektet planeras vara klart 2021
Projektet planeras vara klart 2020

Geijers förskola nybyggnad

Projektet planeras vara klart 2020

Mårtensro, Gruppboende

Byggnation pågår, klart 2019

Koncernstaben
Utfallet för investeringarna januari-augusti 2019 uppgår till 34,0 miljoner kronor.
Kommunstyrelsekontoret exklusive fastigheter har en total investeringsbudget på 176,7
miljoner kronor, varav 125,2 miljoner kronor är överförda investeringsmedel från tidigare år.
Prognosen är beräknad till ett helårsutfall med 33,2 miljoner kronor vilket innebär en
avvikelse med 143,5 miljoner kronor av investeringsmedel som inte kommer att förbrukas.
Arbetet med att bygga ett nytt Resecentrum vid järnvägsstationen har påbörjats. Det är SKIFU
som bygger, så endast en mindre del av budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas.
Det ger en avvikelse på 56,5 miljoner kronor.
Medfinansiering av förbindelsespåret i Maland och upprustningen av Tunadalsbanan har
utbetalats under 2019. Inga medel för parboendegaranti har förbrukats under året. Prognosen
för hela året uppgår till 51,0 miljoner kronor.
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Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %

Januariaugusti
2018
23,0

Helår
2018

Helår
2017

Soliditet exklusive pensionsåtagande

Januariaugusti
2019
22,3

22,2

24,6

Soliditet inklusive pensionsåtagande

6,4

5,1

5,8

6,3

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill säga hur stor andel av tillgångarna
som finansieras med eget kapital. Soliditeten är ett riktmärke på kommunens ekonomiska
stabilitet på längre sikt.
Soliditeten inklusive pensionsåtagandet har ökat de senaste åren, men minskade 2018 och
kommer fortsätter att minska 2019. Anledningen är det negativa resultat som kommunen
uppvisar samtidigt som balansomslutningen ökar då kommunen investerar kraftigt.
Kommunens målsättning är att soliditeten 2020 ska uppgå till minst 9 procent, vilket blir svårt
att uppnå. För att kunna uppnå en soliditet i linje med målet måste resultaten 2019-2020
uppgå till cirka 550 miljoner kronor. Det är knappast sannolikt att kommunen kommer att nå
dessa resultatnivåer. Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor
och resultatet för 2020 är budgeterat till 125,8 miljoner kronor.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

Utfall/prognos

4,0%
3,0%

Mål

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diagram: Soliditet inklusive pensionsskuld 2013-2020. Soliditeten 2019-2020 är prognostiserad.

Om man jämför Sundsvall med kommungruppen större städer1 så är Sundsvalls soliditet
inklusive pensionsåtagande väldigt låg. Kommungruppen har ett ovägt snitt på 28,7 procent
2018 vilket är drygt 20 procentenheter högre än Sundsvall.

1

Kommuner med mer än 50 000 invånare varav mer än 40 000 bor i den största tätorten
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Likviditet
Likviditet

Januariaugusti
2019
185

Januariaugusti
2018
141

Helår
2018

Helår
2017

147

138

Balanslikviditet, %

219

164

169

174

Betalningsberedskap, %

153

174

170

155

2 238,8

1 965,5

2 153,7

1 704,5

Kassalikviditet, %

Finansiella nettoskulder, mnkr

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Kommunen har god
kassalikviditet, det vill säga betalningsförmåga på kort sikt och balanslikviditet, det vill säga
betalningsförmåga på lite längre sikt.
En likviditet över 100 procent är önskvärt och kommunen har en god likviditet. Likviditeten
pendlar lite upp och ned beroende på hur kassaflödet ser ut just vid balansdagen men ligger
ändå stadigt över 100 procent.
Betalningsberedskapen uppgår till 153 procent av de skulder som förfaller inom tolv månader
vid årsskiftet vilket innebär att målet uppnås. Kommunen arbetar aktivt med att tillse att
betalningsberedskapen är god genom god framförhållning och aktiv likviditetshantering.
I diagrammet nedan redovisas betalningsberedskapens utveckling under de senaste åren.
Målet har tidigare varit att ligga över 80 % men har höjts eftersom det bättre motsvarar en god
ekonomisk hushållning enligt kommunens definition.

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Målnivå

Diagram: Betalningsberedskap december 2014- augusti 2019

De finansiella nettoskulderna, det vill säga omsättningstillgångar och finansiella
anläggningstillgångar minus, kort och långfristiga skulder har ökat med cirka 85 miljoner
kronor sedan årsskiftet. Orsaken till detta är framförallt att kommunen inte kan egenfinansiera
investeringarna utan att de behöver lånefinansieras.
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Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad, %
Nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag, %

Januariaugusti
2019
43,1

Januariaugusti
2018
39,3

Helår
2018

Helår
2017

41,1

31,9

Skuldsättningsgraden uppgår per sista augusti till 43 % men prognosen är att den kommer att
sjunka fram till årsskiftet med cirka 3 procentenheter till drygt 40 %. Detta beror på den
planerade avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien AB. Nivån är än så länge en bra bit
under den maximalnivå som kommunfullmäktige har bestämt som finansiellt mål fram till
2020. Efter 2020 ska skuldsättningsgraden minska för att 2030 vara nere på 20 %.
Bedömningen just nu är att skuldsättningsgraden kommer att ligga under 60 % vid årsskiftet
2020, men det finns en betydande risk att skuldsättningen kommer att fortsätta öka efter 2020
och att det därmed kommer att vara svårt att nå målet 2025 om en skuldsättningsgrad på högst
35 %. Orsaken till att skuldsättningsgraden kommer att fortsätta att öka är det stora
investeringsbehov som finns och den beslutade nivån på investeringar de närmaste åren.

Maximalt

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Utfall

20,00%

Prognos

10,00%
0,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diagram: Skuldsättningsgrad december 2012-2022, utfall 2012-2018, prognos 2019-2022

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

Avvikelse budget/utfall, drift, %
Avvikelse budget/utfall, investeringar antal

Januariaugusti
2019
1,8

Januariaugusti
2018
2,1

Helår
2018

Helår
2017

3,3

0,8

0

0

>0

>0

Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad uppgår till 69,7 miljoner kronor eller 1,8 %
vilket är långt över kommunens finansiella mål på högst 0,5 procents avvikelse. Prognosen för
helår är att avvikelsen kommer att öka och vid årsskiftet uppgå till 2,1 %. Den höga
avvikelsen indikerar på att budgeten som styrinstrument fungerar dåligt och att delar av
budget- och styrningsprocessen bör ses över.
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Pensionsåtagande
Pensionsåtagande, mnkr

Januariaugusti
2019
384,5

Januariaugusti
2018
328,6

Helår
2018

Helår
2017

346,7

292,5

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

2 107,0

2 204,6

2 141,0

2 221,7

116,7

115,2

160,3

167,4

Totala förpliktelser för pensioner

2 608,2

2 648,4

2 647,0

2 681,6

Återlånade medel

2 608,2

2 648,4

2 647,0

2 681,6

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunens totala pensionsförpliktelser fortsätter att minska och kommer att göra så
framöver. Orsaken är att den stora posten som finns redovisad som ansvarsförbindelse nu har
högre utbetalningar än värdeökningen för pensionsåtagandet. Bedömningen är att
ansvarsförbindelsen i sin helhet kommer att vara noll år 2050.
Avsättningen ökar dock vilket framförallt beror på att fler personer tjänar över det så kallade
tröskelvärdet vilket innebär att kommunen behöver göra avsättning för en del av deras
pensioner. Dessutom har tidigare beräkningar varit lite felaktiga eftersom vissa typer av
pensioner har redovisats som ansvarsförbindelse men borde ha redovisats som avsättning.
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Finansiell analys koncernen
Resultat och kapacitet
Kommunkoncernen visar ett resultat som uppgår till 199 miljoner kronor för perioden januari
till augusti 2019 vilket är en klar förbättring jämfört med samma period föregående år som
visade ett resultat på 80 miljoner kronor. Resultatet för perioden föregående år påverkades
starkt negativt av höga kostnader för vinterväghållning, snöröjning samt höga driftskostnader
inom Stadsbackenkoncernen till följd av den snörika vintern 2018.
Stadsbackenkoncernen redovisar ett positivt resultat för perioden som uppgår till 112,6
miljoner kronor vilket är en stor förbättring jämfört med föregående år och 25,9 miljoner
kronor bättre än budget.
Resultat före skatt, mnkr
Kommunen
Stadsbackenkoncernen
Medelpads räddningstjänstförbund
Scenkonst i Västernorrland AB

Januari-aug
2019

Prognos
2019

85,3

-35,0

112,6

117,9

1,5

-1,9

1,5

-1,0

Norra Kajen-koncernen

-3,7

0,8

Svenska kommunförsäkring AB

40,7

10,4

Värt att notera är att i resultatet för Svenska kommunförsäkring AB finns en orealiserad vinst
på 25 miljoner kronor i bolagets aktieinnehav vid värdering till verkligt värde. Bolaget
förväntar inte att denna höga marknadsvärdering bibehålls till årets slut och redovisar därför
en lägre prognos. Enbart Sundsvalls kommuns andel på 26,9 procent räknas in i
kommunkoncernresultatet.
Prognos 2019
Koncernens prognos är beräknad till 66,2 miljoner kronor vilket är lågt vid en jämförelse med
några år tillbaka. Den negativa prognosen för kommunen har stor påverkan. Inom
Stadbackenkoncernen prognostiseras ett bättre resultat än budget med 9,3 miljoner kronor där
resultatförbättringen består av ett ökat värde på fastighetsinnehavet (5,9 miljoner kronor) i
Mitthem som höjer sin prognos med 8,5 miljoner kronor samt högre uthyrningsintäkter i
Korsta Oljelager med 7,4 miljoner kronor. Näringslivsbolaget prognostiserar ett resultat om
-8,6 miljoner kronor, vilket är 8,4 mnkr sämre än budget till följd av de s.k. visselblåsningar
som inkom till kommunen och hanteringen som följde av dessa.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan, det vill säga hur stor del av tillgångarna som
finansieras med eget kapital. Vid bokslutet 2018 uppgick soliditeten till 21,6 procent för
koncernen som helhet. Vid delårsbokslutet i augusti 2019 har soliditeten ökat något till 22,3
procent. Jämfört med augusti 2018 är detta dock något lägre då den var 23,3 procent, vilket är
en bättre jämförelse med tanke på säsongsbetonade olikheter. Soliditeten är låg i förhållande
till jämförbara kommunkoncerner.
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Om pensionsåtagandet räknas in uppgår soliditeten till 8,9 procent vilket är lite högre jämfört
med årsskiftet, en ökning med 1,5 procentenheter. I samma period föregående år var
soliditeten 7,8 procent.
I takt med att pensionsåtagandet minskar kommer soliditeten öka, men nivån är för låg.
Målsättningen bör vara att öka soliditeten med minst 1,5 procentenheter per år.
Risker
I kommunkoncernen finns affärsrisker i Stadsbackenkoncernen som kan påverka resultatet.
Sundsvall Energi AB är mycket beroende av utetemperaturen. Bolaget budgeterar utifrån
förutsättningar för ett normalår, men stora avvikelser i temperaturen kan innebära stor
resultatpåverkan för bolaget och därmed även koncernens resultat i sin helhet.
I övriga bolag inom Stadsbackenkoncernen bedöms affärsriskerna som låga. SKIFU AB
planerar att fortsätta med att genomföra under kommande år stora investeringar för att
utveckla fastighetsbeståndet och förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet i
kommunen. Investeringarna medför också ökade risker för koncernen även om riskerna
bedöms som begränsade då fastigheterna anpassas till hyresgästernas behov och
hyresavtalen återspeglar de investeringar som görs. Mitthems investeringar i nya
fastigheter medför att bolaget stärker sin position på den lokala fastighetsmarknaden men
medför också finansiella risker, i synnerhet om vakansgraden ökar i betydande utsträckning.
Arbetet med en ny logistikpark bedrivs av Sundsvall Logistikpark AB. Projektet är
beroende av både statliga beslut och investeringsbeslut av SCA. Detta gör at t koncernen
inte har full kontroll över processen. Byggnation av Bergsåkerstriangeln påbörjades 2018
och Maland/Tunadalsspåret byggstart är planerad till 2020/2021. Logistikparken
beräknas kunna tas i drift 2023.
Den finansiella risken inom Stadsbackenkoncernen bedöms också vara låg då större delen av
upplåningen sker genom kommunens internbank.
Riksdagen har beslutat om en begränsad avdragsrätt för räntekostnader med effekt från
och med 2019. Med nuvarande räntenivåer bedöms inte begränsningen få några löpande,
negativa konsekvenser för dotterföretagen. Stadsbackens moderbolag kan drabbas av
högre skattekostnader men översyn görs med målsättning att undvika högre
skattekostnader.
Investeringar i koncernen
Stadsbackenkoncernen prognostiserar att redovisa investeringar som uppgår till 875,6
miljoner kronor under 2019. Det är en ökning med 44,1 miljoner kronor jämfört med budget
för 2019. Största avvikelsen planerar SKIFU (34,4 miljoner kronor). Förklaringen till
avvikelsen är främst att SKIFU beslutat investera i en tillbyggnad och nybyggnad på
fastigheten i Sköle i Matfors med 35,0 miljoner kronor under 2019 som inte var budgeterad.
Totalt uppgår investeringen till 110 miljoner kronor.
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Medarbetare
Sundsvalls kommun som arbetsgivare
För att Sundsvalls kommun ska fortsätta utvecklas krävs det att vi möter dagens och
framtidens samhällsutmaningar med ett öppet förhållningssätt till det som är nyskapande och
annorlunda. Genom ett helhetstänkande i kommunorganisationen hjälps vi åt för att hela
Sundsvall ska växa och utvecklas. För att behålla dagens anställda och locka nya medarbetare
i framtiden måste Sundsvalls kommun vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare. Personalen i
Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö, goda anställningsvillkor, bra
utvecklingsmöjligheter och kunna känna stolthet över det utförda arbetet oavsett var i
organisationen man arbetar.
Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro närmar sig riksgenomsnittet
Sundsvalls kommuns arbete för att lyfta arbetsgivarfrågorna och minska sjukfrånvaron har
gett resultat. Sundsvalls kommun har minskat sin sjukfrånvaro från 9,7 procent (2016) till 6,5
procent (aug 2019). Kommunens sjukfrånvaro bland kvinnor och män ska vara högst i nivå
med riksgenomsnittet för kommuner år 2020, ett mål som är inom räckhåll. I augusti 2019 var
kommunens sjukfrånvaro i nivå med det totala riksgenomsnittet för 2018. År 2022 skärps
målet, då ska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vara i nivå med jämförbara kommuner.
Den 1 juli 2019 rättades ett systematiskt fel som inneburit att Sundsvalls kommun tidigare
redovisat en för hög sjukfrånvaro. Felet har rättats för att Sundsvalls kommun ska följa SKLs
rekommendationer om hur sjukfrånvaro ska definieras, beräknas och redovisas.
10
9
8

7,3

7,1

7

6,6

6,5

6
5

4,2

3,9

4
3
2
1
0
Män

Kvinnor
Riksgenomsnitt 2018

Totalt

Sundsvalls kommun augusti 2019

Diagram: Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%), tabell N00090, via kommun- och landstingsdatabasen Kolada, www.kolada.se.
Ovägt medel. Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig
kommunalt anställd personal. Data sammanställs av Sveriges kommuner och landsting genom den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.
Riksgenomsnitt 2019 är tillgängligt via Kolada v.11 2020.

Under årets första månader 2019 har den totala sjukfrånvaron minskat marginellt, och det är
den långa sjukfrånvaron som har minskat. Korttidsfrånvaron är oförändrad.
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Aug 2019

Helår 2018

Helår 2017

Kompetensförsörjning
Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Sundsvalls kommun, en
utmaning som kommunen delar med kommunal sektor såväl som andra branscher. För att få
till en välfungerande kompetensförsörjning nu och i framtiden, behöver kommunen bland
annat arbeta för att få behålla nuvarande medarbetare. Utgångspunkten för detta är
kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Hur Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare beskrivs i den arbetsgivarpolitiska strategin. Enligt strategin ska årliga planer tas
fram för hur de övergripande målen ska implementeras i kommunorganisationen. Utöver att
stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare ska förvaltningarna systematiskt och på årlig
basis ta fram kompetensförsörjningsplaner, med målet att få till en välfungerande
kompetensförsörjning. De förvaltningsspecifika planerna sammanställs varje år till en
kommunövergripande sådan med syftet att identifiera bilden av kommunens kompetensbehov,
samt vilka kommungemensamma insatser som ska genomföras för att underlätta
kompetensförsörjningsarbetet. Aktiviteter i nuvarande plan är bland annat att arbeta med
arbetsgivarvarumärket och hur Sundsvalls kommun beskrivs externt i
rekryteringssammanhang.
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Antal medarbetare
Av 7 958 anställda med månadslön är 7 344 tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland
månadsavlönade är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

Månadsavlönade per
förvaltning

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal totalt
Andel
Andel
män (%) kvinnor (%)

Aug 2019

Dec 2018

Aug 2019

Dec 2018

Aug 2019

675

667

37

42

712

34 %

66 %

709

Barn och utbildning

2 957

2 964

335

393

3 292

19 %

81 %

3 357

Socialtjänsten

3 011

3 032

160

151

3 171

13 %

87 %

3 183

Kultur och fritid

263

268

25

33

288

43 %

57 %

301

Stadsbyggnadskontoret

157

152

30

9

187

57 %

43 %

161

FAVI

217

208

20

48

237

24 %

76 %

256

Miljökontoret

40

36

1

1

41

24 %

76 %

37

Lantmäterikontoret

23

22

0

0

23

52 %

48 %

22

Överförmyndarkontoret

11

14

5

0

16

12 %

88 %

14

7 354

7 363

613

668

7 967

20 %

80 %

8 030

Kommunstyrelsekontoret

Totalt
.
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Dec 2018
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Nämnder
Kommunstyrelse
Grunduppdrag
Av kommunallagens sjätte kapitel framgår att kommunstyrelserna har en särställning i
Sveriges kommuner. Särställningen består i att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter, och även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för att uppmärksamt följa frågor som kan
påverka kommunens utveckling och ekonomi. Kommunallagen fastställer också att
kommunstyrelsen är beredande organ till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsekontoret är
kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.
Sammanfattande bedömning av prognos för måluppfyllelse grunduppdragen
Kommunstyrelsen har tio mål för grunduppdraget 2019
Prognos
Mål G1. Sundsvalls kommun har god ekonomisk hushållning- en ekonomi i balans

Mäts delår.
Uppnås ej 2019

Bedömningen är att målet inte kommer att kunna uppnås 2019. När det gäller bedömningen
av prognossäkerhet så kan detta mål bedömas först vid årsbokslutet 2019. Budgetföljsamheten
inom driftverksamheten kommer inte att kunna nås under 2019.
Mål G2. Sundsvalls kommun är en attraktiv arbetsgivare med enhetliga tillämpningar och processer.

Mäts delår.
Uppnås på sikt.

Målet kommer inte att uppnås 2019, men kommer att uppnås 2020-2021.
Sundsvalls kommuns totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) minskade från
78 % 2017 till 77 % 2019. Den önskade nivån 2019 var att resultatet skulle förbättras, vilket
inte uppnåddes. Det bedöms främst bero på att svarsfrekvensen ökade markant, från 58,2
procent 2017 till 75 procent 2019. Eftersom indikatorn för HME inte uppnått önskad nivå för
2019 bedöms målet inte uppnås 2019 utan 2020-2021. En analys av medarbetarenkätens
resultat för kommunen i sin helhet finns sammanställd i en särskild analysrapport.
Ett nuläge för kommunstyrelsekontorets HME är identifierat, och resultatet är i nivå med
kommunens totalindex. Ett av målets indikatorer har ännu inte något utfall, vilket är enligt
tidsplan. Uppföljning av arbetsgivarpolitiska strategin sker via enkät hösten 2019.

Mål G3. Verksamhetens administration är effektiv.

Mäts årsvis.

Målet följs upp i samband med årsrapportering. Kansliet kommer enligt beslut att upphöra
som avdelning vid koncernstaben per den 1:a september 2019, vilket kan komma att påverka
måluppfyllelsen.
Risk att mål ej nås

Mål G4. Verksamheten har en rättssäker ärendehantering av hög kvalitet.
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Mäts årsvis.

Målet följs upp i samband med årsrapportering. Kansliet kommer enligt beslut att upphöra
som avdelning vid koncernstaben per den 1:a september 2019, vilket kan komma att påverka
måluppfyllelsen.
Risk att mål ej nås

Mål G5. Sundsvalls kommun nyttjar digitaliseringens möjligheter genom:
att prioritera och samordna utveckling för att uppfylla beslutad målbild för digitalisering genom
systematiskt informationssäkerhetsarbete. Samt genom att skapa förutsättningar för
digitalisering av kommunens förvaltningsfastigheter.

