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Förord för livsmiljöbokslutet
2007-2010
Sundsvall blev 2010 utsedd till Årets friluftskommun. Det var ett resultat av ett långsiktigt och aktivt folkhälsoarbete med tydliga politiska prioriteringar. Sundsvalls kommunkoncern har under åren 2007 – 2010 tydligt flyttat fram sina positioner och inom
de flesta områden lagt en god grund för framtiden när det gäller miljö- och klimatfrågor, folkhälsa och livsmiljö. Under 2010 lyftes också jämställdhetsfrågor fram på ett
tydligare sätt.
Inom de områden där grunden är lagd finns också framtidens utmaningar. Kommunala fastigheter måste bli mer energieffektiva och utsläppen av koldioxid från kommunkoncernens fordon måste minska genom att kraftigt öka andelen elbilar och bilar
som drivs av biogas. Samtidigt måste fler människor fås att åka kollektivt genom ett
bra, relevant och pålitligt utbud av kollektivtrafik. Dessutom kan folkhälsan stärkas
genom att kombinera kollektivtrafik med förbättrade möjligheter att promenera eller
cykla.
I det framtida folkhälsoarbetet är det viktigt med en kraftig utökning av andelen
ekologisk mat inom skolan och äldreomsorgen. Det ger både hälsosam mat och bidrar
till en minskning av klimatpåverkan. För folkhälsans skull måste alla sundsvallsbor ha
möjlighet till en aktiv fritid. Särskilt barn och unga ska ha goda möjligheter att röra på
sig genom till exempel spontanidrottsplatser.
För att kunna anta dessa utmaningar krävs att Sundsvalls politiska ledning ser och
tar sitt ansvar genom tydliga strategier och prioritering av resurser. Tänk globalt, agera
lokalt är lika aktuellt nu som någonsin. Satsningar på Sundsvalls livsmiljö i sin helhet
gör livet bättre för oss Sundsvallsbor och ger även ett litet bidrag till en förbättrad livssituation för oss alla i världen.
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Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2010
Syftet med Sundsvalls Livsmiljöbokslut är att rapportera till kommunfullmäktige hur
arbetet för god livsmiljö i Sundsvall fortskrider. Miljökontoret har uppdraget att sammanställa och analysera arbetet för kommunkoncernen.
Livsmiljöboksluten ska sammanfatta och analysera de viktigaste insatserna i kommunens
arbete för hållbar utveckling. Livsmiljöbokslut 2010, som är Sundsvalls tjugonde livsmiljöbokslut, ska analysera vad som skett under hela mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktige har också beslutat att årets rapport utöver de stående uppdragen om arbetet för minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och bättre folkhälsa också ska analysera
en rad styrdokument för hållbar utveckling.
De styrdokument som ska följas upp i årets rapport är energi- och klimatstrategin,
folkhälsoarbetet, arbetet enligt Sundsvalls Agenda 21, avfallsplanen, miljömålsarbetet,
drogpolitiskt handlingsprogram, handikappolitiskt program och Barnkonventionen
samt några uppdrag med anknytning till dessa områden.
Agenda 21-arbetet följs inte upp separat. Sundsvalls Agenda 21 är en vägvisare för
olika områden som alla bidrar till en hållbar utveckling. Det innebär att uppföljningen
av livsmiljöfrågorna samtidigt blir en uppföljning av arbetet enligt Sundsvalls Agenda 21.
Livsmiljöbokslutet ska också belysa arbetet med jämställdhetsfrågor med inriktning mot trygghetsskapande arbete och hälsosam samhällsplanering. Ytterligare ett
uppdrag är att analysera uppdragen för energi- och klimatfrågor i mål- och resursplanarbetet. Förvaltningar och bolag har bistått i arbetet med underlag om hållbarhetsarbetet inom sina verksamhetsområden.
Sundsvalls Livsmiljöbarometer som finns tillgänglig på kommunens hemsida kompletterar Livsmiljöbokslutet med ytterligare mätetal och indikatorer.
Sundsvall har fått två fina utmärkelser under mandatperioden: 3:e miljöbästa
kommun 2009 och Årets friluftskommun 2010. Utmärkelserna är ett resultat av ett
långsiktigt arbete att vara stolta över. Sundsvall gör bra insatser för att kommunen ska
utvecklas hållbart.
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Livsmiljö Sundsvall
Lokala regeringsförklaringen
Den lokala regeringsförklaringen presenterar den politiska viljeinriktningen för mandatperioden, kännetecknen var trygghet, god livsmiljö och en hållbar utveckling.
Målet är en långsiktigt hållbar utveckling ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
perspektiv, Sundsvalls lokala Agenda 21 ska vara styrande i kommunens arbete.

Metod
Förvaltningar och bolag har fått frågor om sina verksamheter utifrån de områden som
ska följas upp. Dessa uppgifter har kompletterats med övrig kunskap och kännedom
om kommunens arbete. Folkhälsoarbetet har bearbetats utifrån att förvaltningar och
bolag har fått möjlighet att beskriva vad de under mandatperioden särskilt vill framhålla av sitt arbete inom ramen för folkhälsa. Arbetet redovisas under respektive prioriterat arbetsområde inom folkhälsa. Styrdokumenten för folkhälsa har bearbetats
på samma sätt. Förvaltningar och bolag har besvarat frågor kring hur dokumenten
fungerar som styrmedel och vägledning. Detta redovisas separat i ett eget avsnitt.
Utöver detta har förvaltningar och bolag besvarat frågor om arbetet med jämställdhet. Förvaltningar och bolag har fått olika frågor beroende på verksamhet. Övergripande arbete med jämställdhet finns återgivet i avsnittet om folkhälsoarbete. Jämställdhet i samhällsplaneringen återges i avsnittet om god bebyggd miljö.
Kommunens energi- och klimatarbete har analyserats utifrån kommunfullmäktiges mål- och resursplan för åren 2007 till 2010 samt årsredovisningarna för åren 2007
till 2009. Analysen ska belysa vilket utrymme och genomslag frågorna har fått i den
nya ledningsmodellen som lanserats under den senaste mandatperioden. Vilken plats
har energi och klimatfrågorna i visioner, processmål, indikatorer och uppdrag?

Flera steg i rätt riktning
Det har varit inspirerande att analysera materialet från förvaltningar och bolag. Det
finns en större medvetenhet om hållbarhetsfrågor kopplad till verksamheternas uppdrag, men även till stödfunktioner som exempelvis energiförbrukning och transporter. En medvetenhet som har blivit starkare under mandatperioden.
Hållbarhetsrosen som är ett verktyg för att bedöma detaljplaners hållbarhet, har
utvecklats och används alltmer. År 2010 användes rosen för samtliga detaljplaner.
Utifrån folkhälsosynpunkt är ett av de viktigaste resultaten under mandatperioden att
folkhälsa börjat sätta avtryck i kommunens nya styrdokument, mål- och resursplanen.
Få förvaltningar och bolag anser att styrdokumenten inom folkhälsa styr och vägleder deras verksamhet. Svaren visar att mycket av styrdokumentens innehåll utförs
ändå inom förvaltningars och bolags kärnverksamheter. Det är glädjande att så mycket förebyggande arbete sker ute i kommunens verksamheter. Men samverkan och
kommunikation utåt till sundsvallsborna kan förbättras.
Under mandatperioden var klimatförändringarna i fokus för förvaltningar och bolag.
Energi- och klimatstrategins mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 30 %
är uppfyllt. Men det behövs tuffare mål för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Under 2010 startade kommunen ett arbete med en hållbar tillväxtstrategi
och det pågår ett arbete med en energi- och klimatstrategi för kommunens fastigheter
och transporter.
Hållbarhetsfrågor ska vara integrerade och en självklar del i hur verksamheterna
utför sina uppdrag. Det är viktigt att alla är med och bidrar för att utvecklingen ska
bli hållbar. Alla som arbetar inom kommunen, kan utföra uppdragen på ett mer eller
mindre hållbart sätt.
LIVSMILJÖBOKSLUT 2010
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Folkhälsoarbetet i Sundsvall
Vi kallar det folkhälsa
För kommunen är hälsans roll i samhällsutvecklingen en strategisk framtidsfråga. En
utmaning är att minska gapet mellan det man vet och det man gör. Det övergripande
målet för folkhälsoarbete är en god hälsa på lika villkor för alla i befolkningen.
Med god hälsa ökar vår livskvalitet och förmåga att hantera motgångar i livet. Genom att öka kunskaper, skapa hälsofrämjande miljöer och bidra till ett samhällsklimat
som betonar respekt och tolerans, kan kommunen skapa stödjande miljöer för hälsa.

Fem prioriterade arbetsområden
I mars 2008 beslutades i samordningsutskottet, SU, att folkhälsoarbetet skulle inrikta
sig på fem områden. Ett förnyat beslut i SU i januari 2010 betyder att folkhälsoarbetet
till och med år 2011 fortsätter att fokusera på dessa fem prioriterade arbetsområden:
•
Alkohol- och drogförebyggande arbete
•
Fysisk aktivitet
•
Goda matvanor
•
Trygga och goda uppväxtvillkor
•
Hälsofrämjande samhällsplanering

Alkohol- och drogförebyggande arbete
Inom skolan är alkohol- och drogförebyggande arbete ett återkommande inslag. Fritidsgårdarnas personal ingår i de lokala BRÅ-grupperna och fritidsgårdspersonalen får
årligen uppdatering av polisen och socialtjänsten. Flera förvaltningar och bolags svar
vittnar om ett gott arbetsgivaransvar när det gäller alkohol- och droger.

Tydliga föräldrar minskar ungdomars alkoholbruk
Föräldrar har en restriktiv syn på ungdomsdrickande då deras barn är mycket unga
men tenderar att bli mer tillåtande i takt med att barnen kommer upp i tonåren.
Örebro Preventionsprogram (ÖPP) går ut på att uppmuntra föräldrar till att bibehålla
en restriktiv syn på ungdomsdrickande. Utvärderingar visar att tidig alkoholdebut,
berusningsdrickande och andra normbrott, förebyggs.
ÖPP innebär att föräldrar får information kring ungdomsdrickande på föräldramöten. Tillsammans får de diskutera och komma överens om gemensamma regler.
Under 2009 anordnades två metodutbildningar i ÖPP. Totalt utbildades 38 skolanställda från 77 % av 6-9-skolorna i kommunen.

