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Revidering av år 2012
i fastställd Mål och resursplan
för Sundsvalls kommun 2012-2014
Bakgrund
Sundsvalls kommun har i grunden en god och stabil
ekonomi. En tydlig indikation på detta är att Standard and Poors i våras höjde kommunens ekonomiska
rating till (AA+), vilket är den högsta nivå som hittills
tilldelats Sundsvall.
Utgångsläget i den Mål och resursplan (MRP) som
antogs av kommunfullmäktige i juni 2011 (hädanefter refererat till som ”MRP 2012-14”) var ett planerat
överskott i kommunens budget för 2012 på 94 mnkr.
Den rådande internationella ekonomiska turbulensen
har dock påverkat såväl Sverige som Sundsvall.
Den senaste ekonomiska prognosen från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) som presenterades i
augusti pekar på minskade skatteintäkter för kommunen med ca 47 miljoner kronor under 2012. Ytterligare prognoser kommer under hösten, och det kan
inte uteslutas att dessa kommer att innebära ytterligare
nedskrivningar.
Skatteprognosen i augusti halverar alltså vårt
ursprungliga resultatmål. Utöver det har socialnämnden tydligt signalerat att de kommer att ha svårt att
slutföra tidigare beslutat besparingsprogram utan att
dra ner på verksamhet, eller tappa tempo i sitt omställningsarbete mot en ökad valfrihet och mångfald inom
äldreomsorgen. Detta vill vi i Koalitionen undvika.
Mot den bakgrunden behöver kommunens budget
för nästa år justeras. Vi väljer att från politiskt håll
peka ut vilka förändringar som kommer att ske.
Tidigare kommunledningar har valt att skjuta över
ansvaret på tjänstemän och nämnder. Vi tror på ett
annat politiskt ledarskap.
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Vi tycker också att det är rimligt att samtliga
nämnder, undantaget socialnämnden och överförmyndarnämnden, är med och delar på den påfrestning som
minskade skatteintäkter innebär. Det betyder att en
del reformer och uppdrag i MRP 2012-14 senareläggs,
även om riktade satsningar i regeringens höstbudget
klart mildrar en negativ effekt inom vissa prioriterade
områden.
Även NAVIs budget (nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration) undantas i stort sett
från påverkan. Deras verksamhet, som bland annat går
ut på att öka anställningsbarheten för personer som
står utanför arbetsmarknaden, är särskilt viktigt under
lågkonjunktur. Ett faktum som även regeringen tagit
fasta på i sin höstbudget.
Vi har även medvetet – och med hänsyn till det
rådande ekonomiska läget i omvärlden – valt att ligga
på mycket höga resultatmål för 2013 och 2014. Det
gör att utsikterna är goda för att framflyttade reformer
genomförs redan under denna mandatperiod. Vi anser
att det är ett ansvarsfullt förhållningssätt.
Den reviderade budgeten har fyra delar: satsning
på socialnämnden, justerade beräkningar, senarelagda satsningar och besparingar.

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

Satsning på socialnämnden
Socialnämndens budget förstärks med 51,1 miljoner kronor under 2012. I detta ingår att vi skjuter till
ytterligare 11,1 mnkr – utöver de 8,9 mnkr som vi öronmärkte i MRP 2012-14 (uppdrag 19 i vård- och
omsorgsprocessen) – för att kompensera ökade kostnader för försörjningsstödet. Detta område har av tidigare
majoritet varit underbudgeterat. Vi anser inte att det är ett ansvarsfullt tillvägagångssätt och väljer därför
att ha en budgetram för 2012, som är i nivå med den prognostiserade kostnaden för försörjningsstödet
2011 (117 mnkr).
Genom dessa åtgärder ges socialförvaltningen bättre ekonomiska förutsättningar för sitt arbete, och
anpassningen till en ny organisation kan ske smidigare. Socialnämndens budget för 2013 och framåt kommer även fortsättningsvis att vara en av våra prioriterade frågor och behandlas i den kommande processen
för MRP 2013-2016.

Summa, satsning socialnämnden: 51 100 000 kronor

Justerad beräkningsmodell
Kommunstyrelsen

15 000 000 kronor

Ej ianspråktagande av eget kapital

Kommentar: Kommunfullmäktige har fastställt nya regler för överföring av nämndernas resultat. En viktig
del i det nya regelverket är att redan i planeringsförutsättningarna kunna avsätta medel för att möta nämndernas förbrukning av ackumulerat överskott kommande år. Anslaget går ut på att nämndernas ianspråktagande inte belastar resultatet. Reglerna skulle tillämpas fullt ut från 2013, men vid upprättandet av MRP
2012-2014 bedömde vi att vi redan 2012 skulle kunna påbörja avsättning av medel. Med hänsyn till det
rådande ekonomiska läget sänker vi avsättningsnivån till 5 mnkr 2012.

Kommunstyrelsen

18 000 000 kronor

Kapitalkostnader för investeringar

Kommentar: Modellen för beräkning av kapitalkostnader har ändrats från och med 2012. Detta utifrån att
investeringsbudgeten under några år inte förbrukats i planerad omfattning. Tidigare beräknades kapitalkostnaderna utifrån att investeringsbudgeten skulle förbrukas, men för 2012 beräknas kapitalkostnaden
utifrån prognosen i augusti 2011. Den nya modellen blir en mer realistisk bedömning om när investeringarna kommer att vara färdigställda och därmed aktiveras som kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen

5 000 000 kronor

Reviderad personalkostnadsprognos

Kommentar: Anslaget för personalkostnadsökningar beräknas 2011 redovisa ett överskott. Utifrån att
anslaget i MRP 2012-2014 grundas på budget 2011 beräknas ett överskott uppstå även 2012. Av detta vill
vi använda 5 mnkr för att möta minskade skatteintäkter.

Summa, justerad beräkningsmodell: 38 000 000 kronor
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Satsningar som senareläggs
Dessa reviderade uppdrag kommer att gås igenom och behandlas i den kommande processen
med MRP 2013-2016.

UTBILDNINGSPROCESSEN
Barn- och utbildningsnämnden		

5 250 000 kronor

Minskat omställningsstöd

Kommentar: Målet att återställa skolpengen och öka skolans budget med 100 mnkr under mandatperioden ligger fast. Behovet av ytterligare omställningsstöd under mandatperioden omprövas i den kommande
processen för MRP 2013-2016.

Barn- och utbildningsnämnden		

2 000 000 kronor

Fortbildningspott lärare

Kommentar: Regeringens riktade anslag i höstbudgeten gör att vi kan skjuta fram den kommunala satsningen (uppdrag 5 i utbildningsprocessen, MRP 2011-14) inom detta område.

Barn- och utbildningsnämnden		

1 000 000 kronor

Öppna förskolor

Kommentar: En ny öppen förskola invigs i oktober 2011, öppnandet av nästa senareläggs.

FRITID- OCH KULTURPROCESSEN
Kultur- och fritidsnämnden		

3 000 000 kronor

Kulturarvet

Kommentar: Anslaget ligger kvar på 2011 års nivå (5 mnkr). Vi ger uppdraget till kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning att projektbeskriva och söka medel från den satsning på kulturarven (270 mnkr)
som beskrivs i regeringens höstbudget.

Kultur- och fritidsnämnden 		

500 000 kronor		

Föreningsbidrag

Kommentar: Nivåhöjningen av föreningsbidrag sker först 2013, i linje med MRP 2012-14 (uppdrag 5 i
fritids- och kulturprocessen).

Kultur- och fritidsnämnden		

500 000 kronor		

Fria teatergrupper

Kommentar: Det ökade stödet till fria teatergrupper skjuts fram (uppdrag 6 i fritids- och kulturprocessen,
MRP 2012-14).
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FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN
Stadsbyggnadsnämnden		

3 000 000 kronor

Vägunderhåll

Kommentar: Den extra aviserade satsningen på vägunderhåll för 2012 (6 mnkr) halveras.
Från 2013 höjs ramen för vägunderhållet, i linje med MRP 2012-14 (uppdrag 9 i samhällsbyggnadsprocessen).

Stadsbyggnadsnämnden		

500 000 kronor		

Minskad satsning

Kommentar: I MRP 2012-14 utökade vi resurserna till stadsbyggnadsnämnden 2011 med 3,5 mnkr på
grund av en ökad arbetsbelastning i förvaltningen (uppdrag 11 i samhällsbyggnadsprocessen). Vi anser att
förvaltningen kan hantera situationen 2012 med en reducerad satsning.

Miljönämnden		

500 000 kronor		

Minskad satsning

Kommentar: I tidigare fastslagen MRP utökade vi resurserna till miljönämnden 2011 med
1 mnkr på grund av en ökad arbetsbelastning i förvaltningen (uppdrag 16 i samhällsbyggnadsprocessen). Vi
anser att förvaltningen kan hantera situationen 2012 med en reducerad satsning.

PROCESSEN FÖR NÄRINGSLIV OCH ARBETE
NAVI		

4 000 000 kronor

Minskad satsning på yrkesvux

Kommentar: De senaste årens satsningar inom detta område har varit statligt finansierade.
När dessa medel drogs in, beslutade vi ändå i MRP 2012-14 (uppdrag 13 i processen för näringsliv och
arbete) att fortsätta en offensiv kommunal finansiering av yrkesvuxenutbildningen. När nu regeringen i
sin höstbudget återigen riktat anslag till denna sektor (uppskattningsvis 7 mnkr för 2012 och 2013 till
Sundsvall) kan den kommunala insatsen minskas samtidigt som utbildningsvolymen bedöms kunna hållas
oförändrad.
FAVI kommer att ansöka om medel ur den statliga potten för yrkesvuxenutbildning och yrkeshögskola.
Regeringen har även avsatt 566 mnkr för åren 2012-14 på lärlingsutbildningen, inklusive studiestöd. Generellt brukar man kalkylera med att Sundsvall kan tillgodoräkna sig cirka 1 procent (5-6 mnkr), när det
gäller den typen av statsbidrag.
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PROCESSEN FÖR LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD
Kommunstyrelsen

1 000 000 kronor

Minskad omställningspott

Kommentar: Vi har i MRP 2012-14 (uppdrag 15 i processen för lednings- och verksamhetsstöd) omfördelat 5
av de 20 mnkr som var öronmärkta för att genomföra omställningsarbetet med LOV (lagen om valfrihet)
inom äldreomsorgen. De omfördelade 5 miljonerna är tänkta att bygga upp en särskild projektorganisation
för att under mandatperioden införa valfrihetsreformer även inom andra kommunala verksamheter.
Vi anser att den processen kan hanteras även med en satsning på 4 mnkr.

Kommunstyrelsen/SoT		

2 000 000 kronor

Återställn. av besparingskrav, SOT

Kommentar: I MRP från tidigare majoritet fanns ett besparingskrav på 21 mnkr på service- och teknikförvaltningen. Inför 2012 återstår ett besparingskrav på 13 mnkr. I vår MRP 2012-14 (uppdrag 14 i processen
för lednings- och verksamhetsstöd) återställdes det besparingskravet. I denna reviderade budget anser vi att
förvaltningen kan hantera ett reducerat tillskott.

Summa, senarelagda satsningar: 23 250 000 kronor

Besparingar
Den politiska organisationen sparar 1,5 miljoner kronor på kommunfullmäktiges budget.
Det kommer ej att inrättas en särskild demokratiberedning under 2012. Denna uppgift överförs i stället till
kommunfullmäktiges presidium.
Det kommer dessutom att hållas ett fullmäktigemöte mindre 2012 och kommunfullmäktiges budget för
oförutsedda utgifter minskas med 1 miljon kronor.

Summa, besparingar: 1 500 000 kronor

Nytt resultatmål 2012
Kommunstyrelsen		

35 350 000 kronor

Sänkt resultatmål

Kommentar: Med hänsyn till tidigare nämnda förändrade förutsättningar (minskade skatteintäkter, satsningar på socialnämnden) kommer 2012 års resultatmål att stanna på drygt 59 mnkr, vilket understiger det
finansiella målet på minst 2 procent av skatter och statsbidrag.
Den höjd som vi tagit – och tidigare beskrivit – i budgeten för 2013 och 2014 borgar ändå för ett gott
resultat för kommunen, sett över hela mandatperioden.
Resultatmålen för 2013 och 2014 ligger kvar enligt den MRP som fastställdes i kommunfullmäktige i
juni 2011 (MRP 2012-2014). Vi avser att se över dessa resultatmål i den kommande processen med MRP
2013-2016.

Resultatmål 2012: 59 072 000 kronor
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Sammanfattning
En god kommunal ekonomi är grunden för verksamhetens långsiktiga utveckling. Vårt förslag till reviderad
budget 2012 innebär att vi utan större ingrepp i den löpande verksamheten, nu kan möta den prognos på
-47 mnkr (augusti 2011) i minskade skatteintäkter 2012.
Genom att skjuta till drygt 51 mnkr till socialnämndens budget, har vi också skapat möjligheter för
nämnden och förvaltningen att fortsätta sitt offensiva arbete med att utveckla valfrihet och mångfald inom
äldreomsorgen.
Det samlade resultatet för kommunen efter revideringen är fortsatt gott. Vi kommer ändå, för att ha
beredskap för eventuella framtida negativa prognoser, att ge ett uppdrag till varje nämnd att ta fram förslag
på en reducering motsvarande 1 procent av sin nettobudgetram. Socialnämnden och överförmyndarnämnden omfattas inte av den inriktningen.
Koalitionens ambition är att genom tydligt ledarskap skapa bästa möjliga förutsättningar för Sundsvalls
långsiktiga utveckling. Den reviderade budget som nu presenteras gör det möjligt att – trots den internationella ekonomiska turbulensen – fortsätta det arbetet!

Revidering av år 2012 i MRP 2012 - 2014
(september 2011)
Resultaträkning

Budget

Belopp i 1 000 kronor

2012

Verksamhetens nettokostnader

-4 340 812

Avskrivningar

-225 000

Skatteintäkter

4 098 136

Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

525 552
1 196
59 072

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

Politisk viljeinriktning MRP 2012
Sedan valet 2010 leds Sundsvalls utveckling av fem partier (M, FP, MP, C, KD) i Koalition Sundsvall. Vi i den
nya ledningen har drivits av ett stort engagemang, närmast en entreprenörsanda, i vår ambition att utveckla
vår kommun. Vi har även skapat ett mycket gott och
konstruktivt samarbetsklimat mellan de fem partier
som ingår i Koalitionen.
Ett historiskt maktskifte skapar stora förväntningar,
vilka vi vill infria. Känslan är att vårt engagemang har
smittat av sig till många kommunala tjänstemän, företagare och kommuninvånare i allmänhet. Ett bevis på
denna positiva anda skulle kunna vara att Sundsvalls rating nyligen uppgraderats till AA+ av ansedda Standard
and Poor´s. Det är en topposition bland kommuner,
men inte minst är den ett tecken på att även omvärlden
har positiva förväntningar på framtiden för Sundsvall.
Koalitionen förverkligar nu de löften som gavs under valrörelsen 2010 och vår politik innebär en tydlig
kursändring jämfört med de 36 år som Socialdemokraterna styrt kommunen.
• Vi har påbörjat en omställning inom äldreomsorgen
som innebär en större mångfald och valfrihet både
för våra äldre och för omsorgspersonalen.
• Vi förflyttar ansvaret för skolan från kommunhuset
ut till enskilda rektorer och skolor.
• Vi ser till att den tillväxt vi strävar efter verkligen
blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
• Vi arbetar målmedvetet för att kommunala förvaltningar och nämnder ska genomsyras av ett kundfokus gentemot företag och medborgare.
Vår politiska viljeriktning är ett långsiktigt utvecklingsarbete, men dessa områden präglar även våra
prioriteringar när det gäller denna reviderade Mål- och
resursplan för 2012, med plan för 2013-14. När mandatperioden är till ända (2014) är vår målsättning och
vår förhoppning att sundsvallsborna ska uppleva att
Sundsvall har utvecklats till en mer företagsam, kunskapsinriktad och hållbar kommun där mångfald och
positiv framåtanda är tydliga kännetecken.
I vår Mål- och resursplan för 2012, med plan för
2013 och 2014, presenterar vi även nya satsningar och
reformer som vi är övertygade om kommer att bidra till
en bättre välfärd, service och livskvalitet för Sundsvalls
medborgare. Dessa kompletterar och förstärker arbetet
mot vår långsiktiga vision för Sundsvall.
I nästa avsnitt beskriver vi lite närmare hur vi har
tänkt när vi format vår politik för de närmaste åren.

Så här resonerade vi
Goda statsfinanser och ökade skatteintäkter, tillsammans med väl genomfört arbete i de kommunala förvaltningarna under 2010 och 2011, gör att prognoserna för kommunens ekonomi pekar mot ett utökat
reformutrymme. Vår förra budget präglades av stora
satsningar på våra mest prioriterade områden; skola,
äldreomsorg, näringsliv och miljö. Även kultur- och fritidssektorn fick ett kraftigt tillskott. Den här gången ser
vi att det finns stora behov när det gäller vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare).
Tidigare majoritet har valt att använda det statliga
schablonbidraget för flyktingar för att finansiera SFI.
Likaså har man varit beroende av tillfälliga statliga insatser för att kunna satsa på yrkesvuxenutbildningar
och sommarjobb för våra ungdomar. Detta har inte
gett någon god framförhållning, varken för enskilda eller för de som ansvarar för verksamheterna. Vi väljer
därför att satsa 20 mnkr på dessa områden och säkerställer därmed en långsiktig kommunal finansiering av
verksamheterna.
Även om konjunkturen nu pekar uppåt i Sverige, så
är osäkerheten i vår omvärld stor och vi behöver därför
se till att vi på kommunal nivå kan garantera att jobb
och utbildningsinsatser tryggas oavsett konjunkturläge.
De flesta av våra nya uppdrag och reformer för 2012 berör processen för näringsliv och arbete samt insatser för
att förbättra kundfokus och servicetänkande hos våra
kommunala förvaltningar.
Vi väljer också att öka takten när det gäller energieffektiviseringar av – och det eftersatta underhållet på –
våra kommunala fastigheter.
Utifrån energieffektiviseringsstrategin investerar vi
40 mnkr per år den närmaste 10-årsperioden och ser
till att våra kommunala bolag årligen gör motsvarande
satsningar för cirka 20 mnkr under samma tidsperiod.
Även underhållet av kommunens fastigheter är kraftigt eftersatt och vi anser att de sparkrav som lagts på
service- och teknikförvaltningen som förvaltar och hyr
ut fastigheterna är orimliga och försvårar ett offensivt
underhållsarbete. Därför skjuter vi nu till 13 mnkr för
att befria förvaltningen från vidare sparkrav. Tillskottet
ligger kvar även 2013 och 14 som ett underhållsstöd för
att motverka ökade underhållsskulder.
Dessutom kommer en fastighetsstrateg att rekryteras
för att se över och effektivisera våra kommunala lokalbehov.
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Våra vägar dras också med stora underhållsskulder. Vi
ökar tempot i detta underhållsarbete genom att skjuta till
ytterligare 6 mnkr årligen 2012-2014, förutom den satsning på 10 mnkr per år som vi presenterade i vår förra
mål och resursplan (2011-12, med plan för 2013-14).
Vi har redan tidigare stoppat besparingarna inom
barn- och utbildningssektorn. Under 2011 och 2012
minskar elevantalet i skolan och enligt planeringsförutsättningarna skulle därmed barn- och utbildningsnämndens ram minska. För att inte tappa fart i omställningsarbetet och i utvecklingen av skolorganisationen väljer
vi att tillföra ytterligare 8,25 mnkr. En summa som vida
överstiger det ekonomiska bortfall som det minskade
elevantalet innebär. Under 2013 och 2014 sker ytterligare planerade förstärkningar av skolans budget.
Socialnämnden och dess förvaltning har gjort ett
utmärkt arbete med att minska sina kostnader under
lågkonjunkturen och man arbetar fortfarande med det
besparingsprogram som initierades av föregående majoritet. Enligt planeringsförutsättningarna skall kostnadsläget 2012 sänkas med ca 53 miljoner jämfört med
2011. En del av de åtgärder som krävs är dock redan
genomförda. Det faktiska behovet av kostnadsminskningar bedöms därför vara betydligt lägre.
En osäkerhet råder dock bland annat gällande försörjningsstödets utveckling. Vi väljer därför att tillföra
10 mnkr 2012 för att förstärka utrymmet för socialnämndens verksamhet och för att de ska kunna fortsätta sitt offensiva omställningsarbete som syftar till större
valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen. Av dessa
10 mnkr anvisas 1,1 mnkr för skapande av en särskild
förvaltarenhet.
Nämnden tillförs också resurser för ökad bemanning på demensboenden (9 mnkr) samt medel för att
kunna höja anhörigstödet (3 mnkr). Socialnämndens
besparingskrav kommer därmed att minska kraftigt.
Den senaste prognosen pekar på ett ännu större reformutrymme för 2013 och 2014. Vi väljer att inte inteckna
detta utrymme utan ligga kvar på 2012 års ramnivå.
Detta gör vi av följande skäl:
• Sveriges finanser är starkt beroende av den internationella marknaden. Den osäkra ekonomin i några
av Europas mäktigaste länder kan snabbt förvandla
en plusprognos i Sundsvall 2012, till en minusprognos 2013.
• Vi kommer under 2012 att kunna följa utvecklingen inom verksamheterna kopplat mot de
övergripande mål som finns. Med ett orört reformutrymme har vi då möjlighet att kunna göra
kompletterande satsningar där det är nödvändigt.
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• En sund kommunal ekonomi skapar förtroende
och förhoppningsvis ett positivt nettoresultat i
finanserna, som kan användas till nya satsningar.
Som exempel kunde vi disponera en del av det stora
överskottet 2010 på att göra oss av med några av
våra allvarligaste miljöskulder, nämligen våra gamla
deponianläggningar och soptippar. 124 mnkr avsätts till detta under den kommande tioårsperioden.
För att göra vår Mål- och resursplan mer överskådlig har vi valt att låta våra uppdrag och reformer från
vår förra Mål- och resursplan (2011-12, med plan för
2013-14) ligga kvar även i denna uppdaterade version,
med samma numrering dessutom.
Vi har även valt att tala om vilka uppdrag som är
genomförda, pågående, eller planerade. Efter varje processtext har vi presenterat nya, eller reviderade uppdrag
och reformer. De helt nya uppdragen är markerade med
gröna siffror.
Sammanfattningsvis; det är så här vi har resonerat
kring vår reviderade Mål- och resursplan för 2012, med
plan för 2013 och 2014. Vi är övertygade om att vårt
resonemang kommer att ge Sundsvall en stark plattform både lokalt och nationellt när nästa mandatperiod
tar vid 2015.

Vision och kännetecken
Visionen är att Sundsvall ska bli en mönsterkommun
för hur vi tar hand om de äldre och deras behov av
valfrihet och trygghet; för hur våra skolor har makten och resurserna att själva styra sin verksamhet mot
bättre kvalitet och resultat; för hur vi tillsammans med
näringslivet skapar arbete och en ekologiskt hållbar
tillväxt. I framtidens Sundsvall ska medborgarna ha
grundförutsättningar för ett gott liv och ges möjligheter
till självförverkligande.
Sundsvall står inför stora förändringar och utmaningar. Omfattande infrastruktursatsningar ska genomföras med fokus på kommunikationer, industri och
miljö. Satsningar som rätt genomförda kan innebära
både en positiv befolkningsutveckling och en ekologisk,
social och ekonomisk hållbar tillväxt för kommunen.
Samtidigt som tillväxtprocessen pågår ska välfärden
säkras och utvecklas.
Våra medborgare ska kunna känna sig trygga i den
kommunala service som erbjuds från förskolenivå till
ålderdom.

Politisk viljeinriktning MRP 2012

Ett starkt samhälle är byggt på individer, som vet att
rättigheter följs av skyldigheter. Alla har ett ansvar för
sig själva och sitt eget liv, men också gentemot andra
människor. Det innebär att man, som kommuninvånare, ingår i ett större sammanhang som kräver humanitet
och solidaritet med medmänniskor även i andra delar
av världen.
Dessa insikter är nödvändiga för en långsiktig överlevnad i en värld där resursbrist och miljöproblem kommer att vara en del av vardagen under överskådlig tid.
Samhället behöver därför formas med hänsyn till vad
naturen tål utifrån de fyra systemvillkorens principer.
I synnerhet innebär klimatförändringarna stora utmaningar som kräver nödvändiga investeringar. Fortsatt utbyggnad, i ökad takt, av ett kretsloppsanpassat
samhälle är en förutsättning för hållbar utveckling.
En service som fungerar väl oavsett befolkningsutveckling eller konjunkturläge är kännetecknande för ett
starkt samhälle. Koalitionen i Sundsvall vill vara en garant för en sådan trygghet.
För att kunna leva upp till detta krävs ett nytänkande där den kommunala verksamheten renodlas och alternativa driftsformer tillåts i en annan utsträckning än
tidigare. Rätt genomfört med hänsyn till de miljö- och
klimatutmaningar vi står inför ger det förutsättningar
för en balans i kommunens ekonomi. Individernas
egna kvalitetskrav och fria val kan dessutom bidra till
att olika verksamheter blir bättre och effektivare både
vad gäller service och utnyttjandet av resurser.
Men ett starkt samhälle får inte förväxlas med ett
samhälle som tar ifrån individen det egna ansvaret.
Samhället ska inte ta över det ansvar som ska ligga på
civilsamhället. Vi måste sätta tydliga gränser för vad
medborgarna har rätt att kräva från det gemensamma
och vad som är individens eget ansvar. Dessa gränser
tydliggör också människornas integritet och rätt till frihet från politikens ingrepp i deras privata sfär.
Näringslivets förutsättningar har också stor betydelse för vårt välstånd och Sundsvall har unika möjligheter
att ha ett näringslivsklimat på toppnivå i Sverige. Det
är vår ambition att stötta ett hållbart näringsliv i vår region i syfte att bli världsledande inom CleanTech. Näringslivets delaktighet är nödvändig för att vi ska lyckas
med att forma ett klimatsmart och hållbart Sundsvall.
Medborgarservice och kundvänlighet i vår kommunala förvaltning är två viktiga faktorer som påverkar
näringslivsklimatet och vi ser stor förbättringspotential
i detta avseende.

Vidare vill vi bryta det offentliga monopolet och arbeta för fler entreprenader och konkurrensutsättning av
kommunal verksamhet.
Sundsvall måste attrahera inflyttare från hela Sverige
och vi pekar ut flera centrala satsningar som har betydelse i denna mening. I det hänseendet kan våra goda
kontakter med alliansregeringen även fortsättningsvis
bidra till att våra infrastrukturbehov förverkligas.
Ett hållbart samhälle och en god demokrati präglas
även av jämställdhet, hur väl vi hanterar våra minoriteter, hur vi lever upp till de mänskliga rättigheterna och
även av hur vi lyckas ge varje individ bästa möjlighet att
forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar.
Individen måste tillåtas att vara synlig och betydelsefull genom livets alla skeenden.
Det handlar om att värna om och skapa likartade
grundförutsättningar för människor, oavsett om de
kommer från ett annat land, bor i stad eller på landsbygd, har en funktionsnedsättning eller om de har vuxit
upp under problematiska hemförhållanden. Endast så
kan vi ge förutsättningar för självförverkligande i arbete, utbildning, kulturliv och fritid.
Koalitionen i Sundsvall vill att kommunens verksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald och
valfrihet, hållbar utveckling, tydlighet och ansvar, samt
jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.
• Med kvalitet menar vi att verksamheten ska hålla
en bra nivå innehållsmässigt, vara resurseffektiv och
ekologiskt och ekonomiskt hållbar.
• Mångfald och valfrihet handlar om respekten för
individers olikheter. Olika individer har olika behov
och därmed är det nödvändigt att den kommunala
servicen anpassas därefter.
• Med hållbar utveckling menar vi att kommunen ska
växa med fler människor, fler företag och fler arbetstillfällen, samt att kommunen ska utvecklas med en
god livsmiljö. Detta ska självklart ske inom ramarna
för Agenda 21 och de nationella miljömålen.
• Tydlighet och ansvar innebär att vi måste sätta tydliga gränser för vad medborgarna har rätt att kräva
från det gemensamma och vad som är individens
eget ansvar.
• Jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter
är en grundförutsättning för vår kommuns verksamhet. Vi ska därmed efterleva de mänskliga rättigheterna och sträva efter ökad jämställdhet inom
samtliga verksamhetsområden.
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Reviderad Mål och resursplan 2012,
med plan för 2013-2014

Bild: Niklas Andersson

Koalitionen vill ge större möjligheter för människor att
själva välja form för barnomsorg, skola, äldreboende
och hemtjänst. Genom att satsa på och utveckla kärnverksamheterna, samt genom näringslivssatsningar och
strategiska investeringar vill vi göra Sundsvall attraktivare att bo i och flytta till. Vår kommun måste på allvar
bli ett alternativ även för de människor utanför länets
gränser som står i begrepp att byta bostadsort.
För att det ska bli möjligt krävs att vi åter kan säkerställa en god ekonomisk hushållning. Vårt alternativ i
Koalitionen är att föra en resultatpolitik där vi tidigt
tar tag i problemen och inte räds omprövningar för
att skapa en bättre kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna, samt en ekonomi i balans. En
klok politik måste även vara långsiktig. Vår Mål- och
resursplan för 2012 med plan för 2013 och 2014 innebär konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,
decentralisering av skolorganisationen, fortsatta klimatoch miljösatsningar, strategiska kultursatsningar samt
en investeringsnivå vi har råd med.
Det gäller att tänka nytt och anpassa sig till verkligheten och med nedanstående exempel vill Koalitionen

redogöra för hur vi fortsättningsvis ska kunna upprätthålla och till och med förbättra tillståndet inom våra
kärnverksamheter. Planen är skriven med utgångspunkt i
planeringsförutsättningar som tagits fram av koncernstaben samt redovisningar med analyser och resultat utifrån
de utredningsuppdrag som lämnats under våren 2011.
Vi behöver göra grundläggande förändringar som
svar på grundläggande problem i vår kommun. Som vi
konstaterat har Sundsvall legat långt över riksgenomsnittet i verksamhetskostnader, utan att det visar sig i
högre kvalitetsnivå i kärnverksamheterna. Vi ordinerar
genomgripande förändringar för att komma åt problem
när det gäller effektivitet och kostnader.
Förslaget utgår från de justerade planeringsförutsättningar som koncernstaben tagit fram. Ratingföretaget Standard and Poor’s har dessutom krävt en högre
betalningsberedskap som en konsekvens av Sundsvall
kommuns nya förbättrade rating (AA+). Förändringen
innebär att kommunens kortfristiga betalningsberedskap ska motsvara minst 80 procent av de skulder som
förfaller inom ett år.
Grunden för denna mål- och resursplan är den måloch resursplan (2011-12, med plan för 2013-14) som
antogs av kommunfullmäktige december 2010.
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FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

VÅRD OCH OMSORG
Övergripande processmål
Vi vill utveckla ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle
som bygger på hälsa, delaktighet och trygghet. Här har
alla människor, oavsett kön, etnicitet, ålder, socioekonomisk eller kulturell tillhörighet med mera, samma möjlighet att ta del av det goda samhället och att bidra till
utvecklingen.
Att bli gammal är ingen sjukdom. Det är hög tid att
se våra äldre som en resurs i samhället och att de får
en meningsfull vardag samt ett större inflytande över
sina liv.
Vår socialpolitik syftar till att förbättra välfärden
genom att vi tar till vara våra egna och omgivningens
resurser. Vi vill skapa tillit till att vi och våra närstående
kan få hjälp fysiskt, psykiskt och socialt när våra egna
resurser inte är tillräckliga. Samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och människors privata
nätverk kan göra verksamheter såväl mer effektiva som
mer ekonomiskt hållbara. Trygga offentliga miljöer, där
alla vågar vistas, är en självklarhet i ett hållbart samhälle.
Två grundprinciper ska vara vägledande för kommunens arbete inom området vård och omsorg. För det
första ska vården och omsorgen vara solidariskt finansierad och ges efter behov – plånboken får inte styra
vem som får vård. För det andra ska vården öppnas för
en mångfald av aktörer, där den enskilde får möjlighet
att själv välja den typ av stöd som passar bäst, samt vem
eller vilka som ska anförtros uppdraget att utföra arbetet. LOV, lagen om valfrihetssystem, ger nya möjligheter på detta område.
Genom förnyelse och utveckling, ekonomiska tillskott, mer mångfald, samt uppmuntran av initiativkraft
och omvandling kan omsorgstagaren få bästa möjliga
vård och omsorg. Vi vill ge människor makt över sin
egen situation. Genom detta ökar människors trygghet
och kvaliteten höjs inom omsorgen. Äldreomsorgens
inriktning ska vara förebyggande och rehabiliterande.
Det finns en stor potential i att arbeta med folkhälsoarbete inriktat på Sundsvalls äldre befolkning. Genom
att kunna erbjuda våra äldre en meningsfull och aktiv fritid ger vi dem bättre möjligheter till en värdig ålderdom.