Mäts årsvis.

Uppföljning av måluppfyllelse görs i samband med årsrapportering.
Arbetet med struktur för att främja digitaliseringens framfart samt arbetet med
informationssäkerhet kommer att intensifieras under 2019. Under perioden har struktur och
processbeskrivningar för utvecklingsaktiviteter tagits fram. Nu pågår också arbetet med att en
central informationssäkerhetssamordnare.
Mål G6. Sundsvalls kommun är en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare.

Mäts delår.
Uppnås på sikt.

Rapportering av måluppfyllelse sker vid årets slut. Bedömningen är att samtliga indikatorer
kommer att uppnås till 2021, vilket också torde innebära att målet uppnås på sikt.
Mål för intern service (Drakfastigheter och Servicecenter)
Mål G7. Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnads- och energieffektiva och klimatsmarta
lokaler.
Mål G8. Ekonomi i balans.

Mäts delår.
Uppnås 2019.
Mäts delår.
Uppnås 2019

Mål G9. Nöjd kund.

Mäts årsvis.

Mål G10. Delaktiga och engagerade medarbetare (kvinnor och män).

Mäts delår.
Uppnås 2019.

Drakfastigheter är den verksamhet som ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning.
Verksamhetens uppgift är att tillgodose förvaltningarnas behov av lokaler. Drakfastigheter
tillhandahåller service inom tjänsteområdet lokalförsörjning (fastigheter inkl. städservice).
Indikatorernas målnivåer förväntas uppnås vid årets slut. Kommunhyran har för resp.
verksamhetsområde anpassats till önskade nivåer genom hyressättning vid årets början.
Energiförbrukningen har för resp. verksamhetsområde anpassats till önskade nivåer genom
pågående arbete med energieffektiviseringsåtgärder. Där har dock utfallet viss variation
beroende på i vilken prioritetsordning åtgärderna gjorts.
Servicecenter ska tillhandahålla tjänster av allmän och gemensam karaktär som motsvarar
användarnas behov. Servicecenter etablerades i syfte att skapa största möjliga koncernnytta.
Nämnderna är ålagda av fullmäktige genom deras reglementen och kommunens bolag är
genom ägardirektiv ålagda att använda servicecenter för interna tjänster.
Totalt sett har våra åtgärder avseende uppföljning och kostnadskontroll gett resultat. Jämfört
med samma period 2018 är resultatet 8,4 mnkr bättre, jämfört med budget 2019 för perioden
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är resultatet 0,2 mnkr bättre. Vår bedömning är att vi ligger i linje med budgeterat resultat (0)
för helåret.
Nöjda kunder
Kundundersökningar genomförs under andra halvåret 2019.
Delaktiga och engagerade medarbetare (kvinnor och män)
Servicecenters systematiska arbetsmiljöarbete strävar till en god och hälsofrämjande
arbetsmiljö med jämställdhetsfokus både internt och externt. Vi strävar efter enhetliga
arbetssätt inom alla avdelningar i verksamhetsområdet för att skapa en tydlighet och struktur i
förvaltningens arbete.
Arbetet med jämställdhet och mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
är grundläggande inom Servicecenter. Vi försäkrar oss om att både kvinnor och män får sina
behov och villkor för en bra arbetsmiljö tillgodosedda och eftersträvar jämställdhet i samband
med rekryteringar.
En indikator är HME där Servicecenter i årets medarbetarundersökning landar på 77 (målet är
75). Samtliga avdelningar och sektioner arbetar vidare med detta för att bibehålla och
förbättra resultaten ytterligare. Arbetet med analys och åtgärder sker i vårt primära
samverkansform, APT.
En annan för Servicecenter viktig indikator är sjukfrånvaron. Servicecenter har som mål att
komma ner till en sjukfrånvaro om högst 3,5%. Perioden jan-augusti 2019 verksamhetens
totala sjukfrånvaro 5,4 % och i nivå med delårsrapportering januari-april.

Pågående organisationsförändring gör att det finns en risk att delar av verksamheten inte
kommer att klara sina grunduppdrag och därmed inte klara måluppfyllelsen 2019. Det finns
även risk för att sjukfrånvaron kan öka för verksamheterna samt att medarbetare slutar.
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Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
Infrastruktur
Näringslivsverksamhet
Miljö och hälsoskydd

Budget
2019

Budget
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-684,7

-462,2

-390,9

-385,8

-572,5

112,2

-6,1

-4,0

-9,8

-6,6

-6,2

-0,1

-41,7

-27,8

-23,7

-22,9

-38,2

3,5

-0,6

-0,4

-0,4

-0,7

-0,7

-0,1

Räddningstjänst

-103,4

-68,9

-77,2

-68,4

-108,9

-5,5

Kollektivtrafik/färdtjänst

-160,5

-107,0

-111,9

-102,0

-163,5

-3,0

Övrig kommungemensam vht

-324,4

-223,5

-101,6

-89,6

-174,1

150,3

-4,2

8,8

-30,0

-41,5

-32,8

-28,6

Administration och övrigt

-15,5

-20,3

-15,5

-32,1

-15,5

0,0

Politisk verksamhet

-28,4

-18,9

-20,9

-22,0

-32,7

-4,3

Intern service

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Utfallet för kommunstyrelsekontoret är som helhet 66,4 miljoner kronor för perioden.
Avvikelser jämförelse med fjolåret har verksamheten som helhet högre intäkter för perioden
samt något högre personalkostnader och lägre övriga verksamhetskostnader.
För den skattemedelsfinansierade verksamheten redovisas några avvikelser, vilka förklaras
under avsnittet Koncernstaben, prognos. Den främsta avvikelsen finns för övrig
kommungemensam verksamhet som redovisar en avvikelse med 112,9 miljoner kronor för
perioden, och prognostiseras till ett överskott om totalt 133 miljoner kronor för hela året,
främst på grund av avvikelse för centrala medel. En förbättrad prognos från Delårsrapport 1
med 21,0 miljoner kronor.
Den interna serviceverksamheten Drakfastigheter redovisar efter augusti månad redovisar ett
resultat på -40,5 miljoner kronor och en prognos på -28,5 miljoner kronor. Servicecenter
redovisar ett resultat för januari-augusti på 4,6 miljoner kronor och prognostiserar ett utfall
enligt budget.
Koncernstaben
Den totala prognosen för koncernstaben är beräknad till ett överskott om 140,7 miljoner
kronor 2019. Den främsta orsaken till överskottet är bedömningen om att de centrala anslagen
beräknas ge överskott.
Orsaker till de större avvikelserna
Näringslivsverksamheten kommer att redovisa ett överskott på 3,5 miljoner kronor på grund
av att en stor del av kostnaden för SM-veckan 2019 belastar 2018-års resultat. Förberedelser
påbörjades redan hösten 2018 och kostnader ska bokföras vid den tidpunkt de uppstår och
därav avvikelsen.
För verksamheten Räddningstjänst prognostiseras högre kostnader om 5,5 miljoner kronor,
Underskottet beror på att pensionsavsättningarna beräknas bli 5 102 tkr högre än budget
och pensionsutbetalningarna 424 högre än budget. Ökningen av pensionsavsättningarna beror
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på att den förväntade pensionsåldern har sänkts för ett antal medarbetare och att del av
skulden fördelats om från ansvarsförbindelse till skuld.
För verksamheten kollektivtrafik redovisas en negativ prognosavvikelse om -3 miljoner
kronor i enlighet med den delårsrapport januari-april som har presenterats från
Kollektivtrafiken där även slutavräkning från 2018 igår.
Kommunstyrelsens centrala budgetanslag för personalkostnadsökningar, kompensation för
ökade hyror på grund av nya investeringar samt centralt budgeterade effektiviseringar, som
enligt kommunstyrelsekontoret bedöms svåra att fördela ut under 2019, beräknas
sammantaget visa en positiv avvikelse på 133 miljoner kronor för helåret 2019. I prognosen
ingår att hänsyn tagits till ofördelade besparingar med sjukfrånvaro (30 mnkr) och effektivare
användning av ramavtal (15 mnkr) samt avkastningskrav på Servicecenter (20 mnkr).
Den prognostiserade avvikelsen på 110 miljoner kronor inom anslaget för
personalkostnadsökningar beror på att underlaget för budgeten togs fram av SKL vid
årsskiftet 2017/2018 utifrån de förutsättningar som då gällde. Därefter har de flesta fackliga
organisationer tecknat flerårsavtal senare under 2018 som blivit lägre än SKL:s prognos.
Anslaget för kompensation för tillkommande hyror på grund av nyinvesteringar beräknas
redovisa ett överskott på 23 miljoner kronor vilket beror på att investeringarna inte hunnit
genomföras som planerat.
Inom politisk verksamhet ingår även anslaget för att starta upp nya boenden inom
socialtjänsten. På grund av förskjutningar i tiden först genom först senareläggning och
därefter tidigare start än beräknat för Heffnersgården redovisas ett underskott hos
kommunstyrelsen med 4 miljoner kronor år 2019. Samtidigt har kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda behov inte använts i den utsträckning som tidigare år det vill säga för att
finansieras kompletteringsbudgetprocessen, vilket innebär en avvikelse på 4 miljoner kronor.
För kontoret exklusive kommungemensama verksamheter, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, prognostiseras ett överskott med 12,8 miljoner kronor, varav med 4,8
miljoner kronor avser förväntade effekter i enlighet med föreslagen handlingsplan för
effektiviseringar och åtgärder. Ett prognostiserat överskott med 7,5 miljoner kronor beräknas
uppstå för budgeterade medel för digitalisering, delvis på grund av att arbetet påbörjades
några månader in på verksamhetsåret. Totalt har 2,5 miljoner kronor av budgeterade 10
miljoner kronor beslutats för digitaliseringsprojekt hittills.
Drakfastigheter
Efter augusti månad redovisar verksamheten ett resultat på -40,5 miljoner kronor vilket med
beaktande av den normala variationen i utfall är ett lägre resultat än plan (periodiserad budget
-1,7 mnkr). Nettoavvikelsen mot periodiserad budget (-38,8 mnkr) består i huvudsak av
följande delar:
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Verksamhetens intäkter: är lägre (10,8 mnkr) än periodiserad budget till följd av tidsförskjutningar av
vissa hyror.



Personalkostnader: är lägre (4,7 mnkr) än periodiserad budget beroende på tidsförskjutningar och
återhållsamhet i tillsättning av vakanta tjänster.



Verksamhetens övriga kostnader: är högre (31,1 mnkr) än periodiserad budget främst till följd av yttre
markskötsel (snörelaterade kostnader), rivnings- och saneringskostnader samt driftprojektkostnader (ska
regleras mot kund eller omföras till investering).



Avskrivningar & internränta: är högre (1,6 mnkr) än periodiserad budget beroende på ökad volym
aktiveringar av färdigställda investeringar samt tillkommande nedskrivning av utrangerat objekt.

Volymen förvaltade och uthyrda fastighetsobjekt följer plan men har ökat jämfört med
föregående år till följd av nybyggnation och extern inhyrning. Merparten av volymer inom
Drakfastigheters samlade verksamhet är i stort sett i linje med budget.
Efter augusti månad är den samlade prognosbedömningen för Drakfastigheter -28,5 miljoner
kronor. Prognosen är försämrad jämfört med Delårsrapport 1, främst avseende högre rivningsoch saneringskostnader, högre kapitalkostnader samt lägre hemtagningseffekt av
besparingsåtgärder. Nettoavvikelsen mot årsbudget bedöms bestå i huvudsak av följande
områden:


Yttre markskötsel -6,5 miljoner kronor (stor volym snörelaterade kostnader jämfört med
budgeterad ”normalvinter” ).
 Sanering och rivning -16,0 miljoner kronor (stor volym sanering/rivning i samband med
byggprojekt samt tillkommande nya regler om att dessa kostnader ska bokföras på
driftresultatet), se bilaga för sammanställning.
 Kapitalkostnader -10,0 mnkr (extraordinär volym aktiveringar av tidigare pågående projekt
samt tillkommande nedskrivning för utrangering av objekt)
 Besparingsåtgärder +4,0 miljoner kronor enligt särskild åtgärdsplan, se bilaga för
uppföljning.

Servicecenter
Resultatet för augusti är 4,6 miljoner kronor vilket är en förbättring med 8,4 miljoner kronor
jämfört med samma period föregående år, det är samtidigt i linje med budget. Då är inte
handlingsplan för effektivisering och åtgärder 2019 beaktad. Resultatet består av både plus
och minusposter. De avdelningar som visar störst avvikelse är IT och Mat & Måltider. Den
största avvikelsen när det gäller enskild kostnadspost livsmedel. Där man med nuvarande
livsmedelsavtal, nu arbetar intensivt med menyplanering, uppföljning av avtalstrohet samt
följsamhet i beslut kring svenskt kött.
Verksamheten arbetar vidare med att se över avdelningarnas olika processer för att få
likartade arbetssätt och effektiv leverans vilket i sin tur leder till sänkta kostnader för
kommunen som helhet.
Avvikelserna har hittills inte påverkat möjligheten att utföra grunduppdraget eller att uppfylla
de beslutade målen.
Prognosen beräknas som ett utfall enligt budget. De insatser som genomförts inom ramen för
restriktivitetsprogrammet har gett effekter främst inom IT. Däremot visas nu fortsatt ökning
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av kostnaderna för måltidsverksamheten som i stort tar ut effekterna av restriktiviteten.
Majoriteten av effekterna av restriktivitetsprogrammet är nu uttagna varför ytterligare
kostnadsminskningar inte är att räkna med. För måltidsverksamhetens del är underskottet
mindre jämfört med samma period föregående år. Dock behövs insatser för att ytterligare
förstärka det ekonomiska resultatet. Som del i detta planeras en fördjupad analys av
prissättning, kostnader för inköp och organisering i samband med övertagande av kök.
Utifrån årets första åtta månader kan konstateras att verksamheten inom fordon- och verkstad
har ur ett ekonomiskt perspektiv stabiliserats. Förändringen är en effekt av de justeringar som
gjorts i ledning, styrning och debitering.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Beräknad effekt 2019,
mnkr
Personalkostnader
1,5 mnkr
Interna tjänster
Köp av varor
Köp av tjänster
Lokaler
Energi
Inköp
Hyror
Fordon
Städ
IT
Administration
HR
Kommunhälsan
SUMMA

0,9 mnkr
0,05 mnkr
2,3 mnkr
0,04 mnkr
3,0 mnkr
0,0 mnkr
0,0 mnkr
0,1 mnkr
1,0 mnkr
3,0 mnkr
0,2 mnkr
0,2 mnkr
0,1 mnkr
12,4 mnkr

Kommentar
Koncernstaben
”
”
”
”
Drakfastigheter
” (Planerad effekt 5,0)
” (Planerade effekt 2,0)
”(Planerad effekt 0,5)
”
Servicecenter
”
”
”

Effekterna åtgärderna inom Drakfastigheter planerades till 11,5 miljoner kronor men beräknas
i prognosen uppgå till 4,1 miljoner kronor.
Sjukfrånvaro
Kommunstyrelsens mål 2019 är att Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män
minskar. Sjukfrånvaron för Sundsvalls kommun som helhet ska minska med en (1)
procentenhet, från 7,51 procent 2018 till 6,51 procent 2019. Det bedöms vara nåbart 2019
eftersom sjukfrånvarostatistiken för perioden visar att målet är inom räckhåll.
Kommunstyrelsens mål för sin förvaltning, kommunstyrelsekontoret, är att den totala
sjukfrånvaron ska minska. Även detta bedöms vara nåbart, trots att sjukfrånvaron inte minskat
ännu för kommunstyrelsekontoret. Resultatet av de insatser som genomförs bedöms få
genomslag senare under året.
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Barn och utbildningsnämnd
Nämndens grunduppdrag
I denna andra delårsrapport tar nämndens verksamhetsuppföljningsdel framför allt upp
kunskapsresultat för vårterminen 2019. Dessa är huvudsakligen hämtade ur
beslutsstödsystemet QlikSense. Nationella jämförelsesiffror för innevarande år finns ännu inte
tillgängliga. Årsrapporten kommer att sammanställa alla resultat för läsåret.
Kunskapsresultat vårterminen 2019 (kommunala enheter)
Årskurs 9: I jämförelse med de närmast föregående åren har behörigheten till gymnasiet ökat
något. Av de elever som gick ut årskurs nio i Sundsvalls kommunala skolor våren 2019 var 78
procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram (innan sommarskola)2. De två senaste åren har
denna andel legat på 75 procent.
Andelen elever i årskurs nio som klarat alla sina ämnen har ökat till 67 procent (2018: 63
procent).
Betyg och gymnasiebehörigheter åk 9, 2016-2019

Behörighet gy.
(yrkesprogram)
Meritvärde
(genomsnitt)
Klarat alla ämnen
(andel)

2019

2018

2017

78

75

75

207

199

199

67 %

63 %

65 %

Efter genomförd sommarskola ligger behörigheten till gymnasiets yrkesprogram på 86
procent. Även detta innebär en uppgång jämfört med tidigare år (2018: 82,1 procent,
2017:79,6 procent, 2016:75,9 procent).
Nedanstående tabell visar andelen elever som klarat alla ämnen på enhetsnivå, men dessa
resultat bör helst inte betraktas isolerat, utan sättas i relation till de modellberäknade värdena
för respektive skola3.
Andel åk 9-elever som klarat alla ämnen (%)

Bergsåker
Haga
Höglunda
Liden
Matfors
Nivrena
Stöde
Montessori
Vibacke
S-vall, tot. kommunala

samtliga
65
63
77
75
72
58
78
80
60
67

vt 2019
pojkar
65
58
69
73
75
56
68
71
54
63

flickor
66
70
85
77
68
61
86
85
68
72

samtliga
68
58
58
74
67
51
87
89
65
63

vt 2018
pojkar
65
56
65
80
63
46
80
89
58
61

flickor
71
61
49
71
74
56
93
90
71
64

2

För behörighet till gymnasiets yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
engelska och matematik, samt ytterligare minst fem grundskoleämnen.
3
Nationella modellberäknade värden för 2019 blir inte klara förrän våren 2020. Uppgifter från 2018 finns i
bifogade i bilaga 1.
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Årskurs 8: Andelen årskurs 8-elever i Sundsvalls kommunala skolor som klarat alla sina
ämnen ligger i princip stilla sedan förra året (62 procent 2019). Meritvärdet har sjunkit i
jämförelse med 2018 (från 190 till 183). Skillnaderna mellan pojkars och flickors
genomsnittliga meritvärden är stora (P:164, F: 203).
Årskurs 6: Andelen kommunala elever som klarat alla ämnen i årskurs 6 uppgick 2019 till
71,4 procent4. Denna andel är lägre än föregående år (2018: 76,5 procent). För pojkarna var
andelen 65,8 procent, medan den för flickorna uppgick till 77,4 procent (2019)5.
Årskurs 3: Andelen årskurs 3-elever som genomfört och klarat alla delar av de nationella
proven i svenska och matematik visar en vikande trend. Trenden är densamma oavsett om
man räknar in de elever som varit frånvarande eller om man inte gör det6. Sundsvalls
kommunala skolor har legat över riksgenomsnittet i detta avseende, men tappat mark sedan
20167.
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Klarat alla, Ma (%)
75,2
69,1
68,1
60,4

Klarat alla, Sv (%)
78,4
78,6
70,2
70,6

Klarat alla, Ma + Sv (%)
67,2
62,0
55,9
49,9

Sundsvalls gymnasium: Andelen elever som tagit examen av de som antogs för tre år sedan
var 65 procent vt 2019 jämfört med 63 procent vt 2018.
Nya nationella siffror för hur stor andel av gymnasieeleverna som tagit examen efter tre och
fyra år (så kallad genomströmning) publiceras senare under hösten. Andelen kommunala
gymnasieelever som tagit examen har de senaste åren legat under både rikssnitt och
modellberäknade värden. 2018 sjönk genomströmningen efter tre år i Sundsvalls kommunala
gymnasium till 49,6 procent (inklusive Introduktionsprogrammet8).
Lärarenkäten Andelen lärare som uppger att de hinner med sitt arbete har totalt sett ökat
långsamt men stadigt sedan 2014. Andelen ligger dock fortfarande inte högre än 57 procent
(2019). Alla enheter uppvisar heller inte en positiv trend. På enhetsnivå är skillnaderna
avsevärda, då andelen positiva svar varierar mellan 100 procent och omkring 30 procent.