Insatser för skolledare
I samtal med rektorer, har det framkommit önskemål om långsiktighet, handledning
och samordning samt möjlighet att välja bland ett fåtal beprövade metoder utifrån
varje skolas behov. Utöver de utbildningar som anordnades inom ramen för projektet
förebyggande skolor deltog några rektorer i universitetskursen Förebyggandets konst
vid Örebro Universitet. Utbildningen var på 7,5 högskolepoäng. Syftet var att ytterligare stärka och uppmuntra det förebyggande arbetet i Sundvalls skolor.

LIVSMILJÖBOKSLUT 2010
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Kampanjarbete
TÄNK OM är en nationell antilangningskampanj som pågått i Sundsvall under 2010.
Syftet är att förmedla kunskap till föräldrar kring tonåringar och alkohol inför Valborg och skolavslutningen samt andra tillfällen då vi vet att många tonåringar dricker
alkohol. Vikten av att sätta tydliga gränser kring alkohol betonas. Under november
och december 2010 har antilangningskampanjen medverkat i reklamfilm inför alla
filmer på biografen.

Fysisk aktivitet

Andel normalviktiga Sundsvallsflickor
från förskoleklass till gymnasium

Arbetet mot övervikt och fetma bland barn och unga inriktar sig på att främja fysisk
aktivitet och goda matvanor. Ökad utomhusvistelse stimulerar fysisk aktivitet. Trenden går tyvärr mot ökad inomhusvistelse. Kultur- och fritidsförvaltningens utbud av
upplevelser för en aktiv fritid är väldigt viktiga.
Genom föreningsbidragen har kommunen möjlighet att styra fördelningen av bidrag för en jämlikare hälsa. Både vuxna och barn behöver stöd och uppmuntran för
att orientera sig om olika aktiviteter och prova på. Ett bra exempel är att förskolorna
har mycket verksamhet och aktiviteter utomhus.
Sedan några år tillbaka arrangerar kommunen årligen en cykeldag på torget. Syftet
är att locka fler att cykla mer i vardagen.
Sundsvall har ett brett och varierat utbud av frilufts- och motionsaktiviteter. I vår
kommun har 97 procent av invånarna mindre än 200 meter till en grönyta. Vi arbetar
strategiskt för att sundsvallsborna ska få större möjligheter till friluftsliv. Därför blev
vi 2010 utnämnda till Sveriges friluftskommun.
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Idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter ger ökad livsglädje och medverkar till att vi håller oss friska hela livet. Ett utvecklat utbud, för alla åldrar, är goda investeringar för en
förbättrad folkhälsa. Sundsvall erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som friluftsliv,
idrott, kultur och museum. Men aktiviteter och insatser i bostadsområden är väldigt
viktiga, till exempel fritidsgårdar, spontanidrottsplatser, bibliotek och samarbetsprojekt som Back to basics.

Datakälla: Enkät för hälsosamtal i Sundsvall

Hälsans stig

Andel normalviktiga Sundsvallspojkar

Byggarbeten längst Selångersån har medfört att delar av stigen är avstängd. Dessutom
behöver stigens dragning arbetas om på grund av tillgänglighetsproblem med för stark
lutning och svårighet med snöröjning. När arbetet med kajen är avslutat behöver
stigen lanseras på nytt.
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Studier visar att många människor med utländsk bakgrund inte är ute i den svenska
naturen. Detta av flera orsaker; dåliga erfarenheter från hemlandet som krig och våld,
rädsla för farliga djur eller okunskap om vad man får och inte får göra. Miljökontoret
och FAVI (förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) har under perioden 2008-2010 drivit projektet ”Närnatur för invandrare” som delfinansierats
med hjälp av lokala naturvårdspengar (LONA-bidrag). Syftet med projektet var att inspirera fler att vistas i naturen och berätta om möjligheterna med allemansrätten. 350
elever som läst svenska för invandrare (SFI) deltog i projektet under 2008-2009. Under
2010 genomfördes flera aktiviteter i närheten av olika bostadsområden, bland annat
fick deltagarna prova på att åka skidor och pimpla. Totalt har projektet nått över 1000
personer.
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Datakälla: Enkät för hälsosamtal i Sundsvall
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Erfarenheter från projektet visar att det finns ett stort behov för den här typen av
aktiviteter. Projektet har lett till ytterligare vinster utöver projektets syfte genom att
deltagarna har fått:
- Större delaktighet och förståelse för det svenska samhället.
- Lärt sig svenska språket i nya miljöer.
- Förbättrad hälsa genom spontan rörelse och aktivitet.
- Uppleva naturens läkande kraft.
Vinsterna med projektet är många och berör flera verksamheter och myndigheter. Vi
har därför under 2010 samlat olika aktörer för att jobba tillsammans, så att natur och
friluftsliv blir en naturlig del i våra nya svenskars introduktion till det svenska samhället. Två träffar har hållits under 2010 och fler planeras under 2011.

Goda matvanor
En majoritet av skolorna i Sundsvall serverar två olika rätter per dag samt en salladsbuffé. Västermalms gymnasium har genomfört en större renovering av matsalen och
skapat en bättre och trevligare matmiljö. Flera skolor har med små medel förbättrat
matsalarna för att skapa mer inbjudande och lugna miljöer. Genom att förskolan och
skolan serverar god och nyttig mat, mår och presterar eleverna bättre.
För att förhindra den ökande konsumtionen av läsk och godis, har skolorna slutat
sälja läsk och godis. Detta enligt de riktlinjer som kommunen har antagit.
Kombinationen goda matvanor och fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa. Intresset för
hälsosamma, miljösmarta och goda matvanor, behöver stärkas ytterligare i alla åldrar.

Klimatsmart mat
Inom Sundsvalls kommun har ett koncept för hälsosamma och miljövänliga matvanor introducerats. Konceptet heter S.M.A.R.T och står för S =Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma kalorier", A= Andelen ekologiskt ökar, R= Rätt kött
och grönsaker, T = Transportsnålt.

BROMS
Bosvedjeskolan i Sundsvall arbetar utifrån Bra rörelse och mat i skolan, BROMS.
Arbetet drivs av landstinget. Syftet är att från de tidiga barnaåren lyfta hälsa och förebygga övervikt och fetma. Varje skola bestämmer själv vilka förbättringar inom mat
och motion som skolan vill göra. Det handlar om att bygga vanor som blir en livsstil
i högre ålder, till exempel genom att skapa lugna måltidsmiljöer och skolgårdar som
lockar till lek.

LIVSMILJÖBOKSLUT 2010
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Trygga och goda uppväxtvillkor
Dansundervisning för eleverna närmare varandra
Danskulturprojektet som startade 2007 arrangerar danskvällar för högstadie- och
gymnasieungdomar. Tidigt såg initiativtagarna till projektet behov av att öka ungdomarnas danskunskaper. Med hjälp av folkhälsomedel kunde skolorna erbjudas mer
dansundervisning. Under 2009 deltog 690 elever i dansundervisningen och under
2010 var antalet 1500.
Dansen ger ökat självförtroende hos flickor och pojkar och får dem att känna
respekt för varandra. Eleverna får ett verktyg för att umgås i fler alkoholfria miljöer.
På detta sätt motverkas mobbing och tidigt alkoholbruk. Utvärderingarna av dansundervisningen i skolorna visar på god effekt och att det varit uppskattat av eleverna.
Dansundervisning har fortsatt under 2011.

Elevhälsan
Skolsköterskorna har varje år hälsosamtal med eleverna i förskoleklass, årskurs fyra
och sju i grundskolan och årskurs ett på gymnasiet. Samtalet handlar om elevens trivsel, fysisk aktivitet, matvanor, eventuellt alkohol-, tobaks- och narkotikabruk. Även
frågor om mobbing och kränkande behandling ingår. Hälsosamtalet är ett viktigt verktyg för att få en bild av situationen på skolan. Alla skolsköterskor har gått utbildning i
motiverande samtal, MI, för att kunna ge stöd, vägledning och motivera till goda val.
Även pedagoger på Sundsvalls gymnasium har utbildats i motiverande samtal.

Bilden beskuen

Barnfattigdomsindex - Andel (%)
barn totalt som finns i ekonomiskt
utsatta hushåll
%
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Projektet Förebyggande skolor, fokuserade efter dialog med rektorerna, på två metoder: Social och Emotionell Träning (SET) och Örebro Preventionsprogram (ÖPP).
De syftar till att stärka föräldrars och pedagogers förmåga att skapa en tydlig och trygg
miljö och samtidigt förmedla värme och uppmuntran till barnen.

Trivsel förbättrar skolprestationer och förebygger riskbeteenden
2005

2006

2007 2008

Sundsvall, barn med utländsk bakgrund
Sundsvall Totalt
Sundsvall, barn med svensk bakgrund

Andelen barn med svensk bakgrund i
Sundsvall är betydligt fler än barn med
utländsk bakgrund.

Andel

Andel behöriga till gymnasiet 2009
98
92
90
88
86
84
82
80
78

Kvinnor Män Kvinnor Män
88,9
87,5
Riket
Länet

Kvinnor Män
86,2
Sundsvall
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SET är en metod som stärker elevernas samspelsförmåga och främjar en vänlig stämning i skolan. Att medvetet arbeta med ett positivt förhållningssätt, som man gör i
SET, stärker både elever och personal och klimatet blir lugnare på skolan.
SET är en metod som några skolor i Sundsvall arbetat med under flera år. Under
hösten 2009 fick rektorer från målgruppen förskola till skolår 6 information om SET
och intresset var stort. I dialog med rektorer beslutades att satsa på en handledarutbildning i metoden. Under våren 2010 deltog 42 skolanställda i en sju dagar lång
utbildning för att bli handledare i SET. De nyutbildade handledarna var nöjda. Under
hösten samma år blommade en nationell debatt upp kring SET. Det vetenskapliga
stödet för metoden ifrågasattes. Samtidigt planerade skolverket att utvärdera SET och
sju andra metoder. Kommunen valde att inte fortsätta att arbeta för SET fram till dess
att resultatet var klart.
Barn och utbildningsnämnden och verksamhetscheferna på grundskolan har börjat ett arbete med att ta fram en modell till stöd för skolorna för att motverka mobbing, trakasserier och kränkande behandling.