Med satsningar inom detta område håller sig våra äldre
friska längre, vilket sänker kostnaderna för såväl vård
som medicinering. När det gäller de äldres måltider ser vi
till att det finns flera alternativ i utbudet på våra äldreboenden och att de personer som vill kan delta mer aktivt i
matlagningen tillsammans med hemtjänstpersonal.
Allt fler barn och unga mår dåligt och har utvecklat destruktiva beteenden. Skolan är den naturliga
platsen för att tidigt möta dessa barn och unga och ge
dem stöd och hjälp på plats. Genom samverkan mellan socialtjänsten och skolhälsovården samt med Ungdomshälsan, BUP och andra aktörer förstärks de tidiga
insatserna. Stöd i föräldraskapet är oerhört viktigt för
såväl småbarnsföräldrar som tonårsföräldrar, därför vill
vi samverka med Landstinget för att utveckla fler familjecentraler.
Vi arbetar för ett narkotikafritt samhälle där det ska
vara svårt att börja och lätt att sluta. Nätdrogerna har
ökat tillgängligheten och ständigt erbjuds nya preparat
som inte hunnit bli narkotikaklassade. Breda satsningar
på kunskapsspridning och opinionsbildande insatser
måste göras i samverkan med frivilligorganisationer och
andra aktörer för att stoppa utvecklingen.
Tullens och polisens arbete för att minska tillgången
på droger är viktigt. Kommunens samverkan med polisen och andra myndigheter behöver därmed stärkas.
Förebyggande arbete, rehabilitering av narkotikamissbrukare och tidiga ingripanden när ungdomar experimenterar med narkotika minskar efterfrågan på droger.
Barn till missbrukare lever i en svår situation och behöver mycket stöd i exempelvis barngrupper.
Vi vill i första hand, i samarbete med anhöriga och
frivilligorganisationer som exempelvis KRIS (Kriminellas revansch i samhället), motivera missbrukare till behandling mot sitt missbruk. Vi vill erbjuda alternativ
till kommunens öppenvård, på behandlingshem eller i
familjehem, när det visar sig nödvändigt. Verksamheter
som exempelvis ”halvvägshus” bör finnas med i kommunens utbud.
Kommunens engagemang i ECAD (European Cities
Against Drug Abuse) ska öka.
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_________________________________
PÅGÅENDE UPPDRAG

Vård- och omsorgsprocessen
_________________________________

_________________________________

2 Investeringssatsning socialnämnden

5 Träffpunkterna

De fysiska hjälpmedlen, till exempel sängar och lyftar, som finns inom äldreomsorgen är i stort behov av
upprustning och förnyelse. Vi skjuter därför till investeringsmedel för detta och en kartläggning av behovet
inleddes 2011.

Träffpunkterna fyller en viktig funktion för många pensionärer. En stor omorganisation av dessa har gjorts,
vilket bland annat inneburit kraftiga personalminskningar. Vi vill istället utveckla denna service i samverkan med andra kommunala förvaltningar*, frivilligorganisationer och övriga samhället.
Därför vill vi också satsa resurser på och utreda möjligheterna för att träffpunkterna, eventuellt i kombination med till exempel pensionärsrestauranger, ska kunna bli ett mer användbart verktyg för att förhindra att
äldre drabbas av ensamhet och passivitet. Inom ramen
för uppdraget ingår också att se över hur till exempel
frivilligorganisationer eller andra föreningar kan medverka till att träffpunkterna dels vidgar sin målgrupp
och dels bidrar till social gemenskap och en meningsfull
vardag för våra äldre.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 15 mnkr (investering) under
planperioden 2011-2015

_________________________________
4 Parboendegaranti*
Vi ser det som en självklarhet att äldre människor inte
ska tvingas till separation om den ena parten inte längre
kan bo kvar hemma utan behöver vård på särskilt boende. Vi vill göra det möjligt att båda ska kunna flytta
in tillsammans på ett särskilt boende. För att det ska bli
möjligt krävs en del investeringar i våra äldreboenden.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 5 mnkr (investering) under
planperioden 2011-2015
* (Utredning inleds hösten 2011)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: (0,8 mnkr 2011), 1,6 mnkr från 2012
* (Socialnämnden har redan ett samarbete med
kultur- och fritidsnämnden i frågan)

_________________________________
8 Trygghet
Sundsvall ska vara en stad som både är och upplevs som
trygg. Vi behöver hitta en bättre struktur för kommunens trygghetsarbete. Detta ska ske i samverkan med
andra aktörer som polisen, ideella föreningar och nätverk. Det är vidare angeläget att minska skadegörelse
och vandalisering i Sundsvall, både ur ett trygghetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ett samarbetsavtal har upprättats med polisen. Detta
ska utgöra en gemensam plattform för det vidare arbetet med brottsförebyggande insatser och för att öka
tryggheten i Sundsvall.
Även ett förvaltningsövergripande projektarbete ska
genomföras för att minska skadegörelse och vandalisering.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: finansieras inom ram
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_________________________________

_________________________________

9 Samordnad organisation och resurser inom
elevhälsovård och förebyggande arbete för
barn och unga
(Se även uppdrag 3, Utbildningsprocessen)

11 Socialpsykiatri

För att möta utvecklingen med unga som mår dåligt behöver kommunens resurser inom framförallt skolan och
socialtjänsten samordnas. Ju tidigare stöd sätts in desto
större förutsättningar får vi att nå resultat. Erfarenheter
har även visat att skolkuratorer och psykologer ofta är
bland de första som får lämna sina arbeten när stora
besparingsåtgärder genomförs i skolvärlden. Vi vill med
denna satsning visa att vi anser att dessa yrkesgrupper
är viktiga att behålla på skolorna, både utifrån ett kunskaps- och ett socialt perspektiv. Genom att samverka
mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen bör resurser kunna samnyttjas på ett bättre sätt.
Hur detta ska kunna göras praktiskt utreds.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/
Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Barn- och
utbildningsnämnden

_________________________________
10 Samhällsplanering
Socialnämndens lagstadgade skyldighet att medverka i
samhällsplaneringen måste tas på allvar i kommunen.
Tillgång till grönområden, koloniträdgårdar med mera
har visat sig ha hälsobefrämjande effekter och all samhällsplanering ska ta hänsyn till folkhälso- och sociala
aspekter. Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till
och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom,
äldre och andra grupper som har behov av samhällets
särskilda stöd.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Fler verksamheter, där människor kan arbeta så mycket
som man anser sig klara av, behöver skapas. Många är
otrygga och klarar inte av att bo ensamma i en lägenhet,
men skulle kanske kunna ha ett eget boende i ett kollektivhus. Samarbetet med anhöriga och frivilligorganisationer behöver förbättras. Socialpsykiatrin har slagits
ihop med omsorgen och vi vill följa utvecklingen och
se till att denna grupp får den hjälp de behöver för att
kunna tillfriskna eller för att i vart fall kunna må bättre.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
14 Trygghetsboende
Det finns ett stort behov av olika boendeformer i kommunen. Många pigga pensionärer vill bo i eget boende,
men slippa allt det ansvar ett eget hus innebär. För dessa
är trygghetsboende ett utmärkt alternativ. Därför vill vi
medverka till att fler trygghetsboenden byggs i kommunen.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
* (Socialnämnden föreslår att åtgärderna föregås av en utredning
i form av den äldreboendeplan som håller på att ta form)

_________________________________
15 Läkemedelsgenomgångar *

Övermedicinering är en stor förlust både för den enskilde och för kommunen. Ett projekt för årliga medicingenomgångar inom äldreomsorgen har genomförts.
Vi deltar nu aktivt i landstingets projekt Läkemedelsgenomgångar, för att få till fungerande rutiner runt årliga
läkemedelsgenomgångar inom äldreomsorgen.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
* (Socialnämnden har föreslagit ett uppdrag att utvärdera det
gemensamma arbetet med Landstinget)
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_________________________________

_________________________________

17 Hemrehabilitering

6 Höj stimulansbidraget för funktionshindrade

Vi utreder kostnader och effekter av en satsning på
hemrehabilitering av äldre, modell Östersund. Utredningen sker tillsammans med utredning av och planering för att återföra hemsjukvården till kommunal regi.
Hemrehabilitering ökar äldres livskvalitet genom att de
kan bibehålla sina fysiska förmågor längre. Hemrehabilitering har även visat sig vara mycket lönsam för samhället eftersom behovet av särskilda boenden och även
av hemtjänstinsatser minskat då de äldre håller sig friska
och rörliga längre.

Stimulansbidraget för funktionshindrade har legat på
samma låga nivå under många år. För att ytterligare underlätta för funktionsnedsatta att ha ett aktivt liv vill vi
höja stimulansbidraget med start 2013.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
PLANERADE UPPDRAG

Vård- och omsorgsprocessen
_________________________________
3 Matkvalitet
Hundratals personer i Sundsvall, framförallt äldre, får
idag färdiglagade matlådor levererade från centralkök.
Erfarenheter pekar på att mycket av maten lämnas, särskilt tillbehör som grönsaker och kolhydratkällor (potatis, ris, pasta). Genom att ge hemtjänstpersonal utökad
tid hos vårdtagaren vill vi se till att det finns möjligheter
att tillaga grönsaker och kolhydratkälla på plats. Dofter
framkallar hungerkänslor och själva tillagningsprocessen, förhoppningsvis i samarbete vårdtagare/personal, har också ett rehabiliterande och socialt värde för
vårdtagaren. Vi vill göra måltiden till en angenämare
upplevelse för våra äldre och dessutom kunna erbjuda
ytterligare ett måltidsalternativ på särskilda boenden.
De ska också känna en trygghet i att en ökande andel
(minst 5 % per år) av maten är producerad klimatsmart
och att den är ekologisk och närproducerad. Reformen
kommer att innebära förändrade rutiner och en reviderad hemtjänstorganisation och ska därför utredas under
2011, innan satsningen kan realiseras under 2012 och
framåt.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 4,5 mnkr 2012, 9 mnkr från 2013
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Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 1,5 mnkr från 2012

_________________________________
12 Utöka familjecentralernas verksamhet
Stöd i föräldraskapet är oerhört viktigt både när man är
småbarnsförälder såväl som tonårsförälder. Därför vill
vi på sikt utveckla fler familjecentraler. Även drogförebyggande strategier behöver utvecklas. Vi vill utreda
möjligheterna att involvera Landstinget i en gemensam
satsning med målsättning att skapa fler familjecentraler
i Sundsvalls kommun.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
NYA ELLER REVIDERADE UPPDRAG

Vård- och omsorgsprocessen
_________________________________
1 Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen (reviderat uppdrag)
(Se även nytt uppdrag – ”Utveckling av valfrihet och
mångfald” i lednings- och verksamhetsprocessen)
Äldreomsorgen ska präglas av god kvalitet, trygghet,
valfrihet och mångfald. Därför har vi påbörjat en omställning som innebär större valfrihet både för våra äldre
och för omsorgspersonalen. LOV (lagen om valfrihetssystem) införs med start hösten 2012. Vi öppnar för
en mångfald av aktörer inom främst hemtjänsten, där
individen själv bestämmer utförare. Självklart ska äldreomsorgen även fortsättningsvis vara solidariskt finansierad och ges efter behov, men erfarenhet från många
andra kommuner visar att såväl den enskilde som kommunen får mer kvalitet för pengarna när andra aktörer
än kommunen själv får utföra beviljad hemtjänst.

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

I omställningsfasen är det viktigt att personal och organisation får tid och möjlighet att anpassa sig till en
konkurrenssituation. Idag saknar kommunen nödvändig kompetens för att genomföra upphandlingar och
organisationsförändringar inom de ”mjuka sektorerna”.
Därför är det viktigt att socialförvaltningen och övriga
berörda förvaltningar ges utökade resurser under en
övergångsperiod. Detta för att säkerställa att reformen
får önskat utfall, nämligen att kommunmedborgarna får
en ökad valfrihet och högre kvalitet för sina skattepengar.
2011 inleddes satsningen med att en pott tillfördes
för utredningsarbete inom förvaltningen, år 2012 tillförs resurser för omställningsarbete och under den andra halvan av 2012 förväntas reformen börja ge effekt.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: (12 mnkr 2011), 20 mnkr 2012*
(* 5 mnkr av dessa 20 mnkr omfördelas till nytt uppdrag
15 ”Utveckling av valfrihet och mångfald” i processen
för lednings- och verksamhetsstöd. Det innebär alltså att
socialnämnden har 15 mnkr 2012 för sitt omställningsarbete,
5 mnkr går till kommunstyrelsen för fortsatt arbete med
valfrihets- och konkurrensutsättningsarbete)

modell, eller strategi för hur man i samverkan tidigt möter upp barn och unga som riskerar att fara illa, samt
deras anhöriga. Utredningen ska följas av beslut om genomförande fattat av samtliga huvudmän och innefatta
plan för implementering och uppföljning i enlighet med
projektmodellen (styrgrupp och projektledare).
Gör även en kartläggning av vilka förebyggande
åtgärder olika förvaltningar har ansvar för beträffande
barn och unga. Syftet är att tydliggöra vilka aktiviteter som genomförs idag, vem som gör vad och samtidigt synliggöra om kommunen saknar väsentliga delar.
Kartläggningen synkroniseras med det övergripande
utvecklingsarbete som pågår gällande förebyggande arbete som drivs av processledningsgrupperna vård och
omsorg/fritid och kultur.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 1 mnkr från 2012

_________________________________
13 Alkohol- och drogmissbruk
(flyttad till fritid- och kulturprocessen)

_________________________________

_________________________________

16 Anhörigstöd * (reviderat uppdrag)

7 Fältverksamhet, förebyggande arbete
(reviderat uppdrag) (pågår)

Att kunna vårda en närstående i hemmet fyller en stor
social funktion, både för den som utför arbetet och
den som är i behov av vård. Under de senaste åren har
kraftiga nedskärningar gjorts. Därför vill vi se över hur
detta stöd ska kunna ökas inom ramen för socialförvaltningens verksamhet.

Barns och ungdomars livsvillkor och livsmiljöer är den
samlade kommunala verksamhetens ansvar. När det
gäller de svårast utsatta barnen och ungdomarna – sådana som till exempel har utsatts för övergrepp, bevittnat våld eller utsatt andra för övergrepp – finns relevant
stöd i form av samverkansorgan som Stödcentrum i
Sundsvall. Men fortfarande saknas strukturer och strategier för hur olika myndigheter, förvaltningar och frivilligorganisationer tillsammans kan lokalisera och ge
relevant stöd även till barn och ungdomar som är på väg
att hamna snett i livet.
Aktivera berörda processledningsgrupper (vård och
omsorg, utbildning, fritid och kultur) samt bjud in övriga berörda parter för att klargöra målsättning och syfte.
Genomför en utredning för att gemensamt med skola,
kommunens övergripande trygghetsarbete, landstinget,
polis, samt berörda frivilliga organisationer, skapa en

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: Finansieras inom ram (tidigare MRP 2011-12,
med plan för 2013-14)
Ny satsning: 3 mnkr
* (Utredning är genomförd, socialnämnden föreslås åtgärda
uppdraget hösten 2011)
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_________________________________
18 Nattbemanning på demensboende
(nytt uppdrag)
Efter stora riksomfattande inspektionsinsatser har socialstyrelsen stramat upp sina föreskrifter när det gäller
nattbemanning på framför allt våra demensboenden.
För att kunna möta upp mot dessa nya krav tillför vi
resurser för att demens- och äldreboenden i Sundsvall
ska kunna utöka sina personalstyrkor.
Åtgärden säkerställer våra ambitioner om att främja
omsorgens kvalitet, där uppsikt och tillsyn av de boende prioriteras.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 9 mnkr från 2012

_________________________________
19 Förvaltarenhet och förstärkning av Socialnämndens budget (nytt uppdrag)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Satsning: 10 mnkr 2012 (varav 1,1 mnkr förvaltarenhet)
1,1 mnkr från 2013 (förvaltarenhet)

_________________________________
20 Förstärkning av överförmyndarnämndens budget
(nytt uppdrag)
Överförmyndarnämndens har sedan flera år haft en
budget i obalans. Nu görs en förstärkning av deras budgetram.
Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnden
Satsning: 0,5 mnkr från 2012

_________________________________

Bild: Simon Eliasson

Med tanke på den osäkerhet som finns när det gäller
ekonomiska prognoser och utvecklingen av till exempel
försörjningsstödet kommande år, ser vi behov att förstärka utrymmet för socialnämndens verksamhet 2012.
Det är också av stor vikt att nämnden får möjlighet att

fortsätta sitt offensiva omställningsarbete som syftar till
större valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen.
Socialnämnden får dessutom i uppdrag att inom ramen för detta tillskott (2012) skapa en förvaltarenhet
för de personer som är i behov av god man. Överförmyndarnämnden fick 2010 i uppdrag av kommunfullmäktige att ge förslag på en professionell förvaltarenhet
inom socialnämndens organisation. Vi tillför nu medel
(1,1 mnkr) för att detta ska bli verklighet.
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Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

UTBILDNING
Övergripande processmål
Skolan och utbildningsprocessen ska, med fokus på ökade
kunskaper, ge eleverna förutsättningar att utveckla sin fulla
potential i en trygg och utvecklande skolmiljö.
Vår utgångspunkt är Sundsvalls elever och vårt mål är
att ge Sundsvalls barn och ungdomar en skola där varje
enskild elev får möjlighet att utvecklas optimalt. Genom
att ta lärdom av goda exempel och se till att skolan har
tillräckliga resurser kan vi nå dit. Vår skolpolitik präglas
av konkreta förändringsåtgärder som fungerar i praktiken.
Detta är våra hörnstenar för skolan i Sundsvall. Vi behöver en bred enighet om grunderna för att göra Sundsvalls
skolor till Sveriges bästa. Vi måste också genom tydlig
kommunikation och dialog skapa en gemensam syn på
uppdraget med rektorer och lärare. Vi måste alla arbeta
mot samma mål med elevens bästa för ögonen.
Ska skolan fungera effektivt krävs en tydlig ansvarsfördelning så att alla vet vem som gör vad. Det krävs att vi från
den politiska nivån är tydliga med våra krav och förväntningar, men också att vi kopplar resurser till de beslut som
tas. En idé kan vara att ha skriftliga överenskommelser med
varje skola och rektor för att nå maximal tydlighet om förväntningar kopplat till resurser och andra förutsättningar.
Skolan måste ledas på rätt nivå och rätt nivå är oftast
på den enskilda skolan. Politikens roll är att sätta långsiktiga, trovärdiga mål och följa upp att dessa nås. Vi vill
förändra fokus från central styrning till lokalt ansvar. Det
är viktigt med ett direkt budgetansvar, där möjligheten att
styra över sina kostnader och leda skolans personal, är en
självklar förutsättning för det lokala ledarskapet.
Bra lärare och pedagogiskt drivna rektorer är skolans
viktigaste resurser. Därför behöver vi satsa på lärare och
rektorer i Sundsvall, både för att utveckla dem som redan
arbetar i skolan och för att locka de bästa nyutbildade
lärarna till Sundsvalls skolor. Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga löner samt bra möjligheter till fortbildning och att
bygga en karriär, till exempel som lektorer eller kombinerade forskartjänster. Vi behöver också se till att läraren kan
fokusera på sitt läraruppdrag och inte fastna i andra sysslor.
Föräldrarnas insats och ansvar är avgörande för hur väl
barnen fostras till goda samhällsmedborgare och även för
hur väl de klarar sin skolgång. Skolan kan inte och ska inte
överta ansvaret för uppfostran eller för att barnen sköter
sig i skolan. Det ansvaret ligger alltid på föräldrarna. En
god samverkan mellan skolan och föräldrarna är viktig att
eftersträva för att få alla delar att fungera.
Framgångsrika skolkommuner har höga förväntningar på
resultat. Alla i skolorganisationen måste leverera verksamhet
av hög kvalitet. Detta ställer krav på uppföljning, utvärdering
och dokumentation. I Sundsvall behöver vi också arbeta med

attityder och värderingar. Vi måste lyfta oss själva. Ingen
annan kommer att göra det åt oss. I den ambitionen måste
vi lämna vuxenperspektivet och låta elevens bästa prägla
hela verksamheten. För oss är det självklart att samverkan
för elevernas bästa sätts i fokus. Vi förväntar oss samma
inställning från samtliga skolors rektorer.
Prestigekampen mellan friskolor och kommunala skolor måste upphöra. Båda skolformerna ska kunna verka
sida vid sida. Samarbete ska kunna ske både när det gäller
personal och lokaler. Elever i en skolform ska kunna ta
del av vissa moment i den andra skolformen, om just den
inriktningen saknas i elevens ordinarie utbildning.
Skriftliga omdömen ska ges, betyg sättas och elever
utvärderas under sin skolgång. Endast på det sättet kan
vi tillgodose varje elevs behov av undervisningsinsatser.
Gjorda utvärderingar används självklart för återkoppling
vid utvecklingssamtal då utvärderingar som inte används
är meningslösa. Men utvärderingen berör inte bara eleverna, även skolans resultat måste ständigt följas upp och
utvärderas. Vi kan inte acceptera att enskilda skolor avviker negativt i sina resultat utan att göra något åt det.
Alla elever har rätt till en bra skolgång. Det effektivaste sättet att hjälpa elever, som behöver stödinsatser
eller stimulans, är att fånga upp dem så tidigt som möjligt. Det krävs också en fungerande elevhälsovård, som i
samarbete med föräldrar, lärare och rektorer kan ge stöd
till elever som mår dåligt. I stället för nedskärningar av
skolkuratorer avsätter vi nya medel till denna viktiga
verksamhet. På så sätt får eleverna det stöd de behöver
och lärarna får ägna sig mer åt det som är deras viktigaste uppgift – kunskapsuppdraget.
Varje barn och ungdom i Sundsvalls skolor ska känna glädje och trygghet för att skolarbetet ska bli meningsfullt och effektivt. Inom skolan ska nolltolerans
mot kränkande behandling råda. Arbetet mot kränkande behandling ska fortsätta.
Internationellt samarbete är något som bidrar till
utveckling av elever och personal i skolorna. Detta ger
också förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Det är
viktigt att vi sätter Sundsvall i ett större perspektiv än
bara som en del av den egna regionen eller Sverige.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla
barn som deltar. Genom att på sikt minska barngruppernas storlek och höja personalens kompetens förbättras förutsättningarna för en god pedagogisk verksamhet
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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_________________________________
GENOMFÖRDA UPPDRAG

Utbildningsprocessen
_________________________________

_________________________________

11 Framtid för landsbygdsskolorna

23 Förskola för treåringar

Alla elever har samma rätt till bra grundskola, oavsett
var de befinner sig geografiskt. Skolorna på kommunens landsbygd fyller dessutom en särskild funktion för
orternas utveckling. Därför ska dessa skolor inte läggas
ned så länge verksamheten bedrivs med god kvalitet och
erbjuder barnen en utvecklande social miljö. Vi avser
att, inom ramen för den satsning som görs på skolan,
avsätta tillräckliga medel för att ge rimliga förutsättningar för skolor i glesbygd. Denna ”glesbygdsfaktor”
beräknas utgöra ca 2,5 mnkr per år, beroende på hur
årskullar och övriga satsningar utfaller för glesbygdsskolornas del.

Riksdagen har beslutat införa allmän förskola för barn
från tre års ålder. Det utökade åtagandet finansieras
inom ram.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
16 Barnomsorg på obekväma arbetstider
Dygnetruntförskola ska finnas i Sundsvalls kommun.
Omfattningen av verksamheten ska motsvara det behov
som finns.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
22 Pedagogisk omsorg – barnomsorgspeng
Riksdagen har beslutat att införa en barnomsorgspeng.
Barnomsorgspengen innebär att kommunerna blir skyldiga att, utöver till enskilda förskolor och fritidshem,
även ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi. Med enskild regi avses familjedaghem, flerfamiljssystem eller andra pedagogiska verksamhetsformer.
Det utökade åtagandet finansieras inom ram.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
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Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
PÅGÅENDE UPPDRAG

Utbildningsprocessen
_________________________________
1 Höjd och utvecklad skolpeng
(utredning och utveckling av resursanvändningen sker
för närvarande)
Tillräckliga resurser, som används rätt, är avgörande för
att utveckla skolan i Sundsvall.
De generellt svaga skolresultat vi kan se i återkommande mätningar visar på behov både av utvecklat arbetssätt och resurstillskott. Under planperioden är vår
ambition att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden har de ekonomiska resurser som krävs för att nå
målet om ökad måluppfyllelse. Redan 2011 annullerades det sparbeting som föreslogs av den tidigare majoriteten och fram till 2014 höjs skolans budget med
100 mnkr jämfört med 2010. Det faktum att vi tillför
resurser ska dock inte ses som att förändringsarbete ska
undvikas. Resurser ska användas rätt, och effektivisering är normaltillstånd i verksamheten.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: 100 mnkr

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

_________________________________

_________________________________

3 Samordnad organisation och resurser inom
elevhälsovård och förebyggande arbete för
barn och unga
(Se även Vård- och omsorgsprocessen)

5 Förstärkt fortbildning och löneutveckling
för lärarna

För att möta utvecklingen med unga som mår dåligt
behöver kommunens resurser inom framför allt skolan
och socialtjänsten samordnas. Ju tidigare stöd sätts in,
desto större förutsättningar att nå resultat. Erfarenheter
har även visat att skolkuratorer och psykologer ofta är
bland de första som får lämna sina arbeten när stora
besparingsåtgärder genomförs i skolvärlden. Genom att
samverka mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen bör resurser kunna samnyttjas på ett
bättre sätt.
Hur detta ska kunna göras praktiskt var under utredning 2011.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/
Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Barn- och
utbildningsnämnden
Satsning: (1,5 mnkr 2011), 2 mnkr 2012, 3 mnkr 2013,
4 mnkr 2014

_________________________________
4 Öppna förskolor
Vi ser att det finns ett stort behov av den verksamhet
som kommunens öppna förskolor bedrivit. Vi återstartar därför den verksamheten på minst ett par platser,
med en skola som inledning under 2011. Verksamhetens innehåll ska i samband med det ses över och utvecklas. Vi vill bland annat se över möjligheterna att
stärka upp den här verksamheten ur både ett pedagogiskt och ett integrationsperspektiv.

För att vidmakthålla en bra lärarkår och även locka de
bästa nyutexaminerade lärarna till Sundsvall är det viktigt att vi erbjuder stimulerande och utvecklande tjänster. En ökad satsning på fortbildning är en viktig del
i detta. Lärarnas möjligheter till kompetensutveckling
förstärks genom ökade och riktade anslag i budgeten.
Inom ramen för kommunens lönebudget finns utrymme till en lokal satsning på lärarlöner. Vi vill därför
prioritera lärarlönerna för att lyfta dem till en nivå som
gör oss attraktiva som arbetsgivare. Den extra lönesatsningen avser perioden 2010-2012.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: 2 mnkr (förstärkt fortbildningspott)

_________________________________
6 Kulturskolan/Komtek
Verksamheten på Kulturskolan i Sundsvall är mycket
viktig och ska även i fortsättningen vara avgiftsfri. En
utmaning för verksamheten är de långa köerna till de
mest populära kurserna. En översyn ska därför göras
om hur denna problematik kan hanteras på bästa sätt.
För att betona hur viktig vi tycker att Kulturskolan är
skjuter vi till resurser till verksamheten med start 2013.
Vi har även ambitionen att starta ett ”Komtek” - en
verksamhet som kan erbjuda barn och unga aktiviteter med inriktning på naturvetenskap och teknik enligt
samma princip som Kulturskolan.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: 1 mnkr från 2013

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/
Socialnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Barn- och
utbildningsnämnden
Satsning: 2 mnkr

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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_________________________________

_________________________________

9 Kom ut

13 Stärkt arbete mot mobbning

Verksamheten inom Kom ut är en viktig och uppskattad funktion för utomhuspedagogik. Det är angeläget
att denna behålls och utvecklas för skolungdomars lärande om natur, kultur och miljö.