4

Denna siffra går ännu inte att jämföra med något rikssnitt. På grund av att eleverna läser olika ämnen och
olika antal ämnen under åk 6 är detta mått för övrigt enligt Skolverket inte direkt jämförbart mellan olika
kommuner. Rikssnittet 2018 uppgick till 77,1 procent.
5
Dessa uppgifter kommer från IST-analys.
6
Andelen elever som klarat alla delprov, av de som genomfört alla delar, har under samma tidsperiod sjunkit
från 70,6 till 53, 7 procent.
7
Jämförelser med riket kan ännu bara göras fram till och med 2018, då andelen kommunala sundsvallselever
som klarat de nationella proven låg nära riksgenomsnittet. Observera också att uppgifter från QlikSense inte är
direkt jämförbara med kommande nationella siffror.
8
Enligt Skolverket och Kolada
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De frågeområden i lärarenkäten som handlar om förutsättningar, kompetensutveckling och
avstämningssamtal uppvisar på totalnivån inga tydliga förändringar i jämförelse med tidigare
år. En slutsats som man kan dra ur materialet är att det verkar finnas ett samband mellan
genomförda avstämningssamtal med rektor, en medvetenhet om vad man ska prioritera, och
den egna upplevelsen av att hinna med sitt arbete.
Alla enskilda enheters resultat finns tillgängliga i beslutsstödsystemet, vilket för övrigt även
gäller alla resultat från elev- och förskoleenkäterna.
Utvecklingsarbete Det är svårt att ge synliga exempel på åtgärder och resultat i
förvaltningens utvecklingsarbete i förhållande till nämndens sex mål för en likvärdig skola i
Mål- och resursplan 2019. Målen handlar om likvärdighet i undervisning och elevhälsa,
elevernas upplevelse av studiero, enheternas kvalitetsarbete, mängden genomförd
undervisningstid, samt ett ökat samarbete med vuxenutbildningen och socialtjänsten. Arbete
med utveckling av enheternas kvalitetsarbete pågår inom förskola, grundskola och
gymnasium. Den rektorsgrupp som arbetar med frågor kring undervisningstid har ännu inte
slutredovisat sina förslag.
Bedömning av verksamheten
Årets resultatuppgång i årskurs nio kan till stor del förklaras av att färre nyanlända elever gått
ut grundskolan 2019. Uppgången i sig är naturligtvis positiv, även om de kommunala niornas
kunskapsresultat troligen kommer att ligga under Skolverkets modellberäknade värden även
2019.
Vårterminsresultaten 2019 synliggör även en del utmaningar för kommunens skolverksamheter. En sådan utmaning är att resultaten i de lägre årskurserna generellt sett rör sig åt fel
håll. En ämnesspecifik utmaning är att andelen F i ämnet matematik är fortsatt hög. Totalt
uppnådde 82 procent av niorna ett godkänt betyg i matematik våren 2019. Det finns exempel
på skolor där mer än var fjärde årskurs 9-elev inte nått godkänt betyg i ämnet.
Under augusti månad har förvaltningen presenterat en jämförande studie av resurser och
resultat inom fyra jämförbara skolkommuner (Sundsvall, Eskilstuna, Växjö och Gävle).
Studien visar bland annat att kunskapsresultaten i Sundvalls kommunala skolor är låga, ställda
i relation till såväl de jämförbara skolkommunerna som till Skolverkets modellberäknade
värden. Grundskolor med enskild huvudman i Sundsvall presterar däremot högre resultat än
riket. Detta gör att den totala skillnaden i jämförelse med riket är mindre än den som gäller för
de kommunala skolorna. Studiens övergripande slutsats är att resultaten i Sundsvalls
kommunala skolor borde vara bättre än de är, sett till den mängd resurser som används.
Skolinspektionen påtalade i sitt huvudmannabeslut efter tillsyn i Sundsvalls kommun ett antal
brister i kommunens styrning och utveckling av förskoleverksamheten. Dessa brister har att
göra med uppföljnings- och kvalitetsarbete och påföljande utvecklingsåtgärder. En
redovisning av hur de påtalade bristerna avhjälpts ska lämnas in i oktober 2019.
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Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr
Barn och utbildningsnämnd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

Budget
2019
-2 297,6
-575,1
-1 185,2
-386,0
-29,3
-120,0
-2,0

Budget
jan-aug
2019
-1 450,7
-369,9
-747,3
-238,7
-18,5
-74,9
-1,3

Utfall
jan-aug
2019
-1 517,5
-383,3
-804,8
-245,9
-17,5
-64,8
-1,1

Utfall
jan-aug
2018
-1 443,6
-368,7
-749,6
-243,2
-17,2
-64,3
-0,6

Prognos
2019
-2 357,4
-595,1
-1 214,9
-396,0
-29,3
-120,0
-2,0

Budget
avvikelse
-59,8
-20,0
-29,7
-10,0
0,0
0,0
0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Barn och utbildningsnämnden visar för perioden januari till augusti 2019 ett överskott på 14,3
miljoner kronor vilket är 28 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.
Förvaltningens prognos för helåret ligger kvar på samma nivå som i delårsrapport 1, ett
underskott på 59,8 miljoner kronor. Prognosen grundas i resultatet för 2018 och att
resultatförsämringen i jämförelse med 2018, kommer att fortsätta i samma takt under året. I
prognosen är åtgärder som redovisas senare i rapporten beaktade. Förvaltningen har
tillkommande kostnader för kompensation till fristående skolor för tidigare års underskott och
fler elever i fristående skolor som ger ökad kostnad skolpeng och hyresbidrag. Sammantaget
är åtgärderna och tillkommande kostnader för skolpeng/hyresbidrag i samma storleksordning
och prognosen kvarstår.
Intäkterna är till och med augusti månad lägre än augusti 2018 och något under nivån i
ackumulerad budget. Avvikelsen beror på sökbara statsbidrag som blir mindre bidragsbelopp
när beslut erhålls i jämförelse med budget vilken är baserad på föregående års nivå.
Personalkostnaderna för perioden är 12 miljoner kronor högre än föregående år. I
personalkostnaderna föregående år finns även en del engångsposter, så som avgångsvederlag
på 6,1 miljoner kronor jämfört med 1,6 miljoner kronor innevarande år. Det innebär 4,5
miljoner kronor lägre kostnader under 2019 för denna post.
Antal årsarbetare inom nämnden har minskat med 67 personer i augusti 2019 i jämförelse
med maj 2019. Inom gruppen lärare, specialpedagoger/lärare och lärare annat är förändringen
15 årsarbetare färre. I gruppen förskollärare är det 11 färre årsarbetare och i gruppen
barnskötare en minskning med 29 årsarbetare. Elevassistenter har minskat med 17 årsarbetare.
Administration och övrigt har ökat med 5 årsarbetare varav administrativa funktioner står för
en ökning med 3. En del av förklaringen till den totala minskningen med 67 årsarbetare kan
vara att vissa anställningar avslutas inför sommaren.
En årsvis jämförelse visar att antal årsarbetare i augusti 2019 var 3 203 personer, att jämföra
med augusti 2018 3 227 personer och augusti 2017 3 340 personer.
Verksamhetens övriga kostnader är till och med augusti 2019 56,7 miljoner kronor högre än
samma period 2018. Den största förklaringsposten till denna ökning är skolpeng till friskolor
och andra kommunala skolor, 40 miljoner kronor. IT kommunikation/telefoni, licenser it
system, mat/livsmedel, förbrukningsmaterial, hyra/städ, korttidshyra fordon utgör övriga
avvikelser mellan åren.
48

Volymförändring för grundskoleverksamheten för hösten 2019 är enligt preliminära uppgifter
en ökning med 53 elever hos fristående skolor och en minskning med 59 elever hos
kommunals enheter i jämförelse med föregående läsår. Av preliminära elevvolymer inom
gymnasiet ser det ut som fristående gymnasieskolor har färre elever än förra läsåret.
Höstterminens första volymmätning sker i oktober och i samband med det kan ytterligare
detaljer presenteras.
Lokaler
Förvaltningen kommer under 2019 att gå ur minst två moduluppställningar och en
moduluppställning kommer att flyttas från grundskola till gymnasiet. De uppsagda modulerna
ger en helårseffekt med minskade lokalkostnader på ca 0,8 mnkr. Förvaltningen har också
sagt upp ytterligare tillfälliga lokaler som kommer att lämnas under 2020. För att skapa nya
förskoleplatser i rätt områden kommer en tidigare skollokal att användas för
förskoleverksamhet. Förvaltningen har också under våren och sommaren 2019 gått ur
kommunala skollokaler vid tidigare Geijerskolan och Hagaskolan.
De stora skolprojekten på Vibacke-, Södermalm- och Skönsmons skolor går vidare och i
samband med deras färdigställande kommer förvaltningens lokalkostnader att öka. Detsamma
gäller för lokalkostnaderna då de nya planerade förskolorna är färdigställda. Att
lokalkostnaderna ökar har en naturlig förklaring då äldre omoderna lokaler ersätts med nya
moderna och funktionella lokaler.
Beslutade åtgärder
Förvaltningens åtgärdsprogram kommer att innebära en besparing 2019 om cirka 8 miljoner
kronor. Fullt genomfört år 2021 är värdet beräknat till drygt 23 miljoner kronor. Åtgärderna
innebär minskad personal i den indirekta organisationen, stödfunktioner såsom BES (barn
elevhälsa och stödteam), Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), centrala funktioner, HR,
Ekonomi och stab.
Helårseffekt Årsarbetare

Effekt (mnkr) 2019

Effekt (mnkr) 2020

Effekt (mnkr) 2021

BES

8,0

2,24

5,38

5,38

CFL

10,0

2,80

6,72

6,72

HR

3,0

0,42

1, 01

2,02

Skolledare/chefer

4,0

1,12

2,69

2,69

Ekonomi

1,0

-

0,34

0,67

Medieteket

6,2

1,74

4,17

4,17

Stab

2,0

0,28

1,01

1,34

34

8,6

21,30

22,98

Sjukfrånvaro
Den korta sjukfrånvaron är 3,16 procent. Långa sjukfrånvaron visar en fortsatt minskande
trend och är 3,62 procent 2019 jämfört med 4,56 procent föregående år. Totala sjukfrånvaron
är 6,78 procent.
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Socialnämnd
Grunduppdrag
I grunden är Socialtjänstens arbete inriktat på att ge förutsättningar för en social hållbarhet i
samhället vilket är ett av de tre områdena i tillväxtstrategin RIKARE. Människors behov och
förutsättningar är i centrum inom den sociala hållbarheten. Det vill säga att alla människor,
oavsett kön, ålder, socioekonomiskt och etnisk tillhörighet, ska ges samma möjligheter att ta
del av det goda samhället och förverkliga sig själv. Detta gäller både om man bor i tätort eller
landsbygd. Socialtjänstens uppdrag kan sammanfattas med att utifrån politiska mål och beslut,
ekonomiska förutsättningar och lagstiftning skapa en rättssäker och effektiv verksamhet med
brukarnas behov i centrum.
Sammanfattning grunduppdrag
 Det i särklass största arbetet som pågår inom förvaltningen är den beslutade
omorganisationen där en ny vård och omsorgsförvaltning samt en individ och
arbetsmarknadsförvaltning ska bildas från och med 1 januari 2020. Det tillsammans
med införandet av nytt verksamhetssystem tar mycket kraft i organisationen.
 Socialdirektören har innan sommaren träffat varje chef för ett samtal om den nya
organisationen. En gemensam ledningsgrupp bestående av socialtjänstens- och Favis
ledningsgrupper träffas varannan vecka för att planera för det två nya förvaltningarna.
Mycket arbete handlar om att få organisationen på plats med allt från rekrytering av
chefer, de ekonomiska förutsättningarna för de två förvaltningarna samt hur det
gemensamma verksamhetsstödet ska organiseras. Samverkan med lantmäteriet har
inletts för att ta fram en GIS-karta som underlag till omorganisationen inom
socialtjänsten och bildandet av vård- och omsorgsförvaltningen.
 I geografiskt område Njurunda fortsätter utvecklingen av ”hjälp i hemmet” och för
närvarande testas ”en chef” för alla professioner i de tvärprofessionella teamen. Syftet
med testet är att skapa förutsättningar för vidareutveckling av det nya systemet då
utmaningar i form av olika styrning och ledning i det nuvarande systemet identifierats.
 Parallellt rullas ett antal särskilda boenden in i det nya arbetssättet med pilotarbetet på
Granbacken som förebild. Inrullningen på särskilda boenden har hittills omfattat 4
boenden. I september startar inrullningen vid Heffnersgården. Dessutom kommer en
introduktion av Skönsmomodellen att ges till Demenscentrum och Anhörigcenter.
Under hösten påbörjas planeringen av att dra igång utvecklingsarbetet inom Stöd och
omsorg med start i januari 2020.
 Vid uppföljning av införandet av Skönsmomodellen kan förvaltningen konstatera att
antalet olika vikarier har minskat inom ett boende samt hemtjänstområdena vilket
förbättrar kontinuiteten, arbetsmiljön samt ekonomin. När det gäller ett boende så har
antalet vikarier ökat men detta beror på sjukskrivningar samt att personal bytt tjänst.
Vad gäller antalet vikariepass så har de ökat. Vid dialog med verksamheterna så
framkommer att man har ändrat sitt arbetssätt med att ta in vikarier. En bedömning görs
om en vikarie behövs en hel dag eller delar av en dag och det är det sistnämnda som har
ökat. Särskilda arbetsprinciper har tagits fram för arbetet och det följs av dessa
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områden. Nominalvärdesintervjuer görs med varje ny brukare d v s vad som är viktigt
för brukaren i förhållande till den hjälp/stöd de får.
Vård och omsorg har inlett ett samarbete med Sundsvalls mat och måltider kring
nutrition och hur måltidsupplevelsen kan förbättras. Gemensamt har man bestämt att
fokusera på:
- Måltider och måltidsordning- nya rekommendationer från Livsmedelverket
- Matsvinn- hur kan man samarbeta för att minska att maten slängs. Här finns en
koppling till målsättningarna i den avfallsplan som kommunfullmäktige ska
besluta om innan årsskiftet.
- Informationsöverföring
- Kompetenspåfyllnad till måltidsambassadörer
Inom Stöd och omsorg har ett projekt startats kallat Terapihunden och dess uppdrag
kan vara att öka brukarens motivation, välbefinnande och hälsa. En terapihund arbetar
med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden Roffe har visat på goda
resultat vad gäller ökad självständighet hos brukare.
Satsningen på kompetensbärare inom Stöd och omsorg som påbörjades förra året
fortsätter. En grupp medarbetare har tillsammans med verksamhetens metodutvecklare
arbetat fram en modell där teori kring olika metoder varvas med praktiskt test av
metoderna. Fokus är på fem olika områden och Tanken är att man arbetar utifrån dessa
fem perspektiv. Innehållet i dessa fem områden håller på att slutföras och ska sedan
implementeras i verksamheten. De fem områdena är:
o Teori kring aspberger/autism,
o Behovet av alternativ kommunikation,
o Bildstödsprogram,
o Självständighet och delaktighet och
o Meningsfull fritid.
VR-tekniksatsningen på att träna lågaffektivt bemötande kommer att testas i höst och
sedan planeras för utbildning fram till 2021. Medel har beviljats från handlingsplan för
digitalisering. I samverkan med kommunstyrelsekontoret har två sommarjobbare från
Mittuniversitetet utrett hur röststyrning kan vara ett hjälpmedel för att öka
självständigheten och tryggheten hos brukare inom Stöd och omsorg. Det finns en stor
potential i detta men tekniken är ännu i sin linda och detta kräver i sin tur en
utbyggnad av IT-infrastrukturen vid verksamhetens boenden.
Inom IFO har man tvingats, utifrån en pressad situation, att minska på serviceinsatser
(där föräldrar själv kan få hjälp utan biståndsbeslut) till förmån för biståndsbeslutade
insatser. Nya arbetstidsmodellen (6+2) är införd inom hela myndighetsutövningen
(med ett undantag) och det har varit väldigt positivt d v s har låg personalomsättning
och även fått betydligt lättare att rekrytera. Flera med lång erfarenhet har sökt sig
tillbaka till IFO.
Inom hälso- och sjukvård är ett av fokusområdena under 2019 Vårdprevention.
Uppföljning visar att drygt 900 av alla unika personer i särskilda boende har fått sina
risker värderade till och med augusti 2019.
Under året genomförs en utbildningssatsning att utbilda flera sjuksköterskor i ”Vård
vid blås- och tarmdysfunktion” för att höja kvalitén inom området. Ca. 80 procent av
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äldre i särskilda boenden har problem som de behöver omvårdnad och hjälpmedel.
Kvalitén behöver höjas och att hjälpmedel används mer effektivt både för ekonomin
men också för miljön då inkontinenshjälpmedel bidrar till en stor del av det avfall som
produceras inom vård och omsorg.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr

Budget
2019

Budget
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

Socialnämnd

-2 132,6

-1 418,4

-1 547,0

-1 444,2

-2 312,6

-180,0

Äldreomsorg

-40,0

-1 168,4

-778,9

-815,0

-758,1

-1 208,4

Omsorg om funktionshindrade

-537,9

-358,6

-381,5

-370,3

-577,9

-40,0

Individ- och familjeomsorg

-327,4

-218,2

-282,7

-252,2

-427,3

-100,0

Flyktingmottagande
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

0,0

0,0

-1,4

-6,4

0,0

0,0

-96,1

-60,7

-64,5

-55,4

-96,1

0,0

-2,8

-1,9

-1,9

-1,8

-2,8

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Socialnämnden redovisar för perioden januari-augusti 2019 ett negativt resultat om -125,5
miljoner kronor, vilket är ett försämrat resultat med -45,4 miljoner kronor jämfört med
motsvarande period föregående år. För augusti månad redovisas ett negativt resultat om -18,4
miljoner kronor.
Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri svarar för ca – 35 miljoner kronor av
periodens resultatförsämring, främst orsakat av fortsatt ökade kostnader för externa
placeringar samt till viss del även ekonomiskt bistånd. Äldreomsorgen svarar för ca – 15
miljoner kronor av resultatförsämringen, där det årliga statsbidraget för ökad bemanning om
20,5 miljoner konor upphört från och med år 2019. Flyktingverksamheten redovisar en
resultatförbättring om 5 miljoner kronor för perioden. Övriga verksamheter har sammantaget
ett oförändrat resultat jämfört med föregående år.
Förvaltningen lämnar i anslutning till delårsrapporten för januari-augusti 2019 en reviderad
prognos med ett beräknat resultat om – 180 miljoner kronor vid årets slut. Revideringen av
prognosen baseras på fortsatt ökat inflöde och därmed ökad placeringskostnader samt
kostnader för ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen inklusive
socialpsykiatrin. I prognosen har beaktats beräknade effekter av beslutade åtgärder för år 2019
om 36 miljoner kronor.
Osäkerhet kring prognosen finns främst gällande den fortsatta utvecklingen av kostnader för
externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin. Arbete
pågår inför år 2020 kring upphandling av HVB-boenden (hem för vård eller boende) enligt
LOV (lagen om valfrihet) i syfte att öka kostnadskontrollen och därmed sänka kostnaderna.
Socialnämnden ser inga möjligheter att nå en budget i balans för år 2019 vilket även noterades
vid socialnämndens sammanträde 2019-05-23 §80 ”Att särskilt uppmärksamma
kommunfullmäktige på att socialnämnden bedömer att vi inte kommer att klara en ekonomi i
balans på helårsbasis under år 2019 utan ekonomiskt tillskott. Därmed överlämnar
socialnämnden till kommunfullmäktige hur frågan ska hanteras”.
Socialnämnden redovisade för år 2018 ett negativt resultat om 154 miljoner kronor. Det
ekonomiska läget innebar ett sammantaget effektivitetskrav om ca 7,5 procent i jämförelse
med utfallet i bokslut 2018, för att klara en verksamhet och ekonomi i balans. Socialnämnden
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beslutade 2019-02-28 om en kompletterande handlingsplan med en ekonomisk effekt om
totalt 116 miljoner kronor för perioden 2019-2022 varav 36 miljoner kronor för år 2019.
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan omfattade åtgärder om sammantaget 144 miljoner
kronor men där några av förslagen behöver utredas och förankras ytterligare. I förslaget
ingick inte åtgärder kring hur den ekonomiska obalansen för ekonomiskt bistånd ska hanteras
vilken uppgick till – 37 miljoner kronor vid bokslut 2018. De beräknade ekonomiska
effekterna i åtgärdsplanen förutsätter ”allt annat lika”, det vill säga där hänsyn inte tagits till
fortsatta insats-/volymökningar. Effekterna förutsätter också oförändrad prissättning vid
minskat köp av interna tjänster samt oförändrad budget vid exempelvis avveckling av
verksamheter.
Beaktat prognosen för år 2019 om – 180 miljoner kronor samt åtgärdsplanens ekonomiska
effekt om 116 miljoner kronor för perioden 2019-2022 behövs ytterligare åtgärder om cirka
65 miljoner kronor för att nå en ekonomi och verksamhet i balans.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Allmän återhållsamhet/restriktivitet
Verksamheter i egen regi
LSS boenden
Socialpsykiatri boenden
Hemtjänst
Flykting
Hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvarig rehabiliterare
Externa/interna köp av tjänst
Utskrivningsklara externa platser
äldreomsorg
SUMMA

Beräknad effekt 2019, mnkr
5,0 mnkr
5,0 mnkr
1,0 mnkr
7,5 mnkr
10,0 mnkr
1,0 mnkr
0,5 mnkr
1,0 mnkr
5,0 mnkr

Kommentar
Konferenser, kurser resor mm.
Vakanshållning av tjänster
Anpassning organisation och
bemanning.