Folkhälsa Sundsvall
Familjeverkstan stärker föräldrarollen
Föräldrastöd i form av Familjeverkstan har pågått i samarbete med studieförbunden
ABF, Bilda och NBV. 25 studiecirklar har genomförts under 2008-2010. Resultatet
visar att föräldrar är nöjda, långt över förväntan. De känner sig säkrare i sin föräldraroll och har utvecklat relationen med sina barn.
Familjeverkstans studiecirkel lär föräldrarna att förbättra kommunikationen, förebygga konflikter och fokusera på positiv uppmärksamhet. Familjeverkstan är ett
fruktbart exempel på samarbete med externa aktörer.

Hälso- och miljöcertifiering
Inom kommunens förskolor och skolor arbetar alla barn och ungdomar på olika sätt
med miljöfrågor och klimatpåverkan med stöd av läroplaner och kursplaner. Många
följer sin handlingsplan för Agenda 21 och många förskolor är miljöcertifierade och
några har hälso- och miljöcertifieringen grön flagg. Förskolans uppdrag innebär att
förskolan ska medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och
miljö.
Arbetet med att öka antalet certifierade förskolor och skolor har bedrivits under
mandatperioden. Antalet certifierade skolor och förskolor har ökat från 6 till 13. Hälso- och miljöcertifiering är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling, och hur våra livsval påverkar oss och miljön. Certifieringsarbetet lyfter frågor som energi, kretslopp,
hållbar konsumtion, friskvård, tolerans och jämställdhet med syfte att även stärka
barnens förmåga till lärande. Kyrkskolan var den första certifierade skolan i Sundsvall, 2009. De arbetar utifrån temat livsstil och hälsa med kamratskap, bra matvanor,
vandrande skolbuss, ökad förståelse för naturen och minskad stress.

Följande Skolor och förskolor är grönflaggcertifierade. Päronlunda förskola
har även cerifieringen skola för hållbar
utveckling.

FATI

Grönflaggcertifierade

Under 2009 började den gemensamma satsningen Förebyggande Arbete
Tidiga Insatser (FATI). Socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration samlar sina resurser för förebyggande arbete. FATI ska stödja insatser som
riktar sig till barn och ungdomar. Föreningar och andra aktörer kan söka bidrag.

skolor och förskolor

Bidrag för folkhälsoarbete
Inom ramen för folkhälsoarbetets prioriterade arbetsområden har ansökningar granskats. Det är i första hand bidrag till skolor och organisationer som sökt medel för
hälsofrämjande och drogförebyggande insatser. Under mandatperioden har 12 bidrag
fått drygt 280 000 kronor. Sju av dessa bidrag är till skolor. Folkhälsoarbetets kärna
är att arbeta för en jämt fördelad hälsa. När det kommer till att fördela bidrag finns
kriterier för bidragsgivningen fastställda, dessa reglerar inte hur det sker utifrån ett
jämlikhetsperspektiv. Genom att bevilja bidrag till skolor kommer bidraget många till
del och det blir en naturlig fördelning mellan flickor och pojkar.

Solrosens fsk
Sörängsbackens fsk
Lucksta fsk
Alens skola ny
Bosvedjans fsk
Fäbogränd fsk
Kyrkskolan
Lillskogens fsk
Matfors grundsärskola
Päronlunda fsk (även skola för hållbarbar
utveckling)
Rönnbackens fsk
Skogsbackens fsk ny
Solens montessori fsk

KRAV-certifierade förskolor
Solrosen fsk
Sörängsbacken fsk
Lucksta fsk
Humlans fsk ny
Karlavagnen fsk
Kovland fsk
Polstjärnan fsk
Robäcken fsk
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Ungas delaktighet och inflytande
Det är viktigt att ungdomar upplever att de har möjlighet till inflytande och att de är
en del av samhället. Under hösten 2008 startades Sundsvalls Ungdomsråd som drivs
helt av ungdomar. Rådet ska fungera som en länk mellan ungdomar, tjänstemän och
politiker. De driver även egna frågor. Sedan 2010 är ungdomsrådet en egen förening.
Fram till våren 2010 fanns ett ungdomsombud som har arbetat kommunövergripande. Hon har arbetat för att öka ungdomars intresse för samhällsengagemang,
inflytande och internationellt ungdomsutbyte. Ungdomsombudet har hjälpt till med
att söka bidrag för olika aktiviteter. Sundsvalls gymnasiums FN-dag med temat hållbar utveckling, projektarbeten vid Sundsvalls gymnasium och internationella ungdomsutbyten är exempel på aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer från
halvårsskiftet 2011 att ha två stycken ungdomssamordnare anställda för att arbeta
med ungdomars möjligheter att påverka.
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Inför valet 2010 uppmanade kommunen unga att gå och rösta, det skedde bland
annat med hjälp av affischer där kända lokala ungdomar framförde budskapet.
Den 24 november 2010 genomfördes ett rådslag på 15 platser i kommunen. På rådslaget fick ungdomar möjlighet att berätta vad som var bra i deras närområde och vad
som behöver förbättras vad gäller fritiden. Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten 2009 en enkät till alla ungdomar i åk 8 samt åk 2 i gymnasiet där
man har fått svara på frågor om sin livssituation i Sundsvall. Resultatet av enkäten
presenterades i februari 2011.

Trygghet
Trygghetsarbetet angår alla och bedrivs på alla nivåer. En samhällsplanering och aktiviteter som stärker det sociala kittet stärker även upplevelsen av trygghet.
Kommunens trygghetsskapande arbete är en utveckling av det brottsförebyggande
arbetet. Kommunen ska på en övergripande nivå intensifiera arbetet både på det sociala området och i den fysiska miljön. Kommunstyrelsen beslutade i november 2009
att trygghetsarbetet skulle samordnas inom folkhälsoarbetet. Under 2009 och 2010
har totalt fyra stormöten ordnats för olika aktörer som polisen, ideella föreningar,
fastighetsföretag och representanter från de lokala BRÅ-grupperna. Ett nätverk har
etablerats, en vision har formulerats och det finns en plan med insatser och fördelat ansvar. Under 2010 arbetade miljökontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen fram ett förslag till organisation för det trygghetsskapande arbetet.

Strategi för folkhälsa
Ett uppdrag i mål- och resursplanen har varit att ta fram en strategi för förbättrad
hälsa. Strategin har behandlats i samordningsutskottet 2010. Strategin drar upp riktlinjer för hur folkhälsoarbetet genom samarbete i övergripande arbetsgrupper, ska
föras in i mål- och resursplanen.

Folkhälsorådet
Folkhälsorådet består av ledamöter från flera olika myndigheter och organisationer,
flera utanför kommunkoncernen. Rådet ska bevaka och medverka till utvecklingen av
folkhälsoarbetet och verka för informationsutbyte mellan intressenter. Folkhälsorådet
håller fyra möten per år. Mötena baseras ofta på teman utifrån de prioriterade folkhälsoområdena för att ledamöterna ska få kunskap och bredd om varandras verksamheter. Fullmäktige har beslutat vilka uppgifter folkhälsorådet har, de sammanfaller i flera
fall med arbetsuppgifterna för folkhälsosamordnaren.

Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet håller årligen fem möten. Handikapprådet består av ledamöter från handikappföreningarna i Sundsvall och politiker från kommunen. Det som
diskuterats mest i rådet under mandatperioden är framförallt kommunens tillgänglighetsarbete. Andra frågor är ledsagning, förändringsarbete inom kollektivtrafiken och
E-verktyget för samordning av kommunens arbete med tillgänglighet.
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Kommunala handikapprådet har under mandatperioden försökt stödja och driva kommunens tillgänglighetsarbete. Handikapprådet träffas fem gånger per år, det
är därför svårt att ta upp ärenden som behöver snabba svar. Idag finns en så kallad
byggranskningsgrupp som består av utvalda personer från handikappföreningarna.
Kommunens kontakt med gruppen varierar och beror mycket på det aktuella arbetets
handläggare. Ett slumpvis samarbete minskar snarare än ökar känslan av delaktighet
bland handikapprörelsen och handikapprådet.
Enkelt avhjälpa hinder i lokaler och på allmänna platser skulle vara åtgärdade före utgången av år 2010. Kommunrevisionen granskade under mandatperioden hur kommunen
uppfyller de nationella krav som ställs på tillgänglighet för funktionshindrade. Revisionen
ställde sig kritiska till bristen av samordning och att ingen handlingsplan har fastställts.
Service- och teknikförvaltningen har sedan dess tagit fram en handlingsplan för tillgänglighetsarbete.

Styrdokument för god folkhälsa
För kommunens arbete finns flera dokument som ska styra eller vägleda våra verksamheter. Tre av dessa styrdokument reglerar folkhälsoarbetet:
• Handlingsprogram mot alkohol, narkotika, tobak och andra droger - Bruksanvisning för förebyggande arbete i sundsvall (Drogpolitiska handlingsprogrammet).
• Barnkonventionen .
• Handikappolitiskt program.
Politiken har beställt att dessa ska följas upp en gång per mandatperiod och att det ska
ske i livsmiljöbokslutet.
Förvaltningar och bolag har fått frågor
• utifrån hur programmen fungerat som styrmedel och vägledning.
• hur och i vilken omfattning man har genomfört programmens föreslagna åtgärder.
• hur barnperspektivet säkerställs i verksamheterna.