Arbetet mot mobbning och kränkande behandling ska
vara fortsatt aktivt och prioriterat. All personal inom
skolan ska vara delaktig i arbetet. Ett utvecklingsarbete med målet att bättre involvera framför allt socialtjänsten och föräldrarna i detta arbete inleds. Här kan
förändrad lagstiftning behövas för att möjliggöra vissa
förbättringar, men vi ska utifrån dagens förutsättningar
sträva efter att nå så långt som möjligt. Det påbörjade
arbetet skall fortsätta enligt plan.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
10 Valfrihet i barnomsorgen
Det är angeläget att öka valfriheten inom barnomsorgen. Strävan är att öka tillgången på kommunala familjedaghem. Genom att även utreda möjligheterna att
införa ett kommunalt vårdnadsbidrag kan vi med små
resurser skapa möjligheter för den som vill tillbringa
mer tid tillsammans med sina barn. Det möjliggör en
mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete
och kan vara ett komplement som avlastar förskolan.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
14 Höjd kvalitet inom förskolan
För att höja kvaliteten på förskolans verksamhet och
stärka det pedagogiska inslaget ska fler barnskötare än
som idag får möjlighet att läsa vidare till förskollärare ges
samma möjlighet. Förskolorna ska aktivt eftersträva mer
jämställda personalgrupper.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

12 Fritt skolval

_________________________________

Vi strävar efter fritt skolval som ger alla elever samma
möjlighet att välja vilken kommunal eller fristående
skola de vill gå i, oavsett föräldrarnas ekonomi eller bostadsort. En utredning ska därför genomföras där gällande regler för skolskjutsar ses över. I den översynen
ska gles- och landsbygdsskolors speciella roll och behov
särskilt belysas.

15 Barngruppernas storlek i förskolan

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

Att ha barngrupper som inte är för stora är viktigt ur
ett kvalitetsperspektiv. Därför är ambitionen att barngruppernas storlek ska fortsätta att minska. Vi vill att
det utreds hur stora kostnaderna blir om vi minskar
barngruppernas storlek till de rekommenderade nivåer
som finns, samt hur en sådan organisationsförändring
påverkar personaltätheten.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
18 Ge stödjande insatser tidigt
Att ge elever stöd för sin inlärning tidigt är ofta avgörande för hur den framtida skolgången ska bli. Kommunen har tagit fram en tjänstegaranti för tidig inlärning, men den har inte slagit igenom i verksamheten
ännu. Detta arbete måste därför säkras.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
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_________________________________
PLANERADE UPPDRAG

Utbildningsprocessen
_________________________________

_________________________________

7 Rektorers pedagogiska uppdrag
(start HT-2011 som effekt av organisationsprojektet)

19 Skolmat av hög kvalitet
(start HT-2011)

Forskning och erfarenhet visar att en engagerad rektor,
som har förutsättningar att fungera som en pedagogisk
ledare, är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola. Därför är det av stor vikt att ge rektorerna bra förutsättningar att vara goda pedagogiska ledare.
Genom den organisatoriska förändring som tidigare
beskrivits ges möjlighet att avlasta rektorerna administrativt arbete.

Skolan ska ha ökad andel (minst fem procent per år)
klimatsmart, ekologisk och närproducerad mat samt en
köttfri dag i veckan. Den höga målsättning om ekologisk och närproducerad mat som kommunen fastlagt
ska uppnås. De skolor som önskar ska kunna anmäla
intresse för att prova lokalt tillagad skolmat.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Resursomfördelning inom ram

_________________________________
8 Lektorstjänster inrättas och forskning uppmuntras
(start HT-2011)
För att höja kompetensen i lärarkåren ska lektorstjänster inrättas (lektorstjänster är förbehållet lärare som är
disputerade). Lärare ska dessutom uppmuntras att forska inom sitt ämnesområde och ges möjlighet att göra
detta på betald arbetstid genom inrättande av lärarforskartjänster.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
17 Näringslivspraktik och College
(start HT-2011)
Klyftan mellan näringslivet och skolan måste minska.
Ungdomsarbetslösheten är ett växande problem och
vi tänker skapa lösningar där praktikperioden kan förlängas och även styras/riktas mot bristyrken och prioriterade yrkesområden. Utbudet i praktikpoolen ska
breddas och göras mer attraktivt, så att ungdomarna
lättare kan se kopplingar till framtida yrken. Collegeverksamheten har sedan den startade visat sig fungera
mycket väl. Vi ser positivt på att detta arbetssätt kan
utvecklas ytterligare och omfatta fler områden.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
20 Förskola och skola för jämställdhet
(start hösten-2011)
Att ge barnen möjligheter att utvecklas utan att tvingas
in i traditionella könsroller är en viktig uppgift för förskolan och skolan. Därför ska en nystart göras för arbetet med genuspedagoger inom förskolan. Lärare ska
också erbjudas fortbildning i genuskunskap.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
21 Kvalitet i fritidshemmen *
Fritidshemmen spelar en allt större roll och därför är
det viktigt att inleda ett utvecklingsarbete för denna
verksamhet. En utredning av verksamheten, med förslag om förbättrad kvalitet ska genomföras under 2011.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
* (ej påbörjat i avvaktan på resultatet av skolinspektionens
granskning)

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram
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_________________________________
NYA ELLER REVIDERADE UPPDRAG

Utbildningsprocessen

_________________________________

_________________________________

2 Omställningsstöd till skolorganisationen
(reviderat uppdrag)

24 Gratis kulturbuss i hela kommunen *
(nytt/reviderat uppdrag)
(Flyttad från fritid- och kulturprocessen)

Den pedagogiska mångfalden är en vinst för såväl elever
och personal som för hela Sundsvalls kommun. Därför
ges kommunens skolor större frihet och ett tydligare
ansvar för sin verksamhet där de kan utveckla olika pedagogiska idéer. En organisationsförändring som ger de
enskilda skolorna och skolledarna tydligare ansvar och
större frihet ska utredas och genomföras under mandatperioden. Med friare och mer lokalt styrda skolenheter
minskar uppgifterna för den centrala skolförvaltningen,
vilket frigör resurser för andra viktiga satsningar inom
området. Denna förändrade inriktning innebar ett omställningsarbete under 2011, för vilket särskilda resurser
anvisades. Men med ett minskat elevunderlag 2011 och
2012, samt för att inte tappa fart i omställningsarbetet
och utvecklingen av skolan väljer vi att tillföra ytterligare 8,25 mnkr under 2012. Under 2013 och 2014 sker
ytterligare planerade förstärkningar av skolans budget.

Det är viktigt för barn och unga att under sin förskole- och skoltid möta kulturverksamhet. Genom att åka
buss till och från exempelvis teatern kan detta ske utan
att skolans ekonomi påverkas. I dag saknar dock de förskolor och skolor som enbart kan använda sig av tätortskollektivtrafiken möjlighet till dessa gratis bussresor, vilket naturligtvis är olyckligt. Avtalet ska självklart
omfatta alla förskolor och skolor, oavsett huvudman.
Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden (flyttat
från Kultur och fritid)
Satsning: 0,15 mnkr
* (Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat uppdraget till
barn- och utbildningsnämnden med tillhörande ramökning)

_________________________________

Bild: Michael Engman

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Satsning: 5 mnkr 2011
Ny satsning 8,25 mnkr 2012
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FRITID OCH KULTUR
Övergripande processmål
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer skapa
goda förutsättningar för medborgare och besökare att
möta och utöva en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter.
Sundsvalls kommun blev 2010 utsedd till årets friluftskommun, 2011 kom kommunen på en tredje plats. Det
här är resultat av ett långsiktigt och målinriktat arbete.
En utnämning som stärker vårt varumärke och manar
till fortsatta satsningar för att befästa den positionen.
Kultur- och fritidsverksamheter är viktiga för sundsvallsborna liksom för demokratin och folkhälsan. Tillgången till kulturupplevelser stärker människan, ger
möjlighet till reflektion och eftertanke och är en värdefull ingrediens i samhällsutvecklingen. Fritidsverksamhet ger möjlighet för barn och vuxna till motion,
idrottande och rekreation – allt viktigare inslag i ett
samhälle som alltmer präglas av stillasittande och passiv
konsumtion.
Framför allt är det viktigt att våra unga tidigt får en
bra relation till en mångfald av fritids- och kulturupplevelser. Det kan dels handla om att de själva får möjlighet
att aktivt medverka i kulturaktiviteter som exempelvis
teaterverksamhet och musikutövande, dels för att det
är betydelsefullt att de kan få delta i idrottsaktiviteter
och annat som förgyller fritiden. Det viktiga är att eliminera riskerna för ”utslagning” och att individen själv
får möjlighet att bestämma nivån för sitt engagemang.
Oavsett om man har talang och vilja att utvecklas inom
sitt område, eller om man nöjer sig med ”hobbyverksamhet”, så ska det finnas förutsättningar att få utöva
sin aktivitet.
Barn och ungdomar – oberoende av bakgrund – ska
även ges möjlighet att se och ta del av de kulturupplevelser och evenemang som erbjuds i kommunen. Vi i
Koalitionen vill bidra till detta bland annat genom att
erbjuda gratis kulturbuss även till de barn och ungdomar som bor centralt i kommunen, en förmån som de
som bor i Sundsvalls övriga kommundelar redan har.
Stödet till föreningsliv och fritidsanläggningar i våra
kommundelar är en självklar del i utvecklingen av hela
kommunen.
Ett rikt kulturliv är en bärande del i en kommun där
utveckling, nytänkande och mångfald är ledord. Scenkonstbolaget, föreningslivet och Kulturskolan är viktiga
aktörer i denna strävan, såväl som ungdomsverksamheten. Ungdomens hus vid Navet i centrum, Domsaga

och fritidsgårdarna ska ges möjlighet att stärka sin roll
att fånga upp ungdomars intressen och engagemang.
Sundsvall ska vara en evenemangsstad med bra förutsättningar för elitidrott. Stadens kultur och fritidsaktiviteter stärker bilden av Sundsvall som Norrlands
huvudstad.
Våra ambitioner kräver en utveckling av kommunens arenor och anläggningar. I detta syfte har en politiskt tillsatt Arenagrupp fått uppdraget att analysera
dessa frågor och föreslå en utvecklingsstrategi. Målsättningen är ett politiskt ställningstagande i juni för att
nå ett fullmäktigebeslut till hösten 2011 för en sådan
strategi.
Av de stora anläggningarna i kommunen är en renovering av Sporthallsbadet en prioriterad fråga, tillsammans
med behovet av att hitta en väg att lösa Sporthallens problematik avseende kapacitet, modernitet och funktion.
Gudmundstjärn, Svartviks industriminnen och
Norra Berget är vitala delar i vårt gemensamma kulturarv. Vi gör satsningar för att hitta samordningsvinster,
finna en hållbar struktur och lyfta fram dessa miljöers
unika värden. Utvecklingen av Sundsvalls stadspark
Norra Berget är en balansgång mellan bevarandet av
kultur- och miljövärden och kommersiella satsningar.
Ett kommunalt engagemang i form av både generella och riktade insatser ska vara en garant för kulturversamheternas fortlevnad och utveckling. Samtidigt är
det angeläget att samhället inte övertar verksamheter
och ansvar från enskilda och föreningar. Det allmännas
roll är stöttande, inte skapande.
I och med kommunens köp av den fastighet som
bland annat inrymmer Konserteatern, har vi nu skapat
en grund för en långsiktig satsning på teaterverksamheten i Sundsvall. Vi avser nu att se över hur verksamheten på bästa sätt ska kunna utvecklas på plats i teaterkvarteret.
Den verksamhet som kommunen ansvarar för ska
präglas av mångfald tillgänglighet och kvalitet. Den ska
också vara uppmuntrande för enskilda eller gemensamma initiativ.
Vi vill uppmuntra olika drifts- och finansieringsformer för våra verksamheter.
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_________________________________
GENOMFÖRDA UPPDRAG

Fritid- och kulturprocessen
_________________________________

_________________________________

2 Sundsvall Arena

3 Norra Berget/Kulturarvet

Personal och verksamhet i Sundsvall Arena ligger nu
under kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Fastigheterna kvarstår i Arenabolaget. En direkt budgeteffekt av
detta är en årlig avsättning i budget till kultur- och fritidsförvaltningen för att täcka drift av Sundsvall Arenas
anläggningar där även Himlabadet ingår.

Norra Berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn är prioriterade kulturmiljöer i kommunen.
Vi anslår resurser för att kulturarvet ska säkras och göras
tillgängligt.
För Norra Bergets del finns en pågående utredning
med många goda förslag, till exempel naturreservat och
ett Naturum som kan förverkligas steg för steg, allt i
syfte att en gång för alla infria ambitionerna att skapa
en stadspark i området. Till detta finns ett avtal mellan
Ideella föreningen Norra berget och Sundsvalls kommun som reglerar samarbetet dessa båda parter emellan.
I Svartvik finns förutsättningar för en spännande
utveckling kring industrihistorien. Gudmundstjärns
skogshemman erbjuder en unik inblick i en självhushållsmiljö. Verksamheterna bör fokusera på turism,
stödja entreprenörskap och så långt det är möjligt drivas som entreprenader. Stor öppenhet för kreativa idéer
och initiativ, som kan utveckla dessa kulturarvsmiljöer,
bör prägla kommunens hållning.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- och
fritidsnämnden
Satsning: 45 mnkr

_________________________________
4 Domsaga, musikverksamhet för ungdomar
Domsagas verksamhet riktar sig framför allt till ungdomar som har ett stort musikintresse och verksamheten
har mer och mer utvecklats mot ett ”Musikens hus” för
unga. Verksamheten är en näringsrik mylla för framtidens
musiktalanger. Vi fortsätter därför att skjuta till resurser
till verksamheten under kommande mandatperiod.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: 1,8 mnkr

_________________________________
PÅGÅENDE UPPDRAG

Fritid- och kulturprocessen
_________________________________
1 Sporthallsbadet /Sporthallen
Sporthallsbadet etapp 2 är en investering som står på
väntelistan. Anläggningen byggdes 1969 och är i dag i så
dåligt skick att den riskerar att stängas av säkerhetsskäl.
För våra medborgare är det en självklarhet att detta bad
ska vara öppet och tillgängligt för alla även i framtiden.
Även Sporthallen är i stort behov av renovering. En
särskild arenagrupp med representanter från alla partier
i den politiska majoriteten arbetar med frågan i syfte
att senast hösten 2011 bestämma vägval för hur dessa
anläggningar ska utvecklas.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- och
fritidsnämnden
Satsning: 90 mnkr (investering) under 2011-2013
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Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- och
fritidsnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd för driften: Kultur och
fritidsnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd för investeringen:
Kommunstyrelsen
Satsning: 25 mnkr (investering) under planperioden 2011-2015,
samt (drift) (5 mnkr 2011), 8 mnkr 2012, 9 mnkr från 2013

________________________________
6 Investeringstillägg maskinpark

Kultur och fritid har en maskinpark som behöver rustas
och ibland bytas ut. Vi skjuter till resurser från och med
2011.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: 1 mnkr (investering) under planperioden
2011-2015

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

_________________________________

_________________________________

7 Ungdomens hus
(Genomfört 2011)

12 Tillgängliggör våra rekreationsområden

Barkassen i kulturmagasinet står hösten 2011 klart
som ett Ungdomens hus där alla ungdomar ska kunna
känna sig välkomna. Det är viktigt att ungdomarna får
påverka vilka verksamheter som finns i huset. Det civila
samhället ska involveras i driften. Parallellt med detta
är det viktigt att befintliga fritidsgårdar fortsätter sin
verksamhet.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: 0,7 mnkr (utöver de 0,5 mnkr som finns inom
ram för verksamheten)

I vår kommun finns många bra rekreationsområden.
Det är viktigt att dessa även fortsättningsvis görs tillgängliga, till exempel genom cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd, utebad och toaletter. Utveckla
informationen om intressanta utflyktsmål på turistbyrån, resecentrum, Birsta och vid infarterna till centrala
staden.
Det är också angeläget att göra rekreationsområdena
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________

_________________________________

10 Utveckla scenkonsten

PLANERADE UPPDRAG

Scenkonstbolaget har en viktig roll för utvecklingen
av kommunens kulturverksamhet. Sundsvall behöver
ett rikt kulturliv och vi öppnar dörren för ett inflöde
av ny kunskap, nytt kapital och nya samarbeten kring
kulturen. Vi ser stora möjligheter att genom Scenkonstbolaget skapa en mötesplats och arena för ”cross-overs”
mellan olika kulturyttringar och ny teknik.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
11 Lokala kulturcentra och kulturaktiviteter
i kommunens ytterområden
Vi vill ge kommunens alla delar möjlighet att utvecklas
och erbjuda dem som bor i ytterområdena förbättrade
möjligheter till kulturupplevelser i sin närmiljö. Genom
satsningar på ökade föreningsbidrag, landsbygdsutveckling och kommundelslyftet kan förutsättningar skapas
för att forma levande kulturmötesplatser i kommunens
mer glesbefolkade delar.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: Finansieras inom ramen för
landsbygdsutvecklingsuppdraget

Fritid- och kulturprocessen
_________________________________
5 Höjda föreningsbidrag
I föreningslivet får inte minst våra barn och ungdomar
en bra sysselsättning och en demokratisk samhällsfostran. Det är viktigt för Sundsvall med ett aktivt och livfullt föreningsliv. Däremot är det ett faktum att många
föreningar lider av dålig ekonomi. Sedan Sundsvalls
kommun för några år sedan sänkte föreningsbidragen
har situationen förvärrats. Vi höjer därför nivån på föreningsbidragen med start 2012.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: 0,5 mnkr 2012, 1,5 mnkr 2013

_________________________________
8 Fria teatergrupper
De fria teatergrupperna är ett viktigt inslag i den stora
flora av kulturverksamheter som utvecklar Sundsvall.
Vi höjer stödet med 0,5 mnkr från och med 2012. Det
är dessutom viktigt att Scenkonstbolaget tar ett större
ansvar och ser över hur de kan öka stöd och uppmuntran till dessa grupper.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: 0,5 mnkr (utöver 0,4 mnkr som finns inom
ram i dag) från och med 2012
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_________________________________
NYA ELLER REVIDERADE UPPDRAG
_________________________________
9 Gratis kulturbuss i hela kommunen
(Flyttat till utbildningsprocessen, uppdrag 24)

_________________________________
13 Utveckla turismen längs Kustvägen
Satsningen på Kustvägen är ett positivt arbete där havsnära miljöer görs tillgängliga på naturens villkor, samtidigt som det lokala näringslivet stärks.
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

Fritid- och kulturprocessen

_________________________________
14 Alkohol- och drogmissbruk
(nytt/reviderat uppdrag)
(flyttad från vård- och omsorgsprocessen)
Missbruk av skilda slag drabbar samhället och många individer mycket hårt. Förebyggande arbete, som inte enbart riktas till ungdomar, behöver utvecklas. Vårdcentralerna har en viktig roll när det gäller sekundärprevention,
det vill säga tidig upptäckt av hög alkoholkonsumtion
och annan droganvändning, i samverkan med kommunen och arbetsplatserna. Barn till missbrukare lever
i en svår situation och behöver mycket stöd, till exempel i barngrupper. Stödet till missbrukarnas anhöriga ska
utvecklas i samarbete med frivilligorganisationer. Starka
krafter arbetar för att få bort FNs narkotikakonventioner
för att kunna legalisera narkotika, vilket gör att kommunens engagemang i ECAD (European Cities Against
Drug abuse) måste öka.
Dessa frågor räknas till folkhälsoarbetet och ska därmed ligga under fritid- och kulturprocessen.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Bild: Stefan Näslund

_________________________________
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SAMHÄLLSBYGGNAD
Övergripande processmål
Sundsvalls kommun ska tillgodose behovet av en effektiv
och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur inom ramen
för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Samhällsbyggnad omfattar de flesta politikområden
och handlar om att vi lyfter perspektiven från detaljnivån till en övergripande nivå. Kort sagt att vi med god
överblick och framförhållning ordnar ett gott samhälle
för alla medborgare, oavsett var man bor. Vi ska sträva
mot ett samhälle som sätter människan och dess välbefinnande främst. Det handlar om att utveckla hållbara
transportsystem, planera attraktiva bostadsområden
och ge förutsättningar för människor att växa och öka
sina kontaktytor med varandra. En genomtänkt samhällsplanering ska ta sin utgångspunkt i kravet att skapa
en långsiktigt hållbar miljö.
Samhällsbyggnadsprocessen är intimt förknippad
med den process som rör välfärd, näringsliv och arbete.
För att kommunen ska kunna växa befolkningsmässigt
och för att hela regionen, med Sundsvall som naturligt
nav, ska kunna stärkas krävs att våra redan starka näringar, som skogsindustrin, IT-sektorn, administration,
handel och finans- och försäkringsbranschen ges goda
förutsättningar att verka och utvecklas.
En god samhällsplanering kräver helhetslösningar
för bästa möjliga samhällsekonomi.
E4-projektet är en viktig del i detta, men vi ska under mandatperioden fortsätta arbetet mot att förverkliga
även andra stora infrastrukturprojekt, som till exempel
Malands- och Bergsåkerstrianglarna, som är av största
vikt för hela kombiterminalsprojektet. Dubbelspår på
järnvägssträckan Stockholm–Härnösand, resecentrum
och en nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundsvall är andra satsningar i det så kallade ”Sundsvallspusslet” som måste prioriteras för att uppnå en ekonomisk
– och inte minst – ekologiskt hållbar tillväxt i sundsvallsregionen. Vi ska även verka för en lösning, tillsammans med staten, så att Midlanda – eller Sundsvall/Härnösands flygplats – finns kvar under överskådlig framtid.
Vi ser också en stor potential i att utveckla besöksnäringen. I det arbetet ingår även att göra centrum – det
vi kallar ”Sundsvalls Vardagsrum” – mer attraktivt och
lättillgängligt både för de som redan bor här och de som
besöker vår stad tillfälligt.
Samtidigt är det viktigt att även avknoppande verksamhet, nya företag och innovativa områden – exempelvis bioenergisektorn – vill etablera sig och bli kvar
just i Sundsvall.

En omställning till en mer klimatsmart och effektiv
energianvändning i kommunens verksamheter behöver
göras, därför kommer ett långsiktigt energieffektiviseringsprogram sättas igång 2012. Avsikten är att minska
energiförbrukningen i kommunala byggnader med 20
procent till 2020, ställa om fordonsparken till fossilfria
bränslen, samt arbeta för att på sikt ta bort oljeberoendet i Korsta fjärrvärmeverk.
Inom miljöområdet intensifierar vi även satsningarna på Green Highway-projektet, fastighetsunderhåll
och biogaskombinatet.
Projektet ”Klimatanpassa Sundsvall” som syftar till
hur vi kostnadseffektivt klimatsäkrar vår kommun och
hur vi möter klimatförändringarnas utmaningar och
möjligheter, har nu avslutats. En del av de rapporter,
förslag och rekommendationer för hur det fortsatta arbetet ska gå till, är på väg upp i beslutsprocessen. Vi i
Koalitionen arbetar kontinuerligt med hur vi på bästa
sätt ska hantera de beslut som så småningom kommer
upp inom det här området.
Det är viktigt för det övriga samhället att vi föregår med goda exempel. Det inspirerar medborgare och
näringsliv, vilket skapar jobb och utveckling i hela regionen. Att vara klimatsmart betyder minskad miljöpåverkan, likväl som minskad sårbarhet, samt ger en ekonomisk besparing. Det är positivt för oss alla, många
generationer framöver.
För att allt detta ska kunna förverkligas krävs en god
logistik, med snabba och miljövänliga transportsystem,
markområden där verksamheter kan etableras och expandera och en kommunledning, som i dialog med
medborgarna, kan skapa de rätta förutsättningarna för
ett vitalt näringsliv.
En god samhällsutveckling förutsätter en ständig
dialog med medborgarna. De ska ha möjlighet att delta
i planeringsprocesser och påverka utformningen av sin
livsmiljö. Det bidrar till ökat engagemang och ger känsla
av mening och sammanhang. Kommunen ska ha många
former för dialog med allmänheten. Där är det viktigt att
skapa sig god kunskap om sin befolkning och anpassa dialogmetoderna efter olika gruppers sätt att kommunicera.
Ett sådant förhållningssätt kräver ett långsiktigt arbete där både medborgarna, tjänstemännen och de förtroendevalda med tiden upplever medborgardialogen
som en naturlig väg för att stärka demokratin och öka
effektiviteten i verksamheten.
Vi i Koalitionen Sundsvall anser allmänt att kommunens åtaganden och verksamhet bör renodlas.
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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_________________________________

GENOMFÖRDA UPPDRAG

2 Bergsåkersbron
(Projektet påbörjat, fördröjning på grund av bland
annat markförhållanden och ny samverkan med
Trafikverket.)

Samhällsbyggnadsprocessen

_________________________________
12 Gratis parkering, helger och efter 16.00
Både Birsta och Stenstan är viktiga platser i ambitionen
att stärka handel och besöksnäring i kommunen. Men
framväxten av nya aktörer får inte bli ett nollsummespel
där etablerade näringsidkare slår igen när nya kommer till.
För att nå en marknadstillväxt är det viktigt att så långt
det är möjligt skapa likartade förutsättningar för näringslivet i Sundsvalls stadskärna och i Birsta. Ett led i detta är
att fortsätta satsningen på avgiftsfri parkering på helger
samt på vardagar efter 16.00. i Sundsvalls stadskärna.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 3,5 mnkr

_________________________________
13 Vinterväghållning
Arbetet med snöröjning har visat sig vara underbudgeterat i kommunens kostnadsplan i stort sett varje år.
Det här leder ofta till en svår trafiksituation och ett allmänt missnöje hos våra kommunmedborgare. För att
komma till rätta med den situationen skjuter vi till resurser till den ordinarie budgeten.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 3 mnkr

Bergsåkersbron är i stort behov av upprustning och en
nyinvestering måste göras. Pendlingstrafiken västerut
kräver en öppen trafikled i Västra vägens förlängning,
inte minst av miljöskäl. Bron kommer få en ändamålsenlig utformning, som möjliggör för dubbelspår på
järnvägen inunder.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning 70 mnkr (investering)

_________________________________
3 Logistikparken
(Detaljplaneprocess påbörjad)
Vår ambition är att komma igång med byggarbetet
kring den planerade kombiterminalen i Tunadal-Korsta-Ortviken under mandatperioden. I det arbetet är
elektrifierade järnvägsförbindelser till och från Ortviken högt prioriterade. Sammanlagt går vi in med cirka
160 mnkr under planperioden. 100 mnkr av dessa finansieras inom Stadsbackenkoncernen, resten lägger
vi till i vår investeringsbudget.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/
Stadsbyggnadsnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 60 mnkr (investering) under planperioden 2011-2015

_________________________________

_________________________________

PÅGÅENDE UPPDRAG

4 Sundsvalls Vardagsrum
(2011 förändras Oasen och Södra Kajen projekteras)

Samhällsbyggnadsprocessen

_________________________________
1 Generalplanepott
(Pågår kontinuerligt)

Ett stort antal infrastrukturprojekt planeras och färdigställs i sundsvallsområdet just nu. Generalplanepotten ska användas som en ”förskotteringspott” till
stadsbyggnadsnämnden för att åstadkomma snabbare
beslutsvägar i detaljplaneprocessen. Det vill säga att
stadsbyggnadsnämnden själva kan ta beslut om investeringar och igångsättande av mindre infrastrukturprojekt i stället för att alltid behöva ”gå omvägen” via
kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 75 mnkr (investering) under planperioden
2011-2015
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Vi ser en stor potential i att stärka besöksnäringen och
utveckla trivseln och tryggheten i Stenstan. I det arbetet
ingår att göra centrum – det vi kallar ”Sundsvalls Vardagsrum” – mer attraktivt och lättillgängligt både för de
som redan bor här och de som besöker vår stad tillfälligt. Den så kallade Oasen ska byggas om för att bli grönare och mer trivsam. Stora torget och Olof Palmes torg
är andra samlingsplatser som måste utvecklas både gällande utseende, tillgänglighet och användningsområde.
Tillgänglighetsperspektivet ska beaktas i det arbetet. Vi
vill även göra en satsning på fler och sammanhängande
gröna stråk i centrala Sundsvall.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 58 mnkr (investering) under planperioden
2011-2015

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

_________________________________

_________________________________

5 Gång- och cykelvägar
(2011 inleddes arbetet i Skönsberg och längs Rådhusgatan byggs GC-väg )

11 Utökade resurser till stadsbyggnadsnämnden på
grund av arbetsanhopning på förvaltningen

Vårt mål är att minska bilresandet inom kommunens
gränser. Vi satsar därför stora resurser på att förbättra kvaliteten på kommunens viktigaste gång- och cykelstråk.
Vi ska även arbeta systematiskt med att se till att våra
gång- och cykelvägar är sammanhängande. Vi anser att
satsningen kan få goda effekter både ur miljö- och folkhälsoperspektiv.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/
Stadsbyggnadsnämnden/Miljönämndem
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 50 mnkr (investering) under planperioden
2011-2015 (utöver de 5 mnkr som årligen ligger i
planeringsförutsättningarna)

_________________________________
6 Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet
(berör även näringslivs- och arbetsprocessen samt fritid
och kulturprocessen)
Koalitionen har flera MRP-uppdrag som är specifikt
kopplade till landsbygden. Landsbygdsprogrammet är
ett av dem. Det innehåller ett stort antal förslag som
syftar till att förbättra levnadsvillkoren i kommunens
landsbygd. Programmet ska utvärderas och uppdateras
snarast. Den nya kommundelsutredningen ska beaktas i det arbetet. I enlighet med den ambitionen kommer vi under planperioden investera för att göra våra
kommundelscentra mer attraktiva och tillgängliga. Vi
avsätter dessutom en årlig pott för utvecklingsprojekt i
landsbygd, vilket syftar till att skapa fler arbetstillfällen.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/
Stadsbyggnadsnämnden
Ekonomiskt ansvarig nämnd för driften: Kommunstyrelsen
Ekonomiskt ansvarig nämnd för investeringen:
Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 30 mnkr (investering) under planperioden,
0,5 mnkr (drift)