36,0 mnkr
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Kultur- och fritidsnämnd
Grunduppdrag
Med utgångspunkt i reglemente och uppdrag från fullmäktige9 har nämnden definierat sitt
grunduppdrag på följande sätt:
Kultur och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda ett stort och varierat utbud av kulturoch fritidsmöjligheter. Syftet är att skapa livskvalitet för medborgarna och göra Sundsvall till
en attraktiv kommun att bo i och besöka. Detta genom egen verksamhet inom områdena
idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom bidrag till föreningar och
studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa trygghetsarbete,
arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt
handläggning av lotteritillstånd.
Nämnden har även fastställt målsättningar för de nio verksamhetsområden som ingår i
grunduppdraget inkluderat kommungemensamt uppdrag för en attraktiv arbetsplats. Dessa
målsättningar redogjordes för i kommunens första delårsrapport 2019.
Nämndens prioriteringar 2019-2020
I mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 har kommunfullmäktige fastställt en
huvudprioritering, med tillhörande mål, om att de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
Sundsvallsborna ska minska. Förutom detta har ytterligare åtta mål ställts upp inom olika
verksamhetsområden samt satsningar och ambitioner beskrivits. Kultur- och
fritidsverksamheten berörs av många av dessa satsningar och för att uppfylla den mål- och
resursplan fullmäktige fastställt har kultur och fritidsnämnden beslutat att grunduppdraget ska
genomföras med följande prioriteringar:
 Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till att de sociala skillnaderna i
levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska utjämnas.
 Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till skolans måluppfyllelse
 Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till att stärka Sundsvalls varumärke och att
utveckla besöksnäringen.
 Kultur- och fritidsverksamhet i Indal-Liden samt Bredsand ska särskilt prioriteras
 Andelen kultur- och fritidsaktiviteter utanför centrala Sundsvall ska öka
 Stödet till föreningslivet ska särskilt stötta barn och ungdomar samt personer som
lever i socialt utsatta miljöer
 Fler lokaler för kultur- och fritidsverksamheten ska utvecklas och äldre anläggningar
moderniseras
 Äldre ska ges bättre möjligheter att ta del av kultur- och fritidslivet
 Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta aktivt för god miljö och minskad
klimatpåverkan
Nämndens prioriterade målområden samt kommunkoncernens mål kring en ”attraktiv
arbetsplats” följs upp och status bedöms av förvaltningen i nämndens delårsrapport 2. En

9

KS-2012-00920, 2013-03-25§94 med senaste revidering i KS-2016-00144, 2016-06-27§165.
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summering av utfallet efter årets första åtta månader visar att 736 av 801 (92%) bedöms
genomföras enligt verksamhetsplanen. Förvaltningen bedömer efter åtta månader att
prioriteringarna kommer fullföljas enligt verksamhetsplanen utan större avvikelser.
Konkreta exempel ges inom området utveckling av lokaler och anläggningar. En ny
spontanaktivitetsplats är anlagd i Granloholm och invigdes under maj månad. Motsvarande
satsning gör nu i Bredsand och kommer att invigas under oktober månad. Utvecklingsplan för
Nacksta bibliotek och fritidsgård håller på att tas fram. Utgångspunkten i projektet är befintlig
lokal, bibliotek och fritidsgård där orden ”mötesplats” och ”medborgare” är ledord i arbetet.
Vidare utreds iden om ett ”Ungdomens hus” som kan samla fler verksamheter på ett ställe för
att skapa mervärde för både ungdomar och för ungdomsverksamheten. Påbörjade förstudien
om Alnö och Matfors simhall samt utebaden i Maland och Nacksta pågår enligt plan.
Utredningen om Färsta ridhus kommer att genomföras under året.
Mer utförliga beskrivningar av planerade aktiviteter inom vardera av nämndens prioriterade
områden kan läsas i nämndens egna delårsrapport för januari-augusti.
En summerad bedömning i delårsrapporten är att kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag,
målsättningar och prioriterade mål i MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022 i hög grad
kommer att uppfyllas och att inga större avvikelser kommer att uppstå som inte kan hanteras
med tillgängliga resurser. Bedömningen baseras på uppföljning av 801 aktiviteter i
förvaltningens verksamhetsplan för 2019, framtagna indikatorer samt en ekonomisk analys.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr
Kultur och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Näringslivsverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

Budget
2019
-365,2
-132,8
-205,6
-0,5
-24,8
-1,4

Budget
jan-aug
2019
-243,2
-88,8
-137,3
0,0
-16,1
-1,0

Utfall
jan-aug
2019
-231,2
-87,4
-129,9
-0,1
-12,8
-1,0

Utfall
jan-aug
2018
-230,5
-88,8
-126,4
0,0
-14,4
-1,0

Prognos
2019
-359,5
-134,2
-202,0
-0,5
-21,4
-1,4

Budget
avvikelse
5,7
-1,4
3,6
0,0
3,4
0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Nämndens resultat efter sista augusti är positivt med 12,0 miljoner kronor i jämförelse med
budget. Förvaltningen har genomfört ett antal externt bidragsfinansierade driftsprojekt vilket
genererar avvikelser för såväl intäkter som kostnader. Försäljningsintäkterna ökar och
bedömningen är att de kommer att utvecklas bättre än budget. Efter att två tredjedelar av året
passerat så bedömer förvaltningen att årsprognosen ger ett resultatöverskott på 5,5 miljoner
kronor.
Intäkter
Periodens intäkter i perioden är 6,7 miljoner kronor högre än budgeterat och 2,2 miljoner
högre än föregående år. Störst avvikelse är inte budgeterade driftprojekt som finansieras med
bidrag. Som exempel kommuninternt bidrag för genomförande av SM-veckan. Avvikelsen
beror också på mer försäljningsintäkter på grund av ökat antal besök på Himlabadet nya
simhallen. Helårsprognosen bedöms positiv till 4,1 mnkr i förhållande till budget.
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Arbetsförmedlingens driftbidrag för tillfälligt anställda på stadsbiblioteket kommer inte att
uppnå planerad nivå. Budgeterade lokalhyror på muséet kommer inte att uppnås på grund av
en hyresgästs konkurs i början av året.
Enligt kommunstyrelsebeslut följer förvaltningen uppmaningen om tillfällig restriktivitet
avseende tjänstetillsättning efter vakanser samt deltagande på kurser/konferenser.
Besparingsåtgärderna beslutades av nämnden i maj, 2,5 miljoner kronor för driftverksamheten
och 1,3 miljoner kronor för investeringsprojekt.
Personalkostnader
Nämndens personalkostnader under perioden är 2,8 miljoner kronor lägre än budget men 4,4
miljoner kronor högre än föregående år. Efter åtta månader avviker lönekostnaderna på grund
av att några tjänster finansieras med statliga driftsbidrag exempelvis Migrationsverkets
flyktingschablon. Ansvariga räknar i dagsläget med en prognos som ger överskott som
överensstämmer med nämndens beslut om återhållsamhet.
Övriga kostnader
Efter årets första tertial ökar kostnaderna med 1,5 miljoner kronor mot budget. Den största
avvikelsen är obudgeterade driftprojekt som finansieras med bidrag.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ligger på en bra nivå i förhållande till kommunen totalt sett, 5,0 procent mot
7,3 procent när man ser över tid på rullande 12 månader per 201907. Även några år bakåt så
skiljer sig förvaltningen positivt mot kommunen som helhet men avståndet minskar. Kvinnor
är mer sjukskrivna än män. Sjukfrånvaron rullande 12 månader de senaste tre åren har varierat
mellan 4,1 och 5,1 procent. Det finns ingen tydlig trend för kultur- och fritidsförvaltningen
utan variationen över tid är slumpmässig. Kommunen som helhet som jämförelse har en
positiv trend just nu. Prognosen bedöms till 4,7 procent vid årets slut.
Beslutade åtgärder
Åtgärd
Anpassning av Alnö
fritidsgård
Avstå restaurering av
tonhallens flyglar
Konferenser, kurser,
utbildningar
Tidsmässig förskjutning av
utredningar
Ej tillsatta vakanser
SUMMA
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Beräknad effekt 2019,
mnkr
0,15 mnkr
0,15 mnkr
0,2 mnkr
1,2 mnkr
0,8 mnkr
2,5 mnkr

Kommentar

Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Nämndens grunduppdrag
Nämndens uppdrag kan sammanfattas med att de skapar förutsättningar för lärande och
arbete. Under ett år deltar över 4000 Sundsvallsbor i de insatser som förvaltningen bedriver.
Deltagare i kommunens arbetsmarknadsåtgärder står mycket långt från arbetsmarknaden.
Cirka 25 procent av deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder har i år gått till arbete efter avslutad
insats. I många fall är förvaltningens insats endast en del i individens planering mot jobb. Det
kan också vara att utreda arbetsförmågan eller vara mer av en förberedande insats som inte
direkt leder till jobb. Om inte insatsen leder till jobb fortsätter individen sin planering hos
anvisande myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten.
Arbete pågår med att hitta ett sätt att mäta om individen tar steg för att närma sig
arbetsmarknaden. Den stora utmaningen vi som förvaltning har är att hitta arbetsplatser där
våra deltagare får utveckla yrkes- och språkfärdigheter. Särskilt stor utmaning är att hitta
kommunala arbetsplatser. Utöver detta måste vi utveckla och kvalitetssäkra vårt stöd till både
arbetsplatsen och deltagaren. Hur samarbetet med arbetsförmedlingen ska se ut framåt är
osäkert på grund av utvecklingen inom myndigheten. Arbetsförmedlingens framtida roll och
funktion kommer med stor säkerhet att komma påverka också hur kommunen måste arbeta
med den arbetslösa gruppen.
När det gäller yrkesutbildningar har vi ett mycket stort utbud och det är få avbrott och en hög
andel godkända betyg. En stor andel går också vidare till jobb efter avslutad utbildning. När
det gäller allmänna kurser på komvux så har vi ett stort utbud med en stor flexibilitet när det
gäller studieform. Det är dock en hög andel avbrott och en hög andel ej godkända betyg. Inom
grundläggande komvux har vi haft en positiv utveckling över tid och där andelen godkända
ökat. För årets första halva är siffrorna sämre. Vår bedömning är att vi inte avviker från andra
kommuner i någon större utsträckning när det gäller resultaten på komvux. Det finns dock
stora brister nationellt när det gäller statistik inom vuxenutbildningsområdet så det är svårt att
säkert veta. Det är ändå angeläget att fortsätta fokusera på ökad måluppfyllelse för eleverna.
Vi har ett brett utbud samt en flexibel och individualiserad utbildning, men vi ser att vi kan
göra mer för att anpassa till elevernas förutsättningar. Inte minst för den målgrupp som idag är
arbetslös och har behov av utbildning. Vi kan dock inte göra avkall på kravnivåerna.
Vad gäller nämndens tredje huvuduppgift att svara för kommunens del av
flyktingmottagningen uppfyller vi uppdraget. Huvuduppdraget handlar om att se till att
anvisade flyktingar får bostad, erbjuda svenska för invandrare samt samhällsorientering.
Utöver detta ska vi erbjuda kompletterande etableringsinsatser såsom råd och stöd, språkvän
etc. Vad det ska vara finns inte reglerat i lag, utan det är upp till kommunerna att sätta
ambitionsnivån. Samarbetet med myndigheter, såsom Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen fortsätter, men det finns en osäkerhet kring hur Arbetsförmedlingens roll
när det gäller samordningen av nyanländas etablering kommer att bli.
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Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr
Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
Vuxenutbildning
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Övrig kommungemensam vht
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

Budget
2019

Budget
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-155,4
-65,4
-1,4
-50,2
-9,1
-27,9
-1,3

-103,4
-43,5
-0,9
-33,4
-6,1
-18,5
-0,8

-94,3
-42,3
-0,8
-25,4
-6,6
-18,2
-1,0

-94,4
-36,4
-0,8
-31,8
-7,9
-16,5
-1,0

-147,9
-64,6
-1,3
-43,1
-9,4
-28,0
-1,5

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

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Navi redovisar ett överskott på 9,3 miljoner kronor efter åtta månader. Det är samma resultat
som vid motsvarande tidpunkt föregående år. Resultatet för 2018 blev 6,7 miljoner kronor.
Prognosen för helåret beräknas till ett överskott på 7,5 miljoner kronor. De verksamheter som
visar störst avvikelse är åtgärdssanställningar med en prognos på 5 miljoner kronor och
yrkesutbildningar 3,2 miljoner kronor.
Prognosen inrymmer också effekter av restriktivitet i ekonomiska beslut och den översyn
kring vakanser, pensionsavgångar och elever som påbörjades under mars månad i år (se
tabeller nedan). Skillnaden mellan resultatet per den sista augusti (9,3 mnkr) och prognosen
på (7,5 mnkr) beror på att förvaltningen kommer att ha högre personalkostnader under hösten
som gör att resultatet sjunker. Detta beror på semesterlöneskuldens inverkan.
Verksamhetens intäkter uppgår till 66,2 miljoner kronor, vid samma tidpunkt i fjol var det
77,4 miljoner kronor. Differensen på 11 miljoner kronor i minskade intäkter beror till stor del
på färre åtgärdsanställningar i år. De minskade personalkostnaderna med 10 miljoner kronor
beror också på färre åtgärdsanställningar. Färre åtgärdsanställda ger mindre intäkter, men
samtidigt lägre personalkostnader. Detta förklarar också differensen mellan budget 2019 och
prognosen för 2019. Verksamhetens övriga kostnader som visar en differens på 5,2 miljoner
kronor mellan budget och prognos beror till stor del på minskade köp av yrkesutbildningar.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Beräknad effekt 2019,
mnkr
Konferenser, kurser,
0,5 mnkr
utbildningar
Allmän återhållsamhet inköp 0,5 mnkr
Ej tillsatta vakanser
1,7 mnkr
Arbetsförmedlingens beslut
-0,5 mnkr
att inte förlänga eller bevilja
nya introduktionsjobb
SUMMA
2,2 mnkr
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Kommentar

Åtgärdsanställningar
Förvaltningens åtgärdsanställningar som består av:
 Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
 Lönebidrag för utveckling i anställning (LFU)
 Introduktionsjobb
 Extratjänst (fasas ut under 2019 enligt riksdagsbeslut i december 2018)
 Nystartsjobb

En viktig anledning till minskningen av åtgärdsanställningar är att förvaltningen har så få
anställningsstöd att tillgå då Arbetsförmedlingen dragit ner på dessa programinsatser. Idag
arbetar förvaltningen i princip enbart med OSA och LFU som båda är anpassade anställningar
som kräver en särskild arbetshinderkod på Arbetsförmedlingen.
En stor del av målgruppen på Arbetsmarknadstorget har varit personer som omfattas av
extratjänster. När dessa anställningar inte kunde förlängas så har också ett stort antal ärenden
avslutats under våren/sommaren. När även möjligheten att göra anställningar med
anställningsstödet Introduktionsjobb avslutades under våren 2019 så reducerades
möjligheterna ytterligare. Detta innebär att antalet deltagare hos arbetskonsulenterna nu är
lågt. Utifrån det har förvaltningen i slutet på augusti gjort en särskild offensiv mot
socialtjänsten för att erbjuda fler personer tillgång till en arbetskonsulent.
Förvaltningen har för tillfället full bemanning på Arbetsmarknadstorget efter att ha haft några
vakanser/sjukskrivningar under våren. Personaltillgången är naturligtvis en stor
påverkansfaktor och har sannolikt också påverkat anställningarna då nya handläggare behövt
introduktion.
Vissa arenor är inte tillräckligt anpassade efter målgruppens behov. I vissa fall ställer krav på
produktion till problem och gör att aktualiseringar dit inte blir aktuellt för vissa deltagare.
Även arbetsplatserna hos kommunen är inte tillräckligt anpassade efter målgruppens behov.
Fler sysselsättningsplatser utan krav på produktion behövs enligt de medarbetare som arbetar
med målgruppen. För få handledare ute på vissa arenor/yrkesplattformar/insatser gör att man
inte aktualiserar deltagare i behov av särskilt stöd dit.
Orsaken till att förvaltningen inte prognosticerade en fortsatt nedgång av åtgärdsanställningar
mellan maj-juli var att vi hade en övertro på att arbetsförmedlingen skulle häva beslutet om
stopp för introduktionsjobb samt att när fler vakanser blev tillsatta på arbetsmarknadstorget så
skulle ett större antal deltagare komma ut i anställning, men detta har ännu inte infriats.
Yrkesutbildningar
För 2019 erhöll Sundsvall i första ansökningsomgången nästan 20 miljoner kronor i
statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar. Det motsvarar 390 helårsstudieplatser. Av dessa
20 miljoner kronor uppgår yrkesvux till 13,7 miljoner kronor. För att behålla hela
statsbidraget för yrkesvux kräver Skolverket medfinansiering i samma nivå som bidraget.
Prognosen för 2019 är att vuxenutbildningen inte kommer att klara av att bedriva
yrkesutbildning i den omfattning vi blivit beviljade statsbidrag. Främsta anledningarna till
detta är brist på utbildningsanordnare, brist på elever samt avbrott och återbud. Detta medför
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att en mindre del av statsbidraget för gymnasial yrkesvux kommer att återbetalas till
Skolverket. För övriga statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar är det Favis bedömning
att de kommer att förbrukas.
Vuxenutbildningen erhöll i den andra ansökningsomgången 2,0 miljoner kronor i bidrag för
yrkesförare vilket motsvarar 25 årsstudieplatser. För det statsbidraget krävs ingen
motprestation i form av kommunala skattemedel.
Den tänkta Fordonsutbildningen som skulle bedrivas för vuxenelever vid Sundsvalls
gymnasium kommer inte att starta. Anledningen är att många ungdomselever sökte till
programmet och att vuxeneleverna därmed inte får plats. Inte heller Restaurang och
livsmedelsprogrammet kommer att starta. Det beror på tillfällig lokalbrist vid Sundsvalls
gymnasium. Sammantaget innebär det att ett tjugotal vuxenelever går miste om dessa två
yrkesutbildningar. Förvaltningen skulle ha betalat Barn- och utbildningsförvaltningen ca 2
miljoner kronor för dessa utbildningar, varav 1 miljoner kronor statsbidrag.
För att kunna slutföra de utbildningar som påbörjats hösten 2019 och för att kunna återbetala
statsbidrag till Skolverket som vuxenutbildningen inte utnyttjat under 2019 finns medel
avsatta. Dessa medel beräknas uppgå till ca 10,5 miljoner kronor vid årets slut.
Svenska för invandrar (Sfi)
Personalkostnaderna för Sfi-verksamheten överskrider budget. När budgeten för Sfi
fastställdes rådde osäkerhet kring hur antalet elever och flyktingschablonen skulle utvecklas.
Därför vidtogs inga förändringar av personalstyrkan vid årets början. Nu har Sfi avslutat
elever och anpassat arbetsorganisationen. Under hösten kommer det att vara ca sju
medarbetare färre än under våren.
Flyktingmottagandet
Flyktingmottagandet finansieras via den schablonersättning kommunen erhåller för varje
nyanländ flykting som bosätter sig i kommunen. Schablonen ska ersätta kommunen för
kostnader under de två första åren efter kommunplacering. Inför 2019 så sänktes budgeten
med 5,4 miljoner kronor och antalet kommunmottagna nyanlända från 340 till 220. Navi ser
ingen större förändring under 2019, men inför 2020 kommer utflödet från ersättningssystemet
att vara större än inflödet, vilket innebär mindre pengar till kommunen. Då måste
schablonbidraget kompenseras med skattemedel och/eller anpassa organisationen.
Sommarjobben
Beslutet från riksdagen om sänkt arbetsgivaravgift för unga påverkar budgeten för
sommarjobb, förvaltningen har prognosticerat ett noll-resultat men som kan bli ett mindre
överskott beroende på septembers månads utfall.
Intenlån
Förvaltningen ansökte och beviljades ett internlån på 0,7 miljoner kronor för 2019. Det är
nödvändigt för att hantera flytten från Åkroken till Navigator. Den flytten minskar årligen
lokalkostnaderna med 1,9 miljoner kronor. Internlånet påverkar inte prognosen för år 2019.
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Stadsbyggnadsnämnd
Grunduppdrag
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel, planering och utveckling av den fysiska platsen
Sundsvall.
Vad gäller avvikelser utifrån nämndens åtaganden i MRP 2019-2022 samt grunduppdraget,
har projekt ”Hållplats Stenstan” försenats och planerad byggstart är framskjuten till 2020 på
grund av kostnadsskäl och ny upphandling ska genomföras. Genom ett ökat folkliv, tydligare
trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning kommer tryggheten förstärkas i området. ”Hållplats Stenstan” är en
viktig del att ge förutsättningar för ett ökat hållbart resande. Under början av året har det fallit
stora mängder snö som gör att prognosen för vinterväghållningen ligger på -6 miljoner
kronor. Snömängden påverkar också både grunduppdrag och förutsättningarna för ett ökat
hållbart resande. Nämndens förvaltning genomför nu en översyn över rutiner för
vinterväghållning och snöröjning för att se om det finns möjlighet till effektivisering och
kostnadsbesparing.

Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Infrastruktur
Administration och övrigt
Politisk verksamhet

Budget
2019
-227,3
-11,2
-200,8
-13,5
-1,8

Budget
jan-aug
2019
-146,6
-7,5
-129,1
-8,8
-1,2

Utfall
jan-aug
2019
-158,4
-5,5
-144,4
-7,5
-1,1

Utfall
jan-aug
2018
-180,3
-6,3
-165,5
-7,4
-1,1

Prognos
2019
-228,2
-11,2
-201,6
-13,5
-1,8

Budget
avvikelse
-0,9
-0,1
-0,8
0,0
0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 1,0 miljoner kronor för aktuell period,
jämfört med -31,3 miljoner kronor för samma period år 2018. Skillnaden beror till största
delen på den höga kostnaden för vinterväghållningen ifjol.
Prognosen för 2019 uppskattas till -1,0 miljoner kronor. Prognosförbättringen på 14,3
miljoner kronor från delårsrapport 1 beror i huvudsak på beslut om åtgärder för att stärka
kommunens ekonomiska resultat samt ökade intäkter på bygg och plan samt lägre
personalkostnader med anledning av vakanta tjänster.
Underskottet för kapitalkostnaderna beräknas till totalt -10,0 miljoner kronor. Dessa kostnader
avser den provisoriska bron över Selångersån och de tillfälliga påfartsvägarna som anlagts.
Den tillfälliga bron ger endast en servicepotential under den tid den nyttjas och
investeringsutgiften ska därför belasta de åren. Övriga negativa poster som ingår i prognosen
är,



vinterväghållning -6,0 miljoner kronor
rivning av den befintliga Storbron -3,0 miljoner kronor,
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underhåll av brandposter, saneringar -0,3 miljoner kronor, samt
nedskrivning av lekparken Oasen, som togs bort för att ge plats åt Hållplats Stenstan,
-2 miljoner kronor.

Positiva budgetavvikelser i prognosen uppskattas till 20,7 miljoner kronor främst beroende på
beslutade åtgärder för att stärka kommunens ekonomiska resultat 12,8 miljoner kronor, ökade
plan- och byggintäkter 1,7 miljoner kronor och lägre personalkostnader p.g.a vakanta tjänster
6,2 miljoner kronor.
Några utmaningar/osäkerheter i driftbudgeten:
 Intäkterna är delvis konjunkturberoende; bygglovs- och planintäkter
 Vinterväghållningens budget – väderberoende.
 Eventuell sanering av Ortviksparken som medför att nämnden kommer begära
kompensation i resultatöverföringen.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Beräknad effekt 2019,
mnkr
Konferenser/utbildningar
0,5 mnkr
Konsulttjänster
0,3 mnkr
Drift- och underhåll
Asfaltering
6,0 mnkr
Broar
0,5 mnkr

Avslut exploateringsprojekt

5,5 mnkr

SUMMA

12,8 mnkr

Kommentar
Ingen effekt på kort sikt
Ingen effekt på kort sikt
Försämrad standard på
gator, gång- och cykelbanor
med ökande
underhållsskuld. Ökat behov
av potthålslagning. Ökat
behov av asfaltunderhåll
2020.
Avslut av
exploateringsprojekt som
redovisar överskott

Sjukfrånvaro
Den tidigare ökningen av sjukfrånvarotimmar har avstannat och dalat något, och
sjukfrånvaron låg i juli 2019 på 4,6 % av planerad ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaron är
marginellt lägre än korttidsfrånvaron. Kvinnor står för 48,7 % av den totala sjukfrånvaron och
41,4 % av långtidsfrånvaron. Ingen speciell yrkeskategori eller ålderskategori har extra många
sjuktimmar.

62

Miljönämnd
Grunduppdrag
Miljönämnden arbetar för att för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god
folkhälsa. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på
miljön och skyddar medborgarens hälsa. En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.
Nämnden ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen:



Begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, frisk luft, och God bebyggd miljö till 2020.
Biologisk mångfald samt levande sjöar och vattendrag till 2020 och alla i Sundsvall
ska veta vad de äter och inte bli sjuka av maten.

Miljönämnden ska vara en effektiv och rättssäker myndighet för alla. Det innebär att nämnden
ger god service och information samt ställer korrekta och ändamålsenliga krav som främjar
hållbar utveckling.
Miljönämnden ska vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att
arbetsmiljön ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetare och låga sjuktal.
Årets andra tertial kännetecknas av intensivt tillsynsarbete i enlighet med den beslutade
tillsynsplanen.
Tillsyn och remissarbete kopplat till ny infrastruktur tar fortsatt väldigt mycket resurser i
anspråk. Det gör även andra exploateringsärenden som kräver insatser kopplade till
förorenade områden. Nämnden har tagit tag i frågan om masshantering i sin tillsyn som är en
fråga med stor förbättringspotential ur ett hållbarhetsperspektiv som ska underlätta framtida
handläggning. Nämnden har endast i liten utsträckning hunnit med att arbeta med
egeninitierat MIFO-arbete (förorenade områden) till följd av personalbrist. Däremot har vi
prioriterat arbete med ansvarsutredningar så att stadsbyggnadskontoret kunnat lämna in
bidragsansökningar för undersökningar och åtgärder av förorenade områden.
Hälsorelaterade bostadsärenden har ökat och tagit mer tid än planerat. Det är svårt att avgöra
om bostäderna har blivit sämre eller om människor anmäler till miljönämnden i högre grad.
Nämnden har arbetat med tillsyn för att säkerställa att människor inte ska riskera att bli sjuka
när de badar på de olika anläggningar som finns i kommunen. Inom området finns mer att
göra - resurserna sätter begränsningar. Hälsoskyddstillsyn är genomfört på alla planerade
äldreboenden. Den nya tobakslagen har medfört en del arbete med information och
samordning inom kommunen.
Nämnden har tvingats prioritera bort egeninitierad tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på
grund av att vi misslyckades att rekrytera en avloppshandläggare i våras som vikarie för
tjänstledig personal.
I april installerades ny partikelmätare för att mäta luftkvalitet på Bergsgatan. De preliminära
mätresultaten tyder på att vi kommer att klara miljökvalitetsnormerna 2019, dock överskrids
miljömålen för luftkvalitet.
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Miljökontoret har färdigställt ansökan om vattendom för att återställa Stångån. Finansiering
av projektet är ännu inte löst.
Mycket arbetstid har lagts på arbete med översiktsplan, grönytestrategi, VA-plan och
avfallsplan.
De nya sanktionsavgifterna inom livsmedelsområdet har krävt en del arbete med mallar och
rutiner. Planerade livsmedelsprojekt för perioden är avslutade och även de kvarvarande från
förra perioden. Nämnden har tvingats prioritera ned livsmedelskontroll av näthandel,
gruppboenden och anläggningar utan avgift.
Sammantaget konstateras att miljökontoret skulle behöva fler medarbetare för att göra det vi
är ålagda att göra vilket framgår av behovsutredningen. Det visat sig vara svårt att hitta rätt
kompetens vid rekrytering.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Miljönämnd
Miljö och hälsoskydd
Politisk verksamhet

Budget
2019
-19,5

Budget
jan-aug
2019
-13,0

Utfall
jan-aug
2019
-10,4

Utfall
jan-aug
2018
-11,4

Prognos
2019
-17,7

Budget
avvikelse
1,8

-18,3
-1,2

-12,2
-0,8

-9,4
-1,0

-10,6
-0,8

-16,4
-1,3

1,9
-0,1

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Prognosen för helår är ett överskott på 1,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring med
motsvarande belopp från delårsrapport 1. Intäkterna har justerats för timdebitering av
miljötillsyn. Detta på grund av nedprioritering så att den tillsyn som förvaltningen kan
timdebitera kommer att minska. Bidraget från energimyndigheten för digital coach kommer
att återlämnas.
Fasta tillsynsavgifter för livsmedelskontroll är högre än 2018, mindre kundförluster är en
orsak. Intäkterna för miljötillsyn är något lägre än budget och beror på att viss timdebitering
inte kommer att ske. Stor del av timdebiteringen sker nov-dec .
Personalkostnaderna avviker från budget. Nya rekryteringar börjar senare än tänkt varför det
blir en positiv avvikelse.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Beräknad effekt 2019,
mnkr
Minskning utbildningar och
0,1 mnkr
inköp
SUMMA
0,1 mnkr
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Kommentar

Lantmäterinämnd
Grunduppdrag
Lantmäterinämndens grunduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom områdena
fastighetsbildning och fastighetsregistrering jämte därmed sammanhängande verksamheter.
Under inledningen av 2019 har lantmäterimyndigheten fullgjort grunduppdraget men inte
uppnått den effektivitetsnivå som år målsättningen för året. Den huvudsakliga anledningen till
att målet ännu inte är uppnått är att personalbrist under delar av 2018 påverkar den
genomsnittliga handläggningstiden negativt. Jämfört med föregående år går utvecklingen i en
positiv riktning då ärendebalansen sjunker och många äldre ärenden avslutas. Att många äldre
ärenden avslutas medför samtidigt att den genomsnittliga handläggningstiden blir lång. På sikt
kommer det dock innebära att effektivitetsmålets kortare handläggningstider kommer att
uppnås inom de närmsta åren.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr
Lantmäterinämnd

Budget
2019

Budget
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-3,7

-2,5

1,6

-1,5

-1,7

0,7

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 4,1 miljoner kronor för aktuell period. Detta
beror på intäkterna som kommer oregelbundet, beroende på när ärendena är klara.
Prognosen för 2019 uppskattas till 2,0 miljoner kronor. Prognosförbättringen på 2,0 från
delårsrapport 1 miljoner kronor beror i huvudsak på ökade intäkter med anledning av
konjunkturläget.
Några utmaningar/osäkerheter i prognos 2019:
– Med en delvis intäktsfinansierad budget finns det alltid en viss grad av osäkerhet.
Effekter av beslutade åtgärder
Åtgärd
Beräknad effekt 2019,
mnkr
Avvaktar rekrytering av
0,7 mnkr
vakanta tjänster
SUMMA
0,7 mnkr

Kommentar

Sjukfrånvaro
Sjukstatistiken visar att antalet sjukfrånvarotimmar fortsätter att ligga på en låg nivå, 2,84%.
Männen står för majoriteten av sjukfrånvarotimmarna. Inga tillbud eller arbetsskador har
hittills rapporterats till HR-strategen under året.
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Överförmyndarnämnden Mitt
Nämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam nämnd för Sundsvall, Timrå, Ånge och
Nordanstigs kommuner. Nämnden utövar tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap
och vissa förmyndarskapsärenden. Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte
själva kan tillvarata sina intressen. Nämnden har också en skyldighet att lämna statistik till
länsstyrelsen, utreda tingsrättens ansökningar om ställföreträdarskap vi föreläggande, erbjuda
utbildningar till ställföreträdare samt utreda behov av ställföreträdare och föreslå en lämplig
person för uppdraget.
Ekonomisk analys
Verksamhetens nettokostnad per nämnd,
mnkr
Överförmyndarnämnden Mitt

Budget
2019
-12,2

Budget
jan-aug
2019
-8,1

Utfall
jan-aug
2019
-7,8

Utfall
jan-aug
2018
-7,9

Prognos
2019
-12,2

Budget
avvikelse
0,2

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat på 0,3 miljoner kronor vilket är ett plus med
300 000 kronor mot budget till och med augusti. Prognosen för helåret motsvarar budget för
2019.

Valnämnd
Valnämnden har den 26 maj genomfört valet till Europaparlamentet och förtidsröstning
mellan 8-26 maj. Valnämnden har tilldelats skattemedel med 3,3 miljoner kronor 2019, varav
1,7 miljoner kronor är medel överförda från tidigare år. Totalt räknar valnämnden med ett
budgetöverskott på 1,4 miljoner kronor under 2019.
Personalkostnaderna, det vill säga politikerarvoden blir enligt prognosen lägre än budget, då
det inte blev aktuellt med arbetsgrupper i Europaparlamentsvalet samt behovet av
nämndssammanträden blev färre än tidigare beräkningar. Verksamhetens övriga kostnader, i
huvudsak köp av tjänster, blir enligt prognosen lägre än budget och en förklaring är att det
endast var åtta månader mellan valen med en valkansliorganisation samt avtalspartners som
var väl insatta i valprocesserna och där arbetet med de ständiga förbättringarna för ett bra
arbetsflöde börjar ge resultat.
När budgeten fastställdes fanns ännu ingen lösning för hur valkansliet skulle hantera de nya
lagkraven där bland annat insynsskydd för väljare blev ett krav. Flera kommuner ansåg att
lagändringen medförde att antalet röstmottagare skulle utökas men detta bedömdes inte som
nödvändigt i EU-valet då valkansliet fann andra lösningar som ansågs vara mer
kostnadseffektiva. Det goda samarbetet med Drakfastigheter i arbetet med framtagande och
bokning av vallokaler är även det en bidragande orsak till betydligt minskade kostnader.
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Valnämnd

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
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Budget
2019
-3,3

Budget
jan-aug
2019
-2,2

Utfall
jan-aug
2019
-1,2

Utfall
jan-aug
2018
0,9

Prognos
2019
-1,9

Budget
avvikelse
1,4

Kommunrevisionen
Kommunrevisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning följa upp och granska
kommunens verksamhet och ekonomi. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen består av sju
förtroendevalda revisorer.
Kommunrevisionen har tilldelats skattemedel med 3,1 miljoner kronor för 2019. Anslaget har
utökats med 0,3 miljoner kronor då det varit dubbla revisionsuppdrag under 2019. Det är den
avgående revisionen som haft till uppgift att granska årsredovisningen för 2018.
Revisorerna kommer att fullgöra sitt uppdrag 2019 inom tilldelad budget.

Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Kommunrevision

Budget
2019

Budget
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos
2019

Budget
avvikelse

-3,1

-2,1

-1,6

-0,6

-3,1

0,0

Tabell. Verksamhetens nettokostnad, mnkr
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Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB
Koncernen
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

112,6

117,9

108,6

9,3

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för koncernen uppgick till 112,6 miljoner
kronor för perioden, vilket var 25,9 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet för koncernen
prognostiseras bli 117,9 miljoner kronor för 2019, vilket är 9,3 miljoner kronor bättre än
budget. Främsta förklaringarna till den prognostiserade resultatförbättringen jämfört med
budget är Mitthem (8,5 miljoner kronor) samt Korsta Oljelager (7,4 miljoner kronor). Ett ökat
värde på Mitthems fastighetsinnehav prognostiseras förbättra resultatet med 5,9 miljoner
kronor. Korsta Oljelager förväntas uppvisa ett starkt resultat tack vare högre
uthyrningsintäkter. Näringslivsbolaget i Sundsvall prognostiserar ett resultat om -8,6 miljoner
kronor för helåret 2019, vilket är 8,4 miljoner kronor sämre än budget. Främsta förklaringen
till den prognostiserade resultatförsämringen är konsekvenserna för bolaget av de så kallade
visselblåsningar som inkom till kommunen och hanteringen som följde av dessa.
Koncernen prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 875,6 miljoner kronor
under 2019. Det är en ökning med 44,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2019.
Största avvikelsen planerar SKIFU (34,4 miljoner kronor). Förklaring till avvikelsen är främst
att SKIFU beslutat investera i en tillbyggnad och nybyggnad på fastigheten Sköle, i Matfors
med 35,0 miljoner kronor under 2019, som inte var budgeterad. Totalt uppgår investeringen
till 110,0 miljoner kronor.
Medarbetare
Medarbetarenkäten som genomfördes 2019 besvarades av 96 procent (94 procent år 2017) av
medarbetarna. Utfallet mäts på en 100-gradig skala. Medarbetarna upplevde ett stort
engagemang, 79 (78), och att de har bra förutsättningar, 77 (75), vilket är en grund för att
koncernen ska kunna vara framgångsrik. Båda målen (75) för koncernen infriades. Trivseln
upplevdes som fortsatt mycket hög, 84 (84). Frågorna besvarades till 35 procent (34 procent)
av kvinnor och 65 procent (66 procent) av män. Någon väsentlig skillnad i utfallet mellan
könen fanns inte. Kvinnorna upplevelse av engagemang var 79 (80) och förutsättningar 76
(77). Trivseln var lika hög bland kvinnor som män.
Sjukfrånvaron var under januari – augusti 2019 3,5 procent, vilket var bättre än utfallet för
helåret 2018 (3,8 procent), och uppnådde målet (3,5 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor (4,2
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procent) var sämre än för män (3,2 procent) men skillnaden mellan könen fortsätter att
minska.
Samtliga bolag i koncernen arbetar med att förbättra/behålla nivån avseende medarbetarnas
upplevelse av engagemang, förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter samt sjukfrånvaro.
Kontinuerligt arbete bedrivs också för att uppnå jämställdhet som är en av
kommunkoncernens uttalade mål.
Väsentliga händelser
Den 25 mars 2019 arbetsbefriades samtliga tre chefer vid Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.
Detta efter att ett antal s.k. visselblåsningar inkommit till kommunen i början av februari 2019
och en utredning påbörjats av kommunstyrelsekontoret. Den 26 juni 2019 kom bolaget
överens med VD om att denne lämnar bolaget. Sedan VD arbetsbefriades den 25 mars har det
operativa ansvaret för bolaget åvilat verksamhetsansvarig/vVD/Tf. VD, en roll som innehavts
av tre olika personer.
På koncernövergripande nivå har därutöver inte några väsentliga händelser inträffat under
perioden.
Moderbolaget
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-9,9

26,3

24,5

1,9

Främsta förklaringen till den prognostiserade resultatförbättringen mot budget är lägre
finansiella kostnader (2,2 miljoner kronor).
Väsentliga händelser
Bolaget genomför kommunkoncernens gemensamma sponsring avseende elitidrotter och
evenemang. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 27 maj 2019 om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att flytta sponsringsuppdraget från Stadsbacken till
kommunstyrelsen.
Stadsbacken följer kontinuerligt upp hur motparterna uppfyller sina åtaganden enligt ingångna
avtal med syfte att säkerställa att kostnaderna för sponsringen bidrar till kommunövergripande
mål som t.ex. hållbarhet. Vid förekommande fall kvittar också Stadsbacken kommunens
fordringar mot Stadsbackens utbetalningar i de fall motparten har förfallna skulder till
kommunen. Flera av kommunens elitföreningar har en fortsatt utmanande ekonomisk
situation och det är viktigt att föreningarna anpassar sin kostnadsmassa till sina intäkter för att
uppnå en verksamhet i långsiktig balans och därmed ha möjlighet att ingå sponsringsavtal
med Stadsbacken.
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Sundsvall Logistikpark AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-1,6

-2,6

-2,8

0,2

Resultatförbättringen beror främst på något lägre marknadsföringskostnader.
Väsentliga händelser
Den 28-30 augusti 2018 hölls en förhandling i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) rörande
bolagets ansökan om miljötillstånd. Dom i målet meddelades den 14 december och innebär att
MÖD beviljar bolaget miljötillstånd och därmed fastställer tidigare beslut av Mark- och
miljödomstolen. Domen överklagades därefter till Högsta domstolen (HD). HD meddelade
2019-07-10 att prövningstillstånd ej beviljas och därmed fastställs Mark och miljö
överdomstolens beslut, vilket innebär att bolaget har ett lagakraftvunnet miljötillstånd. I och
med detta är de grundläggande förutsättningarna för investeringen klara och slutgiltigt
investeringsbeslut kan tas.
Bolaget har 2019-08-22 lämnat in ansökan till Naturvårdsverket avseende bidrag från
”Klimatklivet”. Ansökt belopp uppgår till 15 miljoner EUR. Bolaget ansökte om motsvarande
bidrag 2018-05-16. Ansökan stoppades p.g.a. att 2019 års statsbudget inte innehöll några
medel till Klimatklivet. Riksdagen beslutade 2019-06-18 att det återigen är möjligt att söka
stöd för klimat-investeringar. Anslaget för klimatinvesteringar uppgår till 1,5 miljarder
kronor. Besked om ansökt belopp beviljas förväntas erhållas före årsskiftet.
Trafikverket har meddelat att, p.g.a. av förväntad överklagan, är det troligt att järnvägen i
Maland kommer att vara klar hösten 2023 (tidigare 2022). Kombiterminalens öppnande
kräver att de nya spåren är klara vilket innebär att driftstarten förflyttas 1 år framåt till år
2023.
Mitthem AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
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Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