Redogörelse för dokumenten i korthet
Handlingsprogram mot alkohol, narkotika, tobak och andra droger - Bruksanvisning för
förebyggande arbete i Sundsvall.
Programmet arbetades fram i samråd med ett stort antal myndigheter, organisationer och andra aktörer under åren 2004-2005. Programmet anger inom vilka områden
som insatser behövs. Utifrån områdena föreslår programmet konkreta steg och åtgärder för olika aktörer och arenor. Något konkret ansvar för åtgärderna finns inte, utan
det är förslag på vad olika aktörer kan göra.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonvention antogs 1989. För de länder
som har anslutit sig är det ett rättsligt bindande internationellt avtal och länderna ska
göra sitt yttersta för att barns rättigheter respekteras. År 2002 beslutade Sundsvalls
kommun att FN:s barnkonvention ska gälla i kommunen och att barnperspektivet
ska beaktas i alla beslut som rör barn. I den nationella strategin för att förverkliga
barnkonventionen framgår att kommuner bör inrätta system för att följa hur barnets
bästa beaktas i det kommunala arbetet.
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Handikappolitiska programmet
Det handikappolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 1999. Programmet uttrycker den politiska ambitionen och viljan för att alla i Sundsvall ska få
lika delaktighet, jämlikhet och deltagande oavsett funktionshinder eller ej. Programmet utgår från 14 områden där det finns brister i jämlikhet och delaktighet. I programmet kopplas åtgärder till dessa 14 bristområden. Kommunernas förvaltningar
och bolag har ett utpekat ansvar att utföra aktiviteter och åtgärder för att eliminera
bristerna.

Fungerar dokumenten som styrmedel och vägledning?
Förvaltningar och bolag svarar inte direkt på de frågor som ställs. De beskriver sina
verksamheter som syftar till att på olika sätt uppmärksamma, aktivera, synliggöra
målgruppen, till exempel barn och unga. Flera av de åtgärder som programmet föreslår genomförs i kommunens verksamheter. Det beror på att aktiviteterna är en del i
flera förvaltningars kärnverksamhet. Dessa åtgärder kan man läsa mer om i kapitlet
om folkhälsa och kommunens prioriterade områden och under god bebyggd miljö.
I kommunen anordnas en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar. Inom
ungdomsverksamheterna utgår man från barns- och ungas behov i enlighet med barnkonventionen.

Hur säkerställs barnperspektivet i kommunens verksamheter?
För att säkerställa barnperspektivet arbetar socialtjänstens individ- och familjeomsorg
med dokumentationssystemet Barns behov i centrum, BBIC, där barnets rätt kan
följas upp och säkerställas. Kultur- och fritidsförvaltningen säkrar barnperspektivet
genom årliga uppföljningar och redovisningar av verksamheten. Många av skolans
styrdokument såsom skollagen och likabehandlingsplaner sammanfaller i många delar
med barnkonventionen.

Hur jobbar kommunen med jämställdhet?
Åren 2006- 2008 genomförde kommunen utbildningsinsatser inom området mångfald och jämställdhet. Bland annat erbjöds flera seminarier och utbildningar i ickediskriminerande arbetsplatsklimat och mångfaldsorienterad rekrytering.
Olika projekt har gjort jämställdhetsanalyser bland annat i projektet Lika Värda,
ett förbättringsarbete för likvärdig och jämställd service i Sundsvalls kommun.
Värdegrundsarbetet är viktigt för att bemötandet ska bli jämställt. Ett sätt att få
kunskap om de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors livsvillkor är att använda könsuppdelad statistik. Flera förvaltningar och bolag har under senare år börjat
ta fram könsuppdelad statistik och kan därmed göra förbättrade analyser, men på
flera håll saknas könsuppdelad statistik. Några brukarundersökningar har analyserat
jämställdhetsperspektivet. Jämställdhetsaspekten finns generellt inte med i kvalitetsredovisningar. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om jämställdhetsintegrering
av vissa föreningsstöd och tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys i ärenden.
Inom skolan arbetar man med jämställdhet men det återstår mycket arbete. Man
efterlyser utbildning som sätter fokus på de egna förhållningssätten och om hur kön
skapas.
Kommunens förvaltningar har nästan enbart haft utbildningsinsatser för deltagare
inom de projekt som drivits för att öka jämställdheten. Inom hälften av förvaltningarna och bolagen har det inte genomförts några utbildningsinsatser inom jämställdhetsområdet under mandatperioden. Från personalen finns önskemål om åtgärder
och utbildning som sätter fokus på de egna förhållningssätten.
LIVSMILJÖBOKSLUT 2010
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Analys - Folkhälsoarbetet i Sundsvall
Folkhälsofrågorna spänner över hela samhällsstrukturen, därför behöver de genomsyra
hela kommunens arbete. En utmaning är att bedriva folkhälsoarbetets olika delområden
gemensamt men från olika håll i koncernen. Hälsofrämjande och förebyggande arbete
är ett komplicerat arbetsområde eftersom det vetenskapliga stödet för dessa aktiviteter
skiftar över tid. De nationella myndigheter som ska stödja arbetet på lokal nivå är inte
alltid överens om vilket arbetssätt som är bra. Då blir det besvärligt att agera och bygga
systematik och struktur i det lokala arbetet. En framgångsfaktor är en god samverkan
internt och med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Genom att känna till
varandras verksamheter, utveckla rollerna och samverka över förvaltningsgränserna kan
folkhälsoarbetet växlas upp.Ytterligare en utmaning är att vidmakthålla och överföra de
insatser som visat sig effektiva och efterfrågade till ordinarie verksamheter.
Under den senare delen av mandatperioden har folkhälsoarbetet kommit en bit
på väg att bli tydligare i mål- och resursplanarbetet. Det behövs fortsatt arbete med
drivande mål och indikatorer med syfte att få in frågorna ytterligare i vardagsarbetet!
Kommunen är på väg men inte framme. Folkhälsoarbetet är allas ansvar och det sker
dagligen ute i kommunens ordinarie verksamheter. och det glädjande att det sker så
mycket främjande och förebyggande verksamheter och aktiviteter runt om i organisationen.
Inom Sundsvalls kommun finns en medvetenhet och ett intresse för att arbeta med
främjande och förebyggande arbete, det vittnar alla goda svar från förvaltningar och
bolag om. Mycket av kommunens arbete sker inom området trygga och goda uppväxtvillkor, det ligger i kommunens kärnverksamhet att jobba för detta. Tyvärr finns det
grupper i samhället som inte tar del av de insatser som görs eller av det utbud som
finns. Förutom fysisk ohälsa skapar denna inaktivitet utanförskap som lätt blir destruktiv.
Att på fritiden delta i olika slags aktiviteter såsom motion och kultur har stor betydelse
för hälsan och individens sociala förmåga. Tillsammans måste vi bli ännu bättre på att nå
och aktivera de som inte deltar idag.

Folkhälsorådet
Sammansättningen av ledamöter i folkhälsorådet gör det svårt att utifrån folkhälsorådets arbete utföra de insatser som fullmäktige beslutat. Många av de uppgifter som
folkhälsorådet ska utföra är sådant som normalt återfinns inom folkhälsosamordnarens
arbetsområde. Former för hur rådet ska bidra till ytterligare utveckling av folkhälsoarbetet är en viktig utmaning. Utifrån rådets sammansättning ses svårigheter att arbeta på
det sätt som fullmäktige beslutat. En utvärdering av rådets arbete pågår.
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Kommunala handikapprådet
Kommunen som organisation behöver bli tydligare med hur man vill arbeta med handikappfrågorna. Kommunen har arbetat utifrån att varje förvaltning själv bär kunskapen.
Om kommunen ska fortsätta att arbeta. På det sättet behöver man kommunicera det
tydligare. Internt behöver kommunen förbättra samarbetet för att uppnå samordningsvinster vid genomförandet av olika projekt och arbeten. Trycket från handikapporganisationerna är att arbeta mer centralt med en tjänsteman som arbetar med hela kommunkoncernen.
Rådets roll behöver tydliggöras för att skapa samsyn och undvika missförstånd.

Styrdokument för god folkhälsa
Det är få som uppger att de aktuella dokumenten är styrande eller vägledande för
verksamheterna. Det handikappolitiska programmet sträcker sig längre än lagkraven
och programmet betraktas då av vissa förvaltningar mer som en vision. Arbete i enlighet med dokumenten sker men inte på det systematiska sätt som är önskvärt. Genom
att känna till vad andra verksamheter gör och att samarbete kan synergieffekter uppnåg.
Mycket av det som regleras och föreslås i styrdokumenten ingår i många förvaltningars
kärnuppdrag. Verksamheterna kan behöva stöd från styrdokumenten. Det som behövs
är någon form av handlingsplan som talar om hur och av vem. Kommunen har en utmaning i att rensa bland alla styrdokument. Det är komplicerat att ha en mängd dokument
som ligger utanför mål- och resursplanen när kommunens arbete mer och mer inriktas
på att styras utifrån denna. Många av dokumenten är dessutom gamla.
Att analysera konsekvenserna inför beslut är självklart inom flera områden, men
inte alls lika självklart när det gäller barn. Det finns en önskan om tydligare styrmedel,
riktlinjer och målsättningar gällande barnperspektivet från verksamheter i kommunen.