_________________________________
10 Parkeringsinformation/skyltning
En storsatsning ska genomföras på bättre skyltning och
information om lediga parkeringsplatser vid infarterna
till Sundsvall och vid större korsningar/genomfartsleder. Vi planerar dessutom för pendlarparkeringar i anslutning till infarterna till Sundsvall, förslagsvis vid brofästena till E4-bron över Sundsvallsfjärden. En effektiv
parkeringsskyltning bidrar även till positiva miljöeffekter eftersom bilister slipper cirkla runt i stadskärnan på
jakt efter lediga P-platser.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 6 mnkr under planperioden (investeringsbudget)

Stadsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren
hanterat och planerat för en mängd stora projekt och infrastruktursatsningar. Dessa projekt kommer även att fortgå under lång tid framöver. Just nu har stadsbyggnadsförvaltningen hög belastning av viktiga planarbeten och det
blir mer i samband med E4, kombiterminal med mera.
För att möta denna ökade arbetsbelastning på förvaltningen
tillför vi resurser för att de ska kunna klara sitt uppdrag.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: (3,5 mnkr 2011), 3,5 mnkr 2012, 4 mnkr från 2013

_________________________________
15 Projekt Ostkustbanan
Som en viktig del i att färdigställa det så kallade ”Sundsvallspusslet” ingår att medvetandegöra vikten av att
bland annat få till stånd dubbelspår på järnvägen mellan Stockholm och Härnösand. Både regeringen och
Trafikverket behöver få insikt i vad projektet skulle
innebära när det gäller snabba och miljövänliga kommunikationer till och från vår region. Det arbetet har
redan inletts, men behöver intensifieras ytterligare för
att projektet ska prioriteras av staten.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 1 mnkr

_________________________________
16 Resurser till miljönämnden på grund av
arbetsanhopning
Miljönämndens självständiga roll ska garanteras och
hänsyn till naturvärden ska väga tungt vid nya exploateringar. En förutsättning för att miljönämnden ska
kunna stärka sin roll i samhällsbyggnadsprocessen är att
resurser tillförs.
Ansvarig nämnd: Miljönämnden
Satsning: 1 mnkr

_________________________________
18 Vindkraft är bra för kommunen
SEAB (Sundsvall Energi AB) kan med fördel investera
och planera för vindkraft, så länge satsningarna är ekonomiskt försvarbara och inte står i strid med kommunallagen. SEAB ska fortsatt vara i kommunal ägo.
Ansvarig nämnd: SEAB (Sundsvall Energi AB)
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_________________________________

_________________________________

19 Strandskyddet längs kusten

NYA ELLER REVIDERADE UPPDRAG

I de centrala delarna runt Sundsvall och längs känsligare delar av vår kust är det synnerligen viktigt att vara
restriktiv med att göra avsteg från strandskyddet. Här
kommer den nya Kustplanen att utgöra ett viktigt beslutsunderlag.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
20 Belysningsstrategi landsbygd
En god trafiksäkerhet i hela Sundsvall är en angelägen
fråga. Under senare år har en avveckling av belysningen
skett, vilket inneburit försämrad trafiksäkerhet i vissa
byar. Vi ska utreda och ta in förslag på genomförande
och kostnad för återinförd/förbättrad belysning i byar
på landsbygden.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
21 Förändrad parkeringsorganisation
Systemet med två huvudmän (Parkera AB och stadsbyggnadsnämnden), när det gäller ansvaret för parkeringar i kommunen har bland annat i en utredning
beskrivits som hämmande för kommunens översyn av
parkeringssituationen. Vi gör nu en omorganisation
och lägger hela ansvaret på stadsbyggnadsnämnden för
att åstadkomma en bättre kontroll både av trafikflödet
och av parkeringssituationen med start 2012.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Besparing: 1 mnkr 2012

_________________________________
22 Norra Kajen
(Beslut i kommunfullmäktige juni 2011)
För projekt Norra Kajen har den första detaljplanen tagits fram och den beräknas vinna laga kraft under 2011.
Kajer kommer att behöva repareras i samband med att
man påbörjar byggnationer och vi planerar därför att
använda investeringsmedel till detta från 2012 och
framåt.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 60 mnkr (investering) år 2012-2015
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Samhällsbyggnadsprocessen

_________________________________
7 Satsning på biogasutveckling/miljötrafik
(reviderat uppdrag, flera uppdrag)
Vi vill under mandatperioden stimulera en omställning
från fossila till förnyelsebara bränslen. Det kan vi göra
på olika sätt. Bland annat genom att:
• utreda hur ett färdigställande av ett biogaskombinat i vår kommun, i samarbete med näringslivet
och andra kommuner, ska möjliggöras,
• arbeta för att ytterligare en biogasmack etableras,
• främja utvecklingen av lokalt producerad biogas,
• ha ambitionen att öka andelen miljöbilar i takt
med förnyelsen av fordonsparken. Andelen bilar
drivna med förnyelsebara drivmedel bör nå minst
80 procent fram till 2014 och i så hög grad som
möjligt utgöras av lokalproducerat biodrivmedel.
Vi minskar även klimatpåverkan från kommunanställdas tjänsteresor genom att i upphandlingar av
tjänstefordon utgå från att utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska kontinuerligt. Graden
av utsläppsminskning ska minst motsvara de riktlinjer som finns överenskomna i SÖT-samarbetets
projekt ”Green Highway”.
Detta innebär, jämfört med år 2010, minskade utsläpp
av fossilt koldioxid från kommunanställdas tjänsteresor
med bil enligt följande:
2011-2014: minst -50%
2015-2018: minst -75%
2019-2020: minst -90%
•

genomföra en försöksverksamhet med bilar med
nollutsläpp i Sundsvalls stadskärna, och mer aktivt
deltar i projekt ”Green Highway”. Det i syfte att
skapa en infrastruktur för – och en användning av
– elfordon. För detta tillförs investeringsmedel under mandatperioden.
• öka andelen miljöbussar i den kommande upphandlingen (2014) av kollektivtrafiken.
• kommunen ansöker om medlemskap i nätverket
”Kompass”, som följer utvecklingen inom området
spårtaxi i Sverige och internationellt. Kommunen
kan därefter undersöka förutsättningarna för en pilotbana i Sundsvall.
I uppdraget ingår även att samordna hela kommunens
bilpark, för att minimera kostnaden vid upphandling.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/
Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: Finansiering 14 mnkr (investering) år 2011-2014
(Green Highway)

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

_________________________________

_________________________________

8 Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor
(reviderat uppdrag, pågår) (genomfört 2011)

14 Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart
byggande (reviderat uppdrag)
(se reviderat uppdrag 15 ”SAMT-projektet” i näringslivsoch arbetsprocessen, samt nytt uppdrag 23 i denna process)

Koalitionen kommer under 2011 införa ”Hundringenreformen” för pensionärer. Det innebär att månadskortet för denna grupp ska vara 100 kronor.
Vi är övertygade om att kraftigt subventionerade
månadskort på lokalbussarna är ett sätt att lindra isoleringen och öka den sociala delaktigheten och är därmed
beredda att satsa resurser på detta.
Särskilt viktigt om det att stimulera funktionsnedsatta till ett aktivt vardagsliv. Därför vill vi se över möjligheterna att erbjuda gratis resor med kollektivtrafiken
så att man lätt kan ta sig till och från olika aktiviteter.
Kollektivtrafiken måste generellt bli prismässigt
konkurrenskraftig. Vi ska därför se över möjligheterna att införa familje-/flerpersonersrabatter, för att öka
bussresandet från bostadsområden till stadskärnan även
utanför ”kontorstid”.
Rent allmänt ska kollektivtrafiken ha en nyckelroll
och företräde i den fortsatta samhällsplaneringen och
utvecklas till ett mer prisvärt, tillgängligt och tryggt
alternativ till bilen. Turtätheten måste öka i synnerhet
på linjer mellan stadskärnan och kommundelarna och
linjesystemet måste byggas ut för snabbare förbindelser
mellan bostadsområden och stadskärnan.
Sundsvalls kommun bör även planera för försök med
pendeltåg från någon kommundel in till stadskärnan, exempelvis från Njurunda när ny ostkustbana finns på plats.
Sundsvalls kommun har en uttalad ambition att fördubbla det kollektiva resandet i kommunen utifrån en
jämförelse med 2007 års resandestatistik. En grundläggande analys av linjenätet utfördes under 2011. Den
analysen, samt den påverkan som E4-projektet kommer
att ha på stadstrafiken, pekar på att förändringar i linjetrafiken behöver genomföras.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen (berör även
socialnämnden)
Ekonomiskt ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: (4 mnkr 2011), 5 mnkr 2012, 7 mnkr 2013, 10 mnkr 2014
Ytterligare satsning: 2,5 mnkr 2012, 1,75 mnkr 2013

_________________________________

Ursprungligen var detta ett uppdrag som täckte flera ämnesområden, med en budget på 1 mnkr 2011, 2 mnkr
2012, samt 3 mnkr för 2013-14. Efter en analys av uppdraget har vi sett att det är SAMT-projektet som behöver
medel för att drivas vidare och att nivån 1 mnkr för 2011
och 0,5 mnkr 2012 räcker för att slutföra det uppdraget.
Kvarstående summa för det ursprungliga uppdraget (1,5
mnkr 2012, 3 mnkr 2013-14) går tillbaka till kommunstyrelsen och täcker kostnader för andra uppdrag och reformer i denna reviderade Mål- och resursplan.

_________________________________
17 Sammanhängande grönområden/biologisk
mångfald (reviderat uppdrag, pågår)

Naturen har stor betydelse för oss människor, både
den orörda med skogar och sjöar och de tätortsnära
parkområdena. Den har också ett viktigt ekologiskt
värde och växtmiljöer med hotade arter behöver lokaliseras och få skydd.
För att göra Sundsvalls stadskärna mer attraktiv
krävs mer utrymme för – främst sammanhängande –
grönområden. En framtida nedgrävning av järnvägen
genom Sundsvall ger även möjlighet till ett nytt grönområde ovanpå den nedgrävda järnvägen.
Sammanhängande grönområden har en viktig funktion för skyddandet av biotoper och skapandet av biologisk mångfald. Exploateringar som skär igenom sådana
naturområden ska underställas särskilt hård prövning.
Kommunen ska även planera för att återskapa biotoper
och grönområden.
Vi vill förhindra fortsatt utarmning av naturen och
stärka naturvårdens ställning inom Sundsvalls kommun.
Därför är vår ambition att under mandatperioden utreda
möjligheten att ta fram en övergripande naturvårdsplan för
hela Sundsvalls kommun, liksom om det är tänkbart att utöva hyggesfritt skogsbruk i kommunens tätortsnära skogar.
Ansvarig nämnd: Miljönämnden/Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: Finansieras inom ramen för uppdrag 4 denna
process – ”Sundsvalls Vardagsrum”

9 Vägunderhåll (reviderat uppdrag)

_________________________________

Vägunderhållet i Sundsvalls kommun är kraftigt eftersatt. Förutom ordinarie satsningar inom detta område
vill vi stärka upp och snabba på arbetet med att höja statusen på vårt vägnät genom att förlänga tidigare gjorda
satsningar under mandatperioden. Detta för att komma
tillrätta med den växande underhållsskulden och de tillkommande kostnader som nya väginvesteringar innebär.

23 Klimatsmart byggande* (nytt/reviderat uppdrag)

Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: 10 mnkr 2013
Ytterligare satsning: 6 mnkr från 2012

Stimulera klimatsmart byggande och tillvarata de möjligheter som finns för kommunen att reservera hela områden
där bostäder kan byggas utifrån klimatsmarta premisser.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram
* (Även detta uppdrag har precis som ”SAMT-projektet” i
näringslivs- och arbetsprocessen, sin grund i vårt tidigare
uppdrag 14 ”Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart
byggande” i Samhällsbyggnadsprocessen)
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24 Hyresgaranti, enligt Statens Bostadskreditnämnd
(nytt uppdrag)

25 Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd (nytt uppdrag)

Vi vill att bland annat ungdomar och tidigare skuldsatta
som saknar eget boende, ska kunna söka en kommunal
hyresgaranti. En sådan garanti kan även fungera som en
konkurrensfördel för Sundsvall för att få människor att
välja att flytta till – eller stanna kvar i – Sundsvall.
Organisatoriska förutsättningar skapas vid Stadsbyggnadskontoret för att handlägga den kommunala
hyresgarantin. Kontoret bör tillsammans med koncernstaben utreda hur bland annat kommunens borgensåtaganden, regressrätt och eftergift bör utformas.
Som underlag i utredningsarbetet inför organisationen
i Sundsvall, bör erfarenheter hämtas från Statens Bostadskreditnämnd och kommuner som infört hyresgaranti.
I uppdraget ingår även att inventera intresset hos
hyresvärdar och fastighetsbolag, inklusive Mitthem AB,
för att underlätta genomförandet av reformen.

Vårt syfte är att finna former för personer med försörjningsstöd, men utan nämnvärd social problematik i övrigt, att kunna hyra en egen bostad.
Försörjningsstöd räknas enligt socialtjänstlagen oftast inte som inkomst av hyresvärdar och bostadsföretag. Detta innebär att ekonomiskt svaga personer inte
har möjlighet att hyra en egen bostad, trots att samhället bidrar till hyran. När det gäller vissa andra former av
samhälleligt ekonomiskt stöd, som till exempel barnbidrag och pensioner, räknas dessa som inkomst.
För personer som enbart på grund av att de uppbär
helt eller delvis försörjningsstöd inte kvalificerar sig som
kund hos hyresvärdar och bostadsföretag, bör en eventuell möjlighet för kommunen att lämna en hyresgaranti
utredas. En viktig del i utredningen är att finna formerna för överenskommelse med Mitthem AB – såväl som
med andra hyresvärdar och fastighetsbolag – om att försörjningsstöd bör räknas som inkomst.
I övrigt bör även frågor om rutiner för anvisning av
lägenheter, uppföljning av hyresgästerna, kontraktsfrågor, med mera undersökas i utredningen.
Även de organisatoriska förutsättningar som krävs
för en sådan garanti bör belysas.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Bild: Anders Thorsell www.ffagency.com
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& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Övergripande processmål
I sundsvallsregionen har vi unika förutsättningar att bidra
till en hållbar tillväxt och spela en större roll i Norrland,
Sverige och Europa. Vi ska ta vara på människors resurser
och göra Sundsvall till en attraktiv stad att bo och leva i.
Här får man möjlighet att växa och utvecklas.
Utvecklingen i Sverige de senaste decennierna pekar
tydligt mot en regionalisering.
Människor har en tendens att bosätta sig i vitala regioner med en stark arbetsmarknad och tillväxt, där det
finns naturnära rekreations- och samhällsfunktioner och
där det är bra tillgång till god och varierad utbildning.
Vi har en stark industri med skogsklustret som främsta företrädare. Vi har betydande verksamheter inom
IT, finans och försäkring och vi har Mittuniversitetet
som bidrar med forskning inom t ex skogs-, fiber-, och
bioenergisektorn. Till det kan läggas Sundsvalls roll
som logistiskt, kommersiellt och administrativt centrum och – inte minst – den pågående utbyggnaden
och förstärkningen av infrastruktur, som järnvägar och
vägar i regionen, som långsiktigt bidrar till en positiv
utveckling i Sundsvallsregionen.
Trots de goda förutsättningarna har ändå Sundsvalls
kommun förlorat positioner i näringslivsrankingen under det senaste årtiondet. En av Koalitionens främsta
uppgifter och utmaningar är att vända den trenden.
Vi bidrar till att utveckla redan befintlig verksamhet i
kommunen och regionen och vi hjälper till att skapa
förutsättningar för nya verksamheter och företag att
etablera sig och stanna kvar i vårt område. Vi moderniserar Sundsvall och sundsvallsregionen genom att anta
utmaningen att skapa en verkligt bra långsiktig utveckling, som är miljömässigt, ekonomiskt och inte minst
socialt hållbar.
Koalitionen uppmärksammar särskilt de snabbt växande gröna näringarna och besöksnäringen, där många
av framtidens jobb finns och där sundsvallsregionen har
mycket goda möjligheter att ligga i framkant även internationellt sett. Vi vill satsa på miljöcoachning av företag
i SAMT-modellen (Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt) och vi vill att tillväxtföretag inom förnybar energi (Clean Tech) uppmärksammas och stöds i
kommunen. Vi vill identifiera framtida arbetskraftsbehov för att få en långsiktig hållbarhet.
Vi ser en stor framtidspotential för företag som tillhandahåller upplevelser eller tjänster. Miljöinsatser i industri och samhälle bör uppmuntras i regionen, bland
annat i samarbete med företag och Mittuniversitetet,
för att stimulera utveckling av ny teknik som exempelvis bioenergi och andra alternativa energikällor. I vår

del av landet ger biobränslen åtskilliga nya jobb, främst
inom skog och industri och vi fortsätter därför med
satsningarna på biogas i Sundsvall.
Vuxenutbildningen är en mycket viktig del för
Sundsvalls hållbara tillväxt. För att skapa en hållbar utveckling av Sundsvall är det viktigt att vi ger människor
möjlighet till kompetenshöjning och därmed ökad anställningsbarhet. Vuxenutbildningen ska möta de behov
som efterfrågas och ge människor en möjlighet att komplettera sin utbildning för vidare studier eller arbete.
För att stimulera till kreativt utvecklingsarbete, ökad
jämställdhet och ännu bättre kvalitet inom vård, skola
och omsorg är det viktigt att både öppna upp för fler
alternativa utförare och att skapa positiva incitament i
den egna verksamheten. Idéer och människor måste få
växa sig starka i Sundsvall.
Vi anser att mötet mellan människor ska ske med
en öppen attityd av lyhördhet, omsorg och respekt. För
att förverkliga ett sådant möte behöver vi ett fritt samhälle med gemensamma grundvärderingar där alla har
en okränkbar rätt att forma sitt liv oavsett bakgrund
och förutsättningar. Vi kallar detta att förverkliga den
goda livskvaliteten.
Därför kommer vi även att satsa resurser på integrationsprojekt för att ta till vara de nya svenskarnas kompetens och initiativkraft. Asylmottagande, introduktion
och integration ska vara en sammanhållen process där
kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket
och andra aktörer utformar ett effektivt, fördjupat och
långsiktigt samarbete. Integration handlar inte om omhändertagande, utan om egenmakt genom jobb, sociala
nätverk och engagemang. Egna insatser för att ta sig in
på arbetsmarknaden, genom till exempel socialt företagande, måste också ses som en viktig del i kommunens
integrationspolitik.
För att sundsvallsregionen ska ha möjlighet att växa
sig starkare krävs en fortsatt förbättrad infrastruktur,
som underlättar för pendling och transporter både
inom och till/från kommunen. De planerade järnvägssatsningarna på Ådalsbanan och Ostkustbanan är
mycket viktiga satsningar. Dessa behöver kompletteras
med dubbelspår mellan Härnösand och Stockholm,
nedgrävning av järnvägen genom staden, bygge av
Ådalsbanan, samt även en rejäl upprustning västerut på
Mittbanan till Ånge och vidare mot Östersund, Åre och
Trondheim.
Vi vill även betona att logistiknavet med kombiterminal i Tunadalsområdet är vitalt för att näringslivet
och våra viktigaste industrier ska få tillgång till effektiva
och miljövänliga transportsystem.
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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_________________________________
PÅGÅENDE UPPDRAG

Näringslivs- och
arbetsprocessen
_________________________________

_________________________________

1 NAVI – Integrations- och etableringsinsatser
(se även nytt uppdrag SFI)

3 Varumärkesarbetet
(tidigare benämnt Ambassadörsprogram, inflyttningslots
och varumärkesarbetet)

Den nya etableringsreformen innebär att Arbetsförmedlingen har övertagit huvudansvaret för integrationsoch etableringsarbetet för invandrare från kommunen.
I den nya reformen ska kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra aktörer samverka
för att utforma en samordning mellan asylmottagande,
introduktion och integration. Syftet är att säkerställa att
nyanlända får relevant stöd och snabbare kommer in i
arbets- och samhällsliv. I detta sammanhang ska SFI anpassas så att det blir ett effektivt medel till en snabbare
integration för de nyanlända. Vi behöver – åtminstone
under en övergångsperiod – tillföra resurser till den förvaltning som ansvarar för integrationsarbetet.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: (3,5 mnkr 2011), 3,5 mnkr 2012, 1 mnkr från 2013

Det är mycket viktigt att varumärkesarbetet fortsätter och
intensifieras. För att tydliggöra den ambitionen skjuter vi
även till resurser till projektet under mandatperioden.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: (1 mnkr 2011), 0,5 mnkr från 2012

_________________________________
5 Omställningspott, fler aktörer inom
äldreomsorgen
(se vård- och omsorgsprocessen uppdrag 1, samt nytt
uppdrag lednings- och verksamhetsstöd 15 – ”Utveckling av valfrihet och mångfald”)

_________________________________

_________________________________

6 Satsning på social ekonomi

2 Näringslivsutveckling
(Genomfört hösten 2011)

Ingen ska hållas kvar i passivt bidragsberoende, utan få
hjälp till självhjälp. Samhällets svaga grupper, till exempel människor med missbruksproblem eller funktionsnedsättning har oavsett ålder mycket svårt att hävda sig
på den öppna arbetsmarknaden. Egna insatser att ta sig
in på arbetsmarknaden genom till exempel socialt företagande understöds. En stor satsning på så kallad social
ekonomi behövs för att många ska kunna få meningsfulla arbetsuppgifter samt bidra till sin egen försörjning.

Sundsvalls Business Region ska vara ett helägt kommunalt bolag och fungera som en paraplyorganisation för
näringslivet i Sundsvall. Arbetet ska ledas av en näringslivschef som rekryteras av koncernstaben under hösten
2011. Näringslivschefen ska fokusera på nätverksbyggande, kundservice och utvecklad kommunikation med
näringslivet. Vi har även andra viktiga näringslivsprojekt som behöver förstärkas. Allmänt är en god näringslivsservice, med kunden i fokus, av stor betydelse för
vårt näringslivsklimat. Därför är företagslotsen mycket
viktig. Vi vill behålla och utveckla våra lotsar så att de,
förutom dagens uppgifter, även får ett större mandat
att sammankalla berörda kommunala förvaltningar och
bolag till gemensamma träffar med befintliga företag
och nyetableringar – när näringslivsärenden kommer
till lotsarna. Allt för att öka servicen.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: (2,3 mnkr 2011), 2,8 mnkr 2012, 3,5 mnkr från 2013
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Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/NAVI
Satsning: Finansieras inom NAVI:s ram

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012
_________________________________
PLANERADE UPPDRAG

Näringslivs- och
arbetsprocessen
_________________________________

_________________________________

7 Förebyggande arbete – tidiga insatser (FATI)

8 Utmanarrätt
(Se även lednings- och verksamhetsstödsprocessen, nytt
uppdrag 15 – ”Utveckling av valfrihet och mångfald”)

Arbetet med ”Förebyggande arbete – tidiga insatser”
(FATI) har pågått under ett antal år. Efter den utvärdering av verksamheten som genomförts har rutiner och
reglemente för ansökan och beviljande av FATI-medel
reviderats. Huvudansvaret för FATI har överförts till
kommunstyrelsen som ska samordna samarbetet mellan övriga förvaltningar.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Finansiering: Finansieras inom ram

_________________________________
9 Fram för lokalt och regionalt företagande
Policyförändringar avseende placeringar av en mindre
del av kommunala pensionsavsättningar har genomförts under 2011, med målet att möjliggöra placeringar
för att stödja lokalt/regionalt företagande.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________

Utmanarrätt införs med start tidigast 2013. Utmanarrätt innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att
lämna in en begäran om detta. Om kommunen utmanats och beslutar att anta utmaningen ska en upphandling genomföras.
Enligt reglerna om utmanarrätt får alla kommunens
verksamheter utmanas, utom myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner och sådant som enligt
lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad
utan måste utföras av kommunens egna medarbetare.
Den nämnd som är ansvarig för verksamheten som utmanas är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om
den ska leda till upphandling eller annan åtgärd. Kommunen beslutar själv vilka delar av den egna verksamheten som får utmanas.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

11 Genomförande av konkurrensutsättningsprogram
Det konkurrensutsättningsprogram som är beslutat i
fullmäktige – med syfte att planera för hur kommunen
ska agera och gå tillväga med att kontinuerligt lägga ut
verksamheter på entreprenad – ska genomföras under
mandatperioden. Allt i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna. Idag finns riktlinjer för
hur förvaltningarna ska agera, men hittills har resultaten varit magra.
Vår ambition är att planerna ska sättas i verket och
vi utreder även vilka kommunala verksamheter som kan
vara tänkbara och motiverade att konkurrensutsätta, eller rättare sagt, vi ser över vilka verksamheter som inte
är lämpliga att konkurrensutsätta. Syftet ska vara att
öka effektiviteten, men det ställer samtidigt stora krav
på logistik och samordning från beställarens sida.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram
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_________________________________
NYA ELLER PLANERADE UPPDRAG

Näringslivs- och
arbetsprocessen
_________________________________

_________________________________

4 Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet
(reviderat uppdrag)
(se samhällsbyggnadsprocessen)

13 Satsning på Yrkesvux- och Yrkeshögskoleutbildningar (nytt uppdrag)

_________________________________
10 Stadsvisionen (reviderat uppdrag)
(Stadsvisionens olika delar ingår i andra uppdrag)
Koalitionen satsar på bättre skyltning för parkering i
Sundsvalls stenstad så att onödig söktrafik kan undvikas. Vi har infört gratis parkering på helger och vardagar efter 16.00 i Sundsvalls stenstad. Vi planerar även
för ökad användning av arbetsplatsparkeringar i Stenstans närhet och i anslutning till väl fungerande kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken och kollektivtrafikanläggningar
avser vi att bygga ut inom och till/från staden, bland
annat med särskilda bussgator/filer, pendelbuss/tåg och
bättre kopplingar till järnväg/parkeringar.
Utbyggnad av cykelleder och cykelbanor inom och
till/från staden från förorterna har påbörjats, med målet
att cykeln i ökad grad kan utgöra ett snabbt och effektivt transportsätt.
Vi bygger ut parker så att dessa kan fungera som
stadsbornas vardagsrum, samt platser för möten mellan
människor och olika aktiviteter.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/
Stadsbyggnadsnämnden
Satsning: Finansieras och beskrivs i separata uppdrag
inom andra processer

_________________________________
12 SFI (nytt uppdrag)
SFI i Sundsvall har tidigare till stor del finansierats med
det statliga schablonbidraget för flyktingar. När Arbetsförmedlingen nu har tagit över ansvaret för integrationsoch etableringsarbetet för invandrare har även stora delar av finansieringskällan till kommunerna försvunnit.
Eftersom SFI är ett viktigt och lagstadgat instrument för
ett lyckat integrationsarbete tillför vi ytterligare medel –
utöver tidigare tillskott (se uppdrag 1 i denna process)
– för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: 9 mnkr från 2012
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Staten har de senaste åren tillskjutit medel för att kommunerna under lågkonjunkturen ska kunna erbjuda människor utbildningsplatser och yrkesförberedelser för att
vara bättre rustade när konjunkturen vänder uppåt igen.
Tillskottet var en temporär insats som nu i konjunkturuppgången har dragits in. Men för att även fortsättningsvis kunna möta en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden
vill vi fortsätta att skjuta till medel till Yrkesvux- och
yrkeshögskoleutbildningarna, som har uppvisat mycket
goda resultat. Sundsvall ska vara en ledande aktör när det
gäller samordningen av yrkeshögskoleutbildningarna i
regionen. Med denna satsning ger vi många människor,
som idag står utanför arbetsmarknaden, möjlighet till
kompetenshöjning och därmed ökad anställningsbarhet.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: 8 mnkr från 2012

_________________________________
14 Feriejobb (nytt uppdrag)
Feriejobben har aldrig tidigare varit inskrivna i kommunens planeringsförutsättningar. Det har skapat en osäkerhet och gjort att de som administrerar feriejobben har
fått ta del av förutsättningarna på ett för sent stadium för
att kunna organisera verksamheten på ett rationellt sätt.
Vi tillför därför medel i vår budget och ger uppdraget
att skapa en gemensam organisation för samordning av information, rekrytering och administration av anställningar
och lönehantering när det gäller feriejobb. Samordningsfunktionen ska även kunna ha en överblick över semestervikarier inom kommunen. Modellen utformas under första kvartalet 2012 med målet att samordningsfunktionen
är genomförd och i drift inför sommaren 2012.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: 3 mnkr från 2012

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

_________________________________

_________________________________

15 SAMT-projektet (nytt/reviderat uppdrag, pågår)
(Se förklaring uppdrag 14, samhällsbyggnadsprocessen)

17 Samlokalisering (nytt uppdrag)

Genom att använda och nyorientera arbetsmodellen i
SAMT (Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt), som bygger på coachning, kan vi stärka små och
medelstora företags förutsättningar för en hållbar affärsutveckling. Med utgångspunkt från företagens behov genomförs ett affärsutvecklingsprogram för ökad hållbarhet.
Satsningen innefattar att särskild uppmärksamhet
ges till företag inom hållbarhetsområdet, såsom frontlinjens miljöteknikföretag.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Reviderad, (1mnkr 2011), 0,5 mnkr 2012

_________________________________
16 Inrätta företagshandläggare för bättre företagsservice (nytt uppdrag)
(Se även samhällsbyggnadsprocessen)
Företagare har ofta ett stort behov av stöd och rådgivning av de kommunala förvaltningarna. Inte minst är
det vanligt att det behövs kontakter med flera olika
kommunala förvaltningar, till exempel för tillstånd att
bedriva näringsverksamhet.
För att höja servicenivån gentemot företagen ska företagshandläggare eller liknande om möjligt utses inom
de förvaltningar där det är aktuellt.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Segregationen i samhället måste motverkas. Här i
Sundsvall är lokaliseringen av SFI till invandrartäta
Nacksta ett steg i helt fel riktning. För att främja integrationen vill vi att SFI och vuxenutbildningen ska
inrymmas under samma tak, men i ett annat område
än Nacksta. Lokalsituationen och elevunderlaget ska
därför utredas i syfte att hitta en lösning där dessa verksamheter samlokaliseras utanför Nacksta.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
18 Nyanlända/SFI (nytt uppdrag)
Utred och genomför ett system där man genom omfördelning av befintlig personal/resurser inom SFI/Vuxenutbildning/studie- och yrkesvägledning kan skapa en
utbildningssamordning, där de nyanländas behov av
rätt utbildnings- och yrkesvägledningsnivå infrias på
ett bättre sätt än idag. Samordningen ska ta avstamp ur
smidiga individuella lösningar för de nyanlända och där
ingår även att forma en mer gedigen informationsplattform så att föräldrar och barn lätt kan tillgodogöra sig
relevant information kring utbildningar och yrkesvägar.
Utred dessutom vilka samordnings- och integrationsvinster en mer ”flexibel” lärarkår kan ge, det vill
säga en organisation där en och samma lärare kan verka
både inom SFI och ordinarie vuxenutbildning. Intresset
hos lärare och elever för detta, samt resultatet av utredningen ska sedan ligga till grund för en organisationsförändring även inom detta område.
Ansvarig nämnd: NAVI
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
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LEDNINGS- OCH
VERKSAMHETSSTÖD
Övergripande processmål
Lednings- och verksamhetsstödet ska på ett resurs- och
kostnadseffektivt sätt stödja huvudprocesserna och utveckla
den kommungemensamma ledningsprocessen.