34,1

45,0

36,5

8,5

Främsta orsaken till prognostiserad resultatförbättring är ökat värde på Mitthems fastigheter
och därmed återförs tidigare nedskrivningar med 5,9 miljoner kronor som förbättrar resultatet
lika mycket.
Totalt har intäkterna justerats upp med 4,4 Mkr miljoner kronor mot MRP. Denna post
innefattar en justering efter verklig hyreshöjning med 1,05 procent från budgeterade 0,65
procent vilket ger en höjning på 3,1 miljoner kronor mot MRP. Dessutom har bruttohyrorna
höjts upp i och med genomförda underhållsåtgärder.
Dessvärre har bolaget fler vakanser och förväntade vakanser varför posten för hyresbortfall
höjts med 0,2 miljoner kronor. Man märker nu en tendens på marknaden där efterfrågan inte
är lika hög och uthyrningen av lägenheter tar längre tid även om det hämtat sig lite den
senaste tiden. Mitthem har även upplevt fler uppsägningar av de tecknade kontrakten på
Byhöjden 1 än vid tidigare nyproduktionsprojekt. Därutöver har hyresrabatterna höjts med 0,7
miljoner kronor vilket beror på fler rabatter i och med de underhållsåtgärder som färdigställts.
Underhåll och reparationer har i prognosen höjts med 4,2 miljoner kronor, vilket beror på
ökade kostnader för löpande underhåll, 2,9 miljoner kronor. Underhållsbehovet är fortsatt
stort och man ser nu ett behov av flera hissbyten bland annat. Därutöver har posten för
reparationer och skador höjts med 1,7 miljoner kronor vilket främst beror på eftersatt
underhåll i fastigheter men även på en ökad omflyttning.
Personalkostnaderna har justerats ned med 2,0 Mkr vilket beror att bolaget valt att inte ersätta
två medarbetare som slutat men även att några medarbetare gått ned i tid och att man haft en
del sjukskrivningar. Ändrade planer i och med kommunens spartider spelar också in i
kostnadssänkningen.
Verksamhet
Vakansgraden för Mitthems vanliga lägenheter är fortsatt låg, nivån är idag 0,12 procent (6
lägenheter). Mitthem ser dock en minskad efterfrågan på lägenheter, vilket märks på att
antalet sökande till varje lägenhet minskat och att vissa lägenheter tar längre tid att hyra ut.
Den minskade efterfrågan syns främst på studentbostadssidan. Mitthem har genom
omvandling av ett trapphus i Nacksta och försäljning av 63 lgh i Fagerdal kunnat begränsa
hyresbortfallet på studentsidan och vakansgraden för studentlägenheter är idag 4,17 procent
(33 lägenheter). Bolaget ser nu över möjligheten att göra om ytterligare ett trapphus på
Nackstavägen till vanliga lägenheter vilket ska diskuteras i styrelsen i september.
För att arbeta proaktivt och flexibelt hyr bolaget nu, efter det att de campusstuderande fått
möjlighet att få en lägenhet, även ut studentlägenheter till distansstuderande vid
Mittuniversitetet. I början av året beslutades att också hyra ut lägenheter på korttidskontrakt,
s.k. tillfälliga kontrakt vilket har inneburit cirka 0,2 miljoner kronor högre hyresintäkter under
sommaren.
Antal intresseanmälningar är nu 17 554 vilket är ca 800 fler än i början av året. Ca 28 procent
av de som gjort en intresseanmälan varit aktiva det senaste halvåret. Kötiden har sjunkit från
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5,3 år i början av 2018 till 4,5 år idag. Ca 17 procent av alla inflyttare har nyttjat
arbetsprioriteten där de automatiskt får fyra års kötid.
Uthyrningen av 88 lägenheter på Byhöjden med inflyttning december 2019 pågår och
samtliga lägenheter är nu, trots ca 20 uppsägningar sedan uthyrningens start, uthyrda.
Väsentliga händelser
I augusti fattades beslut om ytterligare nyproduktion: 132 lägenheter i Byhöjden (etapp 2) och
30 lägenheter i Njurundabommen.
Sundsvall Vatten AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-9,5

-9,3

-0,2

-2,6

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -2,6 miljoner kronor för perioden,
vilket var 3,6 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet prognostiseras till -9,5 miljoner
kronor för 2019, vilket är 0,2 miljoner kronor sämre än budget. Det förbättrade resultatet för
perioden är främst relaterat till lägre driftkostnader på 4,1 miljoner kronor på grund av
säsongsvariation i de underhållsinsatser som sker under året. Därutöver har kostnaderna från
MSVA minskat under perioden, till följd av personalvakanser och senarelagda rekryteringar.
För helåret har kostnader ökat i form av högre elpriser (2,4 miljoner kronor), förstudie och
upphandling av nytt digitalt anläggningssystem (2,1 miljoner kronor) samt en översyn att
bolaget följer redovisningsreglerna för interntid i investeringsprojekt (4,6 miljoner kronor).
Investeringarna minskar dock lika mycket. För att möta dessa kostnadsökningar har bolaget
gjort medvetna driftskostnadsbesparingar så långt som möjligt på motsvarande 2,4 miljoner
kronor. Besparingarna består bland annat av färre vattenmätarbyten och minskade
konsultinsatser. Även minskade kapitalkostnader på 1,5 miljoner kronor påverkar
helårsprognosen positivt. Den största resultatförbättringen är relaterat till
kostnadsneddragningar i MSVA där man noga överväger resor och utbildningar, samt har
arbetat med att senarelägga ersättningsrekryteringar.
Intäktsprognosen har höjts något till följd av EU-bidrag för en läkemedelsstudie vid
Tivoliverket samt entreprenadintäkter medan taxeintäkterna justerats ned cirka 2 mnkr på
grund av lägre vattenförbrukning från främst industrier.
Verksamhet
Sundsvall Vatten producerar och distribuerar dricksvatten till nära 90 000 människor, samt
omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Sundsvalls kommun är cirka 90 procent av
invånarna anslutna till Sundsvall Vattens anläggningar.
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VA-verksamheten finansieras till cirka 95 procent av brukningsavgifter, och resterande del
med intäkter från anläggningstaxan och övriga intäkter.
Bolagets målsättning är att arbeta för en effektiv verksamhet med rimliga taxor.
Brukningstaxan för VA är uppdelad på fast och rörlig avgift och ska stimulera till minskad
användning av våra gemensamma vattenresurser.
En översyn av VA-taxan har lett fram till ett förslag till ny konstruktion med syftet att få en
långsiktigt hållbar och förenklad taxa som är skälig, rättvis och transparent, och där avgiften
för dagvatten motsvarar våra kostnader. Förslaget är godkänt av Sundsvall Vattens och
Stadsbackens styrelser. Ärendet kommer att behandlas av Kommunfullmäktige den 30
september.
Väsentliga händelser
SVAB har det senaste året medverkat i Sundsvalls kommuns arbete med revidering av VAplanen, en remissversion blev färdig i juni 2019.
Flera stora ledningsarbeten pågår i kommunen:





VA-ledningsomläggning i samband med triangelspåret från Birsta till Sundsvalls
Hamn
Omläggningen av huvudinloppet samt vattenmatningen till Fillans
avloppsreningsverk, som är i slutfasen.
Ringen (reservvattenförsörjning) sträcka 4, etapp 6 är slutförd,
vilket innebär att huvudvattenledningen är färdigställd från Nolby vattenverk, genom
Nolby, till väg 562 (gamla E4).
Omläggning av Tivoli avloppsreningsverks utloppsledning är startad och sträckan
mellan Heffnersallé och hamnen är klar. Sjöledningen kommer att svetsas på land och
beräknas att anläggas i oktober till november. Sträckan mellan Heffnersallé och Tivoli
avloppsreningsverk är beroende av andra beslut men förväntas anläggas under 2020.

Tivoli avloppsreningsverk överskred under det första kvartalet gränsvärdet för BOD och totalfosfor. Åtalsanmälan lämnades in av Miljökontoret, men åtalet lades ner. Sedan juni går
Tivoli avloppsreningsverk stabilt igen och har inga problem med utgående värden.
I projektet Njurundakusten har man påbörjat ett arbete med att söka nytt tillstånd för Essviks
avloppsreningsverk. I tillståndsansökan tas höjd för att kunna ansluta även Berga/Ållerviken,
Björkön, inre Björköfjärden och Skatans avloppsreningsverk. En vägvalsutredning för
Bredsand har också påbörjats, för att se över om spillvatten från Bredsand ska ledas till
Essviks avloppsreningsverk även i fortsättningen eller om flödet ska vändas mot
Tivolis avloppsreningsverk.
SKIFU har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för arbeten vid
Sundsvalls resecentrum. I arbetet blir SVAB en viktig part eftersom ombyggnationen av
stationshuset kommer att påverka och kräva åtgärder på den huvudspillvattenledning som
ligger under byggnaden.
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Reko Sundsvall AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-2,9

-6,7

-6,8

0,1

Resultatet prognostiseras i linje med budget. Under perioden har bolaget haft lägre
driftkostnader och till viss del lägre intäkter jämfört med budget och det ger ett resultat före
skatt och bokslutsdispositioner på minus 2,9 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor
bättre än budget. Periodens resultat påverkas av säsongsvariation med mindre mängd
insamlat avfall jämfört med avfallsverksamhetens högsäsong under maj till oktober. Intäkter
och kostnader förväntas komma ikapp budget och prognos under kvarstående period inför
årsslutet.
Helårsresultatet prognostiseras till ett underskott på 6,7 miljoner kronor vilket 0,1 miljoner
kronor bättre än budget relaterat till besparingar inom MSVA. Underskottet är en medveten
undertaxering för att tidigare års överskott ska återföras till avfallskunderna. Underskottet
kommer att redovisas under övriga intäkter.
Verksamhet
Eftersom bolaget bedriver en monopolverksamhet finns ingen egentlig marknadsrisk.
Verksamheten finansieras helt och hållet av brukningsavgifter. Bolagets målsättning är att
arbeta för en effektiv verksamhet med rimliga taxor. Brukningstaxan för avfall och
återvinning är uppdelad på fast och rörlig avgift och ska stimulera till minskad användning av
våra gemensamma resurser.
Ny lagstiftning gällande bostadsnära sortering träder i kraft från och med den 1 januari 2021.
Lagen innebär kraftigt förenklat att producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem ska
samla in förpackningar och retur-papper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter.
Avfall Sverige har under perioden valt att lämna ett samarbete med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI), eftersom skiljelinjerna var för stora. Naturvårdsverket har
publicerat en vägledning för hur förordningen ska tolkas och FTI ska lämna ett förslag på
insamlingssystem för Sundsvalls kommun under hösten.
Sundsvall Energi AB
Ekonomi
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

98,0

93,4

4,5

74,5
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Den prognostiserade resultatförbättringen för koncernen består främst av ökad vinst i
dotterföretagen Korsta Oljelager (7,4 miljoner kronor) och ServaNet (2,1 miljoner kronor)
som överväger mindre resultattapp för övriga bolag i koncernen.
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

45,1

45,6

46,2

-0,5

I prognosen ingår en utdelning med 3,0 miljoner kronor från Korsta Oljelager, vilken inte
ingick i budgeten. Justerat med den posten beräknas resultatet bli 3,5 miljoner kronor sämre
än budget för 2019.
Årets åtta första månader var ackumulerat 2,9 procent varmare jämfört mot den utetemperatur
som bolaget budgeterat för. Energileveransen sjönk med 2 procent, vilket ej motsvarade
förändringen av utetemperaturen. Detta tyder på att bolagets leveranser stiger om man bortser
från den högre utetemperaturen.
En stark början av året följs av en period med stora kostnader för reparation och underhåll på
nät- och produktionsanläggningar samtidigt som värmeleveranserna sjunker i takt med att
utetemperaturen stiger. Årets sista månader vänder resultatet åter uppåt.
Värmeintäkterna var i paritet med budget, detta trots att fjärrvärmeintäkterna var 2 miljoner
kronor under budget till följd av högre utetemperatur än budgeterat.
Elhandelsintäkterna var 18 miljoner kronor högre än budget och 29 miljoner kronor högre i
prognosen, vilket beror på högre elmarknadspriser än budgeterat samt på en kraftigt ökad
volym kopplad till två vunna Kundkraftsauktioner.
Återvinningsintäkterna var 4 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Anledningen var att
bolaget prioriterat lagerminskning på Blåberget på bekostnad av en bibehållen intäktsnivå.
Prognosen har samma intäktstapp som i bokslutet, vilket innebär att intäkterna ligger i paritet
med budget resterande del av året.
Verksamhet
Som ett led i att verka för att de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna
ska minska anordnade bolaget tillsammans med KFUM Sundsvall Basket ett
basketevenemang på Stora Torget under juli-augusti. Arrangemanget var ett samarbete
tillsammans med fritidsgårdar i Nacksta, Bredsand och Ljustadalen med mål att locka fler
barn och unga till idrott. Sponsringsavtalet innefattade ett belopp på 50 000 kr.
Väsentliga händelser
Förutom de viktiga händelser som redogjorts för perioden januari till april som redogjorts för i
kommunens första delårsrapport, redogör bolaget för följande.
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Konsumentverket genomförde i juli en granskning av bolagets avtalsvillkor för försäljning av
el till konsument. Bland annat kritiseras uppsägningstid för avtalsformen ”rörligt elpris
uppsägningstid 12 månader” samt prisinformation på sundsvallenergi.se. Avtalsvillkor som
konsumenten erbjuds ska vara skäliga och följa de lagar och regler som finns samt att
villkoren inte ska gynna bolaget på bekostnad av konsumenten. Vad det gäller den
ifrågavarande avtalsformen som Sundsvall Energi erbjuder, hävdar bolaget att det varken är
vilseledande eller utformad på ett sådant sätt att den kan uppfattas som oklar, då det av
avtalsformen i sig framgår hur lång uppsägningstiden är. Bolaget har lämnat ett yttrande i
ärendet där bolaget står fast vid uppsägningstiden för det aktuella avtalet.
I augusti upprättades en polisanmälan enligt Miljöbalken (1998:808). Anmälan riktades mot
en privatperson för nedskräpning utanför grinden vid Blåbergets avfallsanläggning.
I samband med ett oplanerat driftstopp av avfallsbränslepannan vid Korstaverket överskreds
gränsvärdena för utsläpp. Ett oplanerat stopp av avfallsbränslepannan leder till en sämre
förbränning och kortvariga förhöjda värden av totalt organiskt kol (TOC), värdena återgår
sedan till det normala. Enligt anmälningsplikt rapporterade vi detta till Länsstyrelsen som nu
kommer att upprätta en polisanmälan. Orsaken till överskridandet var den mänskliga faktorn.
Korsta Oljelager AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

4,8

8,4

1,0

7,4

Resultatförbättringen beror på högre hyresintäkter. Oljebergrummen har hyrts ut till under
hela 2019 till externa hyresgäster och bolaget har intäkter som är kopplade till uthyrningen för
hela 2019. Hyresgästerna har inte lagrat någon olja i bergrummen utan intäkterna består
endast av optionsintäkter för oljeinlagring.
Avsättning för framtida avveckling av oljebergrummen slutfördes under 2017 och
avsättningen uppgår till 20,0 miljoner kronor.
Sundsvall Elnät AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
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Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

16,5

30,1

31,5

-1,4

Resultatet prognostiseras till 30,1 miljoner kronor för 2019, vilket är 1,4 miljoner kronor
sämre än budgeterat. Främsta förklaringen är ökade personalkostnader (5,4 miljoner kronor)
som inte fullt ut kompenseras av högre intäkter eller lägre andra kostnader.
Verksamhet
Beslutet om nordisk slutkundsmarknad har skjutits framåt, men kommer förmodligen att
genomföras någon gång efter 2023. Tanken är att elförsäljningsbolagen ska vara de som har i
stort sett alla kundkontakter och tar därmed över elnätsbolagens relationer till elkunderna.
Regeringen har gett Svenska kraftnät uppdraget att införa en så kallad Elmarknadshubb, som
innebär en central informationshantering i samband med att marknaden blir elhandlarcentrisk.
Elmarknadshubben kommer när den införs att bli navet för all information på den svenska
elmarknaden. Elmarknadshubben kommer att innehålla information om bland annat
mätpunkter, mätvärden, nätavgifter och kunder. Exempel på processer som hubben ska stödja
är inflyttning och utflyttning på en elanläggning, byte av elhandelsföretag och fakturering av
förbrukad el.
Tillsammans med Sundsvall Energi och ServaNet har en koncernledningsgrupp tillsatts.
Syftet med koncernledningsgruppen är att inrätta koncerngemensamma funktioner i syfte att
effektivisera koncernens interna arbete eller att öka leveranskvalitén till kunder, att initiera
och driva koncerngemensamma affärsutvecklingsprojekt samt följa ”Energikoncernens”
långsiktiga ekonomiska och affärsmässiga utveckling.
Sundsvall Elnät har via Elinorr tillsammans med andra elnätsbolag i regionen upphandlat nya
elmätare för att klara myndigheternas framtida krav, exempelvis funktionskrav på elmätare
och införande av elmarknadshubben. Installation av nya mätare kommer att påbörjas under
innevarande år.
Den stora nybyggnationstakten av hyreshus och till viss del också villor resulterar till en
ökning av antalet kunder.
ServaNet AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

3,1

4,9

2,8

2,1

Resultatet prognostiseras till 4,9 mnkr för 2019, vilket är 2,1 mnkr bättre än budgeterat. De
löpande intäkterna är över förväntan då bolaget lyckades ansluta långt fler kunder under slutet
av 2018 än vad som prognostiserades vid budgettillfället. De löpande kostnaderna ligger i
nivå med förväntningarna. Prognosen på antalet anslutningar är färre än den i budgeten, då
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fler än förväntat anslöts 2018. Resultatmässigt kompenseras det dock av högre återkommande
nätintäkter än vad som budgeteras.
Verksamhet
Marknaden utvecklas över förväntan med en kraftig efterfrågan i samtliga områden där
bolaget är verksamt. På sina håll är konkurrensen om kunderna hård medan det på andra håll
verkar som att vissa aktörer kommer att avveckla sina åtaganden och där kunderna istället
kommer över till ServaNet.
Flera ställen där bolaget är verksamt har nu en god anslutningsgrad. De flesta områden som
återstår går inte att bygga på kommersiell grund. Det innebär att många av de återstående
anslutningarna kommer att vara dyra att bygga.
Under 2018 påverkades verksamheten påtagligt av två faktorer som till stor del är utom
bolagets kontroll, dels mycket långa handläggningstider hos Trafikverket för att erhålla
grävtillstånd, dels en entreprenörsmarknad som visar tecken på överhettning med svalt
intresse att lämna anbud på flera förfrågningar samt kraftigt uppdrivna priser jämfört med
nivån för några år sedan. Dessa faktorer kvarstår under 2019. Trots att Trafikverket rekryterat
ny personal har handläggningstiderna inte minskat och entreprenadmarknaden är fortsatt
ansträngd då flera stora entreprenadbolag upphört med verksamheten i regionen eller gått i
konkurs.
SKIFU AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

24,4

22,1

2,2

21,0

Resultat prognostiseras till 24,4 miljoner kronor för 2019, vilket är 2,2 miljoner kronor bättre
än budgeterat. Den prognostiserade resultatförbättringen beror främst på avyttrade fastigheter
och lägre räntekostnader (3,4 miljoner kronor).
Verksamhet
SKIFU äger 22 fastigheter med ca 127 000 kvm lokalyta. Vakansgraden uppgår till 4,9 % av
lokalytan och 2,1 % beräknat på hyresintäkter. Huvuddelen av de vakanta ytorna finns i
fastigheten Rävsund 1:338 på Essvik. Det finns ett intresse för lokaler i området och
förhoppningen är få huvuddelen uthyrd under 2019.
Väsentliga händelser
Under perioden har två fastigheter avyttrats, fastigheterna Laboratoriet 4 (Squashhallen) och
Sjukhuset 2 (Ryggis). Vid avyttring av fastigheterna genererades en mindre ännu ej definitiv
reavinst.
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Under perioden har SKIFU förvärvat Linjegods byggnad på Kolvägen, byggnaden
förvärvades med tomträtt på fastigheten Rosenborg 3.
Två större byggprojekt, Sundsvalls resecentrum och utbyggnad för att rymma nya
produktionslinjer för DNA-baserade läkemedel påbörjas under augusti/september.
Sundsvalls Hamn AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

0,0

0,1

1,5

0,1

Resultatet prognostiseras i linje med budget.
Väsentliga händelser
Arbetet med att förstärka Tunadalskajen startade augusti/september 2019 och beräknas vara
klart december 2019.
Uppdatering av avtal mot SCA och Imerys.
Sundsvall Oljehamn AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

