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Uppföljning av
kommunfullmäktiges mål
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen i
budgeten närmare ange och definiera mål
respektive riktlinjer för ekonomin samt för
verksamheten som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Finansiella mål behövs för att markera att
ekonomin är en restriktion för att bedriva
verksamhet – ”spelplanen” utifrån
kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmål behövs för att ange hur mycket
av de olika verksamheterna som ryms på
spelplanen samt för att klargöra uppdraget
gentemot medborgarna.
God ekonomisk hushållning förutsätter inte
bara att den löpande verksamheten under
året kan finansieras med intäkter. För att
inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker
eller då oförutsedda kostnadsökningar
uppstår, krävs att kommunen har en buffert
i sin ekonomi.
För Sundsvalls kommun innebär god
ekonomisk hushållning dessutom att
verksamheten bedrivs effektivt, det vill
säga den kommunala servicen ska infria
kommuninnevånarnas behov och
förväntningar och dessutom bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt.
För att nå en god ekonomisk hushållning
krävs ett systematiskt arbete efter mål och
resursplanen som fastställts av
kommunfullmäktige och att kommunen har
förmåga att anpassa sig efter förändrade
förutsättningar under året.
Mål och resursplan är grunden
Mål- och resursplanen är kommunens

budget och ligger till grund för det
strategiska och konkreta arbetet. Planen
följs upp kontinuerligt via
månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen.
I mål och resursplan 2017-2018 med plan
för 2019-2020 har kommunfullmäktige
beslutat om mål inom tre prioriterade
områden, jobb och näringsliv, en likvärdig
skola och goda livsvillkor. Varje nämnd
och bolag har i MRP 2017 beslutat om
egna mål och handlingsplaner som bidrar
till kommunfullmäktiges mål inom dessa
områden. I arbetet har den hållbara
tillväxtstrategin och
landsbygdsprogrammet beaktats.
Resultatorienterad styrmodell
Grundläggande är att utveckla en
ledningsprocess på alla resultatnivåer som
möjliggör en god ekonomisk hushållning.
Mål och resursplan, redovisning,
uppföljning och utvärdering samt
internkontroll samverkar i
ledningen/styrningen av kommunens
ekonomi och verksamhet. God ekonomisk
hushållning skapas genom en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten utan
skattehöjning.
Mål och resursplanen ligger till grund för
kommunens strategiska och konkreta
arbete. Planen följs upp kontinuerligt via
månadsuppföljning, delårsrapporter och i
årsredovisningen. Sundsvalls kommun har
temporärt övergått från en
processorienterad styrmodell till en
resultatorienterad styrmodell. Modellen
syftar till att säkerställa att önskat resultat
uppnås inom ramen för befintliga resurser.
Att konkretisera den politiska
viljeinriktningen till tydliga och mätbara
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mål samt koppla samman detta med
resursfördelningen till nämnderna är
viktiga utgångspunkter i styrmodellen.
Mål och riktlinjer för ekonomin
Ekonomiperspektivet i en kommun
motsvarar de resurser som finns i form av
skatteintäkter, statsbidrag, avgifter och
övriga bidrag. Det huvudsakliga målet för
kommunen är inte att skapa vinst men
däremot måste befintliga resurser användas
på rätt sätt, så kallad ”god ekonomisk
hushållning”. Ett visst överskott måste
därför budgeteras och redovisas över tiden
för att inte belasta kommande generationer
med skulder och därmed, i förlängningen,
sämre kommunal service.
I god ekonomisk hushållning betonas
balansen mellan tydliga och mätbara
finansiella och verksamhetsmässiga mål i
styrningen. Finansiella mål uttrycker att
ekonomin är en restriktion för
verksamhetens omfattning.
Verksamhetsmålen betonar en
resurseffektiv och ändamåls-enlig
verksamhet och gör uppdraget gentemot
medborgarna tydligt.
Nya finansiella mål
Kommunfullmäktige har i mål och
resursplan 2017 beslutat om nya finansiella
mål för kommunen som gäller från och
med verksamhetsåret 2017. Målen som
framgår under avsnittet ekonomi, är
avsedda att täcka in både ett kortare och ett
längre tidsperspektiv för att kommunen ska
kunna leva upp mot kravet på god
ekonomisk hushållning. Viktiga
framgångsfaktorer och förutsättningar för
att nå de finansiella målen är:
•
•
•

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

Måluppföljning 2017

I mål och resursplan 2017-2018 med plan
för 2019-2020 så har kommunfullmäktige
beslutat om tre prioriterade områden:
•
•
•

Jobb och näringsliv
En likvärdig skola
Goda livsvillkor

Status för måluppfyllelse
Varje nämnd och helägt kommunalt bolag
har i sina mål och resursplaner för 2017
beslutat om ett antal mål och
handlingsplaner inom de tre prioriterade
områdena. Där det har varit möjligt har den
hållbara tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet beaktats.
På de närmast följande sidorna redovisas
en bedömning av måluppfyllelse för de
prioriterade områdena jobb och näringsliv,
en likvärdig skola samt goda livsvillkor.
Därefter följer en redovisning av måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål
som är viktiga i bedömningen av god
ekonomisk hushållning.
Följande status redovisas för bedömningen
av måluppfyllelse för verksamhetsmål och
finansiella mål;
Målet kommer att
uppnås.
Målet kommer inte
att uppnås 2017,
men målet kommer
att uppnås 20182020.
Målet kommer inte
att uppnås.

?

Bedömning kan
inte göras.
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Verksamhet
I mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 har kommunfullmäktige beslutat mål
för tre prioriterade områden, jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor. På
följande sidor redovisas en bedömning av prognos för måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål inom de prioriterade områdena. I avsnittet ”Nämnder, bolag och
kommunalförbund” finns en vidare beskrivning av kommunens verksamheter.

Jobb och näringsliv
Tillväxten ökar och arbetslösheten sjunker i Sundsvall. För individen är jobb en viktig förutsättning för att man
ska kunna utvecklas och uppfylla sina drömmar. I Sundsvall ska alla kunna bidra på arbetsmarknaden efter
förmåga. Flera arbetsgivare i regionen upplever att det råder brist på kvalificerad arbetskraft och behovet
förväntas öka ännu mer med de stora pensionsavgångar vi står inför.
Samhället har inte råd med att människors kunskap och erfarenheter går till spillo. Därför är det viktigt att vi
investerar i utbildning för att på så sätt möta dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden. Vi behöver
identifiera de som riskerar att hamna i utanförskap och genom utbildning och arbetsmarknadsinsatser
förbättra möjligheterna för de människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.
Både befintliga och nya företag ska ha förutsättningar att växa och utvecklas i Sundsvall. Genom god
infrastruktur, bredband och bra boenden i alla kommundelar kan vi skapa goda förutsättningar för
näringslivet i hela kommunen att växa.
Prioriterat område - Jobb och näringsliv
Mål: Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och företagen ska bli fler och växa både i staden och
på landsbygden.
Önskat resultat 2020:Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre än rikssnittet i landet. En positiv
trend av fler och växande företag både i stad och landsbygd.

Bedömning av måluppfyllelse

?
Bedömning av total måluppfyllelse kan
inte göras.
Det är främst nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI)
som har mål som direkt kopplar till
kommunfullmäktiges mål att sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna
och företagen ska bli fler och växa både i
staden och på landsbygden. NAVI har
beslutat om fem mål inom området.
Samtliga nämnder har beslutat om mål
inom området.
NAVI:s mål om att ”öka andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd som också
studerar” kommer inte att uppnås 2017,
men bedöms uppnås 2018-2020. Målet att
öka antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd

som går vidare till arbete eller studier
bedöms inte att uppnås 2017. För mål 3-4
som handlar om att öka andel studerande i
vuxenutbildningen är bedömning ej gjord,
eftersom indikatorer mäts senare.
Kommunstyrelsens mål om ”stärkt
integration” bedöms uppnås. Barn- och
utbildningsnämnden har beslutat om tre
mål inom området. Eftersom endast en
indikator har utfall görs bedömningen av
måluppfyllelsen först till T2.
Socialnämnden har beslutat om två mål
inom området. Prognosen är att
socialnämndens mål för ökade möjligheter
till självständighet och oberoende med
egen försörjning kommer att uppnås, helt
eller delvis, för 2017. Kultur och
fritidsnämnden har beslutat om fem mål
där flertalet av indikatorerna mäts först
årsvis. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat
om tre mål inom området. För mål 1 ”Vi
kommunicerar vår planering för
Sundsvalls utveckling, dels för att
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Sundsvall ska kunna bli en attraktiv
kommun i toppklass med mer än 100 000
invånare, dels för att ökat bostadsbyggande” är bedömningen att målet i sin
helhet uppnås först 2018-2020. För mål 2-

3
mäts de flesta indikatorer årsvis.
Mot bakgrund av att flertalet av
indikatorerna till målen inte har utfall vid
delårsrapporten, kan ingen bedömning av
den totala måluppfyllelsen göras.

Exempel på nämndmål som ska leda till ökad måluppfyllelse för jobb och näringsliv

•

•
•

•

•

Att studie och yrkesvägledningen
är integrerad i undervisningen så att
eleverna utvecklar kompetenser för
att kunna fatta beslut om framtida
studie och yrkesval.
Alla elever har tillgång till goda
APL- och praktikplatser.
Socialnämnden ska verka för att
människor ges ökade möjligheter
till självständighet och oberoende
med egen försörjning.
Fler nyanlända ska komma in i
samhället och i sysselsättning
genom att insatser för stärkt
integration genomförs inom
förvaltningens alla verksamheter.
Fler platser för
arbetsmarknadsåtgärder som till

•

•

•

•
•

exempel Kom-I-Jobb, ska skapas i
förvaltningen för att öka
möjligheterna för de som står
längst från arbetsmarknaden.
Ökad andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd som också
studerar.
Ökad andel deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder som går
vidare till arbete eller studier.
Ökad andel studerande inom
Vuxenutbildning som uppnår
godkännda betyg.
Minskad andel avbrott inom
Vuxenutbildningen.
Förbättrad genomströmning inom
SFI.
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Tabell. Indikatorer för prioriterat område jobb och näringsliv

Indikator

Alla skolor har en aktivitetsplan.

Önskad nivå 2017

40 %

Andel nöjda med studie- och yrkesvägledning Åk 9 och Åk 3
gymnasiet.

Andel deltagare som ett år efter avslutad insats är självförsörjande
(ej uppbär försörjningsstöd).
Antalet deltagare i simundervisning som uppnått simkunnighet,
inriktning integration.
Antal personer med arbetsmarknadsstöd, Kom i jobb mm i
förvaltningen (Kultur- och fritid).

-

Åk 9 P: 32 %
Åk 9 F: 24 %
Gy P: 36 %
Gy F: 25 %
50 %

93 %

Öka

-

Öka

-

Arbetslöshet 18-24 år.
Andel som gått till arbete Kvinnor Män.

Utfall T 1

12,4 % ( mars)
5%

Andel som gått till studier Kvinnor Män.

11 % K 13 % M
11 % K 13 % M

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd som också studerar (exkl
Crea SFI).

50

Andel godkända komvux, grundläggnade Kvinnor Män.

60 %

T 67 %, K 71 % M 63 %

Andel godkännda Komvux, allmänna kurser Gy, Kvinnor, Män.

60 %

T 46 %, K 49 % M 42 %

Andel godkända komvux, yrkeskurser, Gy Kvinnor, Män.

85 %

T 76 %, K73 %, M 77 %

Andel avbrott Grl Komvux, Kvinnor, Män.

20 %

T 23 %, K 17 %, M 30 %

Andel avbrott GY Komvux, allmänna, Kvinnor Män.

20 %

T 37 %, K 36 %, M 38 %

Andel avbrott komvux, yrkeskurser, Kvinnor Män.

10 %

T 20 %, K 22 %, M 18 %
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En likvärdig skola
Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn få möjlighet att utvecklas och
utmanas för att nå sina mål. Skolan spelar en viktig roll i att tillsammans med föräldrarna
lägga grunden för barnens framtid. Var och en ska ha rätt till en god och trygg skolgång.
Därför behöver vi arbeta för att öka den fysiska och psykiska hälsan hos eleverna. I
skolan skapas förutsättningar för eleverna att bli aktiva medborgare med många
möjligheter i livet. Skolan och förskolan behöver ständigt arbeta för att utveckla nya,
bättre arbetssätt.
Prioriterat område – En likvärdig skola
Mål: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2018: En tydlig trend ska kunna ses vad gäller utvecklingen för gymnasiebehörighet.
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha halverats jämfört med 2016.
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gymnasieexamen eller yrkesexamen.
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över
riksgenomsnittet.
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning går vidare till jobb eller utbildning
ska öka.
Önskat resultat 2018: En tydlig trend kan utläsas.
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter
fullföljd gymnasie- eller vuxenutbildning motsvarar minst riksgenomsnittet.

Bedömning av måluppfyllelse

? Bedömning av total måluppfyllelse kan inte göras.
Det är främst barn- och utbildningsnämndens verksamhet som knyter an till
det prioriterade området ”en likvärdig
skola för alla”. Barn och utbildningsnämnden har i mål och resursplan beslutat
om två mål som är direkt kopplade till
kommunfullmäktiges mål 1-2 för likvärdig
skola. Målens indikatorer har inga
mätvärden vid delårsrapport 1 och kommer
att mätas senare under året. Nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration har beslutat om två mål som
kopplar till kommunfullmäktiges mål 3.
För målet fler utbildningsplatser i
samarbete med Sundsvalls gymnasium är

bedömningen att målet inte kommer att
uppnås 2017. För målet ”Sent anlända
elever ska ha en individuell studieplan som
inkluderar studier vid gymnasieskolan och
vuxenutbildningen” är bedömningen att
målet inte uppnås 2017, men kommer att
uppnås 2018-2020. Även andra nämnder
har verksamheter som bidrar till att målet
om en likvärdig skola för alla kan uppnås.
Mot bakgrund av att flertalet av
indikatorerna till målen inte har utfall vid
delårsrapporten, kan ingen total
bedömning av måluppfyllelse göras.
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Exempel på nämndsmål som ska leda till ökad måluppfyllelse för en likvärdig
skola

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Likvärdig skola utifrån integrationsperspektiv.
Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet
när de slutar grundskolan.
Alla elever på Sundsvalls gymnasium har slutbetyg efter 4 år.
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång med
särskilt fokus på barn och ungdomar i riskzon.
Socialnämnden ska i samverkan med andra förvaltningar verka för att barn och
ungdomar ska kunna kombinera utbildning med jobb fritidsaktiviteter under
sommaren.
Utbudet av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet för att stödja gymnasieskolan
ska vara brett och utgå från skolans behov.
Föreningslivets engagemang att bidra till elevers lärande, hälsa och utveckling ska
stödjas.
Fler utbildningsplatser i samarbete med Sundsvals gymnasium.
Sent anlända elever ska ha en individuell studieplan som inkluderar studier vid
gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Tabell. Indikatorer för prioriterat område en likvärdig skola

Indikator

Uppföljning av nyanlända elever enl skollagens definition.

Önskad nivå 2017
Högre

Utfall T 1
-

-

Skolresultaten i åk 3,6,9 samt betyg från gymnasiet.
Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program
på gymnasiet när de slutar grundskolan.

79 %

-

Andel ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år.
Antalet familjehemsplacerade barn/elever mellan 6-13 år som deltar i
projekt Skolfam.
Antalet barn/ungdomar som deltar i projekt "Sommarlovspaketet".
Antal anmälda elever till friluftsdagar i Sidsjön.
Antal klassbesök till KomUt.
Antal elever vid Sundsvalls gymnasium.
Antal gemensamma studieplaner.

80 %

-

20 st

22 st
41 st
-

Behålla/öka
Öka
-
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Goda livsvillkor
Sundsvall ska ha en stark generell välfärd som ger livskvalitet genom hela livet. Genom
förebyggande och utjämnande arbete tillsammans med stabila skyddsnät skapar vi trygghet för
kommuninvånarna. Sundsvallsborna ska få den vård och omsorg de behöver och känna trygghet i
alla delar av kommunen.
Sundsvallsborna ska ha makt över sina egna liv och erbjudas möjligheter till delaktighet och
inflytande i samhället. En viktig del i detta är arbetet med att utjämna skillnader i levnadsvillkor
bland sundsvallsbor. Andra viktiga delar är att skapa möten mellan människor, säkra ett aktivt
arbete med integration och verka för möjligheter till en aktiv fritid i hela kommunen.
Prioriterat område – goda livsvillkor
Mål: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.
Sundsvallsborna ska erbjudas idrotts- fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet utgör
navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Sundsvall med fokus på barn och ungdomar.
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer visar att Sundsvalls kommun ligger på
minst riksgenomsnittet.
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsbor ska ha en aktiv fritid.
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet ska visa en positiv trend gällande
aktiviteter och delaktighet.
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen gällande aktiviteter och delaktighet.
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska minska.
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. Andelen barn och unga med hög
frånvaro i skolan samt andelen unga med missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.
Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen unga med missbruksproblem ska högst
motsvara riksgenomsnittet. En positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga.

Bedömning av måluppfyllelse

?
Bedömning av total måluppfyllelse kan inte göras.
Under det prioriterade området ”Goda
livsvillkor” har kommunfullmäktige
antagit mål tom 2018 och 2020.
Nämnderna har antagit mål som ska bidra
till att uppfylla kommunfullmäktiges
övergripande mål. Nämndernas mål finns
redovisade under kommunfullmäktiges
mål för det prioriterade området. Många
indikatorer mäts årsvis och finns därför
inte med i delårsrapporten.
Det går inte att i denna delårsrapport
bedöma om målen kommer att nås. När det
gäller socialnämndens mål så skriver
nämnden att en redovisning av utfallet
kommer att göras i årsrapporten. Även

barn och utbildningsnämnden bedömer att
målen ännu inte går att mäta. Nämnden
skriver att alla barn och elever i Sundsvalls
kommun ännu inte upplever att de är
trygga. Övriga nämnder anger att de i
huvudsak når målen. Miljönämnden varnar
dock för att miljökvalitetsnormen för
partiklar kan komma att överskridas om
inte rätt åtgärder för luftkvalitet vidtas.
Koncernstabens samlade bedömning är att
det i delårsrapport 1 inte går att göra en
bedömning om målen kommer att uppnås
2017. Nämndernas handlingsplaner och
arbetet med dessa tyder på att
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verksamheten styr mot
kommunfullmäktiges mål.

kommer att uppnås. NAVI bedömer att
nämndens mål kommer att uppnås.