Bild: Niklas Andersson

Huvudansvar för lednings- och verksamhetsstöd ligger på kommunstyrelsen, som har i uppdrag att leda,
samordna och ha uppsikt över övriga nämnder, företag
och förbund, samt att för sin egen del leda och ansvara
för vissa verksamheter. Kommunstyrelsen har för detta
ändamål inrättat tre beredande utskott, vilka arbetar
enligt fastlagd ansvarsfördelning och delegationsrätt.
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Lednings- och verksamhetsstödets ska präglas av ett
tydligt processtänkande, för att skapa och tillvarata de
synergier som ett tvärsektoriellt arbete genererar. Kommunstyrelsen har både ett stödjande och ett pådrivande
uppdrag mot koncernens övriga verksamheter i detta,
samt ansvar för att lednings- och verksamhetsstödet har
det innehåll och den kompetens som krävs för att stödja
genomförandet av kommunfullmäktiges viljeinriktning.
Kommunkoncernens styrmodell ska vara ändamålsenlig och effektiv, det vill säga att den styr hela kommunkoncernens verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges viljeinriktning.
Uppdraget till kommunkoncernen utgår från den
folkvalda församlingen, kommunfullmäktige. Arbetet i
kommunfullmäktige behöver effektiviseras och fördjupas.
Idag är denna församling i för stor grad en knapptryckande instans. Vi vill göra kommunfullmäktige
till ett arbetande demokratiskt forum. Inrättande av
fullmäktigeberedningar och tidiga presentationer och
debatter om motioner och nya förslag är några förändringar. Vi bör även pröva en ordning där motioner tas
upp till debatt i ett tidigt stadium i fullmäktige.
Centralt för verksamheten är budgeten, Mål- och
resursplanen (MRP), vilken ska fungera som styrdokument för den kommunala verksamheten. Mål- och
resursplanen innebär att budgeten tar sikte på långsiktiga mål i alla verksamheter och därmed omfattas ofta
flera nämnder i frågan om resurstilldelning för att nå
dessa mål. Budgetarbetet blir problem- och målorienterat och ställer därmed stora krav på styrningen utifrån
indikatorer på hur vi närmar oss dessa mål. Mot denna
bakgrund är det angeläget att samtliga nämnder utarbetar tydliga, konkreta och mätbara indikatorer för sin
verksamhet. Detta är en viktig lednings- och styrningsfråga. Samtliga nämnder kommer under mandatperioden genomgå ett kompetenslyft i syfte att bättre förstå
indikatorernas roll i MRP-processen.
Målformuleringen i MRP är en politisk uppgift från
fullmäktigebeslut till sättande av indikatorer i nämnderna. En förutsättning för följsamhet mellan verksamhet och mål är att vi återgår till att bli en politiskt styrd
kommun. Ansvariga politiker anger riktning och tar
fram förslag och idéer, en politisk stab bereder därefter
ärendena och tjänstemännen utreder vilka resultat och
konsekvenser som de politiska förslagen får. Så är ordningen i arbetet med MRP och förslag som kommer
upp under budgetåret.

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

Förvaltningens roll kommer in i genomförande,
uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten
och dess färd mot målen och det kräver att ledningsoch verksamhetsstödet fungerar. En genomgripande
analys 2008 visade att lednings- och verksamhetsstödet
inte fungerade som det borde i Sundsvalls kommun. I
vissa avseenden hade det överhuvudtaget inte alls fungerat. Förbättringsarbetet med stöd i denna analys pågår,
men det är ett arbete som tar tid.
Analysen 2008 var intressant och visade bland annat att ledningsfunktionen var otydlig och berodde på
att för litet fokus legat på vad ledaren har för uppgift i
organisationen. Resultatet blev att varje chef själv definierade vad chefsrollen ska innebära.
Analysen visade vidare att det ledningsstöd man fick
kom från kollegor eller externa nätverk. Sällan kom stödet från närmaste chef. Kommunikationen i chefsleden
var dålig och få chefer var intresserade av att ta del av de
utvärderingar och uppföljningar som gjordes av verksamheten.
Dessa slutsatser blev startskottet på ett långsiktigt
förändringsarbete där chefsrollen står i centrum för
verksamheten. Arbetet ska fortsätta och vi vill sätta
ännu hårdare fokus på just första linjens chefer i verksamheten och deras behov för att kunna styra verksamheten utifrån process- och verksamhetsmål. Sundsvalls
kommun behöver en ledningsstrategi där chefsrollen
utvecklas till den bärande del den ska vara i en organisation.
Analysen 2008 visade också att allt för stort fokus
låg på att ”hålla budget”. Vad kommunen producerade
och hur, var underordnat budgetföljsamheten. Så blir
ofta resultatet av för vagt formulerade mål och brist på
långsiktighet i verksamheten, vilket kommer sig av för
svag politisk styrning. Grundtanken i MRP-arbetet är
just långsiktigheten. Samtidigt förutsätter denna metod
att alla är medvetna om dess funktion, krav och vinster.
Här ligger ett omfattande arbete framför oss, i första
hand för den politiska verksamheten, men även i hela
kommunorganisationen ända ut på fältet.
Ett viktigt inslag i förändringsarbetet är en övergång
till en ny nämndsstruktur utifrån processerna, men det
är ett arbete vi skjuter på framtiden med hänsyn till den
tid och de resurser som krävs för att nå önskvärt resultat.

Koalitionen ser utöver det ovan nämnda ett stort
behov av en genomgripande kommunikationsstrategi
där alla som arbetar i kommunen, från toppchef till anställda längst ut i verksamheten, kommunicerar kommunens varumärke på samma sätt.
Medborgarna ska bemötas på ett professionellt sätt.
Alla anställda ska vara säkra på sin roll i organisationen
och hur och vart den lägger fram sina egna samt kundernas synpunkter på verksamheten.
Den kommunala verksamheten måste hela tiden
sträva mot högre effektivitet och bättre service. Bland
personalen finns synsätt, metoder och idéer som sällan
når fram till strategidokumenten eller beslutsborden.
Goda initiativ från personal ute på fältet ska tas tillvara
och få en seriös prövning i beslutsrummen när det gäller utveckling, effektiviseringar och besparingar.
Våra valfrihetsreformer kommer att ställa stora krav
på kommunens beställarfunktion, som måste förstärkas
både med extern kompetens och interna utbildningar.

_________________________________
GENOMFÖRDA UPPDRAG

Lednings- och
verksamhetsstödsprocessen
_________________________________
1 Politisk organisation/samordning
Den nya politiska situationen som realiserats i Sundsvall i och med regimskiftet ställer utökade krav på samordning och organisation. Fem partier bedriver en gemensam politik med utgångspunkt i vår gemensamma
Mål- och resursplan. Den ambitionen är endast möjlig
om samtliga fem partier har en politisk understruktur
i form av politiska sekreterare. Vi förstärker därför den
understrukturen och möjliggör för partiernas politiska sekreterare att dels arbeta enligt det egna partiets
agenda och dels – tillsammans med de övriga partiernas
politiska sekreterare – samarbeta kring Koalitionens gemensamma politik.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 1,9 mnkr

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

43

_________________________________

_________________________________

PÅGÅENDE UPPDRAG

6 Jämställdhet

Lednings- och
verksamhetsstödsprocessen
_________________________________
2 Ledarutvecklingsprogram
En genomgripande analys 2008 visade att ledningsoch verksamhetsstödet inte fungerade som det borde
i Sundsvalls kommun. Förbättringsarbetet med stöd i
denna analys pågår, men det är ett arbete som tar tid.
Åtgärder hittills från koncernstaben har varit att i grunden analysera vad chefsuppdraget ska innebära och därifrån konkretisera innebörden utifrån de olika verksamheternas behov. Ledarakademin är igång och nästa steg
handlar om ett chefsförsörjningsprogram, som tar upp
behov av traineeutbildningar, extern rekrytering och
”talangjakt” internt för att hitta morgondagens chefer.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: (1 mnkr 2011), 1 mnkr 2012

_________________________________
3 Särskilda satsningar på mellanchefsnivån
Arbetsbelastningen på första linjens chefer är ofta övermäktig och arbetssituationen måste förbättras. Vi ser ett
växande behov av att hitta sätt att stödja detta chefsled.
I programmet ”Leda ledare” gör koncernstaben en satsning som innebär att andra nivåns chefer ska lära sig att
bättre ge stöd och support till första linjens chefer.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 1 mnkr 2012

_________________________________
5 Utbildning av nämndsledamöter i arbete
med indikatorer för sin verksamhet
Indikatorernas roll i MRP-processen är central. Vi har
hittills sett stora svårigheter i nämnderna att sätta relevanta indikatorer som sedan ska kunna utvärderas och
återföras i MRP. Samtliga nämndsledamöter behöver
under mandatperioden genomgå ett kompetenslyft i
syfte att bättre förstå indikatorernas roll i MRP-processen samt hur man utarbetar relevanta indikatorer för
sina verksamheter.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

Sundsvall ska vara en kommun där jämställdhet och
jämlikhet råder och där mänskliga rättigheter respekteras. Kommunens service ska vara lika god till såväl män
som kvinnor. Projektet ”Lika Värda” har lagt grund för
en fortsatt utveckling på jämställdhetsområdet.
För att kunna följa och utveckla detta ska den statistik
som kommunen tar fram och använder redovisas uppdelat på kön. Varje nämnd ska under mandatperiodens
första del göra en genomgång av sina ansvarsområden ur
ett jämställdhetsperspektiv. Särskilda arbetsgrupper inom
nämnderna kan med fördel skapas för detta ändamål, enligt den modell som finns i dag. De ska arbeta för att det
blir naturligt för båda föräldrarna att ta ut föräldraledighet.
En ny ansökan om stöd för att utveckla den kommunala verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv ska
lämnas in.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
PÅGÅENDE UPPDRAG

Lednings- och
verksamhetsstödsprocessen
_________________________________
4 Initiativ från personal
Vi har från näringslivet sett exempel på hur personalen
fått chansen att själv peka ut rationaliseringar och effektiviseringar i besparingstider. Vi har sett prov på det
i den kommunala verksamheten i samband med frågan
om skolnedläggningar, där personal och skolråd tog
fram intressanta lösningar på problemen. I detta finns
flera värden och de två viktigaste är att det finns synsätt,
metoder och idéer ute på fältet som annars aldrig når
fram till strategidokumenten eller beslutsborden.
Denna metod skapar ett engagemang och ett deltagande som i sig stärker organisationen. Vi har gett koncernstaben i uppgift att formulera ett sådant uppdrag
till samtliga förvaltningar och dess enheter. Det ska stå
varje förvaltning och enhet fritt att ge sparförslag. Men
de som inte gör det lämnar inte heller något alternativ
till kommunstyrelsens tolkningar och förslag. De förslag som kommer in från förvaltningar och enheter ska
underställas en seriös prövning i finans- och näringslivsutskottet, samt i kommunstyrelsen.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram
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_________________________________

_________________________________

8 Demokratiutveckling

10 Beställarfunktion

Ett viktigt uppdrag för kommunen är att arbeta med förnyelse och utveckling av demokrati. Det kan till exempel
handla om att verka för ökat valdeltagande, ge goda förutsättningar för sina förtroendevalda och att ha en god
medborgardialog. För närvarande pågår projekt med
olika former av medborgardialog. Dessa ska utvärderas
och beslut om fortsättning och framtida inriktning tas.

Övergången till en kommunal service där medborgarnas valfrihet står i fokus kommer att kräva resurser för
att stärka beställarenheten. Det handlar om att köpa in
extern kompetens i inledningsskedet, samla den befintliga kompetensen i kommunorganisationen kring beställarfrågorna, samt att göra ett kompetenslyft.

(Demokratiberedningen har också i uppdrag att lämna förslag på hur kommunen kan arbeta för att öka valdeltagandet, framför allt i områden där detta är förhållandevis lågt.)*
Kommunfullmäktiges arbetsformer ska utvecklas.
Bland annat bör arbetsmodellen med beredningar användas för att bredare belysa viktiga samhällsfrågor, till
exempel integration/utanförskap och äldrefrågor. Att
arbeta med beredningar är också ett klokt sätt att tillvarata kunskap och engagemang hos våra folkvalda.
Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Satsning: Finansieras inom ram
* (Demokratiberedningen har upphört att verka.
Se uppdrag 7 denna process.)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Se omställningspott socialnämnden,
samt uppdrag 15 i denna process

_________________________________
11 Fastighetsunderhåll
Precis som när det gäller kommunala vägar, har vi även
en betydande underhållsskuld när det gäller kommunala fastigheter. Utöver ordinarie drifts- och investeringsresurser inom detta område växlar vi upp underhållsarbetet på fastigheterna med start 2013.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 5 mnkr 2013

_________________________________

_________________________________

9 Arbetstidsförkortning

12 Automatisk datoravstängning

Arbete är en viktig del av livet, men inte det enda viktiga. Vi menar att balansen mellan arbete och det övriga livet är en övergripande samhälls- och folkhälsofråga. Avsatta pengar för arbetstidsförkortningsprojekt
har inte använts som det var tänkt under den gångna
mandatperioden. Därför vill vi komplettera resultaten
från tidigare projekt i kommunen, med ett större fokus
på de personella och ekonomiska vinsterna med arbetstidsförkortning. Därtill vill vi främst använda avsatta
medel (ackumulerat överskott från tidigare år) så långt
de räcker och därefter skjuta till resurser för resterande
tid av mandatperioden.

Det finns en mängd energisparåtgärder som kan ge
goda effekter både på miljö och på ekonomi, även om
man bara ser till kommunala fastigheter. Vår intention
är att se över dessa under mandatperioden och i ett första steg avser vi att införa automatisk avstängning av
kommunens datorer efter arbetsdagens slut.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Besparing: 0,45 mnkr från 2012

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Användning av öronmärkta medel inom ram
(ackumulerat överskott)
Besparing: 2 mnkr från årsbudgeten för
arbetstidsförkortning
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_________________________________
NYA ELLER REVIDERADE UPPDRAG

Lednings- och
verksamhetsstödsprocessen
_________________________________

_________________________________

7 Mänskliga rättigheter (reviderat uppdrag)

14 Återställning av besparingskrav, SOT
(nytt uppdrag)

Arbetet med att implementera de mänskliga rättigheterna är ett viktigt kommunalt uppdrag. Tidigare har
demokratiberedningen utvärderat, stimulerat och gett
förslag till utveckling när det gäller kommunens arbete
med mänskliga rättigheter. Eftersom demokratiberedningen upphörde vid årsskiftet 2010-11, vill vi veta
var ansvaret för dessa frågor bör ligga fortsättningsvis.
Denna fråga är under utredning.
Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
13 Energieffektiviseringar (nytt uppdrag)
Staten och EU ställer krav på energieffektivisering av
byggnader och transporter i kommuner och landsting.
Sundsvalls kommun beviljades statligt stöd för att utreda och arbeta med detta i juni 2010, i syfte att ta fram
en energieffektiviseringsstrategi. Strategin innebär att
kommunen årligen investerar 40 mnkr under en tioårsperiod på energieffektivisering. Då dessa satsningar
är ekonomiskt lönsamma kommer finansiering att ske
med hjälp av internlån. Denna åtgärd bedöms även få
positiva följdeffekter på det underhållsbehov som finns
på många kommunala fastigheter.
Vi vill även att bolagssfären, i samma syfte, satsar i
storleksordningen 20 mnkr. Vi avser att skriva in detta i
kommande ägardirektiv.
För att kunna sätta den föreslagna energieffektiviseringsstrategin i verket behöver dagens lånetak på 30-35
mnkr höjas med 40 mnkr årligen 2012-2021.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 40 mnkr (intern lånefinansiering) och 20 mnkr
(bolagsfinansierat) från 2012

I MRP från tidigare majoritet finns ett besparingskrav
för service- och teknikförvaltningens fastighetsverksamhet uppgående till 21 mnkr fördelat över perioden
2009-2012. Eftersom fastighetsverksamheten är en intäktsfinansierad verksamhet där hyresintäkter omsätts
till att täcka fastighetsrelaterade kostnader blir ett sådant besparingskrav enligt förutsättningarna svårt att
uppnå. Fastighetsverksamheten vid service och teknik
har dock trots allt klarat att sänka kostnaderna med ca 8
mnkr, men därutöver återstår således 13 mnkr av besparingskravet till och med 2012. För att besparingskravet
inte ska leda till en ökad underhållsskuld avsätter vi från
2012 och framåt ett underhållsbidrag till service- och
teknikförvaltningens fastighetsavdelning uppgående till
13 mnkr/år. Vi är också övertygade om att tillsättandet
av en fastighetsstrateg (se nästa uppdrag i denna process) kommer att bidra till en optimering och effektivisering av kommunens lokalbehov och fastighetsstrategi.
På längre sikt behöver en bättre metod utarbetas när
det gäller hyressättning av de kommunala fastigheterna.
Utgångspunkten bör vara att fastigheterna har en hyresnivå som täcker underhållsbehov samt reinvesteringar.
Detta skulle då innebära högre hyreskostnader för verksamheterna, och ett eventuellt behov av kompensation
för detta i Mål- och resursplanen.
Vidare behöver en strategi utarbetas för finansiering
och återhämtande av det eftersatta underhållet. Under
hösten 2011 genomförs en fastighetsinventering, varefter vi bättre kommer att veta hur omfattande behovet
är. Här finns ett problem, baserat på tidigare majoritets beslut att eftersätta underhållet utan att hyran för
verksamheterna ändrats. I klartext har verksamheterna
betalat hyra för ett underhåll som inte har utförts.
Dessa frågeställningar behöver utredas och förslag
lämnas för beslut i god tid inför arbetet med nästa Måloch resursplan (2013-14, med plan för 2015-16)
Uppdraget innefattar att lämna förslag på strategi för
fastighetsunderhåll, hantering av underhållsskuld och
hyressättning av kommunala fastigheter.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 13 mnkr från 2012 återställning av
besparingskrav
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_________________________________
15 Utveckling av valfrihet och mångfald
(nytt uppdrag)
(Se även uppdrag 1 vård- och omsorgsprocessen)
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Riktlinjerna tar i första hand upp frågan om hur beslutsprocessen kring konkurrensutsättning ska utformas.
I vår förra Mål- och resursplan för 2011-12 har vi lagt
uppdrag och avsatt resurser för att påbörja arbetet med
att få in fler aktörer inom äldreomsorgen. LOV – lagen
om valfrihetssystem – ska införas under mandatperioden
(se uppdrag 1 vård- och omsorgsprocessen). Arbetet har
påbörjats och fortsätter med sikte på ett genomförande
med start 2012. Under hösten 2011 påbörjas uppbyggnaden av en beställarfunktion vid koncernstaben.
Att arbeta med konkurrensutsättning som ett instrument för att öka kvalitet och effektivitet ställer nya krav
på hela organisationen – såväl på de förtroendevalda
som på förvaltningen. Därför ska en särskild projektorganisation byggas upp med ett tydligt uppdrag från
kommunstyrelsen. Under ledning av kommundirektören får den ansvar för att hålla samman de olika aktiviteter som är delar av utvecklingsprocessen mot en
organisation som på ett aktivt sätt arbetar med konkurrensprövning som ett medel för en ökad kvalitet och
effektivitet.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: (5 mnkr 2012 omfördelning av uppdrag 1 vårdoch omsorgsprocessen)

_________________________________
16 Mer optimerad och effektiviserad lokalanvändning
(nytt uppdrag)
Lokaler är en stor kostnad för de kommunala verksamheterna. Det är viktigt att alltid sträva efter att optimera
och effektivisera lokalutnyttjandet så mycket som möjligt. I det arbetet är det viktigt att ha rätt beställarkompetens, samt att lokalfrågan kan ses i ett större sammanhang, till exempel förvaltningsövergripande. En bättre
planering och bättre beställarkompetens förväntas på
sikt kunna sänka de totala lokalkostnaderna.

Uppdraget är att, enligt fastighetsstrategin, inrätta
en fastighetsstrateg på koncernstaben med ansvar för
att stödja verksamheterna i beställning av lokaler hos
service och teknik.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: 1 mnkr från 2012

_________________________________
17 Kundorientering, värdskap, bemötande och service (nytt uppdrag)
Sundvall ska bli en stad som är attraktiv och har gott
företagsklimat. Därför är det viktigt att det påbörjade
utvecklingsarbetet rörande kundorientering, värdskap,
bemötande och service fortsätter i hög takt, och involverar hela den kommunala verksamheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________
18 Utvecklad måltidshantering (nytt uppdrag)
Måltidsorganisationen har under lång tid diskuterats i
Sundsvall. En väl fungerande måltidhantering som tar
sin utgångspunkt från kundens behov och måltidsverksamhetens betydelse för verksamheternas kvalitet är utgångspunkten.
Koncernstaben får i uppdrag att utreda hur kommunens framtida måltidshantering ska utformas. Utredningen ska baseras på kundnytta, kvalitet och hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Vidare ska måltidshanteringens betydelse i verksamheterna belysas och processutformningens samt organisationens påverkan och konsekvenser på detta beskrivas.
Utredningen ska bedrivas i nära samverkan med socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen.
Förvaltningarna ska sammanfällt bidra med resurser
för ett lyckat utredningsresultat.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram
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_________________________________
19 Stopp för osund kommunal konkurrens
(nytt uppdrag)
Konkurrenslagstiftningen har förändrats och förstärkts,
med syftet att kommuner inte ska konkurrera med
verksamheter på den öppna marknaden. Det är också
angeläget att kommunal verksamhet inte snedvrider
konkurrensen. Mot den bakgrunden behöver kommunens uppsikt över vilka verksamheter som bedrivs, i den
mån dessa eventuellt skulle innebära snedvriden eller
olovlig konkurrens, förstärkas. Detta ska inrymmas i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Uppdraget innefattar att göra en inventering av de
kommunala verksamheter som ”ligger i riskzonen” för
att konkurrera med företag på den öppna marknaden
på ett otillbörligt sätt.

Vi inför därför ett system för uppföljning av avtalstrohet i enlighet med Östersunds kommuns modell för
detta. Syftet är att uppnå en avtalstrohet i Sundsvall på
95 procent.
Andra positiva effekter detta kan ge är lägre kostnader i fakturahanteringsprocessen då färre leverantörer
måste administreras, samt ett ökat engagemang i organisationen för att följa och utveckla de avtal som inte är
tillräckligt anpassade till verksamhetens behov.
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen/Service och teknik
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________

Ansvarig: Kommunstyrelsen
Finansiering: Finansieras inom ram

_________________________________
20 Investeringsbudget (nytt uppdrag)
Vi vill att kommunstyrelsen utreder och återkommer
med förslag på en långsiktig strategi för kommunens
investeringsbudget. Därutöver uppdras kommunstyrelsen att lämna förslag på samlad investeringsbudget
för Sundsvalls kommun för perioden 2012-2015 med
utblick mot 2021.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Satsning: Finansieras inom ram

_________________________________

Sundsvall kommuns inköp av varor och tjänster är omfattande, totalt uppgår kostnaden för detta till cirka 1
miljard kronor årligen. Att Sundsvalls kommun uppfattas som en köpare som är trogen de avtal som kommunen upphandlat har ett stort ekonomiskt värde. När
leverantörer vet att de avtal som upphandlas också är
den volym som man kommer att köpa, anstränger sig
leverantörer till det yttersta och den ökande konkurrensen gör att priser på avtal förbättras.
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21 Upphandling (nytt uppdrag)

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

INVESTERINGSBUDGET
Sedan några år tillbaka har kommunen arbetat med en
femårig investeringsplan, till skillnad mot den tidigare
treårsplanen. Vår uppfattning är att även detta är en för
kortsiktig planeringshorisont. Vi bör kunna överblicka
investeringsutrymme och större behov för åtminstone
tio år framåt.
Sundsvalls kommun har samlade investeringsbeslut
som, om de genomfördes, skulle innebära att kommunen
överskrider den nivå för nettolåneskuld som anses ekonomiskt sund (10 000 kronor per invånare, ca 950 mnkr
totalt) med nästan det tredubbla. Det finns bland dessa
objekt som är inaktuella, som ligger fel i tid, med mera.
Detta visar att arbetet med den kommunala investeringsbudgeten behöver förändras och förbättras, så att
vi utifrån god ekonomisk hushållning kan besluta om
investeringar. Detta har bland annat poängterats i kommundirektionens syntesrapport i mars 2010.
Beslut om investeringar har långsiktig påverkan på
kommunens ekonomi och verksamhet. Det är därför
viktigt att dessa beslut är väl underbyggda, både avseende behovsanalys, livscykelkostnader, prioriteringar
och total ekonomi.
I ett nytt uppdrag (se uppdrag 20 ”Investeringsbudget” i lednings- och verksamhetsstöd) vill vi ta ett långsiktigt grepp om kommunens investeringsbudget.
Not: Den beslutade investeringsplanen för 2012-2015
gäller tills vidare, se nedan. Justeringar av denna hanteras
som särskilda ärenden.
Ett utdrag från investeringsbudget 2012-2015
• Den fördjupade översiktsplanen för Tunadal–Korsta–
Petersvik och bildandet av Sundsvalls Logistikpark är
viktiga steg mot en kombiterminal vid Tunadalshamnen. Tillsammans med den så kallade Malandstriangeln och Bergsåkerstriangeln för järnvägstransporterna,
bygger vi upp ett logistiknav för Mellersta Norrland.
Ett sådant nav blir en långsiktig miljösatsning med lastväxling mellan transporter på väg, järnväg och sjöfart.
• Sundsvalls kommuns roll som regionalt nav och motor manar till satsningar både centralt i Sundsvall och
i kommundelarna för att öka tillgängligheten och attraktiviteten. Vi lägger därför ut en ambitiös investeringsplan för det vi kallar Sundsvalls Vardagsrum och
kommundelslyftet. Till detta kommer en omfattande
investering för bättre skyltning och information om lediga parkeringsplatser, vid infarterna till Sundsvall och
vid större korsningar/genomfartsleder. Allt för att göra
staden mer turistvänlig.