Jämställdhet
I mål- och resursplanen 2011-2012 finns tydligt skrivna kännetecken och uppdrag avseende jämställdhet. De politiska målen nämns inte av förvaltningar och bolag. En orsak
kan vara att den politiska visionen och målen som finns om jämställdhet inte brutits ned
till konkreta nämndsmål under mandatperioden. För att kunna göra jämställdhetsanalys
på förvaltningsnivå måste det finnas tydliga mål att mäta resultatet mot. Sammantaget
beskrivs flera goda konkreta åtgärder för ökad jämställdhet i verksamheten. De beskrivs
oftast i ett sammanhang för att förbättra servicen och ihop med andra aspekter som
trygghet och tillgänglighet. En förklaring till att så få har könsuppdelad statistik idag kan
vara att det först under senare år ställts krav på detta. Glädjande är att det i mål- och
resursplanen 2011 anges att förvaltningarna ska ta fram sådana underlag. Kunskap om
jämställdhet i samhället är viktig för förståelsen av den kommunala verksamhetens ansvar
för att stödja en god och socialt hållbar livsmiljö. En slutsats man kan dra är att det behövs
mer utbildning.
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God bebyggd miljö för ett
levande och hållbart Sundsvall
Hållbar samhällsplanering är ett uppdrag i Sundsvalls Energi- och klimatstrategi, i miljömålet God bebyggd miljö och ett av de prioriterade områdena för folkhälsoarbetet. I den lokala regeringsförklaringen är samhällsplaneringen en av de viktigaste frågorna och
ett omfattande arbete har gjorts under mandatperioden. Hållbar utveckling handlar om att de tre perspektiven, social hållbarhet,
ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet ska samverka.

Hälsofrämjande samhällsplanering
Samhällsplaneringen är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en god
folkhälsa och motverka faktorer som skapar en ojämlik hälsoutveckling. Det handlar om att planera för gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tillgänglighet till parker,
natur, service, affärer och idrottsanläggningar. Behoven för barn, äldre och funktionshindrade är viktiga att ta hänsyn till.
Stor del av vardagen tillbringar sundsvallsborna i närmiljön och att det finns olika
former av service, natur och aktiviteter är viktigt.
Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret samarbetar i detalj- och översiktsplanering samt bygglov för att bostadsområden ska vara säkra och trygga. Tillgång till
attraktiv närnatur och grönområden främjar hälsa, fysisk aktivitet och goda levnadsvanor i alla åldrar. Glädjande är att fler och fler spontanidrottsplatser växer fram.
Mötesplatser och grönområden bidrar till rörelse som främjar både fysisk aktivitet
och trygghet. Till hjälp i planeringen finns bland annat hållbarhetsrosen som fungerar
som ett verktyg för att granska planer ur ett hälsofrämjande perspektiv.
Kommunen arbetar med att öka tillgängligheten och fastighetsägare ska ta bort
hinder till och inom olika lokaler. Kommunens service- och teknikförvaltning inventerar den fysiska miljön och åtgärdar brister, i första hand enkelt avhjälpta hinder.
Inom förskola - och skola är tillgängligheten varierande. När den enskilda skolan ställs
inför att ta emot en elev med särskilda behov brukar de kunna lösa den akuta frågan.
Även gatumiljö, parker, lekplatser och inomhusmiljön i kommunens fastigheter inventeras. Förutom skolor är Kulturmagasinets lokaler tillgänglighetsinventerade. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas i redan befintliga miljöer. Vid om- och nybyggnationer
sker en mer omfattande tillgänglighetsanpassning.
Det handikappolitiska programmet har varit vägledande i ett kompetensutvecklingsprogram 2010 inom förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Trygg och jämställd samhällsplanering
Trygghet är viktigt för såväl folkhälsa som för jämställdhet. Samhället påverkar människors liv och sociala relationer. Samhällets utformning och de människor som bor
där har stor betydelse för känslan av trygghet och gemenskap. Ett tryggt och bra boende för alla, en säker miljö att leva i, naturliga mötesplatser över generationsgränser
och att segregation bekämpas är viktiga livsvillkor för en god hälsa i befolkningen.
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Jämställd planering handlar om insikten att män och kvinnor upplever och agerar
olika i förhållande till upplevda risker och hot i utomhusmiljön. Den som är rädd
för ett överfall i en gångtunnel kanske väljer en mer riskfylld passage över gatan eller
järnvägen. Om samhällsplaneringen ska ge alla invånare samma skydd mot olyckor
måste man ta hänsyn till upplevda risker och hot och så långt möjligt undanröja dessa.
Problem med upplevd otrygghet och rädsla finns i de flesta fall i befintliga områden
och miljöer. I nya områdena går det att göra rätt från början genom att bevaka trygghetsaspekterna i ett tidigt skede.
I bygglagstiftningen är barnsäkerhetskraven till stor del uppfyllda men kan ha brister, speciellt i miljonprogramsområdena. Vid om- och nybyggnad uppfylls dagens
krav om barnsäkerhet. Årligen utförs funktions- och säkerhetskontroller av lekplatser
och lekutrustning avseende skötsel och underhåll.
Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna är viktiga i planeringen av nytt resecentrum.
Ett annat konkret exempel där trygghets- och jämställdhetsfrågor lyfts fram är bussgatan under motorvägen i Birsta. Den är upplyst på ett bra sätt.
Förvaltningar bidrar till jämställd och likvärdig service bland annat genom att
trygghet identifieras tidigt i planeringsprocesser, jämställdhetsperspektivet beaktas i
yttranden i planärenden och bygglovsprövningar. Även projektet ”Ett tryggt och säkert övre Nacksta” har varit ett bidrag till service med jämställdhetsperspektiv.

Hur arbetar man med trygghet i bostadsområden?
Stadsbyggnadskontoret har genomfört flera trygghetsvandringar. Metoden är bra om
vandringen görs tidigt i planeringsprocessen och att det finns investeringsmedel för
åtgärder.
2010 genomfördes en hastighetsöversyn i Sundsvalls kommun. Tydligaste förändringarna blir de nya hastighetsgränserna 40 och 60 km/tim på huvudvägnätet, samt
30 km/tim på bostadsgator. En smal gatusektion ger lägre hastighet, gång- och cykelväg och struktur på parkeringarna ger en bra trafiklösning. Detta har gjorts på Affärsgatan i Kvissleby där en upprustning har skett framför Nivrenaskolan.
Mitthem har ett övergripande mål om ett tryggt och säkert boende. Bolaget beviljades 650 000 kronor i bidrag från Boverket för att arbeta med fysiska åtgärder
för att öka tryggheten bland kvinnor i övre Nacksta. Mitthem har även arbetat med
trygghetsbesiktningar, efter ett koncept framtaget av Mitthem, polisen, det lokala
brottsförebyggande rådet och Pensionärernas riksorganisation. Syftet med trygghetsbesiktningarna är att öka den upplevda tryggheten i områdena.
Runt om i kommunen finns 14 lokala BRÅ-grupper. Grupperna består av representanter från skolan, fritidsgården, polisen, kyrkan, områdets fastighetsförvaltare,
föreningar och näringsliv. BRÅ-grupperna har efterfrågat och kommer att få mer riktlinjer för sitt arbete.

Trygg med belysning
Förbättrad belysning och säkrare trafik för gång- och cykeltrafikanterna har varit i fokus under mandatperioden och kommunen antog en belysningsstrategi 2008. Arbetet
för säkerhet och belysning har inriktats mot speciellt utsatta ställen och synpunkter
från medborgarna har beaktats. Framför allt har gång- och cykelvägar, gångtunnlar,
övergångsställen, parker och parkeringar prioriterats. Under 2010 har belysning satts
upp på gång- och cykelvägar i Haga och Klockarberget. Förstärkt belysning har monterats vid övergångsställen och övergångar på Alnö och i Granlo. Belysningen i två
parker på Södermalm har förstärkts.
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När kommuninvånarnas utomhusaktiviteter av olika slag ökar så bidrar det till att
fler personer är i rörelse i samhället vilket skapar trygghet.
I samband med upprustningen på affärsgatan i Kvissleby har en särskild övergångsställsbelysning och mittrefug införts vilket ger en bra trafiksäkerhetseffekt. I samråd
med flera skolor kommer denna typ av lösning ersätta andra trafiklösningar under
2011.

Barnens säkra skolvägar
I varje rektors uppdrag ingår att hålla sig informerad om hur elevernas skolväg ser ut
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Detta tas på stort allvar och med jämna mellanrum
aktualiseras sådana frågor på enskilda skolor.
2010 förbättrades gång- och cykelvägnätet i anslutning till skolor ytterligare. Nya
gång- och cykelvägar och så kallade timglashållplatser, har anlagts längs Sveavägen,
Gränsgatan, Granmodalsgatan och Vikingavägen. På gång och cykelvägarna till Vibackeskolan har belysningen förbättrats. Trafiksituation kring Kulturskolan på Floragatan ska förbättras.
Det är viktigt att involvera de lokala skolråden i arbetet. Skönsmons skola, Södermalms skola, Gångvikens skola, Ankarsviks skola och Österro skola har haft trafikmöten.
På några skolor har man arbetat med ”gående skolbussar” där föräldrar följer barnen till skolan. Men det har fallit eftersom det krävs engagerade föräldrar som har
tid att följa barnen till skolan. Skolorna har inte resurser att genomföra detta utan
medverkan från föräldrarna.
Ett stort problem vid skolorna är lämningssituationen på morgonen. På de flesta
låg och mellanstadieskolor börjar alla skolbarn samma tid. Skolorna ligger mitt i bostadsområden och allt fler föräldrar kör sina barn till skolan. De sista 50 meterna av skolvägen är ofta de svåraste. 2010 har riktad parkeringsövervakning av polis och parkeringsvakter utförts vid Hagaskolan, St Olofsskolan, och Södermalmsskolan för att
förbättra situationen.
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Miljöanpassad samhällsplanering
Indikator för hållbar planering
En indikator i mål- och resursplanen är andelen hållbara planer. Hållbarhetsrosen är
en viktig hjälp för att bedöma om en plan eller åtgärd är hållbar, den har utvecklats
och börjat användas allt mer under mandatperioden. Under 2010 användes hållbarhetsrosen på samtliga detaljplaner och 86 % av antagna planer under 2010 var godtagbara ur hållbarhetssynpunkt.
Inför kommande översiktsplanering har en metod utvecklats för att via geografiska
informationssystem använda hållbarhetsrosens kriterier för att värdera olika områdens
förutsättningar för exploatering. Kommunen har fått ett värdefullt verktyg som kan
användas och utvecklas för att samhällsplaneringen ska bli hållbar.