I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen
en äldreomsorg av hög kvalitet

Exempel på nämndsmål som ska leda
till måluppfyllelse för goda livsvillkor

Socialnämnden bedömer att målet inte kan
mätas förrän mot slutet av 2017, då
socialstyrelsens årliga brukarundersökning
presenteras i slutet av oktober. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att målet om att
anpassa utbudet inom kultur- och
fritidsområdet i större utsträckning till
äldres möjlighet att delta, kommer att
uppnås under 2017.
I hela Sundsvall ska delaktigheten i
samhället öka och fler sundsvallsbor ska ha
en aktiv fritid

Socialnämnden har inte gjort någon
bedömning av måluppfyllelsen då två av
indikatorerna kommer från socialstyrelsens
brukarundersökning. Kultur och
fritidsnämnden skriver i delårsrapporten att
nämnden uppnår sina mål. Nämnden för
vuxenutbildning, arbetsmarknad och
integration bedömer att nämndens mål
kommer att uppnås.
Andelen unga som befinner sig i socialt
utanförskap och missbruk ska minska

Kommunstyrelsen bedömer att målet om
strategiskt arbete med social hållbarhet
kommer att nås. Socialnämnden har inte
gjort någon helhetsbedömning av
måluppfyllelsen då två av indikatorerna
kommer från Kommunens kvalitet i
korthet KKiK. Barn- och utbildningsnämnden anser det svårt att bedöma om
andelen unga som befinner sig i socialt
utanförskap och missbruk har minskat, då
målet nyligen har införts. Alla barn och
elever i Sundsvalls kommun upplever ännu
inte att de är helt trygga. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att nämndens mål

•

•

•

•

•

•

•

•

•

God livsmiljö och minskad
klimatpåverkan
Människor som har stöd från
äldreomsorgen ska känna sig trygga
i att de får de stöd som behövs, när
det behövs och utifrån behov.
Sundsvall ska fortsätta utvecklas
som en friluftskommun i
världsklass.
Fler spontanidrottsplatser och
mötesplatser för spontankultur ska
öka tillgängligheten och närheten
till kultur och idrottsaktiviteter.
Landsbygdsprogrammet ska
implementeras i förvaltningen för
att säkerställa en god servicenivå
på landsbygden inom kultur och
fritid.
Socialnämnden verkar för att barn
och ungdomar växer upp under
trygga och goda förhållanden.
Alla barn och elever i Sundsvalls
förskolor och skolor känner sig
trygga.
Stödet till att utveckla
föreningslivet i Sundsvall ska
särskilt prioritera aktiviteter för
barn och unga, personer i socialt
utsatta miljöer samt stärkt
integration och jämställdhet.
Trygghetsarbetet ska ske i
samarbete mellan berörda aktörer
och vara verksamt i hela
kommunen.
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Tabell. Indikatorer för prioriterat område goda livsvillkor

Indikator
Miljöplan.
Alla elever känner sig trygga i skolan.
Genomsnittlig nöjdhet, Skönsmomodellen.
Antal personal i egen regi som en hemtjänsttagare möter per månad,
medelvärde.
Andel barn under 18 år som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd.
Servicenivå enligt landsbygdsprogrammet (bibliotek).

Önskad nivå
2017
100 %
4,4
11
700
Behålla

Servicenivå enligt Landsbygdsprogrammet (Fritidsgårdar).

Behålla

Servicenivån enligt landsbygdsprogrammet (Bad o idrottsanläggning).

Behålla

Spontanidrottsanläggningar per kommundel.
Trygghetsgrupper i alla kommundelar.

Öka
Behålla

Placering i "Sveriges bästa friluftkommun".

Första plats

Antal ansökningar om föreningsbidrag.

Behålla/Öka

Utfall T 1
Förslag finns
Index 8,5
4,4
12
671
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Oförändrat jmf
2016
Delad
sjätteplats
-
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Ekonomi
Finansiella mål
Kommunfullmäktige har i mål och
resursplan 2017-2020 beslutat om nya
finansiella mål för kommunens ekonomi.
Målen är baserade både på ett kortare och
på ett längre perspektiv för att kommunen
ska kunna leva upp mot kravet på god
ekonomisk hushållning. Målen utgår från
fyra aspekterna resultat, kapacitet, risk och
kontroll, som alla är viktiga för att bedöma
god ekonomisk hushållning.
Resultat

Vilken kapacitet har kommunen haft över
sina intäkter och kostnader under året och
över tiden?

Finansiellt mål 1.
1. 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.

Prognos för måluppfyllelse positivt
resultat

prognosen förbättras under
verksamhetsåret.
3,0%

Målnivå

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

Diagram. Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och statsbidrag.

Kapacitet
Vilken balans har kommunen att möte
finansiella svårigheter på lång sikt?

Finansiellt mål 2.
2. Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive
pensionsåtaganden) ska öka över tid
och
år 2020 uppnå 9 procent
år 2025 uppnå 15 procent
år 2030 uppnå 30 procent

Prognos för måluppfyllelse
betalningsförmåga på lång sikt

Målet kommer inte att uppnås 2017.
Enligt prognosen för hela året beräknas
resultatet för 2017 att bli 40 miljoner
kronor, vilket är en negativ avvikelse mot
budget med 110,4 miljoner kronor. Enligt
prognosen skulle resultatet uppgå till 0,7 %
av skatteintäkter och statsbidrag. Det
innebär att målet om att resultatet ska
uppgå till minst 3 % av skatteintäkter och
statsbidrag inte kommer att uppnås om inte

Målet om betalningsförmåga på lång sikt
kommer med nuvarande resultatnivå inte
att uppnås till 2020.
Andelen eget kapital och
pensionsåtagaganden i förhållande till
totalt kapital anger kommunens
betalningsförmåga på lång sikt. Med
nuvarande resultatnivå beräknas inte målet
att uppnås 2020.
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Risk
För att kommunen år 2025 ska uppnå en
soliditet om 15 procent bör det egna
kapitalet inklusive pensionsåtagande öka
motsvarande 175 miljoner kronor i 10 år.
Mellan år 2013-2016 ökade kommunens
soliditet inklusive pensionsåtagande från
0,0 % till 4,4 %. För perioden uppgår
soliditet inklusive pensonsåtagande till 4,3
%. Sedan årsskiftet har soliditeten
inklusive pensionsåtagande minskat något,
0,1 procentenheter.

Föreligger det några risker som kan
påverka kommunens resultat och
kapacitet?

Finansiellt mål 3-4.
3. Den kortfristiga
betalningsberedskapen (likvida
medel, outnyttjad checkkredit och
kreditlöften) ska motsvara minst 100
procent av de räntebärande
skulderna som förfaller inom ett år.
4. Kommunens
skuldsättningsgrad (nettolåneskuld
i förhållande till skatteintäkter och
statsbidrag) ska;

5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

år 2020 uppnå till högst 60 procent
år 2025 uppnå till högst 35 procent
år 2030 uppnå till högst 20 procent

Diagram. Soliditet inklusive pensionsåtagande
2013-2017.

Prognos för måluppfyllelse
kortfristig betalningsberedskap

Målet om kortfristig betalningsberedskap
kommer att uppnås 2017.
150%
100%
50%
0%
2014

2015

2016

2016

2017

Diagram. Kortfristig betalningsberedskap 2013-2017
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I delårsbokslutet per jan-april uppgår den
kortfristiga betalningsberedskapen till 148
%, vilket innebär att målet om 100 %
uppnås. Enligt kommunens rating hos
Standard & Poor´s förväntas kommunens
nivå för den kortfristiga betalningsberedskapen vara i intervallet 81-120 %.
Prognos för måluppfyllelse
Kommunens skuldsättningsgrad

Målet om kommunens skuldsättningsgrad
uppnås 2020.
Målet är att kommunens nettolåneskuld
ska uppgå till högst 60 % år 2020 och
minska från 60 % år 2020 till 20 % år
2030. Kommunens skuldsättningsgrad
uppgår i delårsrapporten januari-april till
31,0 %. Vid bokslutet 2016 uppgick
kommunens nettolåneskuld till 1 710
miljoner kronor och skuldsättningsgraden
till 31,3%. Sedan årsskiftet 2016/2017 har
nettolåneskulden ökat med 44 miljoner
kronor, 0,3 procentenheter. Ökningen
beror främst på ökad lånefinansiering vid
investeringar.

Kontroll
Vilken kontroll har kommunen över den
finansiella utvecklingen?

Finansiellt mål 5-7.
5. Prognossäkerheten ska vara
god, högst 1 procent avvikelse.
(Mäts vid årsbokslut 2017.)
6. Budgetföljsamheten inom
driftverksamheten ska vara god
(högst 0,5 procent avvikelse).
7. Budgetföljsamheten
beträffande investeringsprojekt
ska vara god (högst 0,0 procent
negativ avvikelse.)

Prognos för måluppfyllelse
budgetföljsamhet

Målet om budgetföljsamhet kommer inte
att uppnås 2017.
Vid delårsrapporten januari-april visar
prognosen för verksamhetens nettokostnad
en budgetavvikelse med 110,2 miljoner
kronor och 2 %. Om budgetavvikelsen
kvarstår kommer målet inte att uppnås
2017.
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Prognos för måluppfyllelse
budgetföljsamhet investeringsprojekt
Målet om budgetföljsamhet för
investeringsprojekt kommer inte att uppnås
2017.

Bedömningen är att målet uppnås delvis
2017, men kommer att uppnås under MRPperioden.
Sammanfattande bedömning av god
ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen

Större investeringsprojekt i kommunen
genomförs av stadsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen, (Drakfastigheter).
Målet för investeringar inom förvaltningsfastigheter mäts genom en jämförelse av
budgeterat belopp och utfall av de
investeringsprojekt som slutredovisas
under perioden. Under första tertialet 2017
har 15 genomförda investeringsprojekt
slutredovisats. Den totala budgeten för
projekten uppgår till 76,3 miljoner kronor.
Den totala budgetavvikelsen för projekten
uppgår till -15,6 %. För att finansiera
överskridandet på projekt ”Kommunhuset,
verksamhetsanpassningar för socialtjänsten”, har budgeten utökats med 11,2
miljoner kronor efter det att projektet
färdigställts. Den totala budgetavvikelsen
för de 15 projekten uppgår då till + 0,1 %.
Bedömningen är att målet inte uppnås
2017.
För investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde bedöms att
målet uppnås delvis under 2017, men
kommer att uppnås under 2018-2020.
Detta utifrån att utrednings- och
investeringsfasen är tidskrävande men inte
kostnadskrävande. Stadsbyggnadsnämnden
har ett antal investeringsprojekt som har
avvikelser på årsbasis, men samtliga ligger
inom budgetramen för uppdragen.

Utifrån den bedömning som är gjord efter
fyra månader så kan inget av de beslutade
målen bedömmas om de uppfylls eller inte.
Främsta orsaken till att bedömning inte kan
göras är att det vid rapporteringstillfället
inte finns mätvärden för målens
indikatorer. Det är naturligtvis inte riktigt
tillfredställande att bedömning inte kan
göras vid denna delårsrapport men
förhoppningen är att bedömning kan göras
vid nästa delårsrapport.
De finansiella målen
Bedömningen är att endast tre av sju
finansiella mål kommer att uppnås 2017.
Resultatnivån är fortfarande för låg för att
kommunen ska uppnå resultatmålet om att
resultatet ska uppgå till minst 3 % av
skatteintäkter och statsbidrag. Detta
innebär i sin tur att soliditeten inte ökar i
den takt som är önskvärt och kommunen
ser inte heller ut att nå soliditetsmålet.
Kontrollmålen kring budgetföljsamhet ser
inte heller ut att nås. Budgetföljsamheten
för driftverksamheten bedöms till 2 % på
helårsbasis vilket innebär att differensen är
dubbelt så hög som målet. För
investeringsverksamheten är differensen
lägre och här kan kommunen utvecklas lite
i hur man mäter måluppfyllelse.
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God ekonomisk hushållning uppnås
inte
Sammanfattningsvis kommer kommunen
inte i sin helhet att kunna uppnå god
ekonomisk hushållning under 2017 så som
läget ser ut just nu. För de finansiella
målen måste främst resultatet förbättras
genom en högre budgetdisciplin än den vi
ser idag.
För verksamhetsmålen måste metoder
utvecklas för att i tidigare skede kunna
Balanskravsutredning, mnkr

avgöra åt vilket håll som resultaten pekar.
Att vi inte kan bedöma måluppfyllelsen i
en delårsrapport är inte godkänt.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunen inte
får besluta om en budget där kostnaderna
överstiger intäkterna. Om prognosen håller
kommer kommunen att klara balanskravsresultatet som efter justeringar uppgår till
30,0 miljoner kronor.

Prognos 2016

Utfall 2016

Utfall 2015

40,0

130,8

33,3

-10,0

-10,7

-8,8

Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-

30,0

120,1

24,5

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

120,1

24,5

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat

30,0

19

Finansiell analys – Kommunen
Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

Resultat exklusive jämförelsestörande poster

-4,1

-64,1

130,8

-6,9

Resultat inklusive jämförelsestörande poster

-4,1

-64,1

130,8

33,2

Resultat, mnkr

Resultatet för de första fyra månaderna
2017 är klart bättre än samma period
föregående år. Till viss del beror det på en
felaktig periodisering 2015 som belastade
2016 med 18 miljoner kronor. Sedan finns
det några särskilda satsningar under 2017
som belastar resultatet senare i år jämfört
med tidigare år.
Kommunens resultat under året är inte
linjärt utan har en ojämn fördelning. Under
tertial ett och tertial tre är kostnaderna för
kommunen betydligt högre än under tertial
två. Detta beror framförallt på att stora
yrkesgrupper har semester under andra
tertialet och den kommunala produktionen

är därmed lägre under detta tertial. Ett
normalår har följande ackumulerade
resultat för de tre tertialen:
Period
Januari-april
Januari-augusti
Januari-december

Ackumulerat resultat
-30 miljoner kronor
+ 200 miljoner kronor
+ 80 miljoner kronor

Enligt denna kurva så är resultatet 2017
bättre än ett normalår och helårsresultatet
borde därigenom också bli bättre. Nu
ligger dock en hel del kostnader, som
tidigare nämnts, senare på året än normalt
vilket innebär att helårsresultatet
antagligen blir sämre.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

Nettokostnad, mnkr

-1 889,9

-1 883,6

-5 361,7

-5 214,6

Nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

-1 889,9

-1 883,6

-5 361,7

-5 254,7

0,3

4,4

2,0

4,8

Nettokostnadsutveckling

Förändring exklusive jämförelsestörande poster, %

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag, %

Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

Inklusive jämförelsestörande poster

99,9

103,5

98,0

100,7

Exklusive jämförelsestörande poster

99,9

103,5

98,0

100,0

Nettokostnaderna har endast ökat med 0,3
% jämfört med samma period föregående
år, vilket är en låg nettokostnadsökning.
Personalkostnaderna har jämfört med
föregående år ökat med 2,1 % vilket får

anses vara i linje med löneökningarna
medan antalet medarbetare inte har
förändrats nämnvärt. Övriga kostnader har
dock minskat med 0,25 %. Orsakerna till
detta är flera, bland annat ligger en del
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underhållskostnader senare i tid jämfört
med föregående år. Vid delårsrapporten i
april vad mätetalet dryga 4 %. Trenden

med lägre nettokostnader är en
förutsättning för att kommunen ska uppnå
ett positivt resultat.

Investeringar

Investeringar

Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

149,7

140,4

564,1

612,2

174

175

213

230

55

11

70

49

Investeringsvolym, mnkr
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningar, %
Självfinansieringsgrad, %

Investeringsvolymen är något högre än
föregående år men ligger på en ganska
jämn nivå de senaste åren. Prognosen för
helåret är att investeringarna ska uppgå till
677 miljoner kronor vilket är något högre
än de senaste åren men under den
beslutade investeringsbudgeten för året
(749 mnkr). Bedömningen är att
kommunen inte klarar att investera så
mycket mer i dagsläget än runt 700
miljoner kronor.

kommunen har investerat i materiella
anläggningstillgångar i förhållande till
avskrivningarna. Kommunen investerar
sålunda 75 % mer än vad man skriver av
på gamla tillgångar vilket betyder att
värdet på tillgångarna ökar.
Inverteringarna har också endast kunnat
finasierats till 55 % av egna medel. På lång
sikt bör naturligtvis samtliga investeringar
finansieras med egna medel, men på kort
sikt kan det vara nödvändigt att låna för att
finansiera investeringarna.

Nettoinvesteringarnas andel av
avskrivningarna visar hur stor andel
Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet, %

Jan-april
2016

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

Soliditet exklusive pensionsåtagande

24,2

23,1

24,1

23,9

Soliditet inklusive pensionsåtagande

4,3

2,0

4,4

2,5
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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 är så gott som oförändrad
jämfört med årsskiftet men klart högre än
vid delårsrapport 1 2016. Anledningen är
det positiva resultat som kommunen
uppvisade under 2016 och som framförallt
uppstod under andra halvåret. Eftersom
prognosen är att kommunen inte kommer
att ha samma resultatutveckling 2017 som

2016 så kommer inte soliditeten att öka i
någon större omfattning. Att soliditeten
fortsätter att vara låg innebär att
kommunen har ett begränsat
handlingsutrymme på längre sikt.
Soliditeten behöver öka med minst 1 % per
år för att kommunen ska kunna säkra
händelser vid sämre tider. Om man beaktar
planerade investeringar och
pensionsskulden kommer det budgeterade
resultatet inte att räcka för att öka
soliditeten de närmaste åren i den
omfattning som är önskvärt.

Likviditet
Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

Kassalikviditet, %

125

187

152

150

Balanslikviditet, %

147

213

144

172

-1 614,6

-1 495,0

-1 534,1

-1 371,8

Likviditet

Finansiella nettotillgångar, 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 % är önskvärt och
kommunen ligger med en god likviditet.
Likviditeten pendlar lite upp och ned
beroende på hur kassaflödet ser ut just vid

balansdagen men ligger ändå stadigt över
100 %.
De finansiella nettotillgångarna, det vill
säga omsättningstillgångar och finansiella
anläggningstillgångar minus, kort och
långfristiga skulder ökar med cirka 80
miljoner kronor sedan årsskiftet. Orsaken
till detta är framförallt att kommunen inte
kan egenfinansiera investeringarna utan att
viss del behöver lånefinansieras.

Pensionsåtagande
Jan-april
2017

Jan-april
2016

Helår
2016

Helår
2015

285,8

263,1

272,5

260,1

2 286,4

2 344,9

2 276,4

2 374,5

54,7

53,7

160,8

152,3

Totala förpliktelser för pensioner

2 626,9

2 661,7

2 709,7

2 786,9

Återlånade medel

2 626,9

2 661,7

2 709,7

2 786,9

Pensionsåtagande, mnkr
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland avsättningar
Avgiftsdel, placeras av de anställda, kortfristig skuld
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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.