• Överhuvudtaget planeras och färdigställs just nu ett
stort antal infrastrukturprojekt i sundsvallsområdet. För
att stadsbyggnadsnämnden själv ska kunna ta beslut om
investeringar och igångsättande av mindre infrastrukturprojekt, i stället för att alltid behöva ”gå omvägen”
via kommunfullmäktige, har vi tilldelat stadsbyggnadsnämnden en så kallad ”generalplanepott”. Den ska ses
som en ”förskotteringspott” till nämnden för att åstadkomma snabbare beslutsvägar i detaljplaneprocessen.
• Visionen om den ekologiskt hållbara kommunen kräver stora förbättringar av gång- och cykelvägar. Vi satsar därför stora resurser på att förbättra kvaliteten och
väghållningen på kommunens viktigaste gång- och cykelstråk, vilket ger goda effekter både ur ett miljö- och
folkhälsoperspektiv.
Norra Berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn är prioriterade kulturmiljöer i kommunen. Vi anslår resurser för att kulturarvet ska säkras och göras tillgängligt. För Norra Bergets del finns en pågående utredning med många goda förslag som kan förverkligas steg
för steg. Allt i syfte att en gång för alla infria visionen om
att skapa en stadspark i området.
Sporthallsbadet etapp 2 är en annan investering som
stått länge på väntelistan. Anläggningen byggdes 1969
och den är i dag i så dåligt skick att den riskerar att
stängas av säkerhetsskäl. För våra medborgare är det en
självklarhet att detta bad ska vara öppet och tillgängligt för alla även i framtiden. Vi anslog sammantaget 90
mnkr för detta ändamål.
Vi pekar även ut en investeringspott för att göra det
möjligt för äldre människor att flytta in tillsammans på
ett särskilt boende. De ska inte tvingas till en separation
bara för att boendet endast är anpassat för en person.
En annan viktig satsning för Sundsvall och regionen är nedsänkningen av järnvägen genom Sundsvalls
centrum, men där väntar vi fortfarande på finansieringsbeslut från regering och departement. Koalitionen
kommer att på samma sätt som i E4-frågan utnyttja alla
kontakter och ingångar i regering och departement för
att snabba på ett sådant beslut.
Beslutad investeringsbudget låg på en ganska försiktig nivå. Inga större projekt är planerade under perioden fram till 2014. Samtidigt ger detta en beredskap
för att kunna hantera investeringar som kan komma
att aktualiseras. Det gäller Konsertteaterns framtid,
sporthallsfrågan och medfinansieringsbeslut kring infrastrukturfrågorna.
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Mål
och resursplan 2012 och plan 2013-2014
			
RESULTATRÄKNING
Belopp i 1 000 kronor
Verksamhetens nettokostnader

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

-4 340 812

-4 457 563

-4 630 872

Avskrivningar

-225 000

-224 000

-234 000

Skatteintäkter

4 098 136

4 327 962

4 510 156

525 552

523 289

517 952

1 196

3 039

3 933

59 072

172 727

167 169

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

Koncernstaben

-115 910

-109 910

-109 910

Ingående ram

-109 910

-114 910

-109 910

Ledningsstöd

-1 000

2 000

Ramjustering

0

0

Omfördelning från SN omställningspott

-5 000

5 000

Satsning fastighetsstrateg

-1 000

Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus=ökad kostnad/minskad intäkt)
 = nya satsningar i planförutsättningar
 = koalitionens ytterligare prioriteringar/satsningar
Övriga poster = ”grundplattan” enligt ekonomiska planeringsförutsättningar

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Kommunstyrelsen – gemensamt

1 000
-330 850

-371 465

-397 135

-303 561

-368 850

-371 465

-3 333

-3 333

-3 333

-500

-700

0

500

0

0

Miljö- och klimatsatsning

-1 000

-1 000

0

Nivåjustering kollektivtrafiken

-4 573

-4 000

-5 000

-350

-350

-350

Intern hyror

-7 000

-7 000

-7 000

Fastighetsunderhåll

-4 000

17 000

0

450

0

0

-26 000

-6 000

-12 000

10 000

0

0

Stadshuset intrång

-622

0

0

Stadshuset ökad hyra

-280

0

0

Stadshuset medfinansiering Visitor centre

-1 381

18

263

Höjda sammanträdesersättningar

-1 000

0

0

Service och teknik kapitaltjänst servicefastigheter

-1 700

0

0

-20 000

0

0

-2 500

750

1 750

1 500

1 500

Ingående ram
Nya lokaler
Näringsliv/turism
Varumärke

Ökad kostnad räddningstjänsten

Besparing datoravstängning
Ökade kapitalkostnader
Effektivisering inköp

Ianspråktagande av överskott
Satsning kollektivtrafik
Revidering SAMT-projektet
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
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34 500

➜

Processer

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012

DRIFTSBUDGET

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

9 220

7 220

7 220

Ingående ram

6 980

7 220

7 220

Ramjustering

13 240

0

0

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-20

-20

-2 000

Ingående ram

-20

-20

-20

Ramjustering

0

0

-1 980

-7 530

-7 530

-7 530

-6530

-7 530

-7 530

Överförmyndarnämnden

-500

0

0

Satsning budgetförstärkning

-500

Nettobelopp i 1 000 kronor (minus=ökad kostnad/minskad intäkt)
 = nya satsningar i planförutsättningar
 = koalitionens ytterligare prioriteringar/satsningar
Övriga poster = ”grundplattan” enligt ekonomiska planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen – Service och teknik

Satsning - återställning sparkrav
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Förtroendenämnd
Ingående ram
Valnämnd

Överförmyndarnämnd
Ingående ram

-13 000
2 000

Kommunrevision

-2 445

-2 445

-2 445

Ingående ram

-2 445

-2 445

-2 445

-1 784 882

-1 807 472

-1 824 172

-1 787 522

-1 793 132

-1 807 472

8 250

-22 150

-16 000

390

-440

-700

Allmän förskola för 3-åringar

-4 000

0

0

Pedagogisk omsorg

-2 000

0

0

-8 250

8 250

Barn- och utbildningsnämnd
Ingående ram
Justerad ram
Justering demografi

Satsning fortsatt omställningsstöd/resursförstärkning
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Socialnämnd

8 250
-1 608 513

-1 550 703

-1 561 513

-1 563 973

-1 557 413

-1 550 703

36 200

9 000

0

-11 640

-11 190

-10 810

Socialtjänsten bemanning

-9 000

0

0

Socialstjänsten "100-lappen" försörjningsstöd

-1 000

0

0

Anhörigstöd

-3 000

0

0

-10 000

10 000

Ingående ram
Justerad ram
Justering demografi

Satsning fortsatt omställningsstöd/försörjningsstöd
Satsning förvaltarenhet för gode män

-1 100

Omfördelning till KS omställningspotten

5 000

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014

-51 100
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DRIFTSBUDGET

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

-90 280

-91 780

-91 780

Ingående ram

-74 280

-94 280

-91 780

Ramjustering

0

2 500

0

-300 844

-307 344

-307 844

Ingående ram

-295 744

-304 844

-307 344

Ramjustering

-3 500

-2 500

-500

Övertagande av verksamhet från Svl arena

-5 600

0

0

-16 345

-16 845

-16 845

Ingående ram

-16 845

-16 845

-16 845

Ramjustering

0

0

0

-227 908

-205 908

-205 908

Ingående ram

-220 808

-229 908

-205 908

Ramjustering

-4 200

22 500

0

-400

0

0

-1 144

-1 144

-1 144

Ingående ram

-954

-1 144

-1 144

Lägenhetsregister

-190

0

0

-124 174

-251 311

-378 615

-129 174

-251 311

-378 615

-4 601 650

-4 716 682

-4 899 646

260 838

259 119

268 774

-4 340 812

-4 457 563

-4 630 872

Nettobelopp i 1 000 kronor (minus=ökad kostnad/minskad intäkt)
 = nya satsningar i planförutsättningar
 = koalitionens ytterligare prioriteringar/satsningar
Övriga poster = ”grundplattan” enligt ekonomiska planeringsförutsättningar

NAVI

Satsning svenska för invandrare SFI

-9 000

Satsning yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar

-8 000

Satsning feriejobb

-3 000

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Miljönämnd

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Stadsbyggnadsnämnd

Väg södra berget
Satsning ökat underhåll vägar
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Lantmäterinämnd

Övrigt
varav löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg., nivåhöjande)
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Summa nämndsramar
Finansförvaltning (netto)
Summa driftsbudget
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4 000

4 000

500

-6 000
3 500

5 000

Processer
INVESTERINGSBUDGET

FritidMRP
& Kultur
Politisk viljeinriktning
2012
Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

-208 700

-183 700

-278 700

-153 700

-153 700

Internbanken (bedömt internt lånebehov)

-71 700

-71 700

-71 700

-71 700

-71 700

Fastigheter

-70 000

-70 000

-70 000

-70 000

-70 000

Fastigheter verksamhetsanpassningar

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

0

0

-125 000

0

0

Resecentrum

-25 000

0

0

0

0

Sporthallsbadet

-30 000

-30 000

0

0

0

-178 500

-111 000

-112 000

-87 000

-87 000

Inre hamnen, kajer

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Maskiner och utrustning (SBN)

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Birsta (infrastruktur)

-25 000

0

0

0

0

Väghållning

-20 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

0

0

0

0

0

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-500

0

0

0

0

Generalpott (SBN)

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Parkeringsskyltning

-3 000

0

0

0

0

Norra Kajen

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Bergsåkersbron

-35 000

0

0

0

0

Logistikparken

-20 000

-20 000

-20 000

0

0

Sundsvalls vardagsrum

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000

Kommundelslyftet

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Green Highway

-3 000

-4 000

-5 000

0

0

Gemensamt, maskiner och bilar (gatu)

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Miljönämnd

-300

-300

-300

-300

-300

Inventarier och utrustning m m

-300

-300

-300

-300

-300

Kultur- och fritidsnämnd

-9 500

-9 500

-9 500

-9 500

-9 500

Inventarier och utrustning m m

-9 500

-9 500

-9 500

-9 500

-9 500

Socialnämnd

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Inventarier och utrustning m m

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Barn- och fritidsnämnd

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Inventarier och utrustning m  m

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Summa investeringsbudget

-405 000

-312 500

-408 500

-258 500

-258 500

Nettobelopp i 1 000 kronor
(minus=ökad kostnad/minskad intäkt)

Kommunstyrelsen

Hamnen
E4 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnd

Parkeringsanläggning centrum
Gång- och cykelvägar
Offentlig belysning
Trädplanteringar
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Inledning
Koncernstaben har sammanställt Mål och resursplan
(MRP) 2012 med plan för ekonomin 2013-2014.
Dokumentet är upprättat med utgångspunkt i majoritetens (Koalitionen - Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraternas) politiska viljeinriktning och kompletterat
med planeringsförutsättningar för ekonomin (under
rubriken mål och riktlinjer för ekonomin) samt mål
och riktlinjer för verksamheten.
Den Mål och resursplan för 2012-2014 som kommunfullmäktige fastställer i juni kommer att utgöra
ram för den Mål och resursplan – 1 år som respektive
nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet.
Ekonomiska ramar för 2012 kommer att upprättas av
koncernstaben för beslut i kommunstyrelsen i oktober
månad 2011.
Under tiden september till oktober 2011 arbetar
nämnderna med att upprätta en Mål och resursplan – 1
år. Mål och resursplan – 1 år upprättas och fastställs
av respektive nämnd och inlämnas senast i december
2011 till koncernstaben. Nämnderna ska även redovisa
indikatorer till målen. Nämnderna och bolagen får till
uppdrag att i sina budgetbeslut bryta ner kommunfullmäktiges mål inom de verksamhetsområden som de är
berörda av. Formerna för hur nämnderna och bolagen
ska ”kvittera” sina mål och uppdrag utreds inom koncernstaben.

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 använder en processorienterad
styrmodell. Inom ramen för styrmodellen finns huvud-
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och stödprocesser med olika övergripande syften. Dessa
syftar till att säkerställa att önskat resultat uppnås inom
ramen för befintliga resurser. Huvudprocessernas övergripande syften har sitt ursprung i medborgarnas centrala behov av utbildning, vård och omsorg vid behov,
effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur, meningsfull fritid och aktivt socialt liv, samt näringsliv och
arbete. För att dessa huvudprocesser ska nå bästa möjliga resultat finns behov av interna stödresurser i form
av stöd till ledning och stöd till verksamhet.
Att konkretisera den politiska viljeinriktningen till
tydliga och mätbara mål samt koppla samman detta
med resursfördelningen till nämnderna är viktiga utgångspunkter i styrmodellen.

Från direktiv till Mål och resursplan
Utgångspunkten för arbetet med Mål och resursplanen
är politiska mål i form av vision, kännetecken och processmål. Dessa politiska mål utgör en strategisk grund
för det fortsatta arbetet med mål och resurser.
Visionen beskriver den framtida önskade bilden av
Sundsvall som kommun att leva och verka i. Visionen
koncentreras till några bärande begrepp, kallade kännetecken. Både vision, kännetecken och processmål har
partipolitisk prägel och formuleras i de politiska partierna. I föreliggande förslag finns ett övergripande mål
för varje process. En ny modell för kvitteringsförfarande
införs from 2011. Det innebär att nämnderna ska bryta
ner kommunfullmäktiges mål genom att besluta om
egna mål som ligger i linje med de mål som fullmäktige
antagit, samt kvittera dessa mål samt de uppdrag som
kommunfullmäktige givit dem.
Utöver processmålen ska nämnderna fastställa indikatorer för processmålen utifrån två kommunövergripande perspektiv: Kostnadseffektivitet och Ändamålsenlighet. Dessa perspektiv gäller för all verksamhet inom
koncernen och preciseras för varje verksamhet.
Verksamhetsmål och indikatorer kopplas samman
med resursfördelningen i Mål och resursplanen.

Processer

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Mål och riktlinjer
för ekonomin
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 (d v
s kopplingen till ekonomin) 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 (ändamålsenlighet) och dessutom bedrivas på
ett kostnadseffektivt sätt.
För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett
systematiskt arbete efter den processorienterande mål
och resursplan (MRP) som fastställts av kommunfullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig
efter förändrade förutsättningar under året.

Ekonomiperspektivet i en kommun motsvarar de resurser som finns i form av skatteintäkter, statsbidrag,
avgifter och övriga bidrag. Det huvudsakliga målet för
kommunen är inte att skapa vinst men däremot måste
befintliga resurser användas på rätt sätt, så kallad ”god
ekonomisk hushållning”. Ett visst överskott måste därför budgeteras och redovisas över tiden för att inte belasta kommande generationer med skulder och därmed,
i förlängningen, sämre kommunal service.
I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan
tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga
mål i styrningen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin är
en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen betonar en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemot medborgarna tydligt.
Nedan (nästa sida) framgår de finansiella målen som
kommunen ska kunna leva upp till för att anses ha en
god ekonomisk hushållning. Viktiga framgångsfaktorer
och förutsättningar för att nå de finansiella målen är:
Ekonomi i balans
Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det
av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt
uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans genom
en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet
är också beroende av att investeringsvolymen hålls på
en rimlig nivå. Kommunens nettoinvesteringar ska finansieras med egna medel, enligt ett finansiellt mål. En
ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat resultat för kommunen, och ställer krav på politisk
prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.
God produktivitet
Varje nämnd måste sträva efter att bedriva en resurseffektiv verksamhet. Detta innebär att se över serviceutbudet, forma effektiva arbetsprocesser och förbättra
resursutnyttjandet, pröva ny teknik och nyttja kommunens ramavtal. Därmed skapas förutsättningar att
förbättra verksamhetens produktivitet det vill säga förmågan att producera tjänster med hög kvalitet till lägsta
möjliga kostnad.
Väl fungerande uppföljning
Utifrån väl kända ekonomistyrningsprinciper, är en väl
fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser och
en aktiv avvikelsehantering betydelsefulla framgångsfaktorer. Detta är särskilt viktigt speciellt i en starkt
decentraliserad organisation där verksamhets- och ekonomiansvar läggs långt ut i verksamheten.
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Finansiella mål

Ekonomisk tillväxt för kommunen

Nedan föreslås finansiella mål för att kommunen ska
kunna leva upp mot kravet på god ekonomisk hushållning. Målen utgår ifrån fyra aspekter vilka är viktiga för
att bedöma god ekonomisk hushållning, nämligen:
• det finansiella resultatet
• kapacitetsutvecklingen
• riskförhållanden
• kontrollen över den finansiella utvecklingen

Den samhällsekonomiska utvecklingen är av stor betydelse för den kommunala ekonomin. Kommunsektorn
påverkas dessutom starkt av de uppdrag som ålagts av
staten och hur finansieringen av dessa tillgodoses. Kommunens skattesats och befolknings- och sysselsättningsutveckling är andra viktiga faktorer. Sammantaget avgör
dessa faktorer tillsammans med kommunens ekonomiska läge och finansiella mål, det ekonomiska utrymme
som kan disponeras för nämndernas verksamhet.

Resultatperspektivet handlar om vilken balans kommunen har mellan sina intäkter och kostnader under
året. Kapacitetsperspektivet handlar om att ha en god
kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt.
Riskperspektivet handlar om att på kort sikt ej behöva
vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Kontrollperspektivet handlar om vilken kontroll
kommunen har över den ekonomiska utvecklingen.
Nedanstående finansiella mål gäller under planperioden 2012-2014.
Vid utvärdering av måluppfyllelse ska målnivån ses
som ett genomsnitt under planperioden.
ÐÐ Resultat
Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss
egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av
nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet
uppgå till minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag.
Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel.
ÐÐ Kapacitet
Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska värdesäkras och växa minst i takt med inflationen (Konsumentprisindex, KPI).
ÐÐ Risk
Den kortfristiga betalningsberedskapen (likviditet
eller kreditlöften) ska motsvara minst 80% av de
skulder som förfaller inom ett år.
ÐÐ Kontroll
Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara
god (högst 1% avvikelse).
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Samhällsekonomins utveckling
Världsekonomin fortsätter att stärkas efter den djupaste
nedgången i modern tid. Det är liksom tidigare främst
de asiatiska ekonomierna som svarar för tillväxten i den
globala ekonomin. Under de närmaste åren förväntas
tillväxttakten uppgå till omnkring 9 procent.
Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och
rekordartad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, har
efterfrågan ökat så mycket vilket naturligtvis delvis
förklaras av motsvarande fall 2009. Sverige har dock,
av olika skäl, klarat sig bättre än många andra länder.
En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att
svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP
beräknas 2011 öka med 4,8 procent samtidigt som sysselsättningen (antalet arbetade timmar) stiger med 1,9
procent. Även 2012 blir BNP-tillväxten förhållandevis
hög, 3,5 procent.
Kommunernas ekonomi
En stark avslutning på 2010 när det gäller sysselsättningsutvecklingen och löneökningstakten var bra för
tillväxten av kommunernas skatteunderlag. Den senaste
skatteunderlagsprognosen från SKL (maj) innebär en
ljusare bedömning än den som gjordes i februari. En
del av det förbättrade skatteunderlaget sammanhänger
med högre sysselsättning, löner och priser.
Skattesats
Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 20,73 kronor 2011. Kommunens skattesats 22,29 kronor är 1
krona och 56 öre högre än riksgenomsnittet. Sett både
ur ett länsperspektiv och ett norrlandsperspektiv har
dock kommunen en något lägre skatt än genomsnittet.
Sundsvalls skattesats planeras vara oförändrad under
perioden.

Processer

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Befolknings- och sysselsättningsutveckling
Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov
och efterfrågan på kommunens tjänster, har det betydelse för kommunens intäkter genom skatter och bidrag
från systemet för kommunalekonomisk utjämning. I
Sundsvall har befolkningen ökat årligen sedan 2001
och i december 2010 uppgick befolkningen till 95 732
invånare, den högsta någonsin. Under de närmaste åren
förväntas befolkningen öka med ca 300 personer per
år. En faktor som kan komma att påverka befolkningsutvecklingen är antalet internationella studenter som
förväntas minska markant under 2011.
De senaste årens positiva sysselsättningsutveckling
bromsades under 2009 då sysselsättningen minskade
med 3 % (riket 2,8 %). Sysselsättningen minskade
inom handel och kommunikationer samt tillverkning.
Positivt är att nyföretagandet ökade markant under
2010. När det gäller arbetslösheten följer Sundsvall rikets utveckling där arbetslösheten minskade under hösten 2010. Sundsvall ligger dock fortfarande över rikets
nivå. Sysselsättningsutvecklingen i Sundsvall förväntas
bli svagt positiv kommande år och följa rikets utveckling. Arbetslösheten däremot förväntas inte minska i
samma utsträckning. Stora ungdomskullar kommer att
lämna gymnasiet kommande år och detta kan påverka
arbetslöshetens utveckling.
För att skapa en fortsatt positiv utveckling av sysselsättningen anser företrädare för näringslivet att företagsklimatet i Sundsvall behöver utvecklas för att stimulera till fler och växande företag. Ett särskilt fokus bör
riktas till små och medelstora tillväxtföretag. Tillgång
till kompetent arbetskraft och utbildningar inriktade
för arbetsmarknadens behov är en viktig faktor för näringslivets utveckling. Slutligen är satsningar på infrastrukturen för att knyta ihop sundsvallsregionen till en
gemensam arbetsmarknads-, boende- och studieregion
av stor vikt. Kommande infrastrukturinvesteringar (t ex
E4 Sundsvall) bedöms medföra en positiv effekt på sysselsättningsutvecklingen.
Sundsvalls kommuns ekonomi
År 2010 innebar ett år med mycket bra resultat med ett
plus på 59,5 mnkr. Resultatet har uppnåtts bland annat
genom effektivisering av verksamhet och en medveten
ekonomistyrning. För 2011 uppgår det budgeterade
resultatet till 88 mnkr. De närmaste åren 2012-2014

kommer, utifrån bedömningar av samhällsekonomins
utveckling, att innebära en förhållandevis hygglig tillväxt av skatteunderlaget. En avgörande faktor för skatteunderlagets tillväxt är utvecklingen av sysselsättningen. Dock finns fortsatta behov av effektiviseringar och
fortsatt kostnadskontroll.
Sundsvalls kommunkoncerns ekonomi vilar på en
stabil grund. Kommunen har under de senaste åren
byggt upp ett betydande eget kapital (samt dolda värden
i de kommunala bolagen). Kommunen har en relativt
låg låneskuld (merparten av lånen är för bolagens räkning) och har gjort avsättning till pensioner. Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarande balanserad. Åren 2004-2010 har kommunen redovisat positiva
resultat. För att uppnå en god ekonomisk hushållning
och en långsiktigt hållbar ekonomi krävs emellertid en
starkare resultatutveckling. Kommunen har därför en
ambition att gradvis höja resultatnivån.
Framtidsutsikter
Sammantaget står Sundsvall inför några tuffa år framöver. De senaste årens händelser är en smärtsam påminnelse om hur utsatta svenska kommuner är för de internationella skeendena. Planperioden 2012-2014 innebär
en förhållandevis hygglig tillväxt av skatteunderlaget
men ställer krav på fortsatt rationaliserings- och effektiviseringsarbete. Samtidigt sätter åtagandena mot
medborgarna en snäv gräns för hur snabbt kostnaderna
kan anpassas. Kommunen upplever inte att behoven av
service har minskat i verksamheten på grund av lågkonjunkturen, snarare tvärtom.
Sundsvall har, mot bakgrund av dessa strama villkor,
ett relativt hyggligt utgångsläge genom att kommunen i
tidigare mål och resursplaner (2009-2011, 2010-2012,
2011-2014) redan ”tagit höjd” för denna utveckling
och är igång med omställningsarbetet genom effektiviseringsprogrammet. Det är dock av största vikt att alla
planerade åtgärder verkligen blir genomförda. Därtill
kommer ökande inflation, ökande löneutveckling samt
ett relativt lågt demografiskt ”tryck” totalt sett.
Under de kommande åren finns det således inget eller mycket begränsat utrymme i kommunen för att höja
ambitionsnivån. Även om det finns tecken på en stabilisering av den ekonomiska utvecklingen, står kommunen inför en lång period av tuffa anpassningar.
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Ekonomiska utgångspunkter
Principer för ekonomistyrning
Nämnderna ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ”Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser”.
Nämndernas fortsatta budgetarbete ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnderna själv beräknar, och de prioriteringar
nämnderna själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges
beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnderna
ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.
I samband med uppföljning och rapportering är det
särskilt viktigt att nämnderna vid befarad avvikelse agerar snabbt och vidtar åtgärder.

Personalkostnader
Nämnderna kompenseras, i enlighet med tidigare
praxis, för avtalsmässiga löneökningar. I föreliggande
planeringsförutsättningar kalkyleras personalkostnadsökningar till oförändrad nivå. För närvarande är vi inne
i en period av betydligt lägre ökningstal. Enligt SKL:s
rekommendationer gäller följande preliminära arbetsgivaravgifter 2012: totalt kommunala avtal 39,08 %
(varav lagstadgade 31,42 %, avtalsenliga 0,83 % samt
PO-pålägg avtalspensioner 6,83 %).

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna förutsätts (utom för fastighetsförvaltning och nyinvesteringar i infrastruktur) budgeteras
i 2011 års nivå. De bygger på angiven investeringsnivå
enligt planerad investeringsram. Internräntan för 2012
avseende nominell metod föreslås vara 5,0 % (oförändrat jämfört med år 2011).

Övriga kostnader
Priskompensation på varor och tjänster utgår ej. SKL
prognostiserar en genomsnittlig prisutveckling (KPI)
år 2012 med 2,5 %. Nämnderna förutsätts pressa priserna på varor och tjänster genom att utnyttja ingångna
ramavtal och upphandla i konkurrens. Vidare förutsätts
nämnderna arbeta med kontinuerliga produktivitets-
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förbättringar till följd av systematiska jämförelser med
jämförbara kommuner. Nämnderna förutsätts också
aktivt delta i pågående arbete kring effektivare inköp.

Intäkter
Taxor och avgifter ska anpassas till den allmänna prisutvecklingen och ökade intäkter får användas inom
nämndernas egna ramar. För de taxor/avgifter som
måste fastställas av kommunfullmäktige ska nämnderna presentera förslag till bemyndiganden att ändra
avgifterna med vissa procenttal.

Interna tjänster
Prissättning av interna tjänster hanteras i enlighet med
regler för beställare och leverantör av interna tjänster i
Sundsvalls kommun (RBL) som beslutats av kommundirektören 2010.

Övergripande resursfördelning
Ramjusteringar till följd av: beslutade förändringar (i
MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014), demografiska förändringar (i enlighet med tidigare praxis/
modell), tillkommande ramjusteringar (budgettekniska
justeringar) samt övriga ramjusteringar (förändrade
personalkostnader) har identifierats. Se sammanställning nedan.

Investeringar
Nämnderna förutsätts genomföra investeringar inom
den ram som framgår av plan för 2012-2015. ”Lönsamma investeringar” det vill säga sådana som inte erfordrar
ytterligare skattemedel för driften eller ryms inom befintlig ram kan genomföras via internlån.

Övrigt
Direktiv för Stadsbacken AB och dess dotterbolag framgår av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv.
I MRP-processen ska ägaren Sundsvalls kommun ta
ställning till utdelning från Stadsbacken AB.
Ett utrymme i planeringsförutsättningarna har
öronmärkts för årlig överföring av resultat (nämndernas
ianspråktagande av tidigare års överskott).

Processer

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Resultatbudget (tkr)
Resultatbudget 2012-2014 har utarbetats mot bakgrund av ovan redovisade finansiella
mål och bygger i övrigt på flerårsplanen i budget 2012.

Not
Verksamhetens intäkter minus kostnader

1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

-4 340 812

-4 457 563

-4 630 872

-225 000

-224 000

-234 000

-4 565 812

-4 681 563

-4 864 872

4 098 136

4 327 962

4 510 156

525 552

523 289

517 952

1 196

3 039

3 933

59 072

172 727

167 169

För perioden budgeteras ett resultat på ca 59 mnkr, 173 mnkr respektive 167 mnkr per år.
Kommunens egna kapital beräknas under perioden öka genom det budgeterade resultatet
från 2 316 mnkr till 2 715 mnkr.

1) Not till Verksamhetens kostnader minus intäkter

Rev. budget
2012

Plan 2013

Plan 2014

Driftbudget netto

-4 601 650

-4 716 682

-4 899 646

260 838

259 119

268 774

-4 340 812

-4 457 563

-4 630 872

Finansförvaltningen
Summa

Finansförvaltningen är summan av kommunövergripande finansiella poster som interna kapitalkostnadsersättningar, interna personalomkostnadspålägg samt pensionsutbetalningar och avsättningar till pensioner
etcetera.
Kommunens finansiella verksamhetsutrymme inför 2012 medger en nettoram för nämnderna på
4 602 mnkr vilket således utgör ett utgiftstak.
Detta är en ökning med 226 mnkr eller 5,2 % jämfört med mål och resursplan 2011. Detta innebär (totalt sett)
att en del av resursbehovet (redan beslutade ramhöjningar, kompensation för ökade lönekostnader, identifierade
volymförändringar samt ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar i infrastruktur) inryms i ramen.
Andra delar av resursbehovet (kostnadsökningar) måste även fortsättningsvis lösas genom omprioriteringar,
fortlöpande rationaliseringar, effektiviseringar och omstruktureringar inom nämndernas totalram.
Ovanstående utgör, utifrån tidigare redovisade finansiella mål (restriktionen för att bedriva verksamhet
– ”spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar), en identifikation på hur mycket den löpande
verksamheten får kosta.
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Balansbudget (tkr)
Balansbudget 2012- 2014 nedan beskriver den planerade ekonomiska ställningen vid respektive
planeringsårs slut utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna.
Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

8 377 953

8 638 767

9 025 267

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

653 800

653 800

653 800

9 031 753

9 292 567

9 679 067

2 375 072

2 583 149

2 750 318

59 072

172 727

167 169

295 000

289 000

286 000

Långfristiga skulder

5 377 881

5 436 618

5 658 949

Kortfristiga skulder

983 800

983 800

983 800

Summa skulder

6 361 681

6 420 418

6 642 749

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

9 031 753

9 292 567

9 679 067

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

59 072

172 727

167 169

199 213

211 100

224 100

0

0

0

258 285

383 827

391 269

Investering i materiella anläggningstillgångar *

-440 800

-341 500

-443 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-440 800

-341 500

-443 500

356 868

129 987

259 231

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
Skulder

Kassaflödesbudget (tkr)
Kassaflödesbudgeten visar hur kapitalbehovet ser ut för åren 2012-2014.