3,7

4,5

4,6

-0,1

Resultatet prognostiseras med en marginell försämring mot budget.
Verksamhet
Marknadsförutsättningarna för planperioden ser goda ut för hamnen.
Mängden biobränslen ökar på bekostnad av fossila bränslen, vilket gör att det totala
genomslaget över kaj inte förändras nämnvärt.
Väsentliga händelser
På Mokajen finns det ett stort behov av renovering/nybyggnad då kajen är i dåligt skick. Vid
tilläggning av Cementas fartyg skadades en dykdalb allvarligt så att reparationen som nu
utförs får ses som tillfällig.
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Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

2,5

-8,6

-0,2

-8,4

Resultatet för 2019 prognostiseras till -8,6 miljoner kronor för helåret 2019, vilket är 8,4
miljoner kronor sämre än budget. Främsta förklaringen till den prognostiserade
resultatförsämringen är konsekvenserna för bolaget av de s.k. visselblåsningar som inkom till
kommunen och hanteringen som följde av dessa. Bolaget bedömer att resultatet för 2019
belastas av överenskommelser med tidigare anställda (4,5 miljoner kronor), utredning av de så
kallade visseblåsningarna (0,8 miljoner kronor), tillförordnad VD/vice VD (0,8 miljoner
kronor), HR-stöd för medarbetarna (0,7 miljoner kronor), rekrytering av nya anställda (0,7
miljoner kronor) och övriga kostnader (0,9 miljoner kronor) som mestadels avser kostnader
till kommunen.
Väsentliga händelser
Måndag den 25 mars arbetsbefriades samtliga tre chefer på Näringslivsbolaget efter
visselblåsarärenden. Två av dessa chefer har avslutat sina anställningar efter den processen,
den tredje kom tillbaka i tjänst först 16 augusti 2019. Bolaget har dessutom varit föremål för
en omfattande journalistisk bevakning ända sedan den 9 januari 2019, en bevakning som
fortfarande pågår. Det här innebär att verksamheten på bolaget har påverkats, beslut som rör
framtiden har lagts på is och bolaget har haft svårt att fullgöra sitt uppdrag på ett optimalt sätt.
Ett flertal medarbetare har varit, och är, sjukskrivna på hel- eller deltid som en direkt
konsekvens av situationen i bolaget. Sammanlagt landar bolagets totala kostnader för att
hantera turbulensen på 8,6 miljoner kronor, plus uppskattningsvis ett 40-procentigt
produktionsbortfall.
Bolaget har projektlett arbetet med SM-veckan – vinter 2019, som genomfördes 28 januari till
3 februari. Evenemanget överträffade målen, den turistekonomiska omsättningen uppgick till
33 miljoner kronor, och SM-veckan nämndes i nästan 3 000 artiklar. SM-veckan gjorde ett
visst, men förväntat underskott. Det är ännu inte helt klart hur stort underskottet blev.
I mitten av februari 2019 genomfördes historiens första renodlade skidkryssning i samarbete
med Birka Cruises. Ca 800 personer fanns med på kryssningen som gick från Stockholm,
kryssningen fick bättre betyg vad gäller NKI än någon annan kryssning som Birka Cruises
genomfört. Projektet är viktigt för Sundsvalls status som en framtida vinterdestination.
I augusti och september 2019 genomförde rederiet AIDAaura två kryssningar där Sundsvall
var en besöksdestination. Sammanlagt anlände 2 600 tyska turister till Sundsvall. Betyg för
värdskap och mottagande har varit mycket gott från turister och rederiansvariga. Bolaget har
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ansvarat för besöken, anordnat och genomfört utflykter till olika mål, flera butiker och caféer
har angett att omsättningen har varit mycket god dessa dagar. Nästa år förväntas sex
sommarkryssningar komma till Sundsvall.
Tillsammans med Coompanion genomförs en lokalekonomisk analys för våra kommundelar
Matfors, Njurunda, Alnö, Stöde och Indal-Liden. Fokus ligger på näringslivsutveckling och
att identifiera och utveckla besöksanledningar. En handlingsplan för entreprenörskap i
landsbygden ska tas fram.
NSAB har under årets första månader bidragit till att ytterligare tre företag etablerat sig i
Sundsvall. Det handlar om Webstep, ett IT-företag där slutmålet är 20-25 anställda. Även
MAQS advokatbyrå finns nu i Sundsvall med fyra anställda, men med ett mål på 10 anställda.
EKO, ett företag inom handeln har etablerat sig. Målet är att utveckla handelsområdet i Birsta,
företaget kommer att ha ett trettiotal anställda.
Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits för företagare inom besöksnäringen har introducerats
för tio företag som har deltagit vid en första träff den 14 mars.
En strategi för socialt företagande har tagits fram. Förslaget ligger ute på remiss hos två
kommunala nämnder och ska besvaras senast 30 september. Ett möte med ett trettiotal
deltagare har hållits under rubriken ”Hållbart och utvecklande Västernorrland”.

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

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

0,3

-16,3

-16,2

-0,1

Resultatet exklusive nedskrivning av aktier i dotterföretag (16,5 mnkr) prognostiseras att
nästan bli i linje med budget.
Verksamhet
 Fortsatt arbete för att se över möjligheterna att överlåta driften av flygplatsens
reningsverk
 Arbetar för uthyrning av konsthallen
 Utveckling av markområdet i anslutning till flygplatsen
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Midlanda Flygplats AB
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-8,2

-16,5

-16,2

-0,3

Den prognostiserade resultatförsämringen är framförallt kopplad till en drastiskt försämrad
trafikutveckling med minskade passagerarvolymer. Minskade passagerarvolymer påverkar
trafikintäkter och bilparkering, restaurang med mera negativt. Att resultatförsämringen inte
blir än mer kännbar beror dels på att intäkterna för både utbildning och uthyrningsverksamhet
bedöms gå bättre än budget. Det beror även på att kostnaderna för nytt miljötillstånd bedöms
bli lägre än budgeterat då projektet är något försenat. Även kostnader för el och
banavisningsmedel bedöms bli lägre än budgeterat. Personal och kapitalkostnader bedöms bli
lägre än budgeterat. Att kostnaderna för personalkostnaderna prognostiseras bli betydligt lägre
jämfört med 2018 beror på något färre anställda och att det inte förkommer nattarbete i
samma omfattning sedan posttrafiken försvann. Den tuffa vintern 2018 krävde också en hög
arbetsbelastning för personalen med mycket övertid.
Väsentliga händelser
Passagerarflödet har minskat kraftigt under 2019 som en följd av en ökad miljövetenhet och
miljödebatt.
SAS slutar att köpa catering från restaurangerna ute på flygplatserna i Sverige. SAS
centraliserar denna funktion till Arlanda.
Amapola flyttar sin verksamhet för flygplansunderhåll från Skurup i Malmö upp till Sundsvall
Timrå Airport. Detta kommer att generera högre hyresintäkter på hangaren, samt skapa cirka
fyra nya arbetstillfällen i regionen.
En svag krona kan komma att påverka volymen för charter kommande år då det blir dyrare att
åka utomlands. Flygbränsle, boenden och utflykter blir dyrare.
go TO Nordics väljer att pröva långweekendcharter från Sundsvall Timrå Airport.
Flygplatsen ingår i projektet Gröna Flygplatser tillsammans med SRF och Trafikverket.
Digitaliseringsprojekten fortsätter. Nu har ”Bag Drops” självincheckningssystem installerats.
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Övriga bolag
Norra Kajen Exploatering AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en planerad och strukturerad omdaning av
Norra Kajen-området utveckla detsamma till Norrlands mest intressanta bebyggelseområde
och därigenom bidra till att utveckla Sundsvall till en mer attraktiv stad. Området skall
utvecklas i linje med kommunens målsättning för stadens utveckling vilken fastslagits i
”Stadsvision Sundsvall”.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-3,7

0,8

0,0

0,8

Verksamheten har två inriktningar, dels att hyra ut och förvalta det fastighetsbestånd som
bolaget äger och dels att planera för en omdaning av hela området till ett strandnära bostadsoch verksamhetsområde där staden successivt utvidgas från centrum.
Prognosen för rörelseresultatet för bolagets fastighetsförvaltning för helåret 2019 är ca -2,6
miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på att en hyresgäst blivit utlöst i förtid från
hyres/arrendeavtal. Alla lokaler är fullt uthyrda för närvarande.
Projektet omdaning av Norra kajen fortlöper. Nio kvarter av totalt 14 har hittills sålts och
betalats av köparna. Avtal har skrivits med köpare av ytterligare tre kvarter. Förfrågningar
finns på resterande två kvarter där upprättande av avtalsförslag pågår.
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en stor del av kajbyggnationer, gator och parker i
gällande detaljplan samt kajen i kommande detaljplan 1A vid Beijer Byggs anläggning.
Byggnaderna på Beijer tomten är nu rivna och saneringsarbetet är inlett.
Mittsverigevatten, Sundsvalls Energi och Sundsvalls Elnät har investerat i ledningar som kan
försörja samtliga kvarter i detaljplan 1B. Dock så kvarstår visst arbete hos Sundsvalls Elnät i
samband med byggnationen av Kvarter 8.
Investeringar
De investeringar som bolaget har framför sig i detaljplan 1B är dels att sanera marken för
kvarter 8- 14, finansiera kommunens satsningar på allmän platsmark i området enligt
exploateringsavtalet, och dels att hyresgästanpassa lokaler för eventuella nya hyresgäster.
De förberedande åtgärderna inom detaljplanområde 1A är påbörjade och kommer att fortgå
under 2019 och 2020.
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Norra Kajen skall enligt exploateringsavtal med kommunen betala kommunens investeringar
på allmän platsmark som genomförs av stadsbyggnadskontoret.
Utveckling och utmaningar
Bolaget har utvecklats från att försörja sig på sina hyresinkomster till att vara beroende av att
sälja mark för byggnation, vilket är enligt planen. Prissättningen av de senast tecknade avtalen
indikerar att bolaget ska kunna uppnå ett nollresultat på sikt.
En risk finns att de företag som nu säljer bostadsrätter får problem då utbudet är stort i
Sundsvall och flera nya aktörer är på väg in i andra lägen än på norra kajen. I dagsläget är
flertalet av de förfrågningar om byggrätter, som kommer in till Bolaget, inriktade på
byggnation av hyresrätter.
De problem som under 2018 konstaterades i fastigheten Skönsberg 1:4 (Ahlsell-huset) är nu
åtgärdade. Medarbetare i de kommunala verksamheterna i fastigheten upplevde stora obehag
och risker har identifierats i arbetsmiljön. Den åtgärdsplan som togs fram har följts. Nu
återstår det att slutföra diverse anpassningsåtgärder som beställts av de kommunala
verksamheterna som hyr lokaler i fastigheten.

Scenkonst i Västernorrland AB
Ändamålet med bolaget är att med allmännyttigt syfte och inom ramen för den kommunala
kompetensen bedriva och organisera professionell verksamhet inom musik-, teater-, dans- och
filmkonstområdet, genom att producera, förmedla, främja och utveckla verksamheten och
annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell verksamhet.
Region Västernorrland äger 60 procent och Sundsvalls kommun 40 procent av bolaget.
Ekonomi
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2019-08-31

2019

2019

Prognos

-1,0

-0,8

-0,2

1,5

Bolaget visar ett resultat på 1,5 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet på -0,5
miljoner kronor per 31 augusti. Prognosen för hela året uppgår till ett underskott på 1,0 miljoner
kronor vilket är något sämre än budget och till största delen beror på lägre produktionsintäkter än
budgeterat. Prognosen för helåret är en försämring med 0,3 miljoner kronor från rapporten i april.
Det positiva resultatet som bolaget visar per augusti beror främst på att bolagets anslag fördelas med
lika stort belopp varje månad och under sommaren bedrivs en mycket liten verksamhet vilket gör att
bolaget resultat påverkas positivt.
Bolaget genomförde Scenkonstbiennalen i maj. Den har en budget som balanserar men prognosen
visar på ett negativt resultat, vad resultatet blir vet bolaget när alla intäkter har kommit. Bolaget väntar
på tillväxtmedel från Regionen. Bolagets filmverksamhet bedriver ett EU-projekt där intäkterna
ansöks i vissa intervaller. Dessa intäkter bokförs först vid utbetalning.
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Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2019-08-31
40,7

Prognos 2019
10,4

MRP 2019
0,0

Diff MRP-Prognos
10,4

Bolaget ägs tillsammans med Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättans, Trondheim
kommun, Helsingborgs, Örnsköldsviks och Umeå kommuner. Bolaget koordinerar och leder
risk och skadeförebyggande ansvar för delägarkommunerna. Sundsvalls kommun äger 26,9
procent av aktierna i bolaget. Försäkringsverksamheten pågår som planerat.
Det finns en orealiserad vinst på 25 miljoner kronor till följd av värdering till marknadsvärde i
augusti 2019.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Avvikelse
Utfall
Prognos
MRP
MRP2019-08-31
2019
2019
Prognos
1,5
-1,9
0,0
-1,9

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som bedriver
räddningstjänstverksamhet inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Verksamheten vid
MRF genomförs enligt planeringen i MRP 2019.
Arbetet med projekt Pandora har fortsatt under perioden. Det handlar om att utveckla en
samverkansmodell samt ett lokalsamarbete tillsammans med ägarkommuner och andra
myndigheter. Det handlar också om behovet av nya lokaler för bland annat räddningstjänsten i
Sundsvall, Timrå och Liden.
Perioden visar ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor. Ett beslut har tagits kring
åtstramande ekonomiska åtgärder.
Årets prognos är på -1,9 miljoner kronor. Den försämrade prognosen beror främst på två
oförutsedda kostnader. Den ena är ett motor- och ett turbohaveri samt rostskador som gör att
de förväntade kostnaderna för fordon förväntas öka med ca 0,6 miljoner kronor. Det har även
uppdagats att från 2010 fram till 2019 har semestertillägget ej beräknats på de fasta
lönetilläggen vilket gör att MRF kommer att betala ut dessa i slutet av 2019. Vid en första
beräkning av dessa var skulden för semestertillägget cirka 0,4 miljoner kronor inklusive
sociala kostnader.
Förbundet skriver sammanfattningsvis om att den ekonomiska situationen är bekymmersam
och skapar osäkerheter inför framtiden. MRF kommer under de närmaste månaderna att ta
fram ett omfattande ekonomiskt underlag – med bl.a. jämförelsematerial i förhållande till
andra räddningstjänster och förmågebedömningar – för att med dessa som några av delarna ge
ägarkommunerna alternativa förslag till vad som behöver göras för att verksamheten ska
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fungera på ett bra sätt även i framtiden. Kommande förändringar i lagen om skydd mot
olyckor förväntas generellt ställa högre krav på räddningstjänsterna att lösa sina uppgifter.
Och då framförallt vid större händelser.

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Bolaget ägs av Sundsvall och Gävle kommuner med 50 procent vardera. Bolaget har bildats
för att ägarna i samverkan och till så förmånliga villkor som möjligt ska hantera och utjämna
en ökad kostnad för framtida pensioner. Bolaget ingår inte i den sammanställda
redovisningen. Kommunens andel i bolaget redovisas som en kortfristig placering. Sundsvalls
kommun har beslutat att avsluta sitt engagemang i bolaget.

Ostkustbanan 2015 AB
Bolaget Ostkustbanan 2015 AB ägs av Sundsvalls, Örnsköldsviks, Härnösands, Nordanstigs,
Hudiksvalls, Söderhamns och Gävle kommuner samt Region Västernorrland och Region
Gävleborg. Sundsvalls kommun äger 10 procent av bolaget.
EU-kommissionen har under 2018 tagit fram ett förslag på nytt EU-stomnät för järnvägen,
som skall träda i kraft 2021. I förslaget ingår numera hela den Botniska korridoren, däribland
Nya Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Under våren 2019 valde EU-parlamentet att gå på
kommissionens förslag vilket innebär att Sverige förväntas kunna söka EU-medfinansiering
för en fortsatt utbyggnad av dubbelspår Gävle-Härnösand.
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Resultaträkning, kommunen
Verksamhetens intäkter

Utfall
januariaugusti
2019
756,4

Verksamhetens kostnader

-4 536,4

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Budget
Utfall
januarijanuariaugusti 2019 augusti 2018

Budget
2019

Prognos
2019

Utfall januaridecember
2018

709,0

784,5

1 191,2

1 209,3

1 226,1

-4 410,8

-4 434,1

-6 870,0

-7 024,3

-6 874,8

-193,0

-201,4

-184,3

-302,2

-294,1

-288,1

-3 973,0

-3 903,3

-3 833,9

-5 981,1

-6 109,1

-5 936,8

3 475,3

3 480,8

3 385,5

5 221,2

5 210,8

5 076,8

559,2

557,2

483,5

835,8

837,1

731,4

61,5

134,7

35,0

76,0

-61,2

-128,6

82,4

61,1

83,7

126,6

107,5

110,5

-58,6

-63,8

-71,5

-95,7

-81,3

-101,6

85,3

132,0

47,2

106,8

-35,0

-119,7

-

-

-

-

-

-

85,3

132,0

47,2

106,8

-35,0

-119,7

Balansräkning, kommunen, mnkr
2019-08-31

2018-12-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2,6
4 627,5

4 536,6

Maskiner och inventarier

167,1

176,4

Pågående investeringar

844,7

763,0

5 639,3

5 476,0

5 315,3

Summa anläggningstillgångar

5 570,5
11 212,4

5 375,5
10 854,5

5 356,6
10 672,0

Bidrag till statlig infrastruktur

40,5

13,8

14,5

Omsättningstillgångar
Förråd mm.

296,1

274,2

257,7

Fordringar

712,9

838,4

557,3

Kortfristiga placeringar

456,6

624,4

628,9

470,3
1 935,9

294,9
2 031,9

156,8
1 600,7

13 188,8

12 900,2

12 287,2

85,2

-119,7
-

47,2
-

2 862,5
2 947,7

3 007,2

2 982,2

2 887,5

3 029,4

384,5

346,7

328,6

111,4
495,9

104,9

102,5

451,6

431,1

8 861,0

8 362,4

7 959,3

884,2
9 745,2

1 198,7
9 561,1

867,4
8 826,7

13 188,8

12 900,2

12 287,2

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

3,0

0,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

-

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

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

2019-04-30

2018-12-31

2018-04-30

2 153,1

2 141,1

2 230,0

731,4

731,4

727,3

14,0

14,0

13,8

2 898,5

2 886,5

2 971,1
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Kassaflödesanalys, kommunen
2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31
Den löpande verksamheten
Perioden/Årets resultat

85,2

-119,7

47,2

Justering ej likviditetspåverkande poster

302,9

293,7

305,6

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-16,0

-39,8

-27,8

-283,1

-56,3

-277,7

89,0

77,9

47,3

-385,5

-675,1

-393,5

Avyttrade materiella och immateriella
tillgångar

0,0

15,4

0,6

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

-10,0

-1,1

-385,5

-669,7

-394,0

3 852,0

7 330,0

4 550,0

-3 354,0
-742,0

-6 596,2
-1 195,5

-4 222,9
-730,0

547,0

1 089,5

634,0

-

0,0

0,0

-16,0

-16,0

3,8

3,8

303,0

615,6

218,9

6,5

23,8

-127,8

Likvida medel vid periodens början

294,9

284,6

284,6

Likvida medel vid periodens slut

470,3

294,9

156,8

Förändring av likvida medel

175,4

10,3

-127,8

Justering rörelsekapitalförändring
Verksamhetsnetto
Investeringar
Inköp av materiella och immateriella
tillgångar

Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto

-

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av kortfristig utlåning
Ökning av kortfristiga placeringar
Avyttrade kortfristiga placeringar
Finansieringsnetto
Periodens/Årets kassaflöde
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Resultat och balansräkning, koncernen
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Utfall janaug 2019

Utfall jandec 2018

Utfall janaug 2018

Prognos
2019

1 925,8

-5 352,1
-387,8
-3 814,2

3 039,5
-8 213,0
-557,7
-5 731,2

1 915,5
-5 269,9
-369,3
-3 723,7

3 049,0
-8 356,2
-606,0
-5 913,2

3 475,3
559,1
220,3

5 076,8
731,4
77,0

3 385,5
483,5
145,3

5 210,8
837,1
134,7

38,7
-60,0
198,9
-

9,1
-109,0
-22,9

8,6
-74,0
79,9

7,0
-75,5
66,2

198,9

-26,8
-49,7

79,9

66,2

2019-08-31

2018-12-31

2018-08-31

5,1
13 118,6
276,6
13 400,3
40,5

6,0
12 678,6
261,5
12 946,1
13,8

3,5
12 344,5
279,6
12 627,6
14,5

465,8
911,8
456,6
501,3
2 335,5
15 776,3

391,1
1 088,6
624,4
328,0
2 432,1
15 392,0

363,5
705,6
628,9
215,1
1 913,1
14 555,3

2019-08-31

2018-12-31

2018-08-31

3 516,6
1 003,1

3 317,6
997,4

3 447,2
913,2

9 891,0
1 365,7
11 256,7

9 361,3
1 715,6
11 077,0

8 953,5
1 241,4
10 194,9

15 776,3

15 392,0

14 555,3

2019-08-31

2018-12-31

2018-08-31

2 148,2
58,6

2 180,6
58,6

2 244,3
54,3

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar*
Förråd mm.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Balansräkning, mnkr
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Skulder
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser och panter
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulder eller avsättningar
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser, kommunala bolag
mm.
Summa ansvarsförbindelser