Resultatprognos 2017
2017
Fördelning av resultatet, mnkr
Planerat överskott

Prognos
150,3

Differens i förhållande till budget
Verksamheternas nettokostnad

-110,2

Jämförelsestörande intäkter

0,0

Skatteintäkter och statsbidrag

2,9

Räntenetto

-3,0

Totalt

40,0
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Prognosen i sin helhet för kommun pekar
på ett resultat på 40 miljoner kronor vid
årets slut, vilket är cirka 110 miljoner
kronor sämre än det budgeterade resultatet.
Tabellen visar hur den prognostiserade
budgetavvikelsen fördelas sig. Det är
främst verksamheternas nettokostnader
som avviker negativt. Verksamheterna
inom kommunens två största nämnder,
barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden, avviker negativt med totalt
179 miljoner kronor. 140 miljoner kronor
av dessa avser verksamheter inom
socialnämndens verksamhetsområde.
Överskott finns framförallt inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
och består främst av centrala medel för
bland annat personalkostnader och hyror
som inte fördelas ut i den utsträckning som
budgeterats.

Nämndernas negativa avvikelser i
prognosen
Socialnämnden, -140,0 mnkr

Socialnämnden prognostiserar en negativ
avvikelse på 140 miljoner kronor.
Kostnader för placeringar och personal är
främsta orsaker. Det prognostiserade
underskotten är dock något lägre än
föregående års underskott.
Barn- och utbildningsnämnden, -39,0
mnkr

Barn- och utbildningsnämnden
prognostiserar ett underskott med 39
miljoner kronor. De stora underskotten
finns inom verksamheterna grundskola och
gymnasieskola. Obalansen ligger kvar från
föregående år och ligger på en likanande
nivå.
Stadsbyggnadsnämnden, -5,2 mnkr

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar en
avvikelse med 5,2 miljoner kronor på
grund av kostnader för bostadsanpassning
och saneringar.
Nämndernas positiva avvikelser
Kommunstyrelsen, 82,3 mnkr
Kommunstyrelsen prognos för hela året är
en positiv avvikelse med 82,3 miljoner
kronor. Orsakerna är följande främst att
kommunstyrelsens centrala anslag inte
kommer att förbrukas under 2017. De
anslag som avses är bland annat;
• kompensation till nämnderna för
ökade hyror,
• verksamhetsmedel för nya
äldreboende,
• kvarvarande medel för förbrukning
av tidigare års överskott,
• delar av anslaget för personalkostnadsökningar samt
• delar av medel på 50 mnkr för
tryggare och trivsammare Sundsvall.
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Kultur- och fritidsnämnden, +1,1 mnkr
Prognosen för ekonomiska årsutfallet
bedöms bli ett resultat som motsvarar den
buffert som reserverats enligt
budgetdirektiven från koncernstaben.
Beloppet är 0,5 % av driftramen.

exploateringspotten, Sundsvalls
stenstad/vardagsrum, Kommundelslyftet,
Utvecklad kollektivtrafik, Gator och vägar
i anslutning till E 4:an, Broar dammar
hamnar, Industrispår bangården och
Logistikparken.

Åtgärder för negativa avvikelser
Nämndernas åtgärder för negativa
avvikelser förklaras närmare i avsnittet
”Nämnder, bolag och kommunalförbund”.

Lägre investeringstakt än budgeterat

Investeringsprognos 2017

Investeringsbudgeten 2017 uppgår till
749,9 miljoner kronor. Investeringsanslag
överförda från tidigare år uppgår till
1 381,7 miljoner kronor, vilket gör att
investeringsbudgeten totalt uppgår till
2 131,6 miljoner kronor 2017.
Nettoinvesteringarna uppgår efter första
tertialet till 149,7 (140,4) miljoner kronor
och prognosen för hela året till 676,8.
Prognosen innebär att det vid årets slut
skulle återstå 1 454,8 miljoner kronor av
budgeterade investeringsmedel. Det skulle
innebära att oförbrukade investeringsmedel
skulle öka med 73,1 miljoner kronor under
2017.
Nedan finns kommentarer till varför det
beräknade utfallet avviker från budgeten i
investeringsredovisningen.
Investeringar inom stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

Stadsbyggnadsnämnden har 2017 en
investeringsbudget på 166,0 miljoner
kronor. Investeringsmedel från tidigare år
är 307,9. En uppskattning är att 140,7
miljoner kronor av dessa medel kommer
att upparbetas under året.
De investeringsmedel som gäller större
investeringsprojekt som inte kommer att
upparbetas under året är bland annat Inre
hamnen kajer, Birsta infrastruktur,

Investeringsmedlen upparbetas ofta inte i
den takt som budgetmedlen ör fördelade.
Anledningen till det är att medlen till stor
del fördelas teoretiskt och inte utifrån hur
kostnaderna vanligtvis faller ut i projekt.
Utrednings- och planeringsfasen i
investeringsprojekt är tidskrävande men
inte stora utgifter. Den största delen av
utgifterna uppstår sedan i ett projekts
genomförandefas. Nedan följer
kommenarer till ett antal större
investeringsprojekt:
Inre hamnen kajer

Vad gäller södra kajen kommer
projektering och sanering att påbörjas
senare under året, men bynationen påbörjas
2018. Åtgärderna på finnkajen ligger
längre fram i tiden.
Birsta infrastruktur

Kvarstående medel är till detaljplanearbetet och åtgärder enligt
åtgärdsvalsstudien.
Parkeringsanläggning centrum

Medel för åtgärder enligt kommande
parkeringsstrategi.
Norra kajen

Inga avvikelser mot budgetram för
uppdraget. Kaj för detalj-plan 1 A pågår.
Färdigställs under 2017.
Exploateringspotten

Kvarstående medel finansierar
exploateringar med koppling till norra
kajen, södra kajen och resecentrum.

25

Sundsvalls vardagsrum

Upprustningarna är avslutade för Oasen,
Magasinsparken, Hedbergska parken och
Olof Palmes torg. Upprustning av Stora
torget kvarstår inom uppdraget.
Kommundelslyftet

Planerade åtgärder 2017 är upprustning i
Kovland och Indal.
Kollektivtrafik

Mindre åtgärder i form av
tillgänglighetsanpassningar på
busshållplatser. Större åtgärder påbörjas
2018 i form av upprustning av Navet.
Industrispår bangården

Åtgärder för rivning av befintligt industrispår samt projektering av nytt industrispår.
Utveckling av Sundsvall (infrastruktur)

Inom ramen för pågående projektet
”Mittstråket” kommer drygt 7 miljoner
kronor att upparbetas för upprustning av
park- och grönstråk längs Sidsjöbäcken.
Investeringar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Arbetet med resecentrum pågår och
kommer att förbruka cirka 3,5 miljoner
kronor 2017. Om SKIFU kommer att stå
för investeringen bör investeringsanslaget
tas bort ur kommunens investeringsbudget
och utgifterna för projektering betalas av
SKIFU. Medfinansiering av Tunadalsbanan är inte aktuell under 2017.
Laddningsstolparna kommer att ägas av
Sundsvall Elnät och hyras av kommunen,
investeringsanslaget kommer därför inte att
förbrukas.
För närvarande pågår cirka 70
investeringsprojekt inom Drakfastigheter
ansvarsområde.

Norra kajen och Heffnersgården.
Byggnationerna planeras vara klar i
etapper under 2017-2020.
Ombyggnation, tillbyggnad av Skönsmons
skola. Bygget planeras vara klart 2020.
Ombyggnation, tillbyggnation och
nybyggnation av Vibackeskolan. Bygget
planeras vara klart i etapper under 2020.
Ombyggnad, tillbyggnad av Sporthallsbadet. Bygget planeras vara klart 2018.
Ny taklösning Nordichallen. Bygget
planeras vara klart 2017.
Prognosen för fastighetsinvesteringar
uppgår till 504,0 miljoner kronor vilket är
en ökning från 2016 då utfallet var 385,7
miljoner kronor. Den totala återstående och
oförbrukade investeringsvolymen bedöms
uppgå till 957,5 miljoner kronor inför
2018.
Cirka 25 % av budgetavvikelsen är på
beställda åtgärder som ännu inte
färdigställts. Resterande avvikelse härrör
från projekt som ännu inte har beställts och
ej heller avropats från budgetramen.
Exploateringsprognos 2017
Utgifterna inom exploateringsverksamheten uppgår till -4,7 miljoner kronor till och
med april. Prognosen för hela året uppgår
till -6,8 miljoner kronor.
Utgifter för exploateringar kommer i ett
senare skede att täckas i upprättade
exploateringskalkyler. Exempel på några
exploateringar är Korsta/Petersvik, Norra
kajen, Inre hamnen(Skanska) och
Katrinehill.

Om- ny och tillbyggnation av tre
äldreboenden genomförs, Granlunda,
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Finansiell analys - Koncernen
Resultat
Koncernens resultat för årets första månader är klart bättre än föregående år. Orsaken är
framförallt kommunens förbättrade resultat som beskrivs mer ingående i avsnittet för
finansiell analys, kommunen.
Resultat, mnkr

Utfall Januariapril 2017

Prognos
2017

Kommunen

-4,1

40,0

Stadsbackenkoncernen

93,1

132,1

0,2

-1,6

Medelpads räddningstjänstförbund
Scenkonst i Västernorrland AB
Norra Kajen-koncernen
Svenska kommunförsäkring AB

0,2

-1,8

-0,6

3,9

7,3

5,7

Tabellen anger bolagens totala resultat och inte endast kommunens andel

Prognos
För koncernen i sin helhet är prognosen
beräknad till 153,4 miljoner kronor, vilket
är något sämre än utfallet föregående år.
Det är framförallt kommunens resultat som
försämrar utfallet 2017 jämfört med 2016.
Stadsbacken beräknar ett överskott på 132
miljoner kronor vilket är cirka 28 miljoner
kronor sämre än 2016. Orsaken till
försämringen är framförallt de återföringar
av nedskrivningar som gjordes i Mitthem
2016 på 29,5 miljoner kronor som
förbättrade resultatet föregående år.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på den finansiella
styrkan, det vill säga hur stor del av

tillgångarna som finansieras med eget
kapital. Vid bokslutet 2016 uppgick
soliditeten till 22,2 procent för koncernen
som helhet. Vid delårsbokslutet har
soliditeten ökat med 1 procentenhet på
grund av det överskott som koncernen
visar. Soliditeten är dock i förhållande till
jämförbara kommunen låg.
Om pensionsåtagandet räknas in uppgår
soliditeten endast till dryga 6 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.
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Driftredovisning
Verksamheternas nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr

Budget

Utfall

Utfall

2017 tom april 2017 jan-april2017 jan-april 2016

Prognos

Budget

Ack. över/

2017 avvikelse

underskott IB 2017

Kommunstyrelse

-726,7

-255,1

-175,2

-164,0

-644,4

82,3

administration

-124,2

-41,4

-48,4

-37,6

-124,1

0,1

räddningstjänst
kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam vht
politisk verksamhet
intern service
Barn- och utbildningsnämnd
förskola
grundskola
gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet
Socialnämnd
omsorg om funktionshindrade

-92,0

-30,7

-30,7

-28,5

-92,4

-0,4

-131,5

-43,8

-41,5

-29,5

-131,5

0,0

-35,5

-11,8

-9,5

-9,1

-35,5

0,0

-2,7

-0,3

-1,3

-1,5

-3,0

-0,3
84,0

-291,2

-97,1

-15,9

-23,2

-207,2

-49,6

-16,5

-10,8

-10,5

-49,6

0,0

0,0

-13,5

-17,1

-24,1

-1,1

-1,1

-2 141,7

-766,9

-772,8

-792,8

-2 180,7

-39,0

-517,5

-170,7

-188,3

-174,4

-521,9

-4,4

-1 092,8

-363,2

-393,4

-366,1

-1 127,6

-34,8

-332,1

-109,2

-128,0

-117,6

-369,5

-37,4

-24,3

-8,5

-10,2

-8,2

-24,7

-0,4

-173,0

-114,7

-52,0

-125,9

-135,0

38,0

-2,0

-0,6

-0,9

-0,6

-2,0

0,0

-1 844,5

-614,9

-689,8

-664,3

-1 984,5

-140,0

-456,9

-152,3

-170,6

-152,4

-476,9

-20,0

individ- och familjeomsorg

-316,1

-105,4

-128,6

-110,9

-376,1

-60,0

äldre- och handikappomsorg

-995,3

-331,8

-360,9

-334,6

-1 055,3

-60,0

0,0

0,0

-0,1

-1,5

0,0

0,0

-73,4

-24,5

-28,6

-63,9

-73,4

0,0
0,0

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

-2,8

-0,9

-1,0

-1,0

-2,8

Kultur- och fritidsnämnd

-352,0

-116,1

-117,7

-116,5

-350,2

1,8

kulturverksamhet

-134,4

-43,7

-40,9

-46,6

-134,4

0,0

fritidsverksamhet

-192,4

-64,0

-70,1

-61,2

-192,4

0,0

-3,1

-1,0

-5,3

-0,5

-3,1

0,0

-20,6

-6,9

-0,9

-7,8

-18,8

1,8

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet

-1,5

-0,5

-0,5

-0,4

-1,5

0,0

-228,6

-75,2

-65,3

-72,3

-233,8

-5,2

-11,1

-3,7

-4,0

-3,9

-15,1

-4,0

infrastruktur

-36,9

-12,8

-7,5

-12,0

-46,5

-9,6

väghållning

-143,8

-49,7

-44,5

-46,8

-135,4

8,4

-23,3

-4,5

-5,2

-4,5

-23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning

park
kollektivtrafik
administration och övrigt
politisk verksamhet

-11,8

-3,9

-3,5

-4,5

-11,8

0,0

-1,7

-0,6

-0,6

-0,6

-1,7

0,0

136,6

7,1

-451,1

31,5

105,1

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

-151,8

-50,5

-50,7

-48,3

-152,1

-0,3

arbetsmarknad

-50,1

-16,7

-16,0

-21,4

-48,7

1,4

vuxenutbildning

-43,6

-14,5

-16,4

-11,5

-46,0

-2,4

-0,6

-0,2

-0,2

-1,9

-0,5

0,1

-56,2

-18,7

-17,5

-13,0

-55,3

0,9

-1,3

-0,4

-0,6

-0,5

-1,6

-0,3

integration
administration och övrigt
politisk verksamhet

50,6

Miljönämnd

-19,0

-6,3

-6,0

-5,9

-18,7

0,3

förebyggande och granskande miljöarbete

-17,7

-5,9

-5,6

-5,5

-17,4

0,3

politisk verksamhet

-1,3

-0,4

-0,4

-0,4

-1,3

0,0

Lantmäterinämnd

-2,3

-0,8

0,4

-0,4

-1,3

1,0

5,9

-10,3

-3,4

-2,3

-10,4

-13,0

-2,7

-2,4

Överförmyndarnämnden Mitt

2,5

Kommunrevision

-2,6

-0,1

0,8

-0,1

-2,6

0,0

2,2

Valnämnd

-1,0

-0,1

0,0

0,0

-1,0

0,0

2,1
0,2

Personalnämnd
Finansiering
SUMMA

-8,3

-2,8

2,7

0,0

-8,3

0,0

-29,4

-9,8

-14,1

-6,5

-37,8

-8,4

-5 518,2

-1 785,9

-1 890,0

-1 881,5

-5 628,4

-110,2

-109,7
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Investeringsredovisning, mnkr
Budget 2017 Överförd budget

Kommunstyrelse
Internlåneram
Fastigheter
Infrastruktur
Inventarier

Summa

Total Utfall jan-april Prognos 2017 Budgetavvikelse
budget

-4,9

0,0

-4,9

0,0

0,0

4,9

-527,8

-933,7

-1 461,5

-123,1

-504,0

957,5

-29,0

-92,7

-121,7

-1,7

-6,8

114,9

0,0

-2,2

-2,2

-0,2

-1,2

1,0

-561,7

-1 028,6

-1 590,3

-125,0

-512,0

1 078,3
0,0

Barn- och utbildningsnämnd
IT
Inventarier och utrustning

Summa

0,0

-8,9

-8,9

0,0

-8,9

-6,0

2,9

-3,1

-1,2

-3,1

0,0

-6,0

-6,0

-12,0

-1,2

-12,0

0,0

-10,4

-5,5

-15,9

-0,3

-5,0

10,9

Socialnämnd
Inventarier och utrustning

0,0

Fysiska hjälpmedel

Summa

0,0

0,0

-10,4

-5,5

-15,9

-0,3

-5,0

10,9
21,9

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

Summa

0,0

-24,0

-24,0

-0,1

-2,1

-5,5

-5,9

-11,4

-0,9

-3,7

7,7

-5,5

-29,9

-35,4

-1,0

-5,8

29,6

0,0

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

0,0

0,0

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

0,0

NAVI
T ekniklyft, inventarier

Summa

Stadsbyggnadsnämnd
Kajer Selångersån
Birsta infrastruktur
Parkeringsanläggning centrum
Vägar, broar,GC vägar

-45,0

-7,0

-52,0

-0,1

-1,9

50,1

0,0

-49,7

-49,7

0,0

0,0

49,7

0,0

-15,0

-15,0

0,0

0,0

15,0

-60,0

-137,1

-197,1

-9,1

-46,6

150,5

Belysning

-8,0

-7,6

-15,6

-0,3

-15,2

0,4

Parker, utemiljö

-5,0

-38,9

-43,9

-2,7

-11,6

32,3

-10,0

-22,3

-32,3

-0,1

-11,3

21,0

0,0

-20,0

-20,0

0,0

-2,2

17,8

0,0

-20,0

-20,0

0,0

0,0

20,0

-35,0

13,5

-21,5

-8,3

-47,0

-25,5

-1,6

-1,6

0,0

Kollektivtrafik, infrastruktur
Industrispår
Logistikparken
Norra kajen
Lörudden/Brämön

0,0

Övrigt

0,0

1,6

-0,2

-0,2

-3,0

-2,2

-5,2

-0,4

-4,7

0,5

-166,0

-307,9

-473,9

-21,0

-140,7

333,2

Maskiner och utrustning

-0,3

-2,6

-2,9

0,0

-0,1

2,8

Summa

-0,3

-2,6

-2,9

0,0

-0,1

2,8

-749,9

-1 381,7

-2 131,6

-149,7

-676,8

1 454,8

Maskiner och utrustning

Summa

Miljönämnd

Summa

Exploateringsredovisning, mnkr
Budget 2017 Överförd budget Total budget Utfall jan-april Utfall 2017 Budgetavvikelse

Stadsbyggnadsnämnd
Exploatering inkl Birsta

-

186,2

186,2

-4,5

-6,0

-192,2

Exploatering Alliero 21 fd Berners

-

-1,9

-1,9

-0,2

-0,5

1,4

Exploatering Sidsjö fd sjukhusomr

Summa

-

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

0,0

0,0

184,0

184,0

-4,7

-6,8

-190,8

Kostnaden för exploateringar kommer i ett senare skede att täckas i upprättade exploateringskalkyler. Exempel på några exploateringar är
Korsta/Petersvik, Norra kajen och Inre hamnen (Skanska).
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Medarbetare
Alla som arbetar i Sundsvalls kommun gör
det på uppdrag av de människor som bor,
arbetar i och gästar kommunen. Vår
uppgift är att ge dem bästa tänkbara
tjänster och service. Sundsvalls kommun
vill vara en arbetsgivare som sätter
verksamhetens resultat, kvalité och
utveckling i fokus

ansvaret för att kommunen ska nå målet
om att sjukfrånvaron år 2020 ska vara
högst lika med riksgenomsnittet för den
kommunala sektorn. Personalnämnden
ansvarar även övergripande för att
Sundsvalls kommun ska vara en aktiv och
attraktiv arbetsgivare, en jämställd och
jämlik kommun samt för kommunens
interna kompetensförsörjning.
Hälsofrämjande arbete – projekt
Hållbart Arbetsliv

Fakta
30 april 2017 var
8 139 personer
månadsanställda i Sundsvalls
kommun, 82 % kvinnor och 18
% män. Av dessa var 7 361
tillsvidareanställda och 835
visstidsanställda. Medelåldern
bland tillsvidareanställda var
47 år.