Översiktsplaner

Andel hållbara planer som antagits
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Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ny
kommunövergripande översiktsplan för Sundsvall samt vilka strategier som ska ingå
i arbetet. Planen ska även omfatta jämställdhet. Flera fördjupade översiktsplaner och
tillägg till översiktsplanen har under mandatperioden tagits fram.
Den antagna kustplanen är ett underlag till översiktsplanen och innehåller riktlinjer för bevarande och exploatering. Den kan användas för att bedöma strandskyddsärenden och nybyggnationer. En plan för vindkraftutbyggnad som ska vägleda till vilka
områden som vindkraften bör lokaliseras är på samråd våren 2011.
Den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken vann laga kraft i
april 2010.
Sundsvall Energi planerar att bygga om befintligt oljeeldat kraftvärmeverk för att
kunna ersätta oljan med förnybara och klimatneutrala biobränslen. Man vill också
bygga en anläggning för produktion av biobaserad fordonsgas. Inom området planeras också en kombiterminal som öppnar möjligheter för att i framtiden transportera
bränsle till och från Korstaverket med tåg och båt.
Arbete med fördjupad översiktsplan för Alnö pågår och VA-utbyggnaden kommer
att ge en godtagbar avloppslösning. Norrlands största projekt för vatten och avlopp,
omfattar östra och södra Alnö samt Lubban/Galtström - området. Cirka 1700 befintliga fastigheter får en säker dricksvattenförsörjning och en miljömässigt förbättrad
avloppsrening. Utbyggnaden innebär att boendet kan utvecklas samt att nya byggrätter kan beviljas inom områdena. Det är samtidigt en utmaning för kommunen att
utveckla dessa nya bostäder så att de kan nås med hållbara transportsätt.
Det pågår arbete med fördjupad översiktsplan för Birsta samt för resecentrum och
järnvägen genom centrum.
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Stadsvision Sundsvall
Sundsvalls stadsvision togs fram 2005. Syftet med visionen är att skapa ett grönt och
attraktivt centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt. För en ökad medborgardialog arrangerade museet och stadsbyggnadskontoret en utställning med seminarier vintern
2009-2010. Arbete med färdigställande av Selångersåns norra sida med bland annat
en caféö pågår.
Ett av Stadsvisionens förslag var omvandla av Norra kajen till ett verkligt attraktivt bostadsområde med höga miljö- och klimatambitioner. Fullmäktige antog den
fördjupade översiktsplanen för området i januari 2010 och arbetet med detaljplaner
fortsätter.

Landskap och kulturmiljö
Hänsyn ska tas till kulturmiljöer såsom byggnader, kulturhistorisk värdefulla miljöer, fornlämningar och andra kulturmiljövärden för bevarande av vårt gemensamma
kulturarv. Kulturmiljöinventering för hela kommunen gjordes 1999. Arbete med
riksintresset Sundsvalls Stenstad pågår och väntas slutförd under första halvåret 2011.
Arbete för detaljplan för Spikarnas fiskeläge pågår.
Norra berget är ett viktigt område för vårt kulturarv. Arbetet för att utveckla det
till ett natur- och kulturreservat har under mandatperioden utretts och lyfts fram.
Kulturvärden lyfts också i planeringssammanhang och rådgivning sker till hembygdsföreningar för bevarande av våra kulturvärden.
Sundsvalls kommun äger och förvaltar ett flertal fastigheter som ingår i kulturarvet. Ett av objekten, Gudmundstjärn är byggnadsminnesförklarat. Detta ställer höga
krav vid underhåll eftersom alla åtgärder är tillståndspliktiga.
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Natur och biologisk mångfald
I arbetet med nya planer betonas bostadsnära aktivitetsanläggningar och lättillgängliga strövområden i skog och mark, något som är av stor betydelse för folkhälsan.
Flera lokala naturvårdsprojekt har bidragit till att öka kunskaperna om naturens
olika värden: biologisk mångfald, naturen som kraftkälla, klassrum, friluftsliv, närrekreation och integration. Bland annat har fyra nya naturreservat bildats under mandatperioden, Sillmansåsen, Sönnasjöbergen, Salen och Navararån.

Lokala kretsloppslösningar
Lokala kretsloppslösningar efterfrågas regelmässigt för att medverka till minskad energianvändning, ge lägre klimatpåverkan och för att minska projektens miljöpåverkan.
Låg energiförbrukning, återvinning och dagvattenhantering kan öka investeringskostnaden men bidra till låga driftskostnader. Boverkets krav är den lägsta nivån för en
byggnation och kommunen kan inte ställa högre formella krav. Goda exempel för
nybyggnation med högre ambitioner är bostäderna vid Norra Kajen och Anders Nyqvists planerade flerbostadshus i Kvissleby.
Kretsloppslösningar som används är lokalt omhändertagande av dagvatten vid
större hårdgjorda ytor och parkeringar. Rekos system för sophantering, källsortering
och återvinning av matavfall tillhandahålls för alla kommunens fastigheter. Insamling
av matavfall från hushållen byggs ut och 43 % av erbjudna hushåll har valt att sortera
ut sitt matavfall. Anslutna områden hittills är Alnö, Matfors, Stöde och Njurunda.
Målsättningen är att 2012 ska 65 % av hushållen ha valt att sortera matavfall.
Kommunen har svårt att få till lokala kretsloppslösningar utöver vad som är brukligt. Försök har gjorts genom åren men de har efter några år lagts vilande eller byggts
bort. Ett exempel är Vallens skola som har haft ett urinseparerande system till toaletterna, men då ingen bonde av olika skäl haft möjlighet att använda sig av den
näringen, har systemet byggts om och toaletterna konverterats till konventionella.
Skolans växthus, odlingar och jordkällare används mycket lite eftersom eldsjälarna
bytt arbetsplats. Det är tydligt att såväl ledning med kunskaper i ämnet som eldsjälar
som driver på behövs för att utvecklingen ska fortsätta.

Trafik och kommunikationer
Resecentrum och järnväg genom Sundsvall
Järnvägen genom centrum med ett nytt resecentrum är en viktig fråga för Sundsvall
och den regionala utvecklingen. Det finns ett planförslag med ett centralt resecentrum, en station vid universitetet och en nedgrävd järnväg. Arbetet med att ta fram
en samrådshandling pågår. Arbetet samspelar med kommunens, Trafikverkets, Jernhusens och Länstrafikens gemensamma arbete för resecentrum i Sundsvall. Beslut om
samråd för den fördjupade översiktsplanen beräknas ske i början av 2011.
Projektets genomförande påverkas av andra aktörer. I den nationella infrastrukturplaneringen har staten lagt 190 miljoner kr till åtgärder för järnvägen, men först
2019. Effekterna av statens framflyttade investeringsbudget innebär att det blir svårt
att genomföra ett nytt resecentrum till år 2015 som fullmäktige beslutat och projektet
kommer att bli försenat.
För att åstadkomma en statlig finansiering av en nedsänkt järnväg genom Sundsvall
behövs fortsätt påverkan inom bland annat projekt Ostkustbanan/Botniska korridoren.
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Fördubblat kollektivtrafikresande i Sundsvall
Det pågår ett projekt för att fördubbla antalet resande med kollektivtrafiken till år
2015. Under 2010 har resandet ökat med 23 % jämfört med 2007. I samarbete
med Uppsala och Karlstads kommuner deltar Sundsvall i ett pilotprojekt inriktat på
kollektivtrafiken i kommunernas planering. Målet är att ge förutsättningar för en
attraktiv kollektivtrafik och hur kommunerna kan arbeta för att kollektivtrafiken ska
bli norm i samhällsplaneringen. Länsprojektet ”Bästa resan” har givit erfarenheter och
rekommendationer för optimal samhällsplanering utifrån utbyggnad av Botniabanan.
Hur ska buss, tåg, pendlarparkeringar, hållplatser planeras för att det ska vara lätt att
göra rätt för individen? Resultaten förs vidare i projekten Green Highway, Resecentrum och Tid för tåg.