-

-

-

2 206,8

2 239,2

2 298,6
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Driftredovisning, mnkr
Verksamhetens nettokostnad per
nämnd, mnkr
Kommunstyrelse
Infrastruktur
Näringslivsverksamhet
Miljö och hälsoskydd
Räddningstjänst
Kollektivtrafik/färdtjänst
Övrig kommungemensam vht
Intern service
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Barn och utbildningsnämnd
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kulturverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Socialnämnd
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Kultur och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Näringslivsverksamhet
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Infrastruktur
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
Vuxenutbildning
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Övrig kommungemensam vht
Administration och övrigt
Politisk verksamhet
Miljönämnd
Miljö och hälsoskydd
Politisk verksamhet
Lantmäterinämnd
Överförmyndarnämnden Mitt
Kommunrevision
Valnämnd
Personalnämnd *
Finansiering
Summa

Budget
2019
-684,7
-6,1
-41,7
-0,6
-103,4
-160,5
-324,4
-4,2
-15,5
-28,4
-2 297,6
-575,1
-1 185,2
-386,0
-29,3
-120,0
-2,0
-2 132,6
-1 168,4
-537,9
-327,4
0,0
-96,1
-2,8
-365,2
-132,8
-205,6
-0,5
-24,8
-1,4
-227,3
-11,2
-200,8
-13,5
-1,8

Budget
jan-aug
2019
-462,2
-4,0
-27,8
-0,4
-68,9
-107,0
-223,5
8,8
-20,3
-18,9
-1 450,7
-369,9
-747,3
-238,7
-18,5
-74,9
-1,3
-1 418,4
-778,9
-358,6
-218,2
0,0
-60,7
-1,9
-243,2
-88,8
-137,3
0,0
-16,1
-1,0
-146,6
-7,5
-129,1
-8,8
-1,2

Utfall
jan-aug
2019
-390,9
-9,8
-23,7
-0,4
-77,2
-111,9
-101,6
-30,0
-15,5
-20,9
-1 517,5
-383,3
-804,8
-245,9
-17,5
-64,8
-1,1
-1 547,0
-815,0
-381,5
-282,7
-1,4
-64,5
-1,9
-231,2
-87,4
-129,9
-0,1
-12,8
-1,0
-158,4
-5,5
-144,4
-7,5
-1,1

Utfall
jan-aug
2018
-385,8
-6,6
-22,9
-0,7
-68,4
-102,0
-89,6
-41,5
-32,1
-22,0
-1 443,6
-368,7
-749,6
-243,2
-17,2
-64,3
-0,6
-1 444,2
-758,1
-370,3
-252,2
-6,4
-55,4
-1,8
-230,5
-88,8
-126,4
0,0
-14,4
-1,0
-180,3
-6,3
-165,5
-7,4
-1,1

Prognos
2019
-572,5
-6,2
-38,2
-0,7
-108,9
-163,5
-174,1
-32,8
-15,5
-32,7
-2 357,4
-595,1
-1 214,9
-396,0
-29,3
-120,0
-2,0
-2 312,6
-1 208,4
-577,9
-427,3
0,0
-96,1
-2,8
-359,5
-134,2
-202,0
-0,5
-21,4
-1,4
-228,2
-11,2
-201,6
-13,5
-1,8

Budget
avvikelse
112,2
-0,1
3,5
-0,1
-5,5
-3,0
150,3
-28,6
0,0
-4,3
-59,8
-20,0
-29,7
-10,0
0,0
0,0
0,0
-180,0
-40,0
-40,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
5,7
-1,4
3,6
0,0
3,4
0,0
-0,9
-0,1
-0,8
0,0
0,0

-155,4
-65,4
-1,4
-50,2
-9,1
-27,9
-1,3
-19,5
-18,3
-1,2
-3,7
-12,2
-3,1
-3,3
0,0
-76,5
-5 981,1

-103,4
-43,5
-0,9
-33,4
-6,1
-18,5
-0,8
-13,0
-12,2
-0,8
-2,5
-8,1
-2,1
-2,2
0,0
-51,0
-3 903,3

-94,3
-42,3
-0,8
-25,4
-6,6
-18,2
-1,0
-10,4
-9,4
-1,0
1,6
-7,8
-1,6
-1,2
0,0
-14,2
-3 973,0

-94,4
-36,4
-0,8
-31,8
-7,9
-16,5
-1,0
-11,4
-10,6
-0,8
-1,5
-7,9
-0,6
0,9
-3,9
-30,6
-3 833,9

-147,9
-64,6
-1,3
-43,1
-9,4
-28,0
-1,5
-17,7
-16,4
-1,3
-1,7
-12,2
-3,1
-1,9
0,0
-94,5
-6 109,1

7,5
0,8
0,2
7,1
-0,3
-0,1
-0,2
1,8
1,9
-0,1
2,0
0,0
0,0
1,4
0,0
-18,0
-128,0

* Personalnämnden har upphört från 1 januari 2019 och uppdraget har överförts till Kommunstyrelsen som har tillsatt ett personalutskott
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Investeringsredovisning, mnkr
Budget 2019

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos Budgetavvikelse
2019

-14,7
-521,6
-50,5
-1,0
-587,8

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

-14,7
-1 518,8
-175,9
-0,8
-1 710,2

0,0
-252,7
-29,2
-5,4
-287,3

-10,1
-450,0
-29,6
-3,6
-493,3

4,6
1 068,8
146,3
-2,8
1 216,9

0,0
-6,0
-6,0

-6,7
8,2
1,5

-6,7
2,2
-4,5

-0,8
-8,6
-9,4

-1,7
-13,1
-14,8

5,0
-15,3
-10,3

-2,0
-2,0

-6,8
-6,8

-8,8
-8,8

-3,6
-3,6

-8,8
-8,8

0,0
0,0

0,0
-7,0
-7,0

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

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

-0,1
-5,1
-5,2

-0,2
-10,4
-10,6

19,9
8,0
27,9

-0,7
-0,7

0,0
0,0

-0,7
-0,7

-0,5
-0,5

-0,7
-0,7

0,0
0,0

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

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

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

-2,7
0,0
0,0
-55,5
-3,5
-2,0
-1,7
0,0
0,0
-4,5
0,0
-5,2
-75,1

-7,0
0,0
0,0
-84,2
-11,6
-3,7
-4,2
0,0
0,0
-57,3
0,0
-6,5
-174,5

194,9
49,7
15,0
154,3
6,5
35,3
32,9
59,5
20,0
9,5
1,6
4,1
583,3

-0,3
-0,3

-2,9
-2,9

-3,2
-3,2

-0,1
-0,1

0,0
0,0

3,2
3,2

-856,0

-1 667,7

-2 523,7

-381,2

-702,7

1 821,0

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter
Infrastruktur
Inventarier, IT system

Summa

Barn- och utbildningsnämnd
IT
Inventarier och utrustning

Summa

Socialnämnd
Inventarier och utrustning

Summa

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

Summa

NAVI
Tekniklyft, inventarier

Summa

Stadsbyggnadsnämnd
Kajer Inre hamnen, Selångersån
Birsta infrastruktur
Parkeringsanläggning centrum
Vägar, broar, GC vägar
Belysning
Parker, utemiljö
Kollektivtrafik, infrastruktur
Industrispår
Logistikparken
Norra kajen
Lörudden/Brämön
Maskiner och utrustning

Summa

Miljönämnd
Maskiner och utrustning

Summa

Summa

Exploateringsredovisning, mnkr
Budget 2019

Överförd
budget

Total
budget

Utfall
augusti

Prognos 2019

Budgetavvikelse

229,8

229,8

-19,0

-24,7

-254,5

1,6

1,6

-1,5

-3,9

-5,5

231,4

231,4

-20,5

-28,6

-260,0

Stadsbyggnadsnämnd
Exploatering inklusive Birsta
Exploatering Alliero 21 före detta Berners

Summa

0,0
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Lagstiftning och normgivning
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om
inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga
sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen Sundsvalls kommun följer god redovisningssed och
skattelagstiftningen för aktiebolag. I den mån skattelagarna inte gäller för koncernenheterna
har lämpliga anpassningar skett. Bolagen i Stadsbackenkoncernen tillämpar
redovisningsregelverket K3.
Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder enligt RKR R2 Intäkter. Investeringsbidrag
som erhållits tidigare år redovisas som en minskning av anläggningstillgångens värde enligt
den då gällande redovisnings-principen. Eftersom beloppen på de tidigare
investeringsbidragen inte har varit väsentliga påverkar inte detta kommunens ställning och
resultat.
Kommunens leasing av bilar klassificerades tidigare som operationell leasing men efter
genomgång av avtalen har leasingen från och med 2015 klassificerats som finansiell.
Kortfristig placering
Kommunens aktieinnehav i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB oklassificerades
2012 från finansiell anläggningstillgång till kortfristig placering. Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB räknas därmed inte som ett koncernbolag i den sammanställda
redovisningen. Kommunens innehav i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har
värderats till verkligt värde på grundval av marknadsvärdet på balansdagen, enligt RKR R7.
Värdering
Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte
övervärderas och att skulder inte undervärderas. Därigenom ger redovisningen en försiktig
bild av koncernens ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för
avskrivningar. Investerings- och anläggningsbidrag redovisas från och med räkenskapsåret
2010 som en långfristig skuld. Skulden upplöses och intäktsfördes på ett sätt som återspeglar
investeringens nyttjande och förbrukning.
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Investeringar som aktiverats har som princip haft ett anskaffningsvärde på minst ett
prisbasbelopp (46 500 kronor år 2019) i kommunen och en nyttjandetid överstigande 3 år i
kommunen och för bolagen ett halvt prisbasbelopp. Lånekostnader har inte aktiverats i
kommunen men för vissa större investeringar har bolagen aktiverat ränta.
Ej avslutade investeringar balanseras som pågående arbeten. Avskrivningar beräknas inte för
mark, konst och pågående arbeten. På övriga anläggningstillgångar sker planenlig avskrivning
utifrån den planerade nyttjandeperiod som fastställs vid anskaffningstillfället. Någon
anpassning av avskrivningstiderna bolagen emellan har inte skett. Avskrivning påbörjas den
dag anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.
Från och med 2015 har samtliga anläggningar komponentindelats enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation. Kommunens regler för investeringar och
komponentavskrivning gäller med följande avskrivningstider för tillgångar:
Verksamhetsfastigheter kommunen
• Stomme: 80 år
• Fasad: 30 år
• Fönster: 30 år
• Tak: 30 år
• VVS-installationer: 20-40 år
• Markanläggningar: 5-30 år
• El-installationer: 20 år
• Kök: 20 år
• Yttre och inre ytskikt: 10-15 år
• Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år
Publika fastigheter kommunen
• Gator och vägar: 20-60 år
• Broar: 20-60 år
• Kajer: 30-80 år
• Parker och lekparker: 5-20 år
• Belysning: 10-30 år
Bolagen inom stadsbackenkoncernen tillämpar regelverket K3. Följande avskrivningstider
tillämpas inom stadsbackenkoncernen för anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen

• Nyttjanderätt 5 år
Materiella anläggningstillgångar stadsbackenkoncernen

Bostadsbyggnader
•
•
•
•

Stommar: 100 år
Fasader, yttertak, fönster: 30-50 år
Hissar, ledningssystem: 30-40 år
Övrigt: 15-50 år
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Kontorsbyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar: 40-100 år
• Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
• Hissar, ledningssystem: 25-50 år
• Övrigt: 15-50 år
Industribyggnader stadsbackenkoncernen
• Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år
• Hissar och lyftanordningar: 25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark stadsbackenkoncernen
• Ingen avskrivning.
Markanläggningar stadsbackenkoncernen
• Bergtunnlar, vatten- och avloppsledningar, bergrum: 33 år
• Övriga markanläggningar: 20 år
• Bostadslåneposter: 33 år
• Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer stadsbackenkoncernen
3-20 år
Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunens insats i Trafikverkets projekt med nytt järnvägsspår norr om Sundsvall har
bokförts och utbyggnad av E14 väster om Sundsvall har båda bokförts som, bidrag till statlig
infrastruktur och upplöst över 25 år.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Samtliga kundfordringar äldre än
sex månader har bedömts som osäkra fordringar och reserverats. Osäkra fordringar utöver
detta har avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran. Kommunens
exploateringsfastigheter klassificeras som omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så
kallade blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998
redovisas i balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året
efter intjänandet.
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld, RIPS 07. Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas
som ansvarsförbindelse om det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. Om det bedöms som sannolikt att utbetalningar kommer att göras ska rätt till
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visstidspension redovisas som avsättning. För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära
men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Som
jämförelsestörande poster redovisas intäkter och kostnader som uppgår till minst 10 miljoner
kronor och är av engångskaraktär.
Byte av redovisningsprinciper
Byte av redovisningsprinciper har följt RKR R12. På grund av införandet av Lag om
kommunal bokföring och redovisning (2018:597) som har ersatt den gamla Kommunala
redovisningslagen (1997:617) så har vissa justeringar behövts göras.
Redovisning av kortfristig placering redovisas till verkligt värde på grundval av
marknadsvärdet på balansdagen och redovisning av investeringsbidrag från privata företag
och föreningar redovisas som intäkt. Justering har gjorts mot ingående eget kapital. Justering
har också gjorts i kommunen för anteciperad utdelning som tidigare resultatfördes årets innan
beslut tas på bolagsstämman i Stadsbacken. 2018 års bokförda utdelning har därför justeras
mellan kortfristiga skulder och eget kapital.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.
Justering av eget kapital.
mnkr
Utgående eget kapital
Justering enligt ny redovisningsprincip
Effekt av värdering av
Kommungaranti enligt verkligt värde
Effekt av resultatförda privata
investeringsbidrag
Effekt av borttagande av anteciperad
utdelning från Stadsbacken
Justerat utgående värde

Kommunen
2018-12-31
2018-08-31
2 822,7
2 960,1

Koncernen
2018-12-31
2018-08-31
3 252,8
3 377,9

62,3

66,8

62,3

66,8

2,5

2,5

2,5

2,5

-25,0

-25,0

2 865,2

3 029,4

3 317,6

3 447,2

Justering av kortfristiga placeringar
mnkr
Utgående kortfristiga placeringar
Justering enligt ny redovisningsprincip
Effekt av värdering av
Kommungaranti enligt verkligt värde
Justerat utgående värde

Kommunen
2018-12-31
2018-08-31
562,1
562,1

Koncernen
2018-12-31
2018-08-31
562,1
562,1

62,3

66,8

62,3

66,8

624,4

628,9

624,4

628,9

Justering av årets resultat
mnkr
Årets resultat enligt årsredovisning/
delårsrapport
Justering enligt ny redovisningsprincip
Effekt av värdering av
Kommungaranti enligt verkligt värde
Effekt av borttagande av anteciperad
utdelning från Stadsbacken
Justerat årets resultat

Kommunen
2018-12-31
2018-08-31
-106,2
31,2

Koncernen
2018-12-31
2018-08-31
-36,2
88,8

-13,5

-9,0

-13,5

-

25,0

-

-119,7

47,2

-49,7

-9,0

79,9
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Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för Sundsvalls kommun omfattar kommunen, företag samt
kommunalförbund som kommunen på grund av andelsinnehav eller annan anledning har ett
bestämmande eller väsentligt inflytande över. Ett samägt företag ingår i den sammanställda
redovisningen med motsvarande ägd andel. Den sammanställda redovisningen har för de
dotterbolag där kommunen har en röstandelsmajoritet på 20 procent eller mer upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Vissa bolag där kommunen äger 20 procent eller mer ingår inte i koncernens räkenskaper med
hänvisning till bolagens obetydliga storlek (Samordningsförbundet i Sundsvall och
Oskustbanan AB). I det fall kommunen genom sitt bolag äger ett annat bolag tillsammans
med utomstående intressenter konsolideras det helägda bolaget i sin helhet. Minoritetsägarens
andel av årets resultat redovisas som en intäkt eller kostnad beroende på dotterbolagets
årsresultat. Minoritetsdelägarens andel av det egna kapitalet i det delägda dotterbolaget
redovisas som en långfristig fordran alternativt avsättning. Delägarens andel av ett positivt
eget kapital redovisas med andra ord som en avsättning.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser enligt
RKR:s rekommendation RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser endast formella
förpliktelser. Avsättning har gjorts för återställning av gamla kommunala avfallsupplag.
Kommunen påbörjade återställningen 2012 och den beräknas vara slutförd 2021.
Avsättningen har räknats om med förändringen av KPI under året. Beräkningen görs på det
genomsnittliga värdet av avsättningen under året. Avsättning har i den sammanställda
redovisningen gjorts för återställande av pågående avfallsupplag vid Blåberget när den
avslutas.
Leasing
Regelverket enligt RKR R5 Leasing tillämpas. Är avtalstiden tre år eller kortare eller om
avtalets värde understiger ett basbelopp ska avtalet klassas som operationellt även om det i
övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminära avräkningen för skatteintäkter i delårsrapporten baseras på SKL:s
augustiprognos för skatteunderlag.
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Anläggningstillgång
Tillgång avsedda att användas under lång tid; immateriella (goodwill mm), materiella (mark, byggnader,
maskiner med mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera).

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång beräknat utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Balanskrav
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna (realisationsvinst ej
medräknat) ska vara större än kostnaderna.

Balansräkning (BR)
Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
Certifikat
Ett instrument för kortsiktig upplåning på penningmarknaden.

Driftredovisning
Redovisning av kostnader och intäkter som har ett direkt samband med produktionen av kommunal service.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.
Goodwill
Betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och heller inte redovisas separat.

Investeringsredovisning
Redovisning av kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa under
räkenskapsperioden.

Jämförelsestörande post
Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär och av betydande storlek vilket påverkar jämförelser.

Kassaflödesanalys
Sammanställning av kommunens kassaflöden indelat i löpande verksamhet, investeringar samt finansiering.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive förrådstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
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Kommunalt uppdragsföretag
Annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte har erhållits.
Komponentavskrivning
Olika avskrivningstider för investeringar som aktiverats enligt regler för investeringar och
komponentavskrivning och komponentindelning enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation.

Kortfristig fordran/skuld
Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Leasing/leasingavtal
Med leasing/leasingavtal avses ett avtal enligt vilken en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad
period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Leasingavtal kallas ibland
hyresavtal, särskilt när det gäller leasing (hyra) av fastighet.

Likviditet
Kortfristig betalningsförmåga, förmågan att betala skulder i rätt tid.

Långfristig fordran/skuld
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Minimileaseavgift
De betalningar, exklusive avgifter så som serviceavgifter och skatter, som ska erläggas av leasetagaren till
leasegivaren under leasingperioden med tillägg av eventuellt belopp som garanteras av leasetagaren.

Mål och resursplan
Kommunens budget med plan för verksamhetens mål och resurser. Mål och resursplanen beslutas av
kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Nedskrivning
Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet för tillgången minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning. Värdeminskningen måste vara bestående för att nedskrivning ska göras.

Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
Nettokostnad
Driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgång
Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning (RR)
Sammanställning över årets redovisade intäkter och kostnader.
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Förkortning
BUN
FAVI
FINU
KAA

KFN
KF
KTM
KS
LMN
LSS
Mdkr
Mnkr
MN
MRP
NAVI
RIKARE
RKR
SBN
SFB
SFI
SKFAB
SKIFU
SKL
SN
SOF
SOL

Förklaring
Barn- och utbildningsnämnd
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
Kommunalt aktivitetsansvar. Kommunen har enligt skollagen eller
aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och
som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunfullmäktige
Kollektivtrafikmyndigheten
Kommunstyrelse
Lantmäterinämnd
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Miljarder kronor
Miljoner kronor
Miljönämnd
Mål och resursplan, kommunens budget
Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv
kommun. Kommunens strategi för hållbar tillväxt
Rådet för kommunal redovisning.
Stadsbyggnadsnämnd
Socialförsäkringsbalken. Innehåller bestämmelser om social trygghet
genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och
bidragssystem.
Svenska för invandrare
Svenska Kommunförsäkrings AB
Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB
Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivar- och
intresseorganisation
Socialnämnd
Socialtjänstförordning. Innehåller kompletterande förordningar till
framförallt socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen
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