Sundsvalls kommun som
arbetsgivare
I kommunfullmäktiges mål och resursplan
för 2017-2018 med plan för 2019-2020
finns ett särskilt avsnitt som rör Sundsvalls
kommun som arbetsgivare. Fullmäktiges
mål är att Sundsvalls kommun ska vara ett
föredöme som arbetsgivare genom att ha
låg sjukfrånvaro. Fullmäktige vill att år
2020 ska kommunens sjukfrånvaro vara
högst lika med riksgenomsnittet för den
kommunala sektorn.
Personalnämndens ansvar
Personalnämnden har inför 2017 av
kommunfullmäktige fått det övergripande

Europeiska Socialfonden har gett
Sundsvalls kommun 6,5 miljoner i stöd för
att bedriva projektet ”Hållbart Arbetsliv”.
Projektet tar krafttag för att främja hälsa i
Sundsvalls kommun tillsammans med
deltagare från alla förvaltningar. Hållbart
Arbetsliv ska bland annat genomföra
utbildning i hälsofrämjande ledarskap och
organisation, spetsutbildning HAJ (hälsa,
arbetsmiljö, jämställdhet) och ta fram en
modell för certifiering av en hälsofrämjande arbetsplats. Projektets mål är att
ta fram hållbara verktyg som kan användas
i hela organisationen. Alla aktiviteter i
projektet är kopplade till Sundsvalls
kommuns vision, värdegrund och
arbetsgivarpolitiska strategi. Projektet
pågår fram till 31 juli 2018.
Arbetsmiljöarbete – projekt SAMklang
Projektet SAM-klang har fått förlängd
projekttid med samma ramtilldelning och
arbetar under 2017 med åtgärder för att
sänka sjukfrånvaron och
sjukfrånvarokostnader. Under 2017 testas
en arbetsmiljö och rehab-utbildning där
chefer får verktyg att arbeta med sin egen
och sina medarbetares arbetsmiljö och
webbaserade steg för steg guider för att
”det ska bli lätt att göra rätt” som chef.
Cheferna erbjuds även handledning och
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stöd efter utbildning, när de kommer
tillbaka på arbetsplatsen och ska använda
sina kunskaper. Målsättningen är att alla
medarbetare som är sjukskrivna ska ha en
rehab-plan som löpande följs upp och
långtidssjuka ska om möjligt återgå i
arbete. Cheferna får även verktyg att arbeta
med korttidssjukfrånvaron och chef som
uppmärksammar medarbetare som riskerar
sjukskriving, erbjuder stöd för att om
möjligt minska risken för sjukdom.
Sammantaget är målet att minska
långtidsjukfrånvaron och minska inflödet
av nyinsjuknade.
Kommunens interna
kompetensförsörjning,
ledarakademin och ledarutveckling
Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016
en kompetensförsörjningsstrategi med
externt fokus. Det är kommunstyrelsen
som är ansvarig för strategin.
Personalnämnden har fått i uppdrag av
fullmäktige att ansvara för Sundsvalls
kommuns interna kompetensförsörjning.
Nämnden har därför tagit fram ett förslag
på en intern rekryterings- och
utvecklingsplan för kompetens-försörjning
som varit ute på remiss till nämnder,

central samverkan och servicecenter HR.
Personalnämnden planerar att ta fram ett
förslag till beslut under våren 2017 som
fullmäktige sedan kan ta ställning till.
Ledarakademin utbildar medarbetare för
att tillvarata intern kompetens och
tillgodose behovet av chefsrekryteringar
inom kommunen. Ledarakademin jobbar
kontinuerligt med att utveckla
ledarutbildningar för att kvalitetssäkra,
vara forskningsbaserad och i linje med
kommunens mål. Det finns ett stort behov
av chefsrekryteringar inom de närmsta
åren och därför kommer två
chefsförsörjnings-program starta under
2017. En ny chefsintroduktion för
organisationens nya chefer har utvecklats
och en pilot har genomförts under våren
2017. Efter utvärdering planeras uppstart
av ny chefsintroduktion under hösten 2017.
Under hösten 2017 planeras Stora chefsdagen genomföras, som sker en gång om
året. Inom ramen för Sundsvallsregionen
arbetar Ledarakademin med gemensam
ledarutveckling. Ett ledarutvecklingsprogram för nya ledare har utvecklas där
Ledarakademin är en del av utbildningsinnehållet.
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Sjukfrånvaro
Kolumnen Jan-Mars 2017 visar sjukfrånvarostatistik under perioden januari till och med mars
2017. Övriga kolumner visar sjukfrånvarostatistik för respektive helår 2016, 2015 och 2014
Sjukfrånvaro i % av de anställdas
sammanlagda arbetstid
Jan - Mars
2017

Helår

Helår

2016

2015

Helår
2014

9,8

9,7

8,6

7,4

Varav långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar

69,6

69,8

66,6

59,6

Kvinnor

11,4

10,9

9,6

8,2

Män

5,4

4,5

4,4

3,9

29 år eller yngre

8,0

5,9

5,7

4,2

30-49 år

9,8

9,9

8,5

4,5

11,2

11,0

10,0

8,4

Total sjukfrånvaro

50 år och äldre

Anställda
Totalt var 8 196 personer anställda vid Sundsvalls kommun den 30 april 2017. Merparten av
dessa - 89,8 %, eller 7 361 medarbetare, är tillsvidareanställda och 835 medarbetare är
visstidanställda med månadslön.
Månadsavlönade per förvaltning
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Antal totalt

April
2017

Dec
2016

Dec
2015

April
2017

Dec
2016

Dec
2015

April
2017

Dec
2016

Dec
2015

299

67

61

34

10

10

333

77

71

Barn och utbildning

3 017

2 993

2 960

396

389

363

3 413

3 382

3 323

Socialtjänsten

3 100

3 105

3 132

255

121

161

3 355

3 226

3 293

Kultur och fritid

247

244

243

56

50

36

303

294

279

Stadsbyggnadskontoret

150

146

141

11

9

6

161

155

147

FAVI

182

184

175

56

40

35

238

224

210

33

34

32

3

3

6

36

37

38

-

390

388

-

27

42

-

417

430

300

149

128

18

7

10

318

156

138

Lantmäterikontoret

22

22

24

1

1

1

23

23

25

Överförmyndarkontoret

11

12

10

5

1

4

16

13

14

7 361

7 346

835

658

674

8 196

8 004

7 968

Koncernstaben

Miljökontoret
Service och teknik
Servicecenter

Totalt

7 294

Könsfördelning och medelålder
Medelåldern bland Sundsvalls kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 47 år.
Könsfördelningen för tillsvidareanställda per april månad är 81 procent kvinnor och 18
procent män. År 2016 gick 202 medarbetare i pension. Fram till april 2017 har 45
medarbetare gått i pension.
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Nämnder, bolag och
kommunalförbund
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Nämndsuppföljning
Kommunstyrelse
Verksamheternas nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr

Budget

2017 tom april 2017

Utfall

Prognos

Budget

2017

avvikelse

-164,0

-644,4

82,3

Kommunstyrelse

-726,7

administration

-124,2

-41,4

-48,4

-37,6

-124,1

0,1

räddningstjänst

-92,0

-30,7

-30,7

-28,5

-92,4

-0,4

-131,5

-43,8

-41,5

-29,5

-131,5

0,0

-35,5

-11,8

-9,5

-9,1

-35,5

0,0

-2,7

-0,3

-1,3

-1,5

-3,0

-0,3

-291,2

-97,1

-15,9

-23,2

-207,2

84,0

kollektivtrafik
näringslivsverksamhet
hamnverksamhet
övrig kommungemensam vht
politisk verksamhet
intern service

-255,1

Utfall

jan-april2017 jan-april 2016
-175,2

-49,6

-16,5

-10,8

-10,5

-49,6

0,0

0,0

-13,5

-17,1

-24,1

-1,1

-1,1

Prognostiserar överskott
Den samlade prognosen för kommunstyrelsens förvaltning är ett överskott på
82,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
centralt och fastighetsavdelningen
prognostiserar positiva resultat för 2017 på
83,4 miljoner kronor respektive 4 miljoner
kronor. Helårsprognosen för verksamheten
servicecenter inom intern service är -5,1
miljoner kronor.
Orsaker till prognostiserat
budgetöverskott
Koncernstaben konstaterar att ytterligare
överskott kommer att kunna prognostiseras
för 2017 inom kommunstyrelsens
kommunövergripande verksamheter.
Bedömningen nu är att utöver de 38,7
miljoner kronor, som frigjordes i samband
med Kompletteringsbudget 2017 för att
balansera det minskade utfallet för
skatteintäkter 2017 (innebärande att
kommunens nettokostnad sänktes med
38,7 miljoner kronor), kommer ytterligare
84 miljoner kronor att kunna redovisas
som positiv avvikelse 2017. Överskotten
beräknas uppstå inom kommunstyrelsens
centrala anslag som inte kommer att
förbruka hela sin budget under 2017. De

anslag som avses är bland annat;
kompensation till nämnderna för ökade
hyror, verksamhetsmedel för nya
äldreboende, kvarvarande medel för
förbrukning av tidigare års överskott, delar
av anslaget för personalkostnadsökningar
samt delar av medel på 50 miljoner kronor
för tryggare och trivsammare Sundsvall.
För verksamheten intern service, redovisas
en negativ budgetavvikelse på totalt -1,1
miljoner kronor. Avvikelsen fördelar sig
enligt följande; Servicecenter -5,1miljoner
kronor, fastighetsavdelningen
drakfastigheter + 4,0 miljoner kronor.
Orsaken till den positiva avvikelsen inom
fastighetsavdelningen är lägre media- och
administrationskostnader till följd av
effektiviseringar och återhåll-samhet. Av
den totala årsprognosen på -5,1 miljoner
kronor för servicecenter står Sundsvalls
Mat och Måltider för -3,1 miljoner kronor.
Det råder där osäkerhet kring intäkterna
eftersom det enligt måltidsutredningen
”Bättre mat” finns beslutat att de skolor
som vill ska kunna laga egen mat en till två
dagar i veckan. Livsmedelskostnader
väntas också bli högre i år. Även
verkstaden inom servicecenter
prognostiserar med ett negativt årsresultat
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och en prognos på -2 miljoner kronor
beroende på att det i dagsläget inte är klart
med hyresnivån och intäkter för verkstan.
Orsaker till intäkts- och
kostnadsavvikelser
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett
positivt resultat på 73,6 miljoner kronor till
och med april, varav kommunstyrelsen
centralt står för 90,7 miljoner kronor.
Orsaken till resultatet för kommunstyrelsen
centralt är bland annat högre intäkter
(+11,1 miljoner kronor) än budget. 5,6
miljoner av denna budgetavvikelse beror
på vidarefakturering av elkostnader (5,6
miljoner kronor) till de kommunala
bolagen vilket beror på att denna
verksamhet inte finns budgeterad. Övriga
5,5 miljoner kronor av budgetavvikelsen
på intäktssidan består av bonusersättningar
på 2,9 miljoner kronor utöver budget samt
1,8 miljoner kronor från Migrationsverket
för ersättning för extraordinära kostnader
för evakueringsplaster. Personalkostnaden
är 55 miljoner kronor lägre än budget till
och med april, dock i nivå med utfallet året
innan vid samma tidpunkt, vilket beror på
upplösning av reserv för centrala lönekostnader. Även verksamhetens övriga
kostnader visar en stor positiv budgetavvikelse (24,5 miljoner kronor) till och
med april. Orsaken till budgetavvikelsen är
de samma som orsakerna till prognosförändringen under föregående avsnitt.
Personalkostnader och dess
utveckling
Personalkostnaderna för kommunstyrelsen,
exklusive de centrala personalkostnadsökningar, det vill säga personalkostnaderna
för koncernstaben har ökat med cirka 3,5
miljoner kronor jämfört med samma period
föregående år. Den största orsaken till
ökningen mellan åren är att upphandlings-

enheten har flyttats organisatoriskt från
den före detta service- och
teknikförvaltningen till koncernstaben.
Fastighetsavdelningen drakfastigheters
totala personalkostnader per april ligger i
linje med periodiserad budget.
Personalkostnader har minskat med 28,3
miljoner kronor jämfört med motsvarande
period föregående år vilket beror på
överföring av personal till servicecenter
och koncernstaben. Motsvarande ökning
visas för verksamheten servicecenter.
Kommunstyrelsens investeringar
Kommunstyrelsens investeringar inom
förvaltningsfastigheter visar ett utfall för
perioden på 123,1 miljoner kronor.
Prognostiserat utfall för året (504,0
miljoner kronor). Detta kan jämföras med
ett utfall om 98,3 miljoner kronor januariapril 2016 och 411,0 miljoner kronor i
prognostiserat utfall för perioden 2016.
Den totala återstående och oförbrukade
investeringsvolymen (se tabell
investeringsredovisning ”budgetavvikelse”) bedöms då uppgå till 957,5
miljoner kronor vid årets slut (940,1 mnkr
jan-april 2016). Cirka 25 % av den
budgetavvikelsen är på beställda
åtgärder/avropade medel från totala
budgetramen eller ”utförarens ryggsäck”.
Resterande avvikelser cirka 75 % ej
förbrukade investeringsmedel mot
budgetramen som härrör från projekt som
ännu inte har beställts och ej heller
avropats från budgetramen.
För närvarande pågår cirka 70 aktiva
investeringsprojekt. Ombyggnad,
tillbyggnad och nybyggnation av 3
äldreboenden Granlunda, ombyggnation,
tillbyggnation och nybyggnation av
Vibackeskolan samt ombyggnad,
tillbyggnad av Sporthallsbadet är några
35

exempel på större pågående investeringsprojekt.
Inom övriga investeringar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden är
Resecentrum ett av de större med en
budget på 71,8 miljoner kronor. Arbetet
med resecentrum pågår och kommer att
förbruka cirka 3,5 miljoner kronor. I
planen finns att det kommunala bolaget
SKIFU kommer att står för investeringen
vilket då innebär att investeringsanslaget
kommer att tas bort och utgifterna för
projektering betalas av SKIFU.
Kommunstyrelsens mål för att Sundsvalls
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
är att delta aktivt i hälsofrämjande insatser
som på lång sikt syftar till bättre hälsa och
ett hållbart arbetsliv för anställda i
Sundsvalls kommun. Målet att sjukfrånvaron ska minska kommer eventuellt
inte att uppnås då trenden är ökande
sjukfrånvaro i jämförelse med fjolåret.
Effektiv kommun - ökade krav på den
kommunala verksamheten
En av de utmaningar som kommunstyrelsens verksamheter står inför är
befolkningsökningen inom Sundsvall som
innebär en utmaning utifrån hur ökningen
fördelar sig på åldersklasser. Enligt
prognosen kommer befolkningen att öka
med cirka 4 000 personer under åren 20162022. Av den ökningen är 29 %, cirka 1
200 personer, i arbetsför ålder.

Den kommunikativa och digitala
kommunen
Ständig uppkoppling till internet kommer
snart att vara en naturlig del av livet för
nästan alla medborgare. Det ger
utmaningar för kommunen i stort som för
kommunstyrelsen internt. Verksamheter
behöver digitaliseras och IT-mognaden
behöver öka och förmågan att
kommunicera beslut externt och internt
behöver utvecklas.
Utmaningen att klara RIKARE:s
målbild
Att uppnå målbilden RIKARE ger också
utmaningar för kommunen, som att klara
den framtida försörjningsbördan och
efterfrågan på rätt kompetens, att utbilda
rätt, att hjälpa dem som riskerar eller
befinner sig i utanförskap, förbättra
integrationen samt öka inpendling och
inflyttning. Det måste också byggas ett
stort antal bostäder, inom 5 år behövs
minst 2000 bostäder i kommunen.
Organisationen har förändrats
Den interna serviceverksamheten har under
2017 förändrats. Verksamhetens
servicecenter har därmed utökats med ett
antal verksamheter från och med 2017.
Även koncernstabens verksamhet har
utökats med delar av tidigare service- och
teknik, upphandling och säkerhet som från
och med 2017 ingår i koncernstaben.