Klimatanpassa Sundsvall
Projektet Klimatanpassa Sundsvall har förbättrat kunskaper om vad vårt förändrade
klimat medför när det gäller byggande, planering, krisberedskap, miljö och hälsa.
Projektet ska ligga till grund för en klimatanpassad samhällsplanering men också lyfta
upp våra möjligheter i ett förändrat klimat. Projektet har fått medfinansiering från
regionala strukturfonden (EU) med 3,3 miljoner kronor och pågår till juni 2011.
De viktigaste erfarenheterna kan sammanfattas:
• Medelnederbörden ökar med ca 100 mm, mest nederbörd under höst och vinter.
• Riskerna för intensiv nederbörd ökar, vilket ställer nya krav på avledning av dagvatten.
• Riskerna för naturolyckor som torka, skogsbränder, skyfall, översvämningar,
snöoväder och skred ökar.
• Förhöjd vattentemperatur påverkar kvaliteten i våra vattentäkter.
• Växtsäsongen blir ca 2 veckor längre och snötäcket ligger en halv till en månad
kortare tid jämfört med perioden 1961-1990.
• Luftfuktigheten ökar sommartid och ger ökad risk för mögel i krypgrunder.
• Trots landhöjning måste stigande havsnivåer beaktas.
Projektet har också rett ut ansvarsförhållanden för dagvatten, kommunens roll vid
höga flöden och risk för översvämningar i Selångersån samt bedömt risker för ras och skred.
För att kunna följa utvecklingen av höga flöden i Selångersån har ett system för att mäta nivåerna installerats och det finns förslag till åtgärder för att begränsa skadorna vid höga flöden.
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Målet Giftfri miljö innebär att exponeringen av särskilt farliga ämnen till 2020 ska
vara nära noll. Förorenade områden ska vara undersökta och vid behov åtgärdade och
all fisk i Sveriges hav och sjöar ska vara tjänlig som människoföda.
Målet är svårt att nå och det krävs ett målmedvetet arbete. Rådgivning och tillsyn
för att minska de skadliga kemiska ämnena och sanering av förorenade områden är
viktiga delar i arbetet. Kommunen driver sju statligt finansierade undersöknings- och
saneringsprojekt, däribland Svartvik och Essvik-Nyhamn. Avfallsplanen föreskriver
att gamla industritippar och kommunala tippar som finns i kommunen ska undersökas och åtgärdas.
Industriernas utsläpp under tidigare decennier har förorenat mark- och vattenområden i kommunen och medfört att halterna av miljögiftet dioxin i fisk är höga.
Livsmedelsverket föreslår att det EU-undantag som Sverige har för konsumtion av fisk
(strömming och vildfångad lax) slopas.
Marken i delar av Skönsmon har påverkats av aluminiumsmältverket som har
släppt ut betydande mängder PAH (polyaromatiska kolväten) till luft. Idag har luftutsläppen av PAH i princip upphört. Men kunskapen är begränsad om hur riskbilden
ser ut och vilka åtgärder som kan göras. Därför måste kommunen och företagen arbeta
aktivt med problematiken.
Förekomst av markföroreningar undersöks i princip alltid inför nyexploatering,
men problemet är omfattande. Kommunen har därför låtit miljökonsulten Enveco
AB göra en samhällsekonomisk studie av problematiken med förorenade områden.
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En samhällsekonomisk analys av konsekvenser och möjligheter av ett bredare arbete med förorenade områden
Sammanfattning av en studie av Enveco Miljöekonomi AB
I en kommun som Sundsvall spelar förorenade områden en stor roll för markutnyttjande och för fortsatt samhällsutveckling.
Att omvandla gammal förorenad industrimark, till en ny och mer attraktiv markanvändning kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter för en kommun. Samtidigt sparar man orörd natur. Genom att frigöra centralt belägna områden kan det
lokala näringslivet utvecklas och nya bostadsområden skapas. Det i sin tur kan leda
till inflyttning, nya arbetstillfällen och en förbättrad kommunal ekonomi. En sådan
process kan förstärka sig själv. En lokal miljö som stimulerar ett framgångsrikt entreprenörskap leder ofta till en överföring av kunskap, vilket i sin tur gör den lokala
miljön ännu mer attraktiv för andra entreprenörer.
För både exploatörer och kommunen är det viktigt att undvika obehagliga överraskningar som en markförorening innebär. För en kommun tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer och exploatörer ger detta motiv att driva ett brett, systematiskt och därmed förebyggande arbete med förorenade områden. Detta innebär
att kartlägga var föroreningar finns i kommunen, och att föroreningarna vid behov
åtgärdas på ett lämpligt sätt. Det innebär också att man genom tydlighet och kommunikation bygger förtroende och tillit gentemot exploatörer, verksamhetsutövare,
allmänhet och andra aktörer.
För Sundsvalls kommun skulle ett sådant arbete betyda en ambitionshöjning. Idag
dominerar det händelsestyrda arbetet och det kommer att kvarstå, men skulle inte
längre ske på bekostnad av det planerade och egeninitierade arbetet.
Genom att arbeta med förorenade områden på ett brett och systematiskt sätt kommer flera positiva och negativa konsekvenser att uppstå till följd av den förändring
som detta arbete innebär, i jämförelse med dagens arbete. De negativa konsekvenser
som kan uppstå är ökade kostnader och resurser. Dessa konsekvenser är förhållandevis
kortsiktiga. Det ska vägas mot de lång- och kortsiktigt positiva konsekvenserna av att
ökad kunskap bidrar till att öka potentialen och intresset för att exploatera förorenade
områden. Det utgör i sin tur ett viktigt steg mot de goda samhällsekonomiska effekter
som nämndes ovan.
Att förbättra möjligheter till rekreation för kommunens invånare, genom att t ex
göra strandområden tillgängliga, kan vara ett led i att skapa en mer attraktiv kommun. Andra centrala positiva konsekvenser är minskningen av miljö- och hälsorisker
som följer tack vare den höjda ambitionsnivån. Ett mycket viktigt skäl att redan nu
höja ambitionen med att åtgärda områden med stor risk för människors hälsa eller
miljön är att spridningen och exponeringen av föroreningarna kan förväntas öka i
framtiden. Det som en följd av fler skred, kraftigare erosion och andra effekter av
klimatförändringar. Ett brett, systematiskt och proaktivt arbetssätt med förorenade
områden kan spela en stor roll för markutnyttjande och för fortsatt samhällsutveckling i Sundsvalls kommun.
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Analys - God bebyggd miljö
Hållbar fysisk samhällsplanering
Hälsofrämjande samhällsplanering berör flera förvaltningar och bolag. Sundsvall har under lång tid planerat för biltrafik med utspridd bebyggelse och storskalig handel. Under
den senaste mandatperioden har mycket skett som kan leda Sundsvall mot en mer
levande och hållbar stad.
Analysinstrumentet Hållbarhetsrosen, som är en hjälp för att bedöma hållbarheten
i planer, används nu i planarbetet. Detta analysinstrument ger insikt i planeringsarbetet
och medverkar till förståelse för de avvägningar som görs. Översiktsplanens syfte är att
skapa en översiktig bild över var och hur bebyggelse ska få ske så att staden utvecklas.
Under mandatperioden har arbetet med översiktsplaner blivit mer omfattande och aktivt, något som kommer att underlätta kommande planeringsarbete. Att utveckla hållbarhetsrosen även för översiktsplanering så att kriterierna kan användas för värdering
av olika områdens förutsättningar för exploatering ur ett hållbarhetsperspektiv är viktigt.
Gång-, cykel- och kollektivtrafiken har fått bättre förutsättningar under de senaste
åren, något som är av stor vikt för folkhälso- och klimatarbetet. Utmärkelsen Årets Friluftskommun 2010 har satt närheten till grönska och rekreation på agendan. Planering
för grönska och hänsyn till kulturmiljön är faktorer som den lokala regeringsförklaringen
har lyft fram som viktiga för Sundsvalls utveckling och är något som såväl stadsvisionen
som naturvårdsarbetet lyfter fram.
För god framtida driftsekonomi och för att minska miljö- och klimatproblem, är lokala
kretsloppslösningar viktiga. I Sundsvall finns få goda exempel på kretsloppsteknik och de
som finns har fått liten spridning inom kommunen. Däremot är de efterfrågade utomlands.
Problematiskt är den eftersatta infrastrukturen för framför allt järnvägen. Detta gör
att sundsvallsbornas arbetsmarknadsområde inte motsvarar behovet för att stödja en
god tillväxt. Långa pendlingsresor som måste ske med bil ger såväl ökad klimatpåverkan
som är ett hinder för ett jämställt familjeliv.

Tillgänglighet
Arbetet och förståelsen för trygghet i samhällsplaneringen har ökat under mandatperioden och flera viktiga åtgärder är genomförda. Flera förvaltningar och bolag uppfyller
dock ännu inte de lagkrav om tillgänglighet som ska administreras av förvaltningen. Det
har även varit svårt att hitta modeller som fungerar för alla typer av funktionshinder.
Trots en lag om att enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda till utgången av 2010 är
målet inte nått. Men arbetet har tagit fart och är på gång. Några förvaltningar beskriver
att de behöver kompetenshöjning när det gäller funktionshinder. Kommunen kan arrangera utbildningar och berörda tjänstemän kan samverka med intresserade.
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Jämställd planering
Jämställdhetsperspektivet omfattar livsvillkor för alla, kvinnor och män, flickor och pojkar
och de olika förutsättningar de har. För att förändra och skapa förutsättningar för en god
hälsa för alla, måste jämställdhetsperspektivet lyftas fram i planeringen och eventuella
skillnader mellan könen analyseras. I mål- och resursplanen 2011-2012 finns kännetecken och uppdrag avseende jämställdhet.
Svaren till Livsmiljöbokslutet visar att det finns en god vilja bland berörda förvaltningar och bolag och att förvaltningar och bolag generellt har kommit en bit på väg.
Kunskaperna förefaller generellt vara för små. En början kan vara att ta fram könsuppdelad statistik och därefter göra konsekvensanalyser inom nämndernas ansvarsområden.
Svaren från berörda förvaltningar visar en medvetenhet om vikten av att arbeta med
jämställdhetsperspektiv i den dagliga kommunala verksamheten. Men det behövs tydliga
politiska mål och en återkommande uppföljning av resultat.

Trygghetsskapande samhällsplanering
Arbetet och förståelsen för trygghet i samhällsplaneringen har ökat under mandatperioden och flera viktiga åtgärder har genomförts. Belysningsstrategin har betonat behovet
av lägre energiförbrukning men på ett sådant sätt att tryggheten bevaras. Hastigheterna
på stadsgatorna har sänkts.
Skolorna arbetar aktivt för att skolvägarna ska vara säkra och för att grundlägga goda
rutiner för barnens sätt att ta sig till skolan. Arbetet sker tillsammans med föräldrarna
som kan påverka mycket. Barn som går till skolan eller tar bussen skapar goda vanor för
sina framtida vardagsresor och blir ambassadörer för miljövänligt resande. Den avgjort
största risken för barnen är utanför skolan på morgonen då stressade föräldrar kommer
med bil för att lämna sina barn. Det är därför angeläget med diskussion inom varje skola
och klass om barnens skolvägar och hur de kan förbättras så att barnen kan känna sig
säkra och trivas med att promenera till skolan.