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

-28 000

-29 000

-30 000

-146 353

-143 314

-177 000

182 515

-42 327

52 231

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

0

0

Årets kassaflöde

0

0

0

Likvida medel vid årets början

67 900

67 900

67 900

Likvida medel vid årets slut

67 900

67 900

67 900

Ökning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

* I beloppet ingår även uppskattade värden av tidigare års ännu ej genomförda investeringsprojekt

60

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Processer

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Särskilda ramjusteringar (tkr)
För framskrivning av verksamheternas nettoramar 2012-2014 gäller följande grundläggande utgångspunkter:
•
•
•
•
•
•

Utgångsläget är årsredovisning 2010, mål och resursplan 2011 samt prognos 2011
Tillkommande ramjusteringar enligt nedan
Eventuella prisökningar på varor och tjänster kompenseras inte
Personalkostnadsökningar (inkl. PO)
Arbetsgivar- och pensionsavgifter (39,08 %)
Oförändrad internränta (5,0 %)
Driftsbudget

Rev. budget

Plan

Plan

Summa

2012

2013

2014

perioden

-1 000

2 000

1 000

Omfördelning från SN omställningspott

-5 000

5 000

0

Satsning fastighetsstrateg

-1 000

-1 000

1 000

1 000

Nettobelopp (-=ökad ram, +=minskad ram)
Kommunstyrelsen – koncernstaben
Justerad ram MRP 2011-2014
"Ledningsstöd"
Justerad ram MRP 2012-2014

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Omställning från SN omställningspott
Summa

-6 000

7 000

0

1 000

Kommunstyrelsen – gemensamt
Justerad ram MRP 2010-2012, effektivisering inköp

10 000

Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll fastigheter

-4 000

10 000
22 000

18 000

Justerad ram planeringsförutsättningarna
Nya lokaler

-3 333

-3 333

-3 333

-9 999

Indexhöjning kollektivtrafiken

-2 000

-2 000

-2 000

-6 000

Nivåjustering kollektivtrafiken

-1 573

Räddningstjänsten (ökad kostnadsandel 0,5%/år)
Intern hyror (indexhöjning)
Ökade kapitalkostnader

-1 573

-350

-350

-350

-1 050

-7 000

-7 000

-7 000

-21 000

-26 000

-6 000

-12 000

-44 000

Justerad ram MRP 2011-2014
Fastighetsunderhåll
Satsning kollektivtrafik
Besparing datoravstängning, automatisk
Näringslivsutveckling
Varumärkesarbete
Extra miljö- och klimatsatsning miljöföretag

-5 000
-1 000

-2 000

-5 000
-3 000

450
-500

-6 000
450

-700

-1 200

-1 000

-1 000

-2 000

1 500

1 500

3 000

500

500

Justerad ram MRP 2012-2014
Revidering SAMT-projektet
Stadshuset intrång
Stadshuset ökad hyra

-622
-280

Stadshuset medfinansiering Visitor centre

-1 381

Höjda sammanträdesersättningar

-1 000

Service och teknik kapitaltjänst servicefastigheter
Ianspråktagande av överskott
Satsning kollektivtrafik

-622
-280
18

263

-1 100
-1 000

-1 700

-1 700

-20 000

-20 000

-2 500

750

1 750

0

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Minskade kapitalkostnader

18 000

18 000

Ianspråktagande av överskott

15 000

15 000

Politisk organisation
Summa

1 500
-27 289

1 500
-4 615

-25 670

-26 489

➜

Driftsbudget
Nettobelopp (-=ökad ram, +=minskad ram)
Kommunstyrelsen – Service och teknik
Justerad ram MRP 2010-2012, verksamhetsstöd

Rev. budget

Plan

Plan

Summa

2012

2013

2014

perioden

13 240

13 240

-13 000

-13 000

Justerad ram MRP 2012-2014
Satsning - återställning sparkrav
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Minskad återställning sparkrav

2 000

Summa
Valnämnd
Justerad ram planeringsförutsättningarna, för val

2 240

Summa
Överförmyndarnämnd
Justerad ram MRP 2012-2014

2 000
0

0

2 240

0

0

-1 980

-1 980

0

0

-1 980

-1 980

Överförmyndarnämnden

-500

-500

Satsning budgetförstärkning

-500

-500

Summa
Barn- och utbildningsnämnd
Justerad ram MRP 2010-2012
Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi

-1 000

0

0

20 250

-1 000
20 250

390

-440

-700

-750

-15 500

-20 000

-15 000

-50 500

-500

-1 000

-1 000

-2 500

Justerad ram MRP 2011-2014
Återställning besparingskrav BUN
Elevhälsovård
Omställningsstöd skolorganisation
Öppna förskolor

5 000

5 000

-1 000

Kulturskolan
Gratis Kulturbuss

-1 000
-1 000

-1 000

-150

-150

Justerad ram MRP 2012-2014
Allmän förskola för 3-åringar

-4 000

Pedagogisk omsorg

-2 000

Satsning fortsatt omställningsstöd/resursförstärkning

-8 250

-4 000
-2 000
8 250

0

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Fortbildning lärare

2 000

2 000

Öppna förskolor

1 000

1 000

Omställningsstöd/minskad resursförstärkning

5 250

Summa
Socialnämnd
Justerad ram MRP 2010-2012

2 640
53 500

53 500

Justerad ram MRP 2010-2012, FATI förskjutning

-4 000

-4 000

Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi

-11 640

5 250
-14 340

-11 190

-16 700

-10 810

-28 400

-33 640

Justerad ram MRP 2011-2014
Träffpunkt
Omställningspott soc (5 mnkr överfört till KS för
2013)

-800
-8 000

Stimulansbidrag funktionshindrade
Laga mat hemma + Tvårättersmeny

-4 500

-800
15 000

7 000

-1 500

-1 500

-4 500

-9 000

Justerad ram MRP 2012-2014
Socialtjänsten bemanning

-9 000

-9 000

Socialtjänsten "100-lappen" försörjningsstöd

-1 000

-1 000

Anhörigstöd
Satsning fortsatt omställningsstöd/försörjningsstöd

-3 000
-10 000

Satsning förvaltarenhet för gode män
Omfördelning till KS omställningspotten

-3 000
10 000

0

-1 100

-1 100

5 000

5 000

-40 000

-40 000

-11 000

-11 000

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Budgetförstärkning

62Försörjningsstöd
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Summa

-44 540

6 710

-10 810

-48 640
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Processer

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

NAVI
Justerad ram MRP 2011-2014
NAVI
Justerad ram MRP 2012-2014
Satsning svenska för invandrare SFI

-9 000

-9 000

Satsning yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar

-8 000

-8 000

Satsning feriejobb

-3 000

-3 000

4 000

4 000

Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Yrkesvux
Summa

2 500

-16 000

2 500

2 500

0

-13 500

Kultur- och fritidsnämnd
Justerad ram MRP 2010-2012
Justerad ram MRP 2011-2014
Fria teater
Scenkonstbolaget (ramuppräkning)
Norra Berget / Kulturarv
Föreningsbidrag

1 000

1 000

-500

-500

-500

-500

-500

-1 500

-3 000

-1 000

-4 000

-500

-1 000

-1 500

Justerad ram MRP 2012-2014
Övertagande av verksamhet Svl Arena
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Fria teatergrupper
Norra berget  / Kulturarv
Föreningsbidrag
Summa

-5 600

-5 600

500

500

3 000

3 000

500
-5 100

500
-2 500

-500

0

0

-8 100

Miljönämnd
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Reducerad satsning

500

Summa

500

500

Stadsbyggnadsnämnd
Justerad ram MRP 2010-2012
Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll vägar
Justerad ram MRP 2011-2014
Stadsbyggnadsnämnden

800
-6 000

Vägunderhåll
Förändrad parkeringsorganisation
Justerad ram MRP 2012-2014
Väg södra berget
Satsning ökat underhåll vägar
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Reducerad satsning
Minskat underhåll vägar
Summa

800
33 000

27 000

-500

-500

-10 000

-10 000

1 000

1 000

-400

-400

-6 000

-6 000

500

500

3 000
-7 100

3 000
24 000

0

16 900

Lantmäterinämnd
Justerad ram MRP 2012-2014
Lägenhetsregister

-190

Summa

-190

0

0

-190

-129 174

-122 137

-127 304

-378 615

-124 174

-122 137

-127 304

-373 615

-226 013

-103 382

-182 964

-512 359

-190

Övrigt
varav löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg.)
Revidering av år 2012 i MRP 2012-2014
Minskad löneupprkningskostnad (inkl. arb.giv.avg.)
Summa

Summa ramjusteringar

5 000

5 000

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Verksamhetsramar (tkr)
Utgångsläget som ingående ram, är skattemedel fördelade i Mål och resursplan 2011.
Särskilda ramjusteringar framgår av sammanställningen ovan.
Nedan redovisas den beräknade ramen per nämnd för 2012 samt planerad ram för
åren 2013-2014. Ramen anges exklusive justering för löneökningar, internhyror och
kapitalkostnader.Ytterligare justeringar per nämnd kommer att göras utifrån beslut
fattade i MRP 2010-2012 om sparkrav för effektivisering av inköp och konsekvenser
av införandet av RBL, regler för beställare och leverantör av interna tjänster.

Driftsbudget

Budget

Rev. budget

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

-6 000

7 000

0

-115 910

-111 610

-111 610

-27 289

-4 615

-25 670

-207 157

-234 446

-273 361

-299 031

2 240

0

0

6 980

9 220

7 220

7 220

0

0

-1 980

-20

-20

-2 000

0

0

0

-25

-25

-25

-1 000

0

0

-6 530

-7 530

-7 530

-7 530

0

0

0

-2 445

-2 445

-2 445

-2 445

Kommunstyrelsen – koncernstab
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-109 910

Kommunstyrelsen – gemensamt
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Kommunstyrelsen - Service och teknik
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Valnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-20

Förtroendenämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-25

Överförmyndarnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Kommunrevision
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
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Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Driftsbudget

Budget

Rev. budget

Plan

Plan

2011

2012

2013

2014

2 640

-14 340

-16 700

-1 787 522

-1 784 882

-1 807 472

-1 824 172

-44 540

6 710

-10 810

-1 563 973

-1 608 513

-1 550 703

-1 561 513

-16 000

2 500

0

-90 280

-91 780

-91 780

-5 100

-2 500

-500

-300 844

-307 344

-307 844

500

0

0

-16 845

-16 345

-16 845

-16 845

-7 100

24 000

0

-220 808

-227 908

-205 908

-205 908

-190

0

0

-1 144

-1 144

-1 144

-124 174

-122 137

-127 304

-96 404

-220 578

-347 715

-475 019

-4 375 637

-4 601 650

-4 716 682

-4 899 646

260 838

259 119

268 774

-4 340 812

-4 457 563

-4 630 872

Barn- och utbildningsnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Socialnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
NAVI
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-74 280

Kultur- och fritidsnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-295 744

Miljönämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Stadsbyggnadsnämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram
Lantmäterinämnd
• Särskilda ramjusteringar
Summa ram

-954

Övrigt
varav löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg., nivåhöjande)
Summa ram
Summa nämndsramar
Finansförvaltning (netto)
Summa driftsbudget

-4 375 637
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Investeringsramar (tkr)
I föreliggande förslag till Mål och resursplan har följande investeringsplan för åren
2012-2015 upprättats. Denna rullande plan kommer att revideras årligen.
Investeringsbudget

Budget

Plan

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

Internbanken (bedömt internt lånebehov)

71 700

71 700

71 700

71 700

Förvaltningsfastigheter Not: prioritering av objekt/
projekt kommer att fastställas i särskilt ärende

70 000

70 000

70 000

70 000

Fastigheter verksamhetsanpassningar

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

125 000

0

25 000

0

0

0

Kommunstyrelsen

Hamnen
E4 Sundsvall
Resecentrum
Sporthallsbadet

30 000

30 000

0

0

208 700

183 700

278 700

153 700

Inre hamnen, kajer

5 000

5 000

5 000

5 000

Maskiner och utrustning

1 000

1 000

1 000

1 000

25 000

0

0

0

Summa
Stadsbyggnadsnämnd

Birsta (infrastruktur)
Väghållning

20 000

15 000

15 000

15 000

Gång- och cykelvägar

15 000

15 000

15 000

15 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Offentlig belysning
Trädplanteringar
Gemensamt, maskiner och bilar
Generalplanepott (SBN)
Parkeringsskyltning

500

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

15 000

15 000

15 000

15 000

3 000

0

0

0

Norra Kajen

15 000

15 000

15 000

15 000

Bergsåkersbron

35 000

0

0

0

Logistikparken

20 000

20 000

20 000

0

Sundsvalls vardagsrum

12 000

12 000

12 000

12 000

Kommundelslyftet

6 000

6 000

6 000

6 000

Green Highway

3 000

4 000

5 000

0

178 500

111 000

112 000

87 000

Summa
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Processer

Investeringsbudget

Fritid
Kultur
Mål och riktlinjer
för&ekonomi

Budget

Plan

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

Miljönämnd
Inventarier och utrustning m m

300

300

300

300

Summa

300

300

300

300

Inventarier och utrustning m m

9 500

9 500

9 500

9 500

Summa

9 500

9 500

9 500

9 500

Inventarier och utrustning m m

6 000

6 000

6 000

6 000

Summa

6 000

6 000

6 000

6 000

Inventarier och utrustning m m

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa

2 000

2 000

2 000

2 000

405 000

312 500

408 500

258 500

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Summa investeringsbudget

Investeringar i hamnverksamhet och investeringar i infrastruktur planeras att delvis lånefinansieras.
Objekt som finansieras via internlån ska vara lönsamma i den meningen att ytterligare skattemedel
inte behöver anvisas till kapital- och driftskostnader.
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Nyckeltal
Invånare 1/11 året innan
Skattesats (primärkommun)
Uppräkningsfaktor skatteunderlag, %

Rev. budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

96 520

97 170

97 807

22:29

22:29

22:29

3,50

4,4

4,2

BNP tillväxt, %

3,5

3,3

3,2

Förändring av konsumentprisindex (KPI), %

2,5

2,4

2,2

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulder eller avsättningar, mnkr

2 262

2 249

2 226

Soliditet, %

26,30

27,80

28,42

Soliditet inklusive pensionsåtagande, %

1,25

3,60

5,41

Nettolåneskuld, mnkr

641

584

656

98,75

96,24

96,41

4,50

0,68

4,06

Nettokostnadsandel, %
Nettokostnadsförändring, %

Begreppsförklaringar:
Kommunens skatteintäkter grundar sig på prognostiserat invånarantal 1/11 året före.
Kommunens utdebitering eller skattesats anger hur mycket av varje intjänad 100-lapp
(efter avdrag) som går till kommunen i skatt.
SKL gör regelbundet prognoser över hur mycket kommunernas skatteunderlag bedöms växa.
Detta uttrycks i procent genom en beräknad uppräkningsfaktor (år 2014 grundas på
egen bedömning).
Bruttonationalprodukten BNP tillväxt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i
ett land under ett år och hur tillväxten i procent beräknas enligt SKL.
Förändring av Konsumentprisindex (KPI), är det mest använda måttet för prisutveckling
och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur
konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen,
de priser konsumenterna faktiskt betalar.
Pensionsförpliktelser, juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald att
efter anställningens slut betala ersättning (pension).
Nyckeltalet soliditet anger hur mycket andelen eget kapital utgör i procent av kommunens
totala tillgångar. Nyckeltalet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga.
Nyckeltalet soliditet inklusive pensionsåtaganden innebär att också pensionsförpliktelser inom linjen räknas med, jämför soliditet ovan.
Nettolåneskulden består av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.
Nyckeltalet nettokostnadsandel anger hur stor andel i procent av skatteintäkter och
statsbidrag som verksamhetens nettokostnader utgör.
Nyckeltalet nettokostnadsförändring anger hur mycket verksamhetens nettokostnader
har förändrats i procent.

68

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten
LEDN

IN

Proce

G
Syfte: Sä
kerställa
önskat
resultat att
up
inom ra
men fö pnås
r befintl
resurse
iga
r

sser i

Analys

Sunds

Planerin

g

valls k
ommu

n

Styrnin

g

Uppfölj

ning

DPRO
C

ESSER

UTBILD
NING
Syfte: Till
godose
b
för lära
nde och arns och ungd
omars b
utvecklin
ehov
g
VÅRD O
CH OM
SORG
Syfte: Till
go
vård och dose behovsa
npassa
omsorg
d

STÖD

Syfte: S
tö
och huvu dja ledningsd
genom processerna
att tillha
n
hålla in
terna tj daänster
och pro
dukter

RUPP
ER
MÅLG

HU VU

SAMHÄ
LLSBYG
GNAD
Syfte: Till
godose
b
ändam
ålsenlig ehovet av en e
fysisk sa
ff
mhällsst ektiv och
ruktur
FRITID
OCH K
ULTUR
Syfte: G
e fö
fritid och rutsättningar
fö
ett akti
vt socia r en meningsfu
lt liv
ll
NÄRIN
GSLIV O
CH ARB
Syfte: G
ETE
e fö
att stärk rutsättningar
fö
a individ
ens anst r företagens u
tvecklin
ällningsb
g och
arhet

Lednin

(analys,

gsstöd

planering

, styrning

, uppföljn

ing) (int
ern

service

Verksa
m

och adm

hetsstö

inistrativ

Mål och riktlinjer
för verksamheten

utvecklin

d

g)

Kommunens processer
Kommunens verksamheter har delats in i processer. Processer är ett synsätt som kompletterar organisationsstrukturen,
genom att dela in verksamheterna utifrån syfte istället för organisationstillhörighet. Det är också på detta sätt som
medborgarna uppfattar kommunen.

• Utbildning •
Utbildning handlar om att tillgodose barns och ungdomars behov av lärande och utveckling från förskola till gymnasieskola. Skolans uppgift är att ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk
hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. För att uppdraget ska kunna genomföras behövs en väl fungerande samverkan med andra viktiga parter som föräldrar, myndigheter, organisationer etcetera.
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ Skolan och utbildningsprocessen ska i en trygg och utvecklande skolmiljö med fokus på ökade kunskaper ge
eleverna förutsättningar att utveckla sin fulla potential.
Nämnd/Bolag

SN

BUN

KFN

NAVI

Förvaltning

Soc

Buf

K&F

FAVI

Chansen*

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Särskola

Skolbibliotek
Kultur i skolan
Idrotts- och fritidsverksamhet i skolan

Integrationsstöd*

Process
Utbildning

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess.
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• Vård och omsorg •
Arbetet inom vård och omsorg handlar om att ge det stöd människor av olika skäl kan behöva i skilda livssituationer i sitt dagliga liv. Här ryms bland annat stöd till barn, familjer och vuxna, stöd till äldre genom äldreboende,
hemtjänst, anhörigstöd och omsorg till funktionshindrade. Stödet ska främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ Vi vill utveckla ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle som bygger på hälsa, delaktighet och trygghet. Här
har alla människor, oavsett kön, etnicitet, ålder, socioekonomisk eller kulturell tillhörighet, samma möjlighet
att ta del av det goda samhället och att bidra till utvecklingen.
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

SBN/LMN

NAVI

ÖFN

Förvaltning

Kstab

Soc

Buf

Sbk/Lmk

FAVI

Öfk

Räddningstjänst

Äldreboende
Hemtjänst
Anhörigstöd
Omsorgsvht
Stöd till barn,
familjer och
vuxna
Uppsökarvht*

Elevhälsovård*

Bostadsanpassning*
Färdtjänst

Ledsagarservice*

Överförmyndarverksamhet

Process
Vård och
omsorg

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess.

• Samhällsbyggnad •
Samhällsbyggnadsprocessen syftar till att tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur.
Det handlar om allt från fysisk planering, hantering av bygglov, kollektivtrafik och färdtjänst samt arbetet med kartor, miljötillsyn och underhåll av gång- och cykelvägar. Delar av arbetet inom samhällsbyggnadsprocessen görs i de
kommunala bolagen, som vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme och bostadslägenheter. Genom en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Sundsvall och sundsvallsregionen.
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ Sundsvalls kommun ska tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Nämnd/Bolag

KS

SN

KFN

SBN/LMN

MN

Förvaltning

Kstab

Soc

K&F

Sbk/Lmk

Mk

Mötesplatser

Myndighetsutövning
Förvaltn. av skog, mark, järnväg.
Geografisk info
Fysisk planering
Kollektivtrafik**
Övergripande samhällsplanering**
Gator
Gång- och cykelvägar
Parker och lekparker

Myndighetsutövning
Miljöövervakning

Process

Samhällsbyggnad

Hamn
Sundsvallsregionen
Hushållsavfall

Myndighetsutövning
(alkohollag)*

Bolag

SEAB
MSVAB
Mitthem
Parkera

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess. **) Kommunstyrelsen ansvarig nämnd
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Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

• Fritid och kultur •
Fritid och kultur ger sundsvallsborna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv. Verksamheter som bibliotek, museum, idrotts- och fritidsanläggningar, stöd till föreningar, kulturskola samt aktiviteter för
äldre och funktionshindrade bidrar till detta.
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ Kommunen ska skapa goda förutsättningar för sundsvallsborna att möta och utöva kultur- och fritidsaktiviteter
i sin vardag.
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

KFN

SBN/LMN

MN

NAVI

Förvaltning

Kstab och SoT

Soc

Buf

K&F

Sbk/Lmk

Mk

FAVI

Kulturskolan
Specialidrott*

Idrotts- och
fritidsvht
Kulturvht
Föreningsstöd
Förv. anläggn
Museum
Fritidsgårdar
Ungdomsvht
Bibliotek

Kulturminnen

Folkhälsa**

Föreningsstöd*

Process

Fritid och
kultur

Sundsvallsminnen
Kulturminnen*

Dagcentraler
Föreningsstöd

Bolag

Kammarorkestern/
Scenkonstbolaget

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess. **) Kommunstyrelsen ansvarig nämnd

• Näringsliv och arbete •
För att det ska bli fler jobb i Sundsvall behöver företagsklimatet hela tiden utvecklas och stimulera till fler och
växande företag. Samtidigt behöver det finnas personer som har den kunskap och utbildning som företag och
organisationer efterfrågar. Kommunens verksamhet inom området bedrivs ofta i samarbete med företag och andra
organisationer, till exempel när det gäller att hjälpa företag att utvecklas eller etablera sig i Sundsvall, inflyttningsservice, vuxenutbildning, ungdomspraktik och integration.
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ I Sundsvallsregionen har vi unika förutsättningar att bidra till en hållbar tillväxt och spela en större roll i Norrland, i Sverige och i Europa.
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

KFN

MN

NAVI

Förvaltning

Kstab

Soc

Buf

K&F

Mk

FAVI

Näringslivsutveckling
Marknadsföring

Försörjningsstöd
Daglig vht för
funktionshindrade
Dagcenter
Praktikplatser*
Ungdomscentrum*

Studievägledning*
Programråd för
gymnasieskolan
Praktikplatser

Rådgivning
och service

Vuxenutbildning
Anställningsfrämjande åtg
Integration

Process

Näringsliv
och arbete

Konsument
Sundsvall*

Bolag

Fokusera
SKIFU

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess.
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• Ledning •
Ledningen ska säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befintliga resurser.

• Lednings- och verksamhetsstöd •
Ledningsstöd ska genom att tillhandahålla olika interna tjänster och produkter stödja arbetet i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Till området hör bland annat underlag och utveckling av kommunkoncernens ledningsmodell, Mål och resursplan, finansiering, intern kontroll samt stöd för strategisk utveckling av till exempel arbetsgivarpolitik, verksamhetsutveckling, kommunikation och IT samt prioriterade politikområden.
Verksamhetsstöd ska tillhandahålla tjänster och produkter till huvudprocesserna och ledningsstöd med fokus
på hög kvalitet, uppskattad service och effektivitet. Tjänster som ingår är bland annat att tillhandahålla lokaler,
lönehandläggning, reception, administrativt och juridiskt stöd, ekonomi- och arkivhantering, upphandling och
HUR (hälsa, utveckling, rehabilitering).
Processmål och ansvarsområden:
ÐÐ Att resurs- och kostnadseffektivt stödja huvudprocesserna och utveckla den kommungemensamma ledningsprocessen.
Nämnd/Bolag

KS

Förvaltning

Kstab

Process
Ledningsstöd

Uppsiktsansvar Budget Redovisning Internkontroll
Finansiering/internbank/stiftelser Arbetsgivarfrågor
Verksamhetsutveckling Personalutveckling Projekt
IT-strategi Kommunikationsstrategi Kansli Juridik
Valadministration Information

Nämnd/Bolag

KS

Förvaltning

Kstab och SoT

Bolag

Stadsbacken AB

Process
Verksamhetsstöd
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Säkerhet inkl försäkringar Lokaler Mat Städning Bilpool Verkstad Kommunservice Kontorsservice IT-drift
Lön och pensionshantering Företagshälsovård Rehabilitering Löpande redovisning Arkiv Upphandling

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Kommunens nämnder – ekonomiska ramar
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

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

Resultatbudget
Tkr

Utfall

MRP

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

2010

2011

158 954

1 186 949

-605 881

-1 374 864

Avskrivningar

-13 796

-117 604

-117 604

-117 604

-117 604

Interna räntor

-10 535

-100 972

-100 972

-100 972

-100 972

-471 258

-406 491

-561 714

-725 466

-878 440

304 670

406 491

561 714

725 466

878 440

-166 588

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.
Från 2011 ingår verksamheter från Service- och teknik.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

2013

-1 000

2 000

Omfördelning från SN omställningspott

-4 000

5 000

Satsning fastighetsstrateg

-1 000

2014

Kommunstyrelsen – koncernstaben
Justerad ram MRP 2011-2014
"Ledningsstöd"
Justerad ram MRP 2012-2014

➜
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Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

2013

2014

Kommunstyrelsen – gemensamt
Justerad ram MRP 2010-2012, effektivisering inköp

10 000

Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll fastigheter

-4 000

22 000

Nya lokaler

-3 333

-3 333

-3 333

Indexhöjning kollektivtrafiken

-2 000

-2 000

-2 000

Nivåjustering kollektivtrafiken

-1 573
-350

-350

-350

Internhyror (indexhöjning)

-7 000

-7 000

-7 000

Ökade kapitalkostnader

-8 000

-6 000

-12 000

Justerad ram planeringsförutsättningarna

Räddningstjänsten (ökad kostnadsandel 0,5%/år)

Justerad ram MRP 2011-2014
Fastighetsunderhåll

-5 000

Satsning kollektivtrafik

-1 000

Besparing datoravstängning, automatisk

-2 000

-3 000

450

Näringslivsutveckling

-500

Varumärkesarbete

-700

500

Extra miljö- och klimatsatsning miljöföretag

-1 000

-1 000

Justerad ram MRP 2012-2014
Stadshuset intrång

-622

Stadshuset ökad hyra

-280

Stadshuset medfinansiering Visitor centre

-1 381

Höjda sammanträdesersättningar

-1 000

Service och teknik kapitaltjänst servicefastigheter

-1 700

Ianspråktagande av överskott

-5 000

Satsning kollektivtrafik

-2 500

Spar politisk organisation

1 500

Revidering SAMT-projektet

1 500

Löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg.), alla nämnder

-124 174

18

263

750

1 750

-122 137

-127 304

-119 752

-152 974

Kommunstyrelsen – Service och teknik
Justerad ram MRP 2010-2012, verksamhetsstöd

13 240

Justerad ram MRP 2012-2014
Satsning - återställning sparkrav

-11 000

Summa förändringar

-155 223

Investeringsbudget

Utfall

MRP

MRP

MRP

(2011 års prisnivå)

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Internbanken (internt lånebehov)

36 700

71 700

71 700

71 700

71 700

Förvaltningsfastigheter*

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Fastigheter verks.anpassningar

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Hamnen
E4 Sundsvall

125 000

Resecentrum

25 000

25 000

Sporthallsbadet

30 000

30 000

30 000

173 700

208 700

183 700

Totalt

9 677

*) Prioritering av objekt/projekt kommer att fastställas i särskilt ärende.
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278 700

153 700

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Kommunrevision
Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning fortlöpande följa upp kommunens verksamhet avseende såväl ändamålsenlighet och effektivitet som säkerhet i resursanvändningen.
Resultatbudget

Utfall

MRP

Rev. MRP

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

15

15

-2 450

-2 460

Avskrivningar

0

0

0

Interna räntor

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

(2011 års prisnivå)

-2 435

-2 445

-2 445

-2 445

-2 445

2 445

2 445

2 445

2 445

2 445

10

0

0

0

0

Valnämnd
I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten ansvarar för att
genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.
Resultatbudget

Utfall

MRP

Rev. MRP

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

Avskrivningar

0

0

0

Interna räntor

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

(2011 års prisnivå)

1 075
-2 614

-20

-1 539

-20

-20

-20

-2 000

2 000

20

20

20

2 000

461

0

0

0

0

Rev. MRP
2012

2013

2014

Justerad ram planeringsförutsättningarna, för val
Summa förändringar

-1 980
0

0

-1 980

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden är fr o m 2011-01-01 en gemensam nämnd med Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.
Resultatbudget

Utfall

Tkr

2010

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2011

3 309

3 592

-10 885

-10 122

Avskrivningar

0

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

-7 576

-6 530

-7 530

-7 530

-7 530

7 036

6 530

7 530

7 530

7 530

-540

0

0

0

0

Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad

MRP

Skattemedel
Resultat

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

2013

2014

0

0

Justerad ram MRP 2012-2014
Överförmyndarnämnden

-500

Satsning budgetförstärkning

-500

Summa förändringar

-1 000

Förtroendenämnd
Till förtroendenämnden kan patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt vända sig med frågor om eller
synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård, samt omvårdnad i samband därmed.
Resultatbudget
Tkr

Utfall

MRP

2010

2011

-5

-25

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

Avskrivningar

0

0

0

Interna räntor

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad

-5

-25

-25

-25

-25

Skattemedel

25

25

25

25

25

Resultat

20

0

0

0

0
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Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration arbetar med kommunens uppdrag inom områdena
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Nämndens ansvarsområde är att genom utbildning och åtgärder
underlätta för medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.
Resultatbudget

Utfall

MRP

Rev. MRP

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

-589

-589

-589

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

107 849

109 708

-197 579

-183 178

-235

-589

Avskrivningar

(2011 års prisnivå)

-40

-221

-221

-221

-221

-90 005

-74 280

-90 280

-91 780

-91 780

Skattemedel

86 276

74 280

90 280

91 780

91 780

Resultat

-3 729

0

0

0

0

2013

2014

Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

Justerad ram MRP 2011-2014
NAVI

2 500

Justerad ram MRP 2012-2014
Satsning svenska för invandrare SFI

-9 000

Satsning yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar

-4 000

Satsning feriejobb
Summa förändringar

-3 000
-16 000

2 500

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

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

Resultatbudget

Utfall

Tkr

MRP

2010

2011

48 190

86 248

-93 157

-236 837

Avskrivningar

-3 324

Interna räntor

-7 851

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-30 432

-30 432

-30 432

-30 432

-39 787

-39 787

-39 787

-39 787

-56 142

-220 808

-227 908

-205 908

-205 908

61 640

220 808

227 908

205 908

205 908

5 498

0

0

0

0

2013

2014

Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.
Från 2011 ingår verksamheter från Service och teknik.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)
Justerad ram MRP 2010-2012
Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll vägar

Rev. MRP
2012
800
-6 000

33 000

Justerad ram MRP 2011-2014
Stadsbyggnadsnämnden

-500

Vägunderhåll
Förändrad parkeringsorganisation

-10 000
1 000

Justerad ram MRP 2012-2014
Väg södra berget
Satsning ökat underhåll vägar
Reducerad satsning
Summa förändringar
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-400
-3 000
500
-7 100

24 000

0

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Investeringsbudget (inklusive lantmäterinämnd)
Investeringsbudget

Utfall

Tkr

2010

MRP

MRP

MRP

(2011 års prisnivå)

2011

2012

2013

2014

2015

Inre hamnen, kajer

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Maskiner och utrustning

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Birsta (infrastruktur)

25 000

25 000

Parkeringsanläggning centrum

15 000

Kollektivtrafikprojekt

3 300

Väghållning

25 000

20 000

15 000

15 000

15 000

Gång- och cykelvägar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

Offentlig belysning
Trädplanteringar
Gemensamt, maskiner och bilar
Generalplanepott (SBN)
Parkeringsskyltning