Den demografiska utvecklingen innebär
utmaningar för den kommunala
organisationen, som att effektivisera
resursanvändningen, samt att efterfrågan
på ytterligare tjänster och krav på bättre
kvalité kommer att öka och kommer att
påverka kommunstyrelsens verksamhet
framöver.
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Barn- och utbildningsnämnd
Verksamheternas nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr
Barn- och utbildningsnämnd

2017 tom april 2017

Utfall

Utfall

Budget

2017

avvikelse

-766,9

-772,8

-792,8

-2 180,7

-39,0

-517,5

-170,7

-188,3

-174,4

-521,9

-4,4

-1 092,8

-363,2

-393,4

-366,1

-1 127,6

-34,8

-332,1

-109,2

-128,0

-117,6

-369,5

-37,4

-24,3

-8,5

-10,2

-8,2

-24,7

-0,4

-173,0

-114,7

-52,0

-125,9

-135,0

38,0

-2,0

-0,6

-0,9

-0,6

-2,0

0,0

gymnasieskola
kulturskola
administration och övrigt
politisk verksamhet

Prognostiserar underskott

Barn- och utbildningsnämndes prognos för
2017 är ett underskott på 39 miljoner
kronor. Prognosen är gjord utifrån de
enskilda enheternas inlämnade prognoser,
överripande kostnader och intäkter i form
av bland annat statsbidrag och volymförändringar av barn och elever, samt
nuläget av flyktingsituationen som uppstod
hösten 2015. Vid en jämförelse av utfallet
för samma tidpunkt föregående år
redovisar nämnden i år ett betydligt bättre
resultat. Skillnaden mellan åren beror
bland annat på att vid denna tidpunkt 2016
redovisades endast kostnaderna för
flyktingströmmen som påbörjades under
hösten 2015, det var först under den senare
delen av 2016 som nämndens förvaltning
ersattes med extra medel.
Det är i dagsläget även svårt att se hur
mycket flyktingströmmen från hösten 2015
kommer att påverka 2017. Nämndens
förvaltning räknar inte med att erhålla
några tillfälliga statliga medel liknande
dem från 2016 men medel kommer att
sökas för extra ordinära kostnader från
Migrationsverket. Det råder dock en
osäkerhet över förväntade intäkter under
2017 då inga beslut gällande föregående
ansökan till Migrationsverket har tagits.
Verksamheterna grundskola och
gymnasieskola prognostiserar underskott.

jan-april2017 jan-april 2016

Prognos

-2 141,7

förskola
grundskola

Budget

De grundskolorna med störst underskott är,
liksom 2016, Haga F-9 och Matfors skola.
I prognosen finns deras planerade åtgärder
medtagna. Inom gymnasieskolan är det
enheterna Västermalm och Hedbergska
som redovisar de största underskotten.
Åtgärder för att minska
underskottet
Barn- och utbildningsnämnden har valt att
prioritera tre områden i syfte att sänka
kostnader och öka måluppfyllnaden.
Fokus på kort och lång sjukskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt
resurser både avseende rehabilitering av
långtidsjuka, och en snabbare
handläggning av långtidssjuka. Parallellt
med dessa punktinsatser avser man att
utbilda ansvariga chefer i hanteringen av
ovanstående. Syftet är att långsiktigt
minska såväl lång- som korttidsfrånvaro.
Hur används lärarnas arbetstid?

Lärare är verksamhetens absolut viktigaste
resurs för elevers lärande. I dagläget
varierar lärarnas tid med elever högst
avsevärt. Ett projekt i syfte att kartlägga
lärarnas tid med elever har startats. Syftet
är att öka lärares tid med elever och
därmed öka elevernas måluppfyllelse.
Överbyggnad

En stor del av verksamhetens kostnader är
inte direkt förknippade med undervisning.
En kartläggning kommer att göras i syfte
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att hitta samordningseffekter och eventuellt
omfördela resurser till direkt undervisning.
Investeringar i möbler och
ljudanpassning
Utfallet för investeringar uppgår till 1,2
miljoner kronor av den totala budgeten för
året på 6 miljoner kronor. Investeringar
som gjorts under 2017 består av möbler
och inventarier. Många skolor har sedan
lång tid haft ett eftersatt behov av nya
möbler och inventarier. Det görs även en
del ljudanpassningar av lokalerna.
Hedbergska skolan har renoverats under
2016 och där har man under våren 2017
anpassat behovet av stolar.
Sjukfrånvaron följer stigande trend
Kommunfullmäktiges mål är att Sundsvalls
kommun ska vara ett föredöme som
arbetsgivare genom att ha låg sjukfrånvaro.
Målsättningen är att sjukfrånvaron ska vara
högst lika med riksgenomsnittet för den
kommunala sektorn 2020. Sjukfrånvaron
följer, precis som övriga samhället, en
stigande trend inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. För årsintervallet
mars 2016 tom februari 2017 var
sjukfrånvaron 9,39 %. För motsvarande
period 2015 – 2016 var sjukfrånvaron 8,68
%. Då sjukfrånvaron för kommunanställda
riket 2016 uppgick till 7,2 % kommer
troligen målet inte att kunna uppnås men
nämndens verksamheter arbetar med ett

antal aktiviteter som på sikt påverkar och
kan sänka sjukfrånvaron. Vikariehanteringsmodell, uppföljning och
utbildningar inom arbetsmiljö är några
exempel på åtgärder som förväntas leda till
bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro.
Utmaningar
Barn- och utbildningsnämndens främsta tre
utmaningar som kommer att prägla
framtidens arbete är barnen/elevernas
resultat, ekonomin och arbetsmiljön.
Analys av nyckeltal för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet och
jämförelser med andra liknande kommuner
och riket framkommer en bild av att
verksamheten har medel och resurser, men
resultaten uteblir. Vidare finns inget
entydigt samband mellan lågt antal elever
per pedagoger och måluppfyllelsen, vilket
också forskning visar. Det är alltså andra
saker som är det som ger resultat. Barnoch utbildningsnämndens förvaltning har
lagt en grund för ett systematiskt
kvalitetsarbete och nu återstår att detta ska
genomsyra hela organisationen, på alla
nivåer och på alla arbetsplatser. De
kvalitetsrapporter som skrivs av enheterna
sommaren 2017 ska alla kännetecknas av
en hög kvalité. Tydliga kopplingar mellan
elevers resultat och skolans prioriterade
utvecklingsinsatser ska framgå.
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Socialnämnd
Verksamhetens nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget
2017

Budget tom
april 2017

Utfall janapril2017

Utfall janapril 2016

Prognos
2017

Budget
avvikelse

Socialnämnd

-1 844,5

-614,9

-689,8

-664,3

-1 984,5

-140,0

omsorg om funktionshindrade

-456,9

-152,3

-170,6

-152,4

-476,9

-20,0

individ- och familjeomsorg

-316,1

-105,4

-128,6

-110,9

-376,1

-60,0

äldre- och handikappomsorg

-995,3

-331,8

-360,9

-334,6

-1 055,3

-60,0

0,0

0,0

-0,1

-1,5

0,0

0,0

-73,4

-24,5

-28,6

-63,9

-73,4

0,0

-2,8

-0,9

-1,0

-1,0

-2,8

0,0

flyktingmottagande
administration och övrigt
politisk verksamhet

Socialnämnden redovisar underskott
Socialnämnden redovisar för perioden
januari-april 2017 ett negativt resultat om –
74,9 miljoner kronor (Mkr), vilket är ett
försämrat resultat med 5,3 miljoner kronor
jämfört med motsvarande period
föregående år. Nettokostnaden för
perioden har ökat med 25,3 miljoner
kronor (3,8 procent).
Resultatförsämringen och nettokostnadsökningen för perioden förklaras främst av
högre placeringskostnader inom individoch familjeomsorgen om drygt 10 miljoner
kronor. I resultatet ingår även engångskostnader om ca 5 miljoner kronor
avseende retroaktiva ersättningar för
obekväm arbetstid och timlöner för år 2016
samt avgångsvederlag för avslutade
anställningar.
Ökad nettokostnad redovisas för
äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.
Inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade förklaras nettokostnadsökningen främst av ökade personalkostnader. Inom individ- och familjeomsorgen förklaras nettokostnadsökningen om 17,6 miljoner kronor av både
ökade kostnader för placeringar samt
ökade personalkostnader.

Placeringskostnader för barn, unga och
familj har ökat med cirka 6,5 miljoner
kronor och för vuxna med drygt 4 miljoner
kronor. Kostnaderna för ekonomiskt
bistånd ligger kvar på i stort samma nivå
som föregående år. Baserat på det
ekonomiska utfallet för den redovisade
perioden 2017 lämnas en prognos för det
beräknade resultatet vid årets slut om ett
underskott med140 miljoner kronor mot
budget. I enlighet med socialnämndens
beslut 2016-02-24 § 27 så baseras
prognosen utifrån rådande ekonomiska
läge. Förvaltningsledningens målsättning
är att fortsättningsvis under året succesivt
kunna förbättra prognosen. Detta ska ske
med pågående verkställighet av beslutade
åtgärder samt tydligare styrning och
uppföljning
Äldreomsorgen
Verksamheten redovisar ett resultat på
-29,1 miljoner kronor och en
resultatförsämring om - 8,1 miljoner
kronor jämfört med samma period
föregående år.
Merparten av den negativa obalansen mot
budget avser personal-kostnader med cirka
24 miljoner kronor samt lokalkostnader
med cirka 4 miljoner kronor. Beaktat att i
2017-års resultat ingår förändringen av
semesterlöneskulden med 15,3 miljoner
kronor i och med ny redovisningsmodell,
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så redovisar äldre-omsorgen en fortsatt
resultatförbättring på 7,2 miljoner kronor
jämfört med föregående år.
Omsorgen om funktionshindrade
Verksamheten redovisar en negativ
obalans mot budget om – 18,3 miljoner
kronor och en resultatförsämring om – 8,7
miljoner kronor. De ekonomiska
obalanserna avser i stort samtliga områden
som LSS-boenden i egen regi, resor till och
från daglig verksamhet, personlig assistans
samt externa LSS-boenden för barn
respektive vuxna samt de egna
resursteamen.
Individ- och familjeomsorgen
Verksamheten redovisar en negativ
avvikelse mot budget om – 23,2 miljoner
kronor och en resultatförsämring om –
12,3 miljoner kronor. Närmare 13 miljoner
kronor av underskottet avser insatser inom
barn, unga och familj samt drygt 6
miljoner kronor avser insatser inom vuxna.
Resultatförsämringen orsakas av högre
placeringskostnader på institution för barn,
unga, familj och vuxna om drygt 10
miljoner kronor.
Lägre ökningstakt för
personalkostnader
Personalkostnaderna för perioden januariapril 2017 har ökat med 8,1 miljoner
kronor (1,5 procent) jämfört med
motsvarande period föregående år, vilket
är en lägre ökningstakt i förhållande till
lönerevisionerna mellan åren. 2016-års
lönerevison utbetalades i november för
Kommunals avtalsområde med drygt tre
procent och i maj för övriga avtalsområden
med två procent. Av personalkostnadsökningen för perioden avser 2,1 miljon
kronor flyktingverksamheten vilka täcks av

motsvarande intäkter från Migrationsverket.
Fördelat på de olika personalkostnadsposterna avser 6,1 miljoner kronor ökade
kostnader för timanställda samt mer- och
fyllnadstid. En stor utmaning är det höga
sjuktalet bland medarbetarna. Det,
parallellt med svårighet att rekrytera
vikarier, har inneburit höga kostnader för
mer-, fyllnads- och övertid.
Investeringar
Utfallet för investeringar uppgår till 0,3
miljoner kronor av beslutad budget på 10,4
miljoner kronor. På grund av förseningar
av byggande av nya äldreboenden så
kommer en stor del av investeringsmedlen
att behöva överföras till år 2018.
Lägre långtidssjukfrånvaro
Målet med en låg sjukfrånvaro kommer
inte att uppnås under 2017 men jämfört
med december 2016 har det skett
minskning i sjukskrivningstalet.
Minskningen har skett inom
långtidssjukfrånvaron. Sjukskrivningstalet
uppgår till 11,70 procent varav 3,4 procent
avser korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar)
och 8,3 procent avser långtidssjukfrånvaro.
Fortsatt omställningsarbete
Arbete som pågår i det ekonomiska
omställningsarbetet under året är bland
annat:
•

Fortsatt anpassning av bemanningen
inom äldreomsorgen med
implementering av optimala scheman
baserade på verksamhetens behov och
fastställda bemanningstal enligt budget.
Fortsatt uppföljning och dialog kring
ekonomi och bemanning har
genomförts under mars månad med
förstalinjens chefer inom äldre-
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omsorgen. Fortsatta uppföljningar
planeras under maj månad. Fortsatt
implementering av Skönsmomodellen
pågår parallellt, dels inom hemtjänstprocessen och dels planeras uppstart
inom äldreboendena. Det fortsatta
arbetet utökas även med handläggningen, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
•

•

Slutpresentation av arbetet med
analyserna kring 2015- och 2016-års
kostnader och insatser enligt modellen
”Kostnad per brukare” inom
verksamheterna Omsorg om
funktionshindrade samt Individ- och
familjeomsorgen har presenterats för
Socialtjänstens ledningsgrupp den 30
mars 2017. Baserat på resultaten har
verksamheterna tagit fram förslag till
åtgärder vilka presenteras för
socialnämnden i maj.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-0227 om höjda avgifter inom vård och
omsorg för år 2017 har verkställts från
och med 1 april 2017.

Utmaningar som nämnden ser
Anpassa bemanning

En av utmaningarna under året är
anpassning av bemanning och övriga
kostnader för egna boenden samt översyn
av externa avtal för ensamkommande
flyktingbarn, för att komma i nivå med
sänkta ersättningar från Migrationsverket
från och med 1 juli 2017. Vidare finns en
utmaning att hantera heltidsbeslut kontra
optimala scheman baserade på
verksamhetens behov och fastställda
bemanningstal inom befintlig budgetram.
Sänka sjukfrånvaron

Åtgärder kring de höga sjuktalen inom
socialnämndens verksamheter kommer att
genomföras under året. I Socialtjänsten har
tillsatts ett centralt stöd gällande rehabärenden samt stöd i form av rehab-chefer
ute i organisationen.

Rekrytering

Socialtjänsten står därmed inför stora
utmaningar gällande rekrytering framåt
sett. Behoven finns inom olika
yrkesgrupper bland medarbetare samt
chefer/chefsförsörjning. Förutsättningar
måste kunna erbjudas för att personal med
rätt kompetens ska välja kommunen och
Socialtjänsten som arbetsgivare – och för
att kunna behålla befintliga anställda.
Ökade behov på grund av
befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen påverkar såväl
samhällsekonomi, som finansiering och
kompetensförsörjning. Utifrån
befolkningsprognosen och andra
informationskällor har Socialtjänsten tagit
fram prognoser för ett antal insatser;
hemtjänst, äldreboende, daglig verksamhet
LSS, bostad med särskild service enligt
LSS och SoL och korttidsvistelse enligt
LSS. Behoven av samtliga insatser där
prognos har tagits fram ser ut att öka under
de närmsta åren vilket är stor utmaning för
Socialtjänsten.
Ökade utredningar barn och unga

Inom Socialtjänsten ser man även en
ökning av antalet inledda utredningar inom
barn och ungdom, allt fler personer som
behöver kvalificerad sjukvård vårdas i
hemmet samt ett ökat behov av
försörjningsstöd (kanske främst framemot
2018), utifrån det ökade mottagandet av
människor på flykt. Lagändringsförslag
gällande spel om pengar kan också
innebära utökade ansvarsområden för
Socialtjänsten. Ökade behov, förutsätter
vidareutveckling i verksamheten samt
ekonomiska resurser.
Socialtjänsten står sammanfattningsvis
inför mycket stora utmaningar, i att uppnå
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ekonomisk balans och nå uppsatta mål. För
att komma tillsätta med den ekonomiska
situationen pågår intensivt arbete på många
håll i Socialtjänsten. Bland annat arbetar
Socialtjänsten med implementering av
ledningssystemet. Målsättningen är att

ledningssystemet ska stödja verksamheter i
att utveckla och säkra kvalitet och
processer, och i förlängningen att kunna
genomföra sina uppdrag på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.
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Kultur- och fritidsnämnd
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget

Budget

2017 tom april 2017

Utfall

Utfall

jan-april2017 jan-april 2016

Prognos
2017

Budget

Kultur- och fritidsnämnd

-352,0

-116,1

-117,7

-116,5

-350,2

1,8

kulturverksamhet

-134,4

-43,7

-40,9

-46,6

-134,4

0,0

fritidsverksamhet

-192,4

-64,0

-70,1

-61,2

-192,4

0,0

-3,1

-1,0

-5,3

-0,5

-3,1

0,0

-20,6

-6,9

-0,9

-7,8

-18,8

1,8

-1,5

-0,5

-0,5

-0,4

-1,5

0,0

konsument- och energirådgivning
administration och övrigt
politisk verksamhet

Prognostiserar överskott
Progosen för ekonomiska årsutfallet
bedöms bli ett resultat som motsvarar den
buffert som reserverats enligt budgetdirektiven från koncernstaben. Beloppet är
0,5 % av driftramen.
Verksamheternas ekonomi utvecklas enligt
fastställda planer. Ombyggnationen av
Sporthallsbadet kommer att innebära
förlorade badavgifter. Kalkylen pekar mot
1 miljon i minskade intäkter men viss
osäkerhet finns i prognosen.
Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre än
periodbudget. Orsaken är bl.a. driftbidrag
från Migrationsverket den så kallade
flyktingschablonen, ett EU-bidrag till
ungdomsavdelningen samt tillfälliga
lokalupplåtelser inom idrotts- och
fritidsavdelningen. Utbetalda
föreningsbidrag är 5,5 miljoner kronor
högre än periodbudgeten men sett på helår
kommer beviljat anslag att räcka.
Nämnden beslutar löpande under året om
resterande ansökningar från föreningarna.
Investering i ljudanläggning
Budget för specifika investeringsprojekt i
maskiner och inventarier antogs av
nämnden till värdet 3,2 miljoner kronor.
Största investeringen avser Tonhallens
ljudanläggning, 1 miljon kronor.,
Sänkt sjukfrånvaro
För att svara upp till kommunfullmäktiges

Ack. över/

avvikelse
underskott UB 2016
31,5

mål att Sundsvalls kommun ska vara ett
föredöme som arbetsgivare genom låg
sjukfrånvaro, har nämnden beslutat om
målet ”Kultur- och fritidsförvaltningen är
en attraktiv arbetsplats som är effektiv och
rättsäker.”
Sammalagt har nämndens förvaltning i sin
verksamhetsplan tagit fram 114 aktiviteter
för att nå delmålen för attraktiv arbetsgivare och sänkt sjukfrånvaro under
området. Varje aktivitet följs upp med en
bedömning om den kommer att genomföras helt under året (grön), delvis (gul)
eller inte alls (röd). Bedömningen är att 97
aktiviteter är gröna, 12 gula och 4 röda.
Under perioden 1 april 2016 till 31 mars
2017 har sjukfrånvaron sjunkit i jämförelse
med helåret 2016. Kultur- och
fritidsnämndens förvaltning har nu lägst
sjukfrånvaro av kommunens förvaltningar.
Sjukfrånvaron i hela kommunen för
perioden är 9,71 %. Genomsnittet för riket
2016 var 7,2 %. Målet avseende sänkt
sjukfrånvaro är uppnått.
Framtida utmaningar
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att de
står inför stora utmaningar. En utmaning är
uppdraget att skapa fler moderna lokaler
för kultur och idrott vilken är den största
utmaningen ur ett ekonomiskt perspektiv.
Flera av kommunens egna anläggningar är
i stort behov av underhållsåtgärder och i
andra fall behöver nyinvesteringar göras.
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För att skapa goda underlag inför
prioriteringar behöver stor energi läggas
ner på planering, utredning och
konsekvensanalyser.
Vidare har nämndens förvaltning har idag
en organisation med få handläggare, liten
administrativ kapacitet och lite resurser för
strategiskt arbete. För att klara av
verksamheten på lång sikt måste nämnden
fortsätta leverera kultur- och fritidsverksamhet som idag, men även
effektivisera processer samt skapa resurser
för utveckling och långsiktigt strategiskt
arbete. Verksamheten behöver också
utvecklas för att i högre utsträckning nå
landsbygden och verka socialt utjämnande

samt att i högre grad bidra till integration.
Satsningar som initierades under förra
budgetperioden med uppsökande
konstpedagogisk verksamhet, digital
delaktighet, språkcaféer, spontankultur och
spontana idrottsplatser fortsätter.
Biblioteksverksamheten står inför en rad
stora utmaningar. Bibliotekslagen
poängterar bibliotekens förmåga att bidra
till det demokratiska samhällets utveckling
och den fria åsiktsbildningen. En viktig
framtidsfråga är hur biblioteksverksamheten ska organiseras för att leva
upp till de arbetssätt som kommer att
krävas i det nya informationslandskapet.
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Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Verksamheternas nettokostnad
per nämnd, mnkr

Budget

Budget

2017 tom april 2017

Utfall

Utfall

jan-april2017 jan-april 2016

Prognos

Budget

2017

avvikelse
-0,3

Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

-151,8

-50,5

-50,7

-48,3

-152,1

arbetsmarknad

-50,1

-16,7

-16,0

-21,4

-48,7

1,4

vuxenutbildning

-43,6

-14,5

-16,4

-11,5

-46,0

-2,4
0,1

integration
administration och övrigt
politisk verksamhet

-0,6

-0,2

-0,2

-1,9

-0,5

-56,2

-18,7

-17,5

-13,0

-55,3

0,9

-1,3

-0,4

-0,6

-0,5

-1,6

-0,3

Prognosen visar litet minus
Prognosen för helåret 2017 visar ett
minusresultat på totalt -0,3 miljoner
kronor. För verksamheten vuxenutbildning
prognostiseras -2,4 miljoner kronor och för
arbetsmarknad är prognosen ett överskott
mot budget med 1,4 miljoner kronor. De
statliga bidragen gällande schablonbidraget
från Migrationsverket och medel för
yrkesvuxenutbildning är faktorer som är
svårbedömda. Navi har totalt cirka 82
miljoner kronor i statsbidrag.
För perioden januari-april redovisar
vuxenutbildningen ett underskott på 1,9
miljoner kronor. Underskottet beror i
huvudsak på att försäljning av utbildning
är lägre än budgeterat. Timrå kommun
köper mindre utbildning än tidigare år.
Arbetsmarknad redovisar för perioden ett
överskott på 0,7 miljoner kronor som bland
annat beror på att projektet Nya jobb,
arbetsträningsarenan Crea och
Arbetsmarknadstorget inte kommit igång
fullt ut med alla åtgärdsanställningar ännu.
Osäkra stadsbidrag
Statsbidraget för gymnasial yrkesvux
syftar till att ge fler vuxna möjlighet att gå
en yrkesutbildning. I höstpropositionen
framgår det att staten avser att satsa på
yrkesvux. Det är emellertid otydligt i
propositionen hur stor satsningen på

yrkesvux är. Regeringen har beslutat om
en förordning om statsbidrag och en
modell med en regionaliserad
yrkesutbildning för vuxna, regionalt
yrkesvux. Statsbidraget ska sökas
gemensamt av kommuner. Syftet är en
stärkt regional samverkan vid planering
och genomförande av utbildningarna som
grundar sig på flera kommuner i
samverkan. Sundsvall samverkar med
Härnösand, Ånge och Timrå. För att
erhålla statsbidrag för yrkesvux ska
kommunerna finansiera utbildningen i
minst samma omfattning som
statsbidraget. Detta är en betydelsefull
förändring mot tidigare år. Sundsvall har
hittills i år erhållit 5,2 miljoner kronor i
yrkesvuxmedel. Det är fortfarande osäkert
hur mycket statsbidrag Sundsvall kommer
att erhålla under 2017.
Arbetsmarknadsåtgärderna finansieras till
stor del av de 35 miljoner kronor som
kommunfullmäktige avsatt till det
prioriterade området ”På väg mot jobb”.
Där ingår satsningar för ungdomar, vuxna
över 25 år och KomiJobb. Utöver det har
nämnden 14 miljoner kronor i skattemedel.
Dessa finansierar arbetsträningsarenor.
Alla åtgärdsanställningar i förvaltningen
samordnas av arbetsmarknads
verksamheter, totalt 220
åtgärdsanställningar.
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Personalkostnaderna inom Navi är mycket
stabila över tid. De senaste åren så har det
per april förbrukats drygt 60 miljoner
kronor. Den årliga personalkostnaden har
slutat på cirka 180 miljoner kronor.
Investeringar i inventarier och teknik
Vuxenutbildningen har 1,2 miljoner kronor
i överförd investeringsbudget för 2017.
Utfallet för investeringarna är 1,2 miljoner
kronor för perioden och avsatt tekniklyft.
Sjukfrånvaron ska minska
Utifrån kommunfullmäktiges mål om att
Sundsvalls kommun ska vara ett föredöme
som arbetsgivare genom låg sjukfrånvaro
har nämnden beslutat om följande mål;
1. Vi ska vara en aktiv och attraktiv
arbetsgivare,
2. Sjukfrånvaron ska minska
3. Organisationen ska vara jämställd.
Sjukfrånvaron inom nämndens förvaltning
har under lång tid varit låg och är det också
fortsättningsvis. Utöver de normala
variationerna över året har den totala
sjukfrånvaron en försiktig stigning från
september 2016 och fram till april 2017. I
april 2017 har vi ett högre sjuktal än vad vi
hade maj 2016. Långtidssjukfrånvaron har
en annan rörelse och är något lägre i mars
2017 än vad den var i maj 2016.
Långtidssjukskrivna i maj 2017 är 12
medarbetare varav hälften är sjukskrivna
på deltid och på väg tillbaka i arbete.
Framtida utmaningar
Nämndens verksamhetsområden är alla
viktiga för Sundsvalls och regionens
kompetensförsörjning. Det handlar om att
bidra till att arbetsmarknaden får den
kompetens som efterfrågas och göra
individer anställningsbara eller förbereda
för vidare studier. Nämndens samtliga tre
politikområden är i hög grad berörda av
vad som händer i omvärlden och på
arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att

bedriva verksamheten påverkas i stor
utsträckning av vad som beslutas på
nationell nivå inom till exempel
arbetsmarknads- och utbildningsområdet.
Andelen statsbidrag i nämndens budget är
hög jämfört med kommunens andra
nämnder, vilket gör att statliga beslut får
stor betydelse. Det medför också
svårigheter att planera verksamhet när
tilldelning och villkor är osäkra eller
fastställs sent.
Flyktingmottagande
Under 2016 bosatte sig färre flyktingar
med uppehållstillstånd sig i Sundsvall
jämfört med föregående år. Detta samtidigt
som det totala kommunmottagandet i
Sverige ökade. Det är mycket svårt att
prognosticera hur det kommer att se ut
framöver, men för närvarande är takten
något högre än 2016.
Enligt den nya bosättningslagen är det
staten som bestämmer hur många
flyktingar som anvisas till en kommun.
Sundsvall kommer att få ökat antal
anvisningar 2017. Antalet flyktingar
kommer att påverka behovet av
mottagningsinsatser, samhällsorientering
och sfi, men även behov och inriktning av
arbetsmarknadsinsatser kommer att
påverkas. Det kommer även att påverka
behovet av övrig vuxenutbildning. Här
krävs en stor flexibilitet hos kommunen för
att anpassa utbudet när behovet ökar eller
minskar.
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I Sundsvall är arbetslösheten i mars 2017 i
paritet med riket. Arbetslösheten bland
ungdomar är fortfarande hög, även om den
har minskat kraftigt

personer långt ifrån arbetsmarknaden.
Detta har också påverkat storleken på både
arbetslösheten och ekonomiskt bistånd.
Det utbetalda ekonomiska biståndet har
minskat i flera år.

Matchningsproblematiken är stor då
efterfrågan på arbetskraft är stor, men
kompetensen inte finns hos de arbetslösa.
När det gäller att förbättra
förutsättningarna för de arbetssökande som
kommer att få svårast att etablera sig på
arbetsmarknaden är utbildningsinsatserna
centrala. Den stora utmaningen framöver
är att öka andelen flyktingar som får ett
arbete. Kommunen har under senare år
satsat mycket på åtgärdsanställningar,
arbetsträning, praktik och utbildning för

Fortfarande svårt att rekrytera lärare
Vuxenutbildningen står väl rustad att möta
den förväntade tillströmningen av
studerande. En stor utmaning är dock att
rekrytera behöriga lärare. Detta gäller
främst inom ämnet svenska som andra
språk där det finns en stor brist även på
nationell nivå, men även andra lärare
såsom inom vård är svåra att få tag på.

.
Kommun

Totalt ∆

18-24 år

∆

Utrikesfödda

∆

Sundsvall

7,9

-0,3

12,4

-0,9

29,2

-0,2

Västernorrlands län

8,9

-0,1

14,1

-1,6

36,8

+1,5

Riket

7,5

-0,0

10,2

-1,3

22,2

+0,8

Tabell, Arbetslöshet april 2017, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.
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Stadsbyggnadsnämnd
Verksamheternas
nettokostnad

2017

Budget
tom april
2017

-228,6

-75,2

-11,1

-3,7

infrastruktur

-36,9

väghållning

-143,8

per nämnd, mnkr
Stadsbyggnadsnämnd
bostadsanpassning

park
kollektivtrafik
administration och övrigt
politisk verksamhet

Budget

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

-65,3

-72,3

-233,8

-5,2

-4,0

-3,9

-15,1

-4,0

-12,8

-7,5

-12,0

-46,5

-9,6

-49,7

-44,5

-46,8

-135,4

8,4

-23,3

-4,5

-5,2

-4,5

-23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,8

-3,9

-3,5

-4,5

-11,8

0,0

-1,7

-0,6

-0,6

-0,6

-1,7

0,0

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett
överskott på 10,7 miljoner kronor för
aktuell period. Jämfört med förra året så
har nämnden haft lägre kostnader hittills i
år för saneringar och vinterväghållning och
kapitaltjänstkostnader (avskrivningar,
räntor).
Prognostiserar underskott
Prognosen för 2017 är oförändrad jämfört
med föregående månad, dvs. -5,2 miljoner
kronor. Prognosen innehåller underskott
för saneringar 1 miljoner kronor,
bostadsanpassning 4 miljoner kronor och
brandposter 0,2 miljoner kronor. Nämnden
har reserverat 0,5 % av tilldelad nettoram
(exkl. kapitaltjänst), dvs. 0,9 mkr för ev.
minskade skatteintäkter för kommunen i
enlighet med KS-beslut 2016-11-14 § 281.
Osäkerheter som kan komma att påverka
prognosen är utfallet för kapitaltjänstkostnader, eventuellt ett överskott vid
årets slut samt kostnader för
vinterväghållning, då det är svårt att
prognostisera väder/snömängd resterande
del av året.
Bostadsanpassning
De senaste fyra åren har verksamheten
bostadsanpassning haft ett underskott på
drygt 4 miljoner kronor i snitt och därför
görs bedömningen att verksamheten
kommer att ligga där även i år.

Utfall

Infrastruktur
Även infrastruktur prognostiserar en
negativ avvikelse. I infrastruktur ingår
bland annat skogen, industrispår, hamnar,
arrenden, allmän markreserv, allmän
platsmark, saneringar, kajer, samhällsbetalda resor, brandposter, trygghetsboende, plan och bygglov. Här ingår också
personal för mark- och exploatering,
kollektivtrafik, plan, bygg och trafik.
Jämfört med förra året så har verksamheten
infrastruktur haft lägre kostnader hittills i
år för saneringar och kapitaltjänstkostnader
(avskrivningar, räntor).
Investeringar i kaj, gång-och
cykelvägar samt belysning
Stadsbyggnadsnämnden har en
investeringsbudget på totalt 476 miljoner
kronor, varav 166 miljoner kronor avser
tilldelade investeringsmedel i år och
resterande 310 miljoner kronor är
överförda investeringsmedel från tidigare
år. Nämndens bedömning är att drygt 141
miljoner kronor kommer upparbetas under
året. Investeringsmedlen upparbetas ofta
inte i den takt som budgetmedlen är
fördelade, och anledningen till det är att
medlen till stor del fördelas teoretiskt och
inte utifrån hur kostnaderna vanligtvis
faller ut i projekt. Utrednings- och
planeringsfasen i investeringsprojekt är
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tidskrävande men inte kostnadskrävande.
Den största delen av kostnaderna
upparbetas sedan i ett projekts
genomförandefas.

aktivitetsplan för arbetsmiljö, jämställdhet
och hälsa och inom ramen för ledningens
genomgång samt kompetensförsörjning.

Exempel på pågående investeringsprojekt
är Norra kajen, upprustning av gång- och
cykelvägar, upprustning av broar samt
belysningsåtgärder landsbygd. Det finns ett
antal investeringsprojekt som har
avvikelser på årsbasis, men samtliga ligger
inom budgetramen för uppdragen. (Se
vidare under Investeringsredovisning samt
avsnittet ”Investeringsprognos” i den
finansiella analysen.)

Utmaningar
De utmaningar som nämnden har
identifierat är såväl verksamhetsmässiga
som ekonomiska. Ökat behov och intresse
på bostadsmarknaden, innebär behov av att
öka planberedskapen med färdiga
detaljplaner för att bidra till igångsättning
av bygg/fastighetsprojekt. Stora komplexa
projekt under året; ombyggnad av väg 562,
E14, resecentrum, sundsvallspusslet, norra
kajen, södra kajen och inre hamnen. Det
finns även en utmaning i att rekrytera och
bibehålla personal på en konkurrensutsatt
arbetsmarknad. Vidare ses en ökad
arbetsbelastning, många och stora
komplexa projekt/infrastruktursatsningar
som ska genomföras.

Utifrån kommunfullmäktiges mål att
Sundsvalls kommun ska vara ett föredöme
som arbetsgivare genom låg sjukfrånvaro
har stadsbyggandsnämnden beslutat om
följande mål;
Stadsbyggnadskontoret ska ha en väl
fungerande verksamhet med
kompetenta, engagerade och friska
medarbetare. Förvaltningens
personalpolitik ska bedrivas utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Sjukstatistiken visar på en svag ökning av
antalet sjukskrivningar, ackumulerat från
den senaste 12-månadsperioden.
Sjukfrånvaron ligger dock lite högt i
nuläget på 5,95 % och bedömningen är att
den inte kommer att vara på den nivå som
nämnden har som mål i år, dvs. 3,5 %.
Sjukfrånvaron ligger dock relativt lågt i
jämförelse med hela kommunen (9,79 %).
Långtidsfrånvaron i procent av
förvaltningens totala sjukfrånvaro är 59,6
%, vilket är lägre är kommunens totala
långtidsfrånvaro på 69,84 % av total
sjukfrånvaro. Verksamheten fortsätter det
systematiska arbetsmiljöarbetet under året,
bland annat utifrån förvaltningens

Ökat underhåll – en utmaning
Under 2013-2015 har underhållsbudgeten
varit 21 miljoner kronor/år, men behovet
ligger på 30 miljoner kronor/år. Av de 60
mil väg och 20 mil gång- och cykelväg
som kommunen ansvarar för är cirka 85 %
i acceptabel standard. För att upprätthålla
kommunens vägar i en acceptabel
standard, behövs tillkommande
underhållsmedel på 6 miljoner kronor/år.
Utöver vägar ska underhållsmedlen också
räcka till underhåll av broar, GCunderfarter, belysningsanläggningar och
trafikanordningar. För dessa delar behövs
ytterligare 3 miljoner kronor/år i
underhållsmedel, totalt 9 miljoner
kronor/år i tillkommande driftsbehov.
Investeringsbehov i vägar
Det finns kontinuerliga investeringsbehov i
vägar, broar, kajer, parker, skog,
kollektivtrafik, åtgärder p.g.a. E4-

49

projektet, stadsdels- och kommundelscentra, m.m.15 % av kommunens vägar,
främst bostadsgator, har behov av
urgrävningar på grund av att vägen är
uttjänt. Det är där den största underhållsskulden inom vägar finns. En grov kalkyl
på kostnad för de 15 % är 415 miljoner
kronor. Dessa åtgärder är investeringar.
Nämnden bedömer att den nuvarande
ramen på 15 miljoner kronor/år skulle
behöva utökas med ytterligare 15 miljoner
kronor/år för att minska på
underhållsskulden.
Åtgärder enligt avfallsplan –
uppföljning 2017
I nämndens delårsrapport redovisas
planerat arbete för återställning av gamla
kommunala soptippar under 2017.
Budgeten är på cirka 49 miljoner kronor
där åtgärd av Lomyrans soptipp är den
enskilt största posten om cirka 30 miljoner
kronor. Upphandling av åtgärden för
Lomyrans soptipp kommer att vara klar
vintern 2017.
Åtgärderna enligt avfallsplan finansieras
enligt ett beslut av Kommunfullmäktige

2011-05-02. Beslutet baseras bland annat
på den planering och prognos som
Stadsbyggnadskontoret upprättade januari
2011. I tabellen nedan görs en uppföljning
av genomförda arbeten jämfört med den
ursprungliga planeringen för projektet.
Tabell. Redovisning av utfört arbete i jämförelse
med ursprunglig planering.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018-2021
SUMMA

Prognos 2011 (mnkr)
8,0
21,0
27,0
30,0
15,0
7,0
3,0
13,0
124,0

Utfall/Budget (mnkr)
5,4
10,3
7,7
17,8
8,8
5,3
33 (budget)
35,7 (budget)
124,0

Budgeten för 2017 är på cirka 49 miljoner
kronor. Kostnaden för åtgärden av
Lomyrans soptipp har uppskattats till cirka
38 miljoner kronor varav cirka 30 miljoner
kronor var bedömt att upparbetas under
2017. På grund av en överklagan på en
delentreprenad har förutsättningarna
ändrats. Utfallet för året är oklart. Även
om flera större åtgärder har skjutits fram
ett år så bedömer Stadsbyggnadskontoret
att den ursprungliga tidplanen och
budgeten enligt Kommunfullmäktiges
beslut kommer att kunna hållas.
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Miljönämnden
Verksamheternas
nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr
Miljönämnd

2017

Budget
tom april
2017

-19,0

-6,3

Prognos för miljönämnden höjs till +0,3
miljoner kronor för hela året. Orsaken är
att miljökontoret har erhållit medel för tre
projekt om 1,3 miljoner kronor som inte
kommer att förbrukas då ett nytt
verksamhetssystem kommer att skjutas på
framtiden. Livsmedelkontrollen visar en
negativ avvikelse för perioden.
Årsdebitering av kontrollen har gjorts och
bortfall av objekt gör att nämnden inte
kommer att nå budget.
Mål om sjukfrånvaro
Miljökontoret har tyvärr högre
sjukfrånvaro än riksgenomsnittet för den
kommunala sektorn. Senaste statistiken på
miljökontoret från mars 2017 visar på 8,6
procents sjukfrånvaro. För helåret 2016 var
sjukfrånvaron 8,8 procent. Miljökontoret
ligger dock 1,8 procent bättre än
genomsnittet i Sundsvalls kommun som
för samma period är 9,8. Bedömningen är
att målet blir svårt att nå. Nämndens egen
målindikator är 3,5 procents sjukfrånvaro
2018-2020.