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

3 000

3 000
15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

Norra Kajen

15 000

Bergsåkersbron

35 000

35 000

Logistikparken
Sundsvalls vardagsrum

10 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Kommundelslyftet

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Green Highway

2 000

3 000

4 000

5 000

163 800

178 500

111 000

112 000

Totalt

25 368

87 000

Lantmäterinämnd
Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Den ansvarar också för
myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) med flera.
Resultatbudget

Utfall

MRP

Tkr

2010

2011

Verksamhetens intäkter

8 889

9 580

Verksamhetens kostnader

-9 935

-10 305

Avskrivningar

-230

-229

Interna räntor

-61

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-229

-229

-229

0

0

0

-1 337

-954

-1 144

-1 144

-1 144

1 199

954

1 144

1 144

1 144

-138

0

0

0

0

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.
Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

2013

2014

0

0

Justerad ram MRP 2012-2014
Lägenhetsregister

-190

Summa förändringar

-190

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
ÐÐ Biblioteksverksamhet
ÐÐ Museiverksamhet
ÐÐ Fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet
ÐÐ Kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet
ÐÐ Idrotts- och friluftsanläggningar
ÐÐ Stöd och bidrag till föreningsliv
Resultatbudget

Utfall

Tkr

MRP

2010

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Rev. MRP

2011

35 980

48 472

-281 734

-340 970

-2 295

-2 132

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-2 132

-2 132

-2 132

-865

-1 114

-1 114

-1 114

-1 114

-248 914

-295 744

-300 844

-307 344

-307 844

251 874

295 744

300 844

307 344

307 844

2 960

0

0

0

0

2013

2014

-500

-500

-500

Norra Berget / Kulturarv

0

-1 000

Föreningsbidrag

0

-1 000

Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

Justerad ram MRP 2010-2012

1 000

Justerad ram MRP 2011-2014
Fria teater

0

Scenkonstbolaget (ramuppräkning)

Justerad ram MRP 2012-2014
Övertagande av verksamhet Svl Arena

-5 600

Summa förändringar

-5 100

-2 500

-500

Investeringsbudget

Utfall

MRP

MRP

MRP

(2011 års prisnivå)

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 500

9 500

9 500

9 500

9 500

4 500

9 500

9 500

9 500

9 500

Inventarier och utrustning m m
Totalt

80

1 432

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan och för Sundsvalls Gymnasium.
Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik.
Nämnden ombesörjer utbetalning av bidrag till friskolor.
Resultatbudget
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall

MRP

2010

2011

210 194

166 758

-1 926 663

-1 949 956

Avskrivningar

-8 449

-4 324

Interna räntor

-1 613

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-4 324

-4 324

-4 324

0

0

0

-1 726 531

-1 787 522

-1 784 882

-1 807 472

-1 824 172

1 768 981

1 787 522

1 784 882

1 807 472

1 824 172

42 450

0

0

0

0

2013

2014

390

-440

-700

-15 500

-20 000

-15 000

-500

-1 000

-1 000

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

Justerad ram MRP 2010-2012

20 250

Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi
Justerad ram MRP 2011-2014
Återställning besparingskrav BUN
Elevhälsovård
Omställningsstöd skolorganisation

5 000

Öppna förskolor

0

Kulturskolan

-1 000

Gratis Kulturbuss

-150

Justerad ram MRP 2012-2014
Allmän förskola för 3-åringar

-4 000

Pedagogisk omsorg

-2 000

Satsning fortsatt omställningsstöd/resursförstärkning

-3 000

Minskning fortbildning lärare

2 000

Summa förändringar

2 640

Investeringsbudget

Utfall

Tkr

2010

Inventarier och utrustning m m
Totalt

9 096

MRP

MRP

MRP

8 250
-14 340

-16 700

(2011 års prisnivå)

2011

2012

2013

2014

2015

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för:
ÐÐ Äldreomsorg
ÐÐ Omsorg om funktionshindrade
ÐÐ Individ- och familjeomsorg
ÐÐ Socialpsykiatrisk verksamhet
Resultatbudget

Utfall

Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

MRP

2010

2011

282 195

252 361

Rev. MRP

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-1 860 491

-1 813 760

Avskrivningar

-2 126

-2 144

-2 144

-2 144

-2 144

Interna räntor

-514

-430

-430

-430

-430

-1 580 936

-1 563 973

-1 608 513

-1 550 703

-1 561 513

1 615 867

1 563 973

1 608 513

1 550 703

1 561 513

34 931

0

0

0

0

2013

2014

-11 190

-10 810

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

Justerad ram MRP 2010-2012

13 500

Justerad ram MRP 2010-2012, FATI förskjutning

-4 000

Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi

-11 640

Justerad ram MRP 2011-2014
Träffpunkt

-800

Omställningspott soc (5 mnkr överfört till KS för 2013)

-8 000

15 000

Stimulansbidrag funktionshindrade

-1 500

Laga mat hemma + Tvårättersmeny

-4 500

-4 500

Justerad ram MRP 2012-2014
Socialtjänsten bemanning

-9 000

Socialtjänsten "100-lappen" försörjningsstöd

-1 000

Anhörigstöd

-3 000

Satsning fortsatt omställningsstöd/försörjningsstöd
Satsning förvaltarenhet för gode män
Omfördelning till KS omställningspotten

-20 000

10 000

-1 100

-1 100

5 000

Summa förändringar

-44 540

6 710

-10 810

Investeringsbudget

Utfall

MRP

MRP

MRP

(2011 års prisnivå)

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 546

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Inventarier och utrustning mm
Totalt
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Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Miljönämnd
Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och skyddar medborgarnas hälsa. En viktig
uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.
Resultatbudget
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall
2010
10 795

8 827
-25 327

-216

-254

(2011 års prisnivå)

2012

2013

2014

-254

-254

-254

-55

-91

-91

-91

-91

-16 189

-16 845

-16 345

-16 845

-16 845

16 185

16 845

16 345

16 845

16 845

-4

0

0

0

0

2013

2014

Interna räntor
Skattemedel

Rev. MRP

2011

-26 713

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

MRP

Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2012-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Rev. MRP
2012

Reducerad satsning

500

Summa förändringar

500

Investeringsbudget

Utfall

MRP

MRP

MRP

(2011 års prisnivå)

Tkr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inventarier och utrustning m m

300

300

300

300

300

Totalt

300

300

300

300

300

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Kommunens bolag inom Stadsbackenkoncernen
Stadsbacken AB
Stadsbacken AB ägs av Sundsvalls kommun och ansvarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska
planering, styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna samt för samordning mellan bolagen i koncernen
och mellan koncernen och kommunen. Stadsbacken AB ska genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringssamarbeten med profilevenemang och elitidrotter i Sundsvall.
Koncernen leds av en koncernstyrelse utsedd av kommunfullmäktige. Administrationen av moderbolaget
utförs av kommunens koncernstab.
Nedan beskrivs de majoritetsägda dotterbolag som ingår i koncernen

Mitthem AB
Mitthem ska förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska delta i
arbetet med att utveckla kommunen och bostadsmarknad. Nyproduktionen skall främst ske i kommunens
centrala delar och skall tillgodose efterfrågan på skilda
lägenhetsstorlekar.
Bolaget ska bidra till att studenterna får ett bra mottagande och bemötande samt upprätthålla kommunens
bostadsgaranti till studenter.

Koncernen Sundsvall Energi svarar vidare bland annat för utbyggnad av fiberoptiskt kommunikationsnät.
Sundsvall Energi är moderbolag i en koncern med följande dotterbolag:
• Sundsvall Elnät AB 100 % (elnät)
   • ServaNet AB 80 % (Härnösands kommun 20%)
• Reko Sundsvall AB 100 %
• Korsta Oljelager AB 75 % (Jämtkraft 25 %)
• Fokusera Utveckling Sundsvall AB (100 %)
   • Efokus AB 50 % (Sollefteå kommun 50 %)

Sundsvall Arena AB

Sundsvalls Hamn AB

Kommunfullmäktige har under 2010 beslutat att överföra all verksamhet inom Sundsvall Arena AB till kommunal förvaltning, överföringen skedde 2011-01-01
och från detta datum har bolaget enbart rollen som
fastighetsägare.

Bolaget har som uppgift att äga och förvalta Tunadalshamnen i Sundsvall och ägs gemensamt av Stadsbacken
AB (85%) och SCA (15%).

Sundsvall Energi AB
Sundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att
uppnå miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. I
fråga om avfallshantering svarar bolaget för de uppgifter
som enligt miljöbalken och andra författningar åvilar
kommunen i den mån uppgiften inte åvilar kommunstyrelsen eller annan nämnd.
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Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU
SKIFU har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att förvärva, äga och förvalta
fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen,
och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga
ekonomiska resultat. Därutöver ska bolaget ha hand
om byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls
kommun.

Processer

& Kultur
Mål och riktlinjer förFritid
verksamheten

Koncernens organisation
per 2011- 06 -10
Sundsvalls kommun

Stadsbacken AB 100%

Mitthem
AB
100%

Sundsvall
Elnät AB
100%

ServaNet AB
80%

Sundsvall
Energi AB
100%

Sundsvalls
Hamn AB
85%

Sundsvall
Oljehamn AB
100%

SKIFU
AB
100%

Korsta
Oljelager AB
75%

Fokusera
Utveckling
Sundsvall AB
100%

Svenska
Energiaskor AB
13%

Sundsvall
Parkera AB
100%

EFO AB
9%

Efokus AB
50%

Sundsvall
Arena AB
100%

REKO
Sundsvall AB
100%

Norrsken AB
10%

SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och sträva mot en låg miljöpåverkan
i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det
egna verksamhetsområdet och uppmuntra kunderna att
minska sin egen miljöpåverkan.
SKIFU är moderbolag i en koncern som består av
det helägda dotterbolaget: Sundsvall Parkera AB, som i
sin tur äger 100 % av Stuvaren i Sundsvall AB.

Sundsvall
Logistikpark AB
100%

Östermalm 1:4
i Sundsvall AB
100%

Sundsvalls
mässan
11%

Sundsvall
Vatten AB
100%

Stenstan i
Sundsvall AB
9%

MittSverige
Vatten AB
80%

Stuvaren i
Sundsvall AB
100%

Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Oljehamn AB

Sundsvall Logistikpark AB har som syfte att stärka infrastrukturen i sundsvallsregionen genom att verka för
en lokalisering av kombiterminal med kringliggande infrastruktur inom Tunadal-Korsta-Ortviken hamn- och
industriområde så att Sundsvalls kommun ytterligare
stärks som nationellt och internationellt logistikcenter
samt att Tunadalshamnen bevaras som allmän hamn.
Bolaget ska arbeta för en samordning av olika intressenters investeringar i området.

Sundsvall Oljehamn AB ska bidra till att stärka infrastrukturen i sundsvallsregionen genom att bedriva hamnverksamhet vid Vindskärsudde och Mokajen i Sundsvall.

Kommunalförbund

Sundsvall Vatten AB
Sundsvall Vatten AB har som syfte att äga, driva och utveckla de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
samt vara en aktiv huvudman för det allmänna vattenoch avloppsnätet inom Sundsvalls kommun.
Sundsvall Vatten AB ska utifrån ett långsiktigt
hållbart perspektiv och på affärsmässiga grunder förse
Sundsvalls kommun med rent vatten. Bolaget ska tillhandahålla, långsiktigt underhålla och investera i vatten- och avloppsförsörjning för befintlig och blivande
bebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmänna
anläggningen i Sundsvalls kommun.
Sundsvall Vatten AB äger till 80 % MittSverige
Vatten AB. Övriga delägare är Timrå kommun (18%)
och Nordanstig kommun (2%).

Räddningstjänstförbundet
Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner
som medlemmar. Ändamålet med förbundet är att hålla
en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänstorganisation som var och en av kommunerna ansvarar för enligt lag eller annan författning.
Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna medlemskommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor.
I förbundsordningen regleras hur stor andel av förbundets nettokostnader som respektive medlem ska
svara för under året.

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Processer

Fritid & Kultur
Kommunfullmäktiges
beslut

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Processer

Fritid & Kultur
Kommunfullmäktiges
beslut

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Processer

Fritid & Kultur
Kommunfullmäktiges
beslut

MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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Uppdaterad sammanställning över uppdrag ur ärendet
Revidering av år 2012 i fastställd Mål och resursplan 2012 - 2014
För samtliga uppdrag gäller:
ÐÐ Plan för genomförande och återrapportering under året ska ingå i ansvarig nämnds Mål och resursplan, och ingå i
kvitteringen av denna.
ÐÐ Avvikelser från sådan plan ska rapporteras i samband med delårsrapporteringen.
ÐÐ Samtliga uppdrag ska statusrapporteras i samband med delårsrapportering. Vid årets slut ska uppdrag som ej slutförts
lägesrapporteras. För specifikt fleråriga uppdrag ska i stället en årlig lägesrapport lämnas (se tabell nedan).

UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

1) Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen

SN

KS/SN

2) Investeringssatsning Socialnämnden

SN

SN

3) Matkvalitet

SN

KS/SN

4) Parboendegaranti

SN

KS/SN

5) Träffpunkterna

SN

SN

6) Höj stimulansbidraget för funktionshindrade

SN

SN

7) Fältverksamhet, förebyggande arbete

SN

SN

8) Trygghet

SN

KS

9) Samordnad organisation och resurser inom elevhälsovård och förebyggande
arbete för barn och unga (se även Utbildning)

BUN

BUN/SN

10) Samhällsplanering

KS

KS

11) Socialpsykiatri

SN

SN

12) Utöka familjecentralernas verksamhet

SN

SN

14) Trygghetsboende

SN

SN

15) Läkemedelsgenomgångar

SN

SN

16) Anhörigstöd

SN

SN

17) Hemrehabilitering

SN

SN

18) Nattbemanning på demensboende

SN

SN

19) Förvaltarenhet och förstärkning av socialnämndens budget

SN

SN

20) Förstärkning av överförmyndarnämndens budget

ÖFN

ÖFN

Vård och omsorg
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Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRP
Kultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

SN

Vissa medel omfördelas till nytt uppdrag, Lednings- och verksamhetsstöd 15.

SN

Investering

KS
KS

Investering

SN
SN

Start 2013

KS

Förebyggande: processledningsgruppen Fritid och Kultur

KS

Förebyggande: processledningsgruppen Fritid och Kultur
Se även uppdrag 3, Utbildning

KS
SN

Uppföljning av org förändring

SN

Avser samarb LT

SN

Äldreboendeplan

SN

Utvärdering med LT

SN

Se över inom ram

SN
SN

Anpassn till stramare föreskrifter

SN

Förvaltarenhet inrättas + stärkt utrymme SN. 11,1+ 40 mnkr

KS

Förstärkt budget för ÖFN

➜
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

1) Höjd och utvecklad skolpeng

BUN

BUN

2) Omställningsstöd till skolorganisationen

BUN

BUN

3) Samordnad organisation och resurser inom elevhälsovård och förebyggande
arbete för barn och unga (Se även Vård och omsorg)

BUN

BUN/SN

4) Öppna förskolor

BUN

BUN/SN

5a) Förstärkt fortbildning och löneutveckling för lärarna

BUN

BUN

5b) Förstärkt fortbildning och löneutveckling för lärarna

BUN

BUN

6a) Kulturskolan/Kom Tek

BUN

BUN

6b) Kulturskolan/KomTek

BUN

BUN

7) Rektorers pedagogiska uppdrag

BUN

BUN

8) Lektorstjänster inrättas och forskning uppmuntras

BUN

BUN

9) Kom Ut

BUN

BUN

10) Valfrihet i barnomsorgen

BUN

BUN

11) Framtid för landsbygdsskolorna

BUN

BUN

12) Fritt skolval

BUN

BUN

13) Stärkt arbete mot mobbning

BUN

BUN

14a) Höjd kvalitet inom förskolan

BUN

BUN

14b) Höjd kvalitet inom förskolan

BUN

BUN

15) Barngruppernas storlek i förskolan

BUN

BUN

16) Barnomsorg på obekväma arbetstider

BUN

BUN

17) Näringslivspraktik och College

BUN

BUN

18) Ge stödjande insatser tidigt

BUN

BUN

19) Skolmat av hög kvalitet

BUN

BUN

20) Förskola och skola för jämställdhet

BUN

BUN

21) Kvalitet i fritidshemmen

BUN

BUN

22) Pedagogisk omsorg - barnomsorgspeng

BUN

BUN

23) Förskola för treåringar

BUN

BUN

24) Gratis kulturbuss i hela kommunen

BUN

BUN

Utbildning
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Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRP
Kultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

BUN

Förstärkning av ram + utveckling

BUN

Medel för förändr gmf under mandatperiod omprövas inför MRP 2013-2016. 5,25 mnkr

BUN

Se även V&O 9

BUN

Öppnande av en andra öppen förskola senareläggs. 1 mnkr

BUN

Satsning på fortbildningspott skjuts fram. 2 mnkr

BUN

Prio lärarlöner i lönebudget 2011-2012

BUN

Översyn köer kulturskolan

BUN

Utökad budget fr 2013

BUN

Koppling till UTB 2

BUN

Koppling till UTB 2

BUN
BUN
BUN
BUN

Avser skolskjutsutredning

BUN
BUN

Avser fortbildning barnskötare. Koppling till UTB 5b

BUN

Avser jämställda personalgrupper

BUN
BUN
BUN
BUN
BUN

Obs årlig ökning med 5%

BUN

Koppling till UTB 5b (fortbildning)

BUN
BUN
BUN
BUN

Flyttat från Fritid och Kultur

➜
MRP 2012 med plan för 2013- 2014
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UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

1a) Sporthallsbadet/(Sporthallen)

KS

KS/KFN

1b) Sporthallsbadet/(Sporthallen)

KS

KS/KFN

2) Sundsvall Arena

KS

KS/KFN

3a) Norra berget/Kulturarvet

KS

KS/KFN

3b) Norra berget/Kulturarvet

KFN

KS/KFN

4) Domsaga, musikverksamhet för ungdomar

KFN

KFN

5) Höjda föreningsbidrag

KFN

KFN

6) Investeringstillägg maskinpark

KFN

KFN

7) Ungdomens hus

KFN

KFN

8a) Fria teatergrupper

KFN

KFN

8b) Fria teatergrupper

KFN

KFN

10) Utveckla scenkonsten

KFN

KFN

11) Lokala kulturcentra och kulturaktiviteter i kommunens ytterområden

KFN

KFN

12) Tillgängliggör våra rekreationsområden

KFN

KFN

13) Utveckla turismen längs Kustvägen

KFN

KFN

14a) Alkohol- och drogmissbruk

KS

KS

14b) Alkohol- och drogmissbruk

KS

KS

14c) Alkohol- och drogmissbruk

KS

KS

1) Generalplanepott

SBN

SBN

2) Bergsåkersbron

SBN

SBN

3) Logistikparken

KS

KS/SBN

4) Sundsvalls vardagsrum

SBN

SBN

5) Gång- och cykelvägar

SBN

SBN

6a) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)

SBN

SBN

6b) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)

KS

KS/SBN

6c) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)

KS

KS

Fritid och Kultur

Samhällsbyggnad
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Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRP
Kultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

KS

Investering badet

KS

Utredning Sporthallen

KS

Utökad budget

KS

Anslag 2012 kvar på 2011 års nivå. 3 mnkr

KFN

Drift/inriktning/utveckling

KFN
KFN

Planerad nivåhöjning först 2013. 0,5 mnkr

KFN

Investering

KFN

Utökad budget. Genomförs höst 2011

KFN

Utökning av budget skjuts fram. 0,5 mnkr

KFN

Scenkonstbolaget se över stöd

KFN

Koppling F&K 8b

KFN

Koppling SAM 6b

KFN
KFN
KS

Förebyggande arbete. Flyttat från Vård och Omsorg

KS

Stöd till anhöriga till missbrukare. Flyttat från Vård och Omsorg

KS

Ökat engangemang i ECAD. Flyttat från Vård och Omsorg

SBN

Investering, 2011-15

SBN

Investering, klar 2012

KS

Investering, påb före 2015

SBN

Investering, 2011-15

KS

Investering, 2011-15. SBK genomförare.

SBN

Investering, 2011-15. SBK genomförare.

KS

Årlig utvecklingspott

KS

Uppdatering landsbygdsprogrammet

➜
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UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

7a) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7b) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7c) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7d) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7e) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS/SBN

7f) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7g) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7h) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS

7i) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)

KS

KS/SBN

8a) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor

KS

KS/SN

8b) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor

KS

KS

8c) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor

KS

KS/SBN

9) Vägunderhåll

SBN

SBN

10a) Parkeringsinformation/skyltning

SBN

SBN

10b) Parkeringsinformation/skyltning

SBN

SBN

11) Utökade resurser till Stadsbyggnadsförvaltningen på grund av arbetsanhopning

SBN

SBN

12) Gratis Parkering, helger och efter 16.00

SBN

SBN

13) Vinterväghållning

SBN

SBN

14a) Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart byggande

KS

KS

15) Projekt Ostkustbanan

KS

KS

16) Resurser till Miljökontoret på grund av arbetsanhopning

MN

MN

17) Sammanhängande grönområden/biologisk mångfald

SBN*

SBN/MN

18) Vindkraft är bra för kommunen

SEAB

SEAB

19) Strandskyddet längs kusten

SBN

SBN

20) Belysningsstrategi landsbygd

SBN

SBN

21) Förändrad parkeringsorganisation

SBN

KS

22) Norra kajen

SBN

SBN

23) Klimatsmart byggande

KS

SBN

24) Hyresgaranti, enligt Statens Bostadskreditnämnd

KS

KS

25) Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd

KS

KS

98

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRPKultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

KS

Utreda färdigställande biogaskombinat

KS

Kommunens fordonspark andel med förnyelsebara drivmedel öka

KS

Ökad andel miljöbussar i kommande upphandling

KS

Samordna bilpark
Ansöka medlemskap "Kompassen" + pilot

KS

Mer aktivt Green Highway: infrastruktur elfordon. Investering.

KS

Arbeta för etablering biogasmack

KS

Främja utveckling lokalt producerad biogas

KS

Försöksverksamhet "nollutsläpp" stadskärnan

KS

Subv busskort pensionärer

KS

Se över familjerabatter, subv funktionsnedsatta, turtäthet, linjesystem

KS

Pendeltåg från kommundel

SBN

Planerad satsning halveras 2012. 3 mnkr

SBN

Skyltning, investering 2011-15

SBN

Pendlarparkeringar vid infarter

SBN

Planerad utökning av budget reduceras 2012. 0,5 mnkr

SBN

Utökad budget

SBN

Utökad budget

KS

*Ersätts av rev uppdrag N&A 15 och nytt uppdrag SAM 23

KS

Utökad budget

MN

Planerad utökning av budget reduceras 2012. 0,5 mnkr

SBN

Övergripande naturvårdsplan. Finansieras inom ramen för uppdrag SAM 4.

SEAB
SBN
SBN
KS

Omorganisation 2012-14. Ägardirektiv

SBN

Investering 2012-15

KS

Stimulera klimatsmart byggande. Planarbete

KS

Utredn koncernstaben + SBK mfl

KS

Utredning

➜
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UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

1) NAVI - Integrations- och etableringsinsatser

NAVI

NAVI

2a) Näringslivsutveckling

KS

KS

2b) Näringslivsutveckling

KS

KS

3) Varumärkesarbetet

KS

KS

6) Satsa på social ekonomi

NAVI

KS/NAVI

7) Förebyggande arbete - Tidiga insatser (FATI)

SN

KS

8) Utmanarrätt

KS

KS

9) Fram för lokalt och regionalt företagande

KS

KS

10) Stadsvisionen

SBN

KS/SBN

11a) Genomförande av konkurrensutsättningsprogram

KS

KS

11b) Genomförande av konkurrensutsättningsprogram

KS

KS

12) SFI

NAVI

NAVI

13) Satsning på Yrkesvux- och Yrkeshögskoleutbildningar

NAVI

NAVI

14) Feriejobb

NAVI

NAVI

15) SAMT-projektet

KS

KS

16) Inrätta företagshandläggare för bättre företagsservice

KS

**

17) Samlokalisering

NAVI

NAVI

18) Nyanlända /SFI

NAVI

NAVI

1) Politisk organisation/samordning

KS

KS

2) Ledarutvecklingsprogram (Se samhällsbyggnadsprocessen)

KS

KS

3) Särskilda satsningar på mellanchefsnivån

KS

KS

4) Initiativ från personal

KS

KS

5) Utbildning för nämndsledamöter i arbete med indikatorer för sin verksamhet

KS

KS

Näringsliv och arbete

4) Landsbygdsutveckling/ Kommundelslyftet (se Samhällsbyggnadsprocessen)
5) Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen
(se Vård- och omsorgsprocessen)

Lednings- och verksamhetsstöd

100

MRP 2012 med plan för 2013- 2014

Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRP
Kultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

NAVI

Utökad budget 2011-14. Se även N&A 12

KS

Rekr näringslivschef

KS

Utveckling näringslivsservice

KS

Ny benämning på uppdraget. Utökad budget 2011-14
Se SAM 6 a-c, även koppling F&K 11
Se V&O 1 samt LED/VHT 15

KS
KS

Förebyggande: processledningsgruppen Fritid och Kultur

KS

Start tidigast 2013. Se även LED/VHT 15.

KS
SBN

Stadsvisionens delar ingår i andra uppdrag: SAM 4, 5, 8, 10, 12, 17.

KS

Gmf konkurrensutsättningsprogram

KS

Utr:Vilka verksamheter ska konkurrensutsättas

NAVI

Utökad budget

NAVI

Planerad satsning reduceras 2012. 4 mnkr

NAVI

Utökad budget, samordningsfunktion vik

KS

Se även SAM 14. Revidering av tidigare uppdrag.

KS

**Flera nämnder. Handläggare utses på aktuella förvaltningar

NAVI

Utreda lokalbehov SFI + vuxenutb

NAVI

Utr + gmf flexiblare resurser SFI + vuxenutb + studie- och yrkesvägledn

KS

Utökad budget

KS

Chefsförsörjningsprogram. Utökad budget 2011, 2012.

KS

"Leda ledare", utökad budget 2012

KS
KS

Utb under mandatperioden

➜
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UPPDRAG ur MRP 2012

Ek ansvar

Åtg ansvar

6a) Jämställdhet

KS

KS

6b) Jämställdhet

KS

KS

7) Mänskliga rättigheter

KF

KF

8a) Demokratiutveckling

KF

KF

8b) Demokratiutveckling

KF

KF

8c) Demokratiutveckling

KF

KF

9) Arbetstidsförkortning

KS

KS

10) Beställarfunktion

SN

KS

11) Fastighetsunderhåll

KS

KS

12a) Automatisk datoravstängning

KS

KS

12b) Automatisk datoravstängning

KS

KS

13a) Energieffektiviseringar

KS

KS

13b) Energieffektiviseringar

KS

KS

14a) Återställning av besparingskrav SoT

KS

KS

14b) Återställning av besparingskrav SoT

KS

KS

15) Utveckling av valfrihet och mångfald

KS*

KS

16) Mer optimerad och effektiviserad lokalanvändning

KS

KS

17) Kundorientering, värdskap, bemötande och service

KS

KS

18) Utvecklad måltidshantering

KS

KS

19) Stopp för osund kommunal konkurrens

KS

KS

20a) Investeringsbudget

KS

KS

20b) Investeringsbudget

KS

KS

21) Upphandling

KS

KS
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Bilaga
till tjänsteskrivelsen Reviderad sammanställning över uppdrag
2012-2014
Processer
Fritidur&MRPKultur

Ansvar för rapport
tiil KS/KF

Kommentar (fet stil: senarelagda satsningar som kommer att behandlas inför
MRP 2013-2016. Kursiv stil: ekonomisk omfattning av senareläggningen)

KS

Statistik uppdelat på kön

KS

Utveckl vht ur jämställdhetsperspektiv

KF

Utr var ansvar bör ligga. Se även uppdrag LED/VHT 8.

KF

Utvärd av projekt medborgardialog. Se även uppdrag LED/VHT 7.

KF

Förslag hur öka valdeltagandet. Se även uppdrag LED/VHT 7.

KF

Utveckla KF:s arbetsformer. Se även uppdrag LED/VHT 7. Demokratiberedning inrättas ej 2012.

KS
KS

Se uppdragen V&O 1 samt LED/VHT 15

KS

Utökad budget 2013, 2014

KS

Översyn energisparåtgärder under mandatperioden

KS

Införa avstängn av datorer

KS

Gmf energieffektivisering hela koncernen. Gm ägardirektiv.

KS

Höjning av lånetak

KS

Reducerad återställning av resterande besparing, 2 mnkr

KS

Utreda hyressättning och underhåll av fastigheter, före MRP 2013-14

KS

* omf medel fr uppdrag V&O 1. Se även uppdrag V&O 1, LED/VHT 10.
Minskning av omställningspott. 1 mnkr

KS

Inrätta tjänst som fastighetsstrateg

KS

Påbörjat arbete ska fortsätta. Hela vht involveras. Kopplingar till uppdrag N&A 3, 16.

KS

Utredn

KS

Inventering + utökad uppsikt

KS

Långsiktig strategi för investeringsbudget

KS

Förslag på investeringsbudget hela kommunen, 2012-15 + mot 2021.

KS

Uppföljning avtalstrohet
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Förkortningsförklaring

Buf

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN

Barn- och utbildningsnämnden

F&K

Fritid och kultur

FATI

Förebyggande arbete och tidiga insatser

FAVI

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

K&F

Kultur & Fritid

KFN

Kultur- och fritidsnämnden

KS

Kommunstyrelsen

Kstab

Koncernstaben

LED

Ledningsstöd

Lmk

Lantmäterikontoret

LMN

Lantmäterinämnden

Mk

Miljökontoret

MN

Miljönämnden

MRP

Mål och resursplan

N&A

Näringslivs- och arbetesprocessen

NAVI

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

S

Samhällsbyggnad

SAM

Samhällsbyggnadsprocessen

Sbk

Stadsbyggnadskontoret

SBN

Stadsbyggnadsnämnden

SEAB

Sundsvall Energi AB

SN

Socialnämnden

Soc

Socialtjänsten

SoT

Service- och teknikförvaltningen

U

Utbildning

UTB

Utbildningsprocessen

V&O

Vård- och omsorgsprocessen

VHT

Verksamhetsstöd

Öfk

Överförmyndarkontoret

ÖFN

Överförmyndarnämnden
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Processer

Fritid & Kultur

MRP 2010 med plan för 2011- 2012
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