Utfall

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

-6,0

-5,9

-18,7

0,3

Utmaningar i arbetsbelastning och
rekrytering
I takt med den tillväxt som sker i Sundsvall
kopplat till byggandet av nya bostäder,
vägar och järnvägar ökar miljökontorets
arbetsbelastning i motsvarande grad.
Arbete kopplat till yttranden till
Trafikverket, stadsbyggnadsnämnden och
entreprenörer får inte avgiftsbeläggas
vilket riskerar att planerad tillsyn och
kontroll inte hinns med i tillräcklig
utsträckning. Utbyggnad av vindkraft i
kommunen kommer att kräva en hel del
resurser från miljökontoret framöver,
liksom de omfattande infrastrukturprojekten som övergår i byggfas.
Miljökontoret upplever, liksom i andra
delar av Sverige, att det har blivit svårt att
rekrytera miljö- och hälsoskyddsinspektörer vilket är en utmaning inför
framtiden.
Vattendirektivet
Vattendirektivet och de nya
åtgärdsprogrammen för vatten kommer att
kräva resurser från miljökontoret. När
kommunen når 100 000 invånare måste
kommunen kartlägga buller samt upprätta
åtgärdsprogram för buller, vilket är en helt
ny arbetsuppgift.
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Överförmyndarnämnden Mitt
Verksamheternas
nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr

2017

Budget
tom april
2017

Överförmyndarnämnden Mitt

-10,3

-3,4

Verksamheten beräknas under året få en
prognosavvikelse på – 2,7 miljoner kronor.
Under första tertialen har kontorets
kostnader avvikit negativt från budget.
Avvikelserna består av personalkostnader
såsom exempelvis övertidsersättning och
sjuklön, inköp av tjänster samt
lokalkostnader. I dagsläget sker en
kartläggning av kostnader och behov
gällande personalen. Första terialens utfall
är -2,3 miljoner kronor. Samma period
2016 hade ett redovisat utfall på -10,4
miljoner kronor. Periodens lägre kostnader
härleds till framför allt till lägre
personalkostnader och utbetalningar av
arvode till förvaltare och gode män samt
kostnaderna för ensamkommande barn.
Kartläggning av brister och
utvecklingsområden
Överförmyndarnämnden Mitt har påbörjat
ett arbete att kartlägga och identifiera
brister och utvecklingsområden. Denna
kartläggning inkluderar kontorets
bemanning varvid personalkostnaderna i
dagläget är en ekonomisk osäkerhetsfaktor.
Nämnden har beslutat att under en
begränsad tidsperiod anställa ytterligare
två utredare till en beräknad kostnad av
cirka 0,8 miljoner kronor. Hur mycket av
denna kostnad som kommer att belasta
2017 års budget är inte klar i dagsläget.
Rekryteringskostanden kommer under
2017 uppgå till ett belopp på 77 tkr. Denna
kostnad kan komma att öka under året.
Slutligen finns det en osäkerhet gällande
interna kostnader som nämnden kommer
att vara nödgade att åta sig för att komma

Utfall

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

-2,3

-10,4

-13,0

-2,7

till rätta med den arbetssituation som
nämnden befinner sig i, exempelvis stöd
från kommunens arkiv.
Överförmyndarnämnden Mitt har som mål
att vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare,
att sjukfrånvaron ska minska och att
organisationen ska vara jämställd. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att
förebygga ohälsa ska vävas in i
förvaltningens dagliga arbete. Under 2017
är det särskilt viktigt bevaka risken stress
och annan ohälsa till följd av hög
arbetsbelastning och förändringar i
verksamheten. För att förvaltningen ska
utgöra en välmående arbetsplats är det
också betydelsefullt att alla medarbetare
beaktar att de är varandras arbetsmiljö och
tillsammans strävar efter att skapa ett bra
arbetsklimat.
Den procentuella sjukfrånvaron har under
de senaste 10 månaderna minskat. Under
perioden har korttidsfrånvaron procentuellt
ökat och långtidsfrånvaron minskat.
Överförmyndarkontoret har under ett
flertal år haft den negativ bemanningsbalans på grund av sjukdomsfrånvaro.
Negativ bemanningsbalans innebär att det
finns frånvaro som inte är ersatt. År 2016
var den negativa bemanningsbalansen –
2,4 i årsarbeten. Under första terialen 2017
är bemanningsbalansen -0,4. Under första
terialen 2017 har förvaltningen arbetat med
strukturer, rutiner och lathundar för att
stödja medarbetarna i sitt arbete och på så
sätt skapa en trygghet och minska risken
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för stress i arbetet. Under mars och april
har två stödfunktioner rekryterats tillfälligt.
Utmaningar
Nämndens förvaltning har under hösten
2016 påbörjat arbete att identifiera och
kartlägga brister och utvecklings-områden
i verksamheten. Detta arbete har fortsatt
under 2017. Handläggningen avseende
gode män för ensamkommande barn
fungerar väl. Verksamhetens utredardel har

för närvarande stora utmaningar. En av de
erfarna utredarna har åtagit sig uppdraget
som tf. överför-myndarchef sedan första
mars 2017. Nämnden har fattat beslut om
att tillfälligt rekrytera två utredare för att
komma tillrätta med den rekryterande
delen av verksamheten. När det kommer
till handläggningen av ärenden enligt
föräldrabalken samt förvaltningschefens
funktion finns fortsatt behov av
förändringar i struktur, resurssättning,
kompetens och arbetssätt.
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Personalnämnd
Verksamheternas
nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr
Personalnämnd

2017

Budget
tom april
2017

-8,3

-2,8

Personalnämndens budget för 2017 är 8,3
miljoner kronor. 5 miljoner kronor är
avsedda för arbete mot att minska
kommunens sjukfrånvaro och 3 miljoner
kronor är avsedda för kompetensutveckling
för anställda inom kommunen.
Kommunfullmäktige har angett att
sjukfrånvarokostnaderna ska minska med
10 miljoner kronor 2018, 20 miljoner
kronor 2019 och 30 miljoner kronor 2020.
Prognos enligt budget
Personalnämnden redovisar utfall på 2,7
miljoner kronor för perioden.
Personalnämnden har ännu inte börjat
förbruka de medel som är avsedda för
arbete mot att minska kommunens
sjukfrånvaro och kompetensutveckling för
anställda inom kommunen. En plan för hur
medlen ska användas är under
framtagande. Förseningen av detta beror på
att personalomsättningen inom funktionen
har varit hög och att rekrytering av ny
personal nyligen har blivit klar.
Bedömningen är att personalnämnden
kommer göra ett nollresultat per helåret
2017 utifrån att en handlingsplan för hur
dessa medel ska användas kommer
beslutas under 2017.
För att svara upp mot att Sundsvalls
kommun ska vara ett föredöme som
arbetsgivare genom låg sjukfrånvaro har
personalnämnden beslutat om fyra mål; 1)
Sundsvalls kommun arbetar strategiskt och
likvärdigt över förvaltningsgränserna för
att minska sjukfrånvaron.

Utfall

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

2,7

0,0

-8,3

0,0

2) Sundsvalls kommun arbetar strategiskt
för att vara en attraktiv arbetsgivare. 3)
Sundsvalls kommun arbetar strategiskt för
en jämställd och jämlik kommun. 4)
Personalnämnden arbetar strategiskt med
intern kompetensförsörjning via
”Sundsvalls kommuns interna rekryterings
och utvecklingsplan (RUP) för
kompetensförsörjning”.
Personalomsättningen under en längre tid
har inneburit att flera aktiviteter är
försenade på. Den nya arbetsgruppen har
påbörjat ett intensivt arbete med att
samordna, planera och prioritera uppdrag
och aktiviteter, vilket ska leda till en
verksamhetsplan för verksamheten
Personalnämndens mandat
Ett utvecklingsområde är att tydliggöra om
personalnämnden har mandat att ta fram
styrdokument inom personalområdet och
följa upp dessa. Personalnämndens är
enligt sitt reglemente Sundsvalls kommuns
centrala organ för frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
Personalnämndens mandat från
fullmäktige behöver utredas och eventuellt
tydliggöras. Fullmäktige har för 2017 gett
personalnämnden ansvar för samtliga
delområden under huvudområdet
”Sundsvalls kommun som arbetsgivare”
vilket understryker att klargörande inom
området är än mer angeläget.
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Valnämnd
Verksamheternas
nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr
Valnämnd

2017

Budget
tom april
2017

-1,0

-0,1

Valnämnden i kommunen är den lokala
valmyndigheten som ansvarar för att
genomföra allmänna val till riksdag,
landsting och kommunfullmäktige samt

Utfall

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

0,0

0,0

-1,0

0,0

Europaparlamentet. För 2017 har
valnämnden en budget på 1 miljon kronor.
Bedömningen är en prognos enligt budget
för 2017.

Kommunrevisionen
Verksamheternas nettokostnad

Budget

per nämnd, mnkr

2017

Budget
tom april
2017

Kommunrevision

-2,6

-0,1

Kommunrevisionens uppgift är att för
kommunfullmäktiges räkning följa upp och
granska kommunens verksamhet och
ekonomi. Revisorerna prövar så att
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt

Utfall

Prognos

Budget

jan-april2017

Utfall
jan-april
2016

2017

avvikelse

0,8

-0,1

-2,6

0,0

tillfredsställande sätt. Revisionen består av
sju förtroendevalda revisorer. Utfallet för
perioden är 0,8 miljoner kronor och för
året prognostiseras ett resultat enligt
budget.
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Bolag och kommunalförbund
Stadsbacken AB
För Stadsbackenkoncernen har en separat och mer utförlig delårsrapport framställts. Det som
redovisas här är utdrag ur denna rapport.
Koncernen
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

93,1

132,1

136,8

-4,7

Resultatet för koncernen prognostiseras bli 132,1 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner
kronor sämre än budgeterat. Främsta förklaringen till avvikelsen mot budget är Reko (-5,9
miljoner kronor mot budget). Övriga bolag i koncernen prognostiserar små avvikelser mot
budget.
Koncernen prognostiserar att redovisa investeringar uppgående till 681,0 miljoner kronor
under 2017, vilket är något högre (38,8 miljoner kronor) än budgeterat. Största avvikelsen
planerar Mitthem (28,0 miljoner kronor) att göra avseende ökat underhåll av befintliga
fastigheter.
Moderbolaget
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

-2,0

32,6

28,8

3,8

Resultatförbättringen som prognostiseras med 3,8 miljoner kronor beror främst på ökade
intäkter (1,9 miljoner kronor), minskade kostnader för sponsring (1,0 miljoner kronor) och
lägre kostnad för täckande av förlust i Midlanda (0,7 miljoner kronor).
Sundsvall Logistikpark AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

-0,7

-3,0

-3,3

+0,3

Resultatförbättringen beror främst på erhållna EU-bidrag.
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Mitthem AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

15,5

15,0

15,0

0,0

Lägre kostnader för bl.a. avskrivningar motverkas främst av ökade kostnader för underhåll.

Sundsvall Vatten AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

5,4

9,5

7,8

1,7

Lägre kostnader för drift (1,2 miljoner kronor) samt avskrivningar (0,5 miljoner kronor)
förbättrar resultatet.
Reko Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

0,1

-2,5

3,4

-5,9

Resultatet prognostiseras att försämras främst beroende på ökade kostnader för drift (4,5
mnkr).
Sundsvall Energi AB
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

63,8

107,1

110,6

-3,5

Den prognostiserade resultatförsämringen för koncernen består av resultattapp i de delägda
dotterföretagen Korsta Oljelager (2,9 miljoner kronor) och ServaNet (1,6 miljoner kronor)
som inte fullt ut kompenseras av resultat-förbättringar i moderbolaget (0,8 miljoner kronor)
samt Sundsvall Elnät (0,4 miljoner kronor).
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos
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42,8

44,7

43,9

0,8

Den prognostiserade resultatförbättringen beror främst på högre bruttovinst på grund av lägre
råvarukostnader.
Korsta Oljelager AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

0,9

0,9

3,8

-2,9

Resultatförsämringen beror främst på att avsättningen för avveckling av bergrummen är 6,0
miljoner kronor högre än budgeterat under 2017, vilket i viss mån har motverkats av högre
hyresintäkter. Den bedömda, totala kostnaden för avvecklingen har dock inte förändrats utan
endast periodiseringen av kostnaden.
Sundsvall Elnät AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

19,9

34,6

34,2

0,4

Resultatet bedöms bli marginellt bättre än budgeterat.
ServaNet AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

-2,8

18,0

19,6

-1,6

Den prognostiserade resultatförsämringen beror på att det är svårt att kontraktera
entreprenörer till alla planerade arbeten.

SKIFU AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

7,3

20,2

20,9

-0,7

58

Främsta förklaringen till resultatförsämringen är senare inflyttning till fastigheten Grönborg.

Sundsvalls Hamn AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

1,8

0,1

0,1

0,0

Ett resultat i linje med budgeten prognostiseras.

Sundsvall Oljehamn AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

2,4

5,2

4,9

0,3

Resultatet prognostiseras bli något bättre än budget tack vare högre intäkter.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

1,5

0,1

0,0

0,1

Resultatet prognostiseras marginellt bättre än budget.
Midlanda Fastigheter AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

0,2

-8,9

-9,7

0,8

Resultatet exkl. nedskrivning av aktier i dotterföretag prognostiseras bli 0,3 miljoner kronor
bättre än budget tack vare reavinst vid försäljning av mark.
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Midlanda Flygplats AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

-2,1

-9,2

-9,7

0,5

Resultatförbättringen beror främst på högre luftfartsintäkter än budgeterat.

Övriga bolag
Norra Kajen Exploatering AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

Diff MRP-

2017-04-30

2017

2017

Prognos

-0,6

3,9

5,6

-1,7

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.
Avvikelsen för koncernens prognostiserade resultat, 1,7 miljoner kronor för helåret kan i stort
hänföras till två enskilda poster; Uteblivet hyrestillägg på fastigheten Skönsberg 1:4 och nya
redovisnings-principer som innebär att framtida kostnader för exploatering som tidigare har
skuldförts, nu ska kostnadsföras.
För fastighetsförvaltningen ser rörelseresultatet ut att hålla sig stabilt på en nivå cirka 3
miljoner kronor per år. Alla lokaler fullt uthyrd för närvarande.
Projektet omdaning av Norra Kajen fortlöper. Prognosen för hela koncernen baseras på att
även kvarter 8 och 9 kommer att säljas under 2017. Sju kvarter av totalt 14 har hittills sålt och
betalats av köparna. Avtal har skrivits med köpare av ytterligare fyra kvarter. Förfrågningar
finns på resterande tre kvarter där upprättande av avtalsförlag 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.
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Scenkonst i Västernorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall

Prognos

MRP

2017-04-30

2017

2017

Avvikelse
MRPPrognos

-1,8

-1,8

0,0

0,2

Bolagets uppdrag är att producera, förmedla, främja och utveckla verksamhet inom musik-,
teater-, dans- och film-området. Sundsvalls kommun äger 40 procent av bolaget.
Bolaget visar ett resultat om 0,2 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat om -0,6
mnkr tom. april. Prognosen för hela året uppgår till -1,8 mnkr miljoner kronor vilket är lika
som fastställd budget. Det positiva resultatet beror främst på att bolaget befinner sig mitt i en
produktionsperiod och att ett flertal större kostnader tillhörande dessa produktioner ej är
bokförda ännu.
Svenska Kommun Försäkrings AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2017-08-31

Prognos
2016

MRP
2016

Avvikelse
MRPPrognos

7,3

5,7

0,0

5,7

Bolaget ägs tillsammans med Gävle, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättans, Trondheim
kommun, Helsingborgs, Örnsköldsviks och Umeå kommuner. Bolaget kordinerar och leder
risk och skadeförebyggnadeansvar för delägarkommunerna. Sundsvalls kommun äger 26,9
procent av aktierna i bolaget. Försäkringsverksamheten pågår som planerat.
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Bolaget ägs av Sundsvall och Gävle kommuner med 50 procent vardera. Bolaget har bildats
för att ägarna i samverkan och till så förmånliga villkor som möjligt ska hantera och utjämna
en ökad kostnad för framtida pensioner. Bolaget ingår inte i den sammanställda
redovisningen. Kommunens andel i bolaget redovisas som en kortfristig placering.
Ostkustbanan AB
Bolaget Ostkustbanan 2015 AB ägs av Sundsvalls, Örnsköldsviks, Kramfors, Härnösands,
Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns och Gävle kommuner samt Landstinget
Västernorrland och Region Gävleborg. Sundsvalls kommun äger 10 % av bolaget. Bolaget har
fram till våren 2017 fokuserat på att kommunicera dubbelspårets betydelse utifrån ett
regionalt och nationellt perspektiv. Man har bland annat ställt ut vid partidagar samt att man
arrangerat seminarier i riksdagen och i Almedalen. Målet är att få klartecken för ytterligare
dubbelspårsutbyggnad längst sträckan Gävle-Härnösand när regeringen fattar beslut om
kommande nationell transportinfrastrukturplan våren 2018. Bolaget ingår inte i den
sammanställda redovisningen.
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Biogas i Mellannorrland AB
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2017-04-30

Prognos
2017

MRP
2017

Avvikelse
MRPPrognos

-0,8

-1,1

-1,1

0,0

Biogas i Mellannorrland AB startades i februari 2016 och ägs gemensamt av Sundsvalls,
Östersunds och Hudiksvalls kommuner. Sundsvalls kommun äger 50 % av bolaget.
Utgångspunkten för bolagets arbete är de slutsatser och antaganden som projektet Biogas i
1

Mellannorrland kom fram till. Styrelsen har godkänt två slutrapporter, för en
biogasanläggning och för en anläggning för optisk sortering. Bolaget ingår inte i den
sammanställda redovisningen
Bolaget ska för ägarnas räkning säkerställa möjligheterna att bygga en bio-gasanläggning i
Korsta utanför Sundsvall. Uppdraget är också att försöka få med fler kommuner som delägare.
Bolaget har överlämnat färdigställda utredningar för ställningstagande om investeringarna ska
genomföras eller inte. Samtidigt har ägarna ombetts ta ställning till bolagets framtid. Styrelsen
har också uppmanat ägarna att tillskjuta ytterligare 3 miljoner kronor för att förberedelser i
form av projektering och förfrågningsunderlag ska kunna genomföras.
Bolaget har en ekonomisk ram på 3 miljoner kronor för ett års verksamhet och under 2016
förbrukades 1,9 miljoner kronor. Det återstår således 1,1 miljoner kronor av ramen och ägarna
behöver skjuta till aktieägartillskott för att täcka underskottet det första tertialet. Bolaget begär
i samband med Delårstrapport 1 ett aktieägartillskott från Sundsvalls kommun på 550 tkr.
Beslutar ägarna att investeringen ska genomföras behöver även bolagsordning, aktieägaravtal
och ägardirektiv omarbetas. Efter dessa beslut kan bolaget vidta de åtgärder som behövs för
att genomföra investeringen. Beslutar ägarna att inte genomföra investeringen kommer
bolaget att avvecklas. Bolaget ingår inte i den sammanställda redovisningen.

62

Kommunalförbund
Medelpads Räddningstjänstförbund
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
Utfall
2017-04-30

Prognos
2017

MRP
2016

Avvikelse
MRPPrognos

0,2

-1,6

0,5

-2,1

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar Sundsvall,
Timrå och Ånge kommuner.
Verksamheten vid Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) pågår enligt planeringen i måloch resursplanen . Några av de mest viktiga aktiviteterna är utvecklingen av arbetet med att
samordna det olycksförebyggande arbetet, att erfarenheter från insats-utvärderingar i ökad
utsträckning återförs till den operativa verksamheten och att arbetet med att stödja förstärkt
medmänniska som frivilligresurs förstärks.
Den utryckande verksamheten har under första delen av året haft många uppdrag när det
gäller trafikolyckor och IVPA (I väntan på ambulans). Det har varit en torr vår och antalet
väderrelaterade händelser i form av bland annat gräsbränder har ökat.
Arbetet med att slutföra rapporten när det gäller översyn av den operativa verksamheten har
varit intensivt. Det är ett stort antal delprojekt som ska sammanställas och leda fram till
förvaltningens förslag hur MRF ska gå vidare bland annat bemannings-, metod- och
lokalfrågor.
Det har varit ett mindre stabilt läge inom RIB-verksamheten (räddningstjänst-personal i
beredskap) med anledning av missnöje med det centrala kollektivavtalet. Hot om
uppsägningar av detta skäl har förekommit.
Det fortsatta arbetet under året innebär att på bästa sätt genomföra de mål och aktiviteter som
bestämts i MRP. Översynen av den operativa verksamheten avses leda till ett
inriktningsbeslut i medlemskommunerna angående hur MRF ska gå vidare för att över tid
kunna bedriva en effektiv operativ verksamhet. Hanteringen för att minska den oro och det
missnöje som finns inom RIB-verksamheten kommer att fortsätta att prioriteras.
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Räkenskaper
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Resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning, mnkr

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

Balansräkning, mnkr
T ILLGÅNGAR

Utfall janapril 2017

Utfall jan- Utfall jandec 2016 april 2016

MRP MRP jan- Prognos
2017
april
2017
2017

Utfall janapril 2017

Utfall jandec 2016

Utfall janapril 2016

Prognos
2017

403,9

1 231,7

382,0

1100,0

347,9

1100,0

1008,8

2 936,7

949,0

2 958,5

-2 207,8

-6 328,8

-2 185,5

-6 352,4

-2 161,3

-6 467,6

-2 598,6

-7 557,8

-2 559,9

-7 797,4

-

-

-

-

-

-

0,0

-176,3
-1 766,2

-492,4

-159,3
-1 770,2

-563,6
-5 402,5

-

-264,7

-265,8
-90,2
-260,8
-80,1
-1 883,6 -5 518,2 -1 903,6 -5 628,4

-86,1
-1 890,0

-5 361,8

1 657,1

4 782,0

1597,0

5 004,0

1 668,0

4 955,1

1 657,1

4 782,1

1597,0

4 955,1

234,7

686,0

222,6

652,3

217,4

704,1

234,7

686,0

222,6

704,1

31,6

129,9

33,2

167,3

47,4

115,4

3,8

16,3

5,3

13,5

-37,5

-105,3

-33,3

-155,0

-51,7

-106,2

-41,0

-112,3

-36,0

-116,8

-4,1

-

-64,1

-

130,8

150,4

-22,5

40,0

88,4

258,6

18,7

153,4

-

-

-4,1

130,8

-64,1

Kommunen
2017-04-30 2016-12-31 2016-04-30

-

-

-5 113,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-42,2

150,4

-22,5

40,0

88,4

0,0
18,7

0,0
153,4

Koncernen
2017-04-30

216,4

2016-12-31 2016-04-30

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

0,9

1,4

2,3

5,4

17,5

19,6

11426,2

11212,4

10 608,8

4 785,5

4 716,1

4 456,4

5 226,1

5 073,5

4 770,0

280,5

10 012,5

9 791,0

9 228,7

11 712,1

11 547,0

10 790,7

17,6

18,4

19,9

17,6

18,4

19,9

317,1

162,3

Omsättningstillgångar*
Förråd mm.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA T ILLGÅNGAR

Balansräkning, mnkr
EGET KAPIT AL, AVSÄT T NINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat

Avsättningar

228,7

228,8

240,1

341,1

250,6

273,2

465,0

567,1

398,9

724,2

1 008,7

695,0

549,5

533,5

556,9

549,5

579,7

572,9

196,8

421,7

741,3

239,4

462,0

818,0

1 440,0

1 751,1

1 937,2

1 854,2

2 319,4

2 359,1

11 470,1

11 560,5

11 185,8

13 583,9

13 866,4

13 169,7

Kommunen
2017-04-30 2016-12-31 2016-04-30

Koncernen
2017-04-30

2 777,4
-4,1

2 781,5
130,8

2 586,6
-64,1

2016-12-31 2016-04-30

3 167,4

3 078,8

2 881,8

88,4

216,4

18,7

412,0

398,9

397,0

840,7

871,0

802,0

7 298,8

7 376,4

7 292,2

8 315,3

8 372,4

8 261,7

981,9

1003,7

910

1260,5

1 544,2

1224,2

8 280,7

8 380,1

8 202,2

9 575,8

9 916,6

9 485,9

11 470,1

11 560,5

11 185,8

13 583,9

13 866,4

13 169,7

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder*
SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPIT AL,
AVSÄT T NINGAR OCH SKULDE R

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

2017-04-30

Koncernen
2016-12-31 2016-04-30

2017-04-30

2016-12-31 2016-04-30

2 286,4
728,3
16,5
0,0

2 276,4
728,3
16,5
0,0

2 344,9
729,9
16,5
0,0

2 328,6
5,6
-

2 276,4
728,3
16,5
-

2 462,6
56,9
-

3 031,2

3 021,2

3 091,3

2 334,2

3 021,2

2 519,5
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Kassaflödesanalys kommunen
Ksssaflödesanalys

2017-04-30

2017-12-31

2016-04-30

-4,1

130,8

-64,1

117,7

292,9

90,1

Den löpande verksamheten
Perioden/Årets resultat
Justering ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-6,6

-21,9

-8,5

Justering rörelsekapitalförändring

41,2

-158,0

-72,4

148,2

243,8

-54,9

-149,7

-588,6

-138,7

Avyttrade materiella och immateriella tillgångar

1,0

1,0

0,2

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

-14,8

-0,5

-148,7

-601,2

-139,0

1 940,0

6 265,4

2 400,0

-2 013,5

-5 932,8

-2 144,6

-490,0

-1 310,0

-330,0

355,0

1 015,7

325,0

0,0

-18,8

-46,8

-16,0

-16,0

-16,0

Verksamhetsnetto
Investeringar
Inköp av materiella och immateriella tillgångar

Avyttrade finansiella tillgångar
Investeringsnetto

1,2

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

44,2

Finansieringsnetto

-224,5

47,7

Periodens/Årets kassaflöde

-225,0

-309,7

-6,3

421,7

731,4

731,4

196,7

421,7

725,1

-225,0

-309,7

-6,3

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

187,6
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Redovisningsprinciper
samt ekonomiska
begrepp
och förklaringar
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Redovisningsprinciper
Lagstiftning och normgivning
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) om inget
annat anges. Därutöver följs det regelverk
och den normgivning som gäller för övriga
sektorer i samhället och som innefattas i
begreppet god redovisningssed.
Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna för koncernen
Sundsvalls kommun följer god
redovisningssed och skattelagstiftningen
för aktiebolag. I den mån skattelagarna inte
gäller för koncernenheterna har lämpliga
anpassningar skett. Bolagen i
Stadsbackenkoncernen tillämpar
redovisningsregelverket K3.
Undantag
Investeringsbidrag och anläggningsbidrag
tas från och med 2010 upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder enligt RKR 18.1
Intäkter från avgifter, bidrag och
försäljningar. Investeringsbidrag som
erhållits tidigare år redovisas som en
minskning av anläggningstillgångens värde
enligt den då gällande redovisningsprincipen. Eftersom beloppen på de
tidigare investeringsbidragen inte har varit
väsentliga påverkar inte detta kommunens
ställning och resultat.
Kortfristig placering
Kommunens aktieinnehav i
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings
AB omklassificerades 2012 från finansiell
anläggningstillgång till kortfristig
placering. Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB räknas därmed inte som ett

koncernbolag i den sammanställda
redovisningen.
Kommunens leasing av bilar
klassificerades tidigare som operationell
leasing men efter genomgång av avtalen
har leasingen från och med 2015
klassificerats som finansiell.
Värdering
Överordnad princip för värdering är
försiktighetsprincipen, som innebär att
tillgångar inte övervärderas och att skulder
inte undervärderas. Därigenom ger
redovisningen en försiktig bild av
koncernens ställning och resultat.
Tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas i
balansräkningen till anskaffningsvärde
efter avdrag för avskrivningar.
Investerings- och anläggningsbidrag
redovisas från och med räkenskapsåret
2010 som en långfristig skuld. Skulden
upplöses och intäktsfördes på ett sätt som
återspeglar investeringens nyttjande och
förbrukning.
Investeringar som aktiverats har som
princip haft ett anskaffningsvärde på minst
ett prisbasbelopp (44 800 kronor år 2017) 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
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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. Kommunen har fastställt
regler för investeringar och
komponentindelning med följande
avskrivningstider:
Verksamhetsfastigheter kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stomme: 80 år
Fasad: 30 år
Fönster: 30 år
Tak: 30 år
VVS-installationer: 20-40 år
Markanläggningar: 5-30 år
El-installationer: 20 år
Kök: 20 år
Yttre och inre ytskikt: 10-15 år
Leasade fastigheter: 13, 15 och 27 år

Publika fastigheter kommunen
•
•
•
•
•

Gator och vägar: 20-60 år
Broar: 20-60 år
Kajer: 30-80 år
Parker och lekparker: 5-20 år
Belysning: 10-30 år

Bolagen inom stadsbackenkoncernen
tillämpar regelverket K3. Följande
avskrivningstider tillämpas inom
stadsbackenkoncernen för
anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar
stadsbackenkoncernen

• Nyttjanderätt 5 år
Materiella anläggningstillgångar
stadsbackenkoncernen
Bostadsbyggnader
•
•
•
•

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

Kontorsbyggnader
stadsbackenkoncernen
•
•
•
•

Stommar: 40-100 år
Fasader, yttertak, fönster: 20-50 år
Hissar, ledningssystem: 25-50 år
Övrigt: 15-50 år

Industribyggnader
stadsbackenkoncernen
• Stommar, fasader, yttertak: 25-40 år
• Hissar och lyftanordningar: 25-33 år
• Övrigt: 20-50 år
Mark stadsbackenkoncernen
Ingen avskrivning.
Markanläggningar
stadsbackenkoncernen
• Bergtunnlar, vatten- och
avloppsledningar, bergrum: 33 år
• Övriga markanläggningar: 20 år
• Bostadslåneposter: 33 år
• Maskiner och andra tekniska
anläggningar: 5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer
stadsbackenkoncernen
3-20 år
Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunens insats i projekt E 4 Sundsvall
redovisas som bidrag till statlig
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infrastruktur. Bidraget ska upplösas på 10
år.
Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas enligt
lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
på balansdagen. Samtliga kundfordringar
äldre än sex månader har bedömts som
osäkra fordringar och reserverats. Osäkra
fordringar utöver detta har avskrivits efter
individuell bedömning av varje fordran.
Kommunens exploateringsfastigheter
klassificeras som omsättningstillgångar.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den
kommunala redovisningslagen redovisas
enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och
med år 1998 redovisas i
balansräkningen som avsättning för
pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner
intjänade från och med år 2000 får
personalen placera individuellt. Dessa
redovisas som kortfristig skuld tills
utbetalning sker i slutet av mars året
efter intjänandet.
Förpliktelser för pensionsåtagande för
anställda i kommunen är beräknade enligt
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld,
RIPS 07. Rätt till visstidspension för
förtroendevalda redovisas som
ansvarsförbindelse om det inte bedöms
sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. Om det bedöms som
sannolikt att utbetalningar kommer att
göras ska rätt till visstidspension redovisas
som avsättning. För avtal med

samordningsklausul utgår beräkningen från
de förhållanden som är kända vid
bokslutstillfället. Om inget annat är känt
görs beräkningen utifrån att ingen
samordning kommer att ske.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av
händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder. Som jämförelsestörande poster
redovisas intäkter och kostnader som
uppgår till minst 10 miljoner kronor och är
av engångskaraktär.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för
Sundsvalls kommun omfattar kommunen,
företag samt kommunalförbund som
kommunen på grund av andelsinnehav
eller annan anledning har ett bestämmande
eller väsentligt inflytande över. Ett samägt
företag ingår i den sammanställda
redovisningen med motsvarande ägd andel.
Den sammanställda redovisningen har för
de dotterbolag där kommunen har en
röstandelsmajoritet på 20 procent eller mer
upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering.
Vissa bolag där kommunen äger 20
procent eller mer ingår inte i koncernens
räkenskaper med hänvisning till bolagens
obetydliga storlek (Samordningsförbundet
i Sundsvall, Lillhällom Fastighets AB,
Oskustbanan AB och Biogas
Mellannorrland AB). I det fall kommunen
genom sitt bolag äger ett annat bolag
tillsammans med utomstående intressenter
konsolideras det helägda bolaget i sin
helhet. Minoritetsägarens andel av årets
resultat redovisas som en intäkt eller
kostnad beroende på dotterbolagets
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årsresultat. Minoritetsdelägarens andel av
det egna kapitalet i det delägda
dotterbolaget redovisas som en långfristig
fordran alternativt avsättning. Delägarens
andel av ett positivt eget kapital redovisas
med andra ord som en avsättning.
Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad
gäller förfallotidpunkt eller belopp och
avser enligt Rådet för kommunal
redovisning, rekommendation, RKR 10.2
Avsättningar och ansvarsförbindelser
endast formella förpliktelser. Avsättning
har gjorts för återställning av gamla
kommunala avfallsupplag. Kommunen
påbörjade återställningen 2012 och den
beräknas vara slutförd 2021. Avsättningen
har räknats om med förändringen av KPI
under året. Beräkningen görs på det
genomsnittliga värdet av avsättningen
under året. Avsättning har i den
sammanställda redovisningen gjorts för

återställande av pågående avfallsupplag
vid Blåberget när den avslutas.
Leasing
Regelverket enligt RKR 13.1 Redovisning
av hyres-/leasingavtal tillämpas. Är
avtalstiden tre år eller kortare eller om
avtalets värde understiger ett basbelopp
ska avtalet klassas som operationellt även
om det i övrigt uppfyller kriterierna för ett
finansiellt avtal.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s
aprilprognos för skatteunderlag i enlighet
med Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation, RKR 4.2 Redovisning av
skatteintäkter.
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Ekonomiska begrepp
ANLÄGGNINGSTILLGÅNG
Tillgångar avsedda att användas under lång tid; immateriella (goodwill m.m.), materiella
(mark, byggnader, maskiner m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster, i förhållande till genomsnittligt
eget kapital.
AVSKRIVNING
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång beräknat utifrån planerad
nyttjandeperiod.
BALANSKRAV
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna
(realisationsvinst ej medräknat) ska vara större än kostnaderna.
BALANSLIKVIDITET
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
BALANSRÄKNING (BR)
Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.
CERTIFIKAT
Ett instrument för kortsiktig upplåning på
penningmarknaden.
CHECKKREDIT, KREDITLÖFTE
Ett checkkonto med ett varierande kreditutrymme som kontohavaren kan utnyttja efter
behov.
DRIFTREDOVISNING
Redovisar de 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
Redovisar kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa.
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 sådant sätt att
ett betydande inflytande inte har erhållits.
KOMPONENTAVSKRIVNING
Olika avskrivningstider för investeringar som aktiverats under 2014 och 2015 enligt regler för
investeringar och komponent-avskrivning. Komponentindelning har skett 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.
LÅNGFRISTIG FORDRAN, SKULD
Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.
MINIMILEASEAVGIFT
De betalningar, exklusive avgifter såsom 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 minus gjorda
avskrivningar, görs nedskrivning om värdeminskningen är bestående.
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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RÄNTEBINDNING
Den del av en fordran eller en skuld vars ränta kommer att förändras under perioden.
RÄNTENETTO
Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.
SOLIDITET
Andelen eget kapital i förhållande till totalt
kapital – graden av egenfinansierade tillgångar.
UTDEBITERING
Avser hur stor andel per intjänade hundra kronor som betalas i kommunalskatt.
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Förklaringar och förkortningar
BUN Barn- och utbildningsnämnd
FAVI Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
FINU Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
KFN Kultur- och fritidsnämnd
KF Kommunfullmäktige
KTM Kollektivtrafikmyndigheten
KS Kommunstyrelse
LMN Lantmäterinämnd
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Mdkr Miljarder kronor
Mnkr Miljoner kronor
MN Miljönämnd
MRP Mål och resursplan, kommunens budget
MRF Medelpads räddningstjänstförbund
NAVI Nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
PA-KL Pensionsavtal för anställda hos kommuner och landsting, gäller för de som slutat sin
anställning före 1998-07-01
RIKARE Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv kommun.
Kommunens strategi för hållbar tillväxt.
RKR Rådet för kommunal redovisning
SBN Stadsbyggnadsnämnd
SKFAB Svenska Kommunförsäkrings AB
SKIFU Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB
SKL Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivar- och intresseorganisation
SN Socialnämnd
SOL Socialtjänstlagen
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