Klimatanpassning
Arbetet för att klimatanpassa Sundsvall inför riklig nederbörd och stigande havsnivåer i
framtiden, ger kommunen en god beredskap. Men det behövs ett aktivt arbete för att
minska vår klimatpåverkan genom energisnåla hus, att bygga staden inåt, att värna de
gröna ytorna och att planera utifrån barnens behov. Planeringen av Norra kajen är ett
gott exempel men ytterligare kretsloppsanpassad och energisnål bebyggelse behövs för
att minska framtida kostnadsökningar för drift. En planering som tydligt har långsiktighet
som mål gör också staden attraktivare.
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Hållbar utveckling brukar delas in i tre perspektiv, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. I det här avsnittet granskas klimatoch energifrågor och hur verksamheterna styrs för att minska påverkan ur ett ekologiskt perspektiv. Kommunens utveckling har analyserats utifrån några uppdrag i mål- och resursplanen som har delats ut till förvaltningar och bolag under mandatperioden. För att få
information om det utvecklingsarbete som inte täcks in med Mål- och resursplanens uppdrag har frågor ställts till förvaltningarna.
I kommunens lokala regeringsförklaring 2007 – 2010 och Sundsvalls Energi- och
klimatstrategi sätter man klimatfrågan i fokus. Några exempel är en avvecklingsplan
för användningen av fossila bränslen, ökad användning av förnyelsebara energikällor
inom energi och transporter och att ny användning ska baseras på förnyelsebara energikällor. Att kunna resa och kommunicera utan fossila drivmedel är nödvändigt för
att klara klimatutmaningarna kommunen har framför sig.
Sammanfattning, resultat: Några resultat från mandatperioden att lyfta fram:
• Ungefär 30 % av MRP-uppdragen syftar till att minska kommunens energianvändning och klimatbelastning.
• Målen i energi- och klimatstrategin om att minska våra klimatpåverkande utsläpp med 30 % till år 2010 jämfört med år 2000 har uppnåtts.
• Utsläppen av fossil koldioxid från fjärrvärmen har minskat med 40%.
• Kretsloppsanpassat och energieffektivt byggande har stimulerats.
• Värmeförbrukningen i kommunens lokaler har minskat 2,6 %.
• Antalet hälso- och miljöcertifierade verksamheter har ökat från 6 st till 13.
• Antalet KRAV-certifierade verksamheter har ökat från 3 st till 8.
• Andelen ekologisk mat har ökat från 2,6 % till 11,4 % under mandatperioden.
• Arbetet med en hållbar tillväxtstrategi med sikte på 2021 har påbörjats, där ingår
en förstudie för ett fossilfritt Sundsvall.
• Arbete pågår för att fram en energieffektiviseringsstrategi för kommunens fastigheter och transporter.
• Pilotanläggningen för produktion av flytande biogas togs i drift.
Energi, transporter och mat har identifierats som kommunkoncernens mest betydande miljöaspekter. Det är frågor som till stor del är förknippade med intern service
och viktiga för att utföra verksamheternas uppdrag.
Under mandatperioden har en ny affärsmodell börjat utvecklas för att hantera köp
och sälj av interna tjänster. Exempel på tjänster är lokaler, IT, måltider, städning,
upphandling och arkiv.
De tjänster och varor som erbjuds ska leda till att politikernas mål och krav på kvalitetsnivåer kan nås. Kunden, beställaren kan ställa krav men bara inom vissa gränser.

Förnyelsebar energi och fjärrvärme

Sol, vind, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla
Kommunen har tagit flera steg mot en fossilfri energiproduktion under mandatperioden. En av de största åtgärderna är ombyggnationen av Korstaverket. Det nya
kraftvärmeverket för avfallsbränslen som togs i drift 2006 och kapaciteten att leverera spillvärme från Ortvikens pappersbruk är viktiga delar. Andelen förnybar och
återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen har ökat från 51 % till 73 %. Utsläppen
av fossil koldioxid från fjärrvärmen har minskat med 40 %. Avfall utgör 60 % av
bränslet, övriga 25 % kommer från spillvärme från Ortvikens pappersbruk tillsamLIVSMILJÖBOKSLUT 2010
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mans med biobränslen, deponigas från Blåbergets avfallsanläggning och rötgas från
avloppsreningsverk. De senaste vintrarna har varit kalla, då räcker inte avfallsbränslet,
spillvärmen och biobränslet och därför måste olja användas. Trots att oljeförbrukningen har minskat till en femtedel så är kostnaden idag ungefär lika stor som innan
ombyggnaden beroende på prisökning på olja. Fortsatt arbete för att bygga bort oljan
är viktigt för såväl klimat som ekonomi.
Fortfarande används cirka 15 000 ton olja i fjärrvärmeproduktionen och förstudier
görs för att ytterligare minska användningen av olja och el vid Korstaverket. Under
de senaste åren har flera investeringar gjorts för minskat oljeberoende: ackumulator
i Granloholm, pelletspanna för fjärrvärme i Indal, biobränslepanna i Matforsverket,
konvertering av två hetvattenpannor i Granloholm till tallbeckolja.
Fillanverket har installerat en gasturbin som medför att avloppsreningsverket är
självförsörjande med grön egenproducerad el. Sidsjö vattenverk har konverterat från
direktverkande el till värmepump kopplad till dricksvattnet. Den tidigare dricksvattenturbinen kommer att producera el som ska säljas på allmänna elnätet.
Sundsvall Energi AB har börjat sälja el bland annat från vind och vatten. Fjärrkyla
bidrar till att minska miljöpåverkan. Den totala elförbrukningen för kyla minskar
upp till 75 %, jämfört med konventionell kylteknik. Under 2010 var 27 abonnenter
anslutna till fjärrkyla, en fördubbling sedan starten 2005. Ett intressant försöks- och
utvecklingsprojekt har startat vid Stödebadet, som med hjälp av solceller ska producera el och värme.

Vindkraft
I Sundsvalls kommun är det hittills bara vindkraftverket Helga som producerar el.
Vindkraftverket drivs av föreningen Trärike Vindkraft. Från 2009 har Trärike Vindkraft avtal med Sundsvall Energi AB om leverans av el. Sundsvall stod endast för 0,05
% av den vindel som producerades i Sverige under 2008, samtidigt som vindkraften i
Sverige har byggts ut ordentligt.

Värmepumpar
Antalet ansökningar om värmepumpar för uppvärmning ökade starkt fram till 2004
men har sedan minskat. Under mandatperioden har över 1000 värmepumpar (berg-,
jord-, yt- eller grundvatten) installerats. Rotavdraget har bidragit till intresset.

Utbyggnad av fjärrvärme
Ett av målen i energi- och klimatstrategin är att bygga ut fjärrvärmen till alla kommundelar och målsättningen är uppfylld. 2010 var över 29 000 hushåll och fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet, varav drygt 2600 småhus. Sedan 2007 har nära 1200
nya fjärrvärmekunder anslutits. Nya och befintliga flerbostadshus samt lokaler har anslutits till fjärrvärmenäten i Sundsvall, Matfors, Kvissleby, Liden, Indal och Lucksta.
Satsning på fjärrvärme till villor som startade 2004 har medfört att fler kommuninvånare än någonsin nås av fjärrvärmen. Drygt 800 bostäder har ersatt oljeuppvärmning
eller direktverkande el med en värmepumpsanläggning under mandatperioden.
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Produktionsanläggning för förnybara drivmedel
Enligt Energi- och klimatstrategin ska det finnas en produktionsanläggning för
drivmedel baserad på förnyelsebar råvara i Sundsvalls kommun 2010. Detta mål är
uppnått. Under 2010 invigdes världens första småskaliga produktionsanläggning för
flytande biogas (biometan) vid Tivoliverket och fortsatt vidareutveckling pågår. Produktionskapaciteten blir ca 600 000 Nm3 årligen. Gasen kommer att distribueras i
flytande form till tankanläggningen på Landsvägsallén. Under första kvartalet 2011
ska fordon i Sundsvall kunna drivas med lokalt producerad biometan.
Biogas i Mellannorrland är ett samarbete mellan Sundsvall Energi AB och Östersunds kommun. Det finns planer på att bygga ett biogaskombinat för fordonsgas.
Anläggningen ska använda hushållens matrester, slam från reningsverk och slam från
Ortvikens pappersbruk. Anläggningen ska producera minst 5 000 000 Nm3 fordonsgas årligen och kan stå klart tidigast 2013. Antalet gasfordon ökar i Sundsvall och i
dagsläget används 2 sopbilar och ca 20 personbilar inom kommunens förvaltningar
och bolag. Antalet fordon kommer att öka de närmaste åren i takt med att fordon byts
ut och ca 100 gasbilar är redan beställda under senare delen av 2010. Privata företag
och privatpersoner visar ett allt större intresse för att skaffa gasfordon.

Mål- och resursplan med tydlig vilja att minska påverkan på
klimatet
De politiska uppdragen visar under mandatperioden en tydlig vilja att minska klimatpåverkan. Flera uppdrag har formulerats för att minska utsläppen av fossil koldioxid.
Det mest övergripande är uppdraget om att arbeta fram en avvecklingsplan för fossila
bränslen. Det finns även uppdrag om att verka för alternativa bränslen och förnyelsebar energi genom vindkraft.

År

Uppdrag

Ansvar

2008

KS15 Arbeta fram en avvecklingsplan för användning av fossila bränslen i kommunen,
för kommunens fordon är en halvering av koldioxidutsläppen undermandatperioden ett
tydligt delmål

KS,SEAB FN,
Fokusera, SMN
(MK)

2008

Stadsbacken 1 Stärk kommunens engagemang för framväxten av alternativa drivmedel i
Sundsvall

Fokusera, SEAB

2008

Stadsbacken 2 Verka för att andelen förnyelsebar energi i kommunen ska öka, bland
annat genom att verka för ökad utbyggnad av vindkraften

2008

Stadsbacken 3 Arbeta fram en handlingsplan för ökad andel återvinning och kompostering av den totala sopmängden i Sundsvall

REKO, MN

2010

Uppdatera tidigare vindkraftsutredningar med utgångspunkt från ny teknik och förändrade klimatförhållanden.

SBN

SEAB

Den politiska viljan är tydlig men det går inte att mäta några utsläppsminskningar
kopplade till uppdragen för mandatperioden. Några av projekten är omfattande och
kan ta flera år att genomföra som exempelvis avveckling av fossila bränslen.
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Indikatorer klimat
”Andel fossil koldioxid för uppvärmning och belysning” är en indikator som påverkas
av värme- och elproduktion. De mest effektiva åtgärderna är att byta till biobränslen
och köpa in förnyelsebar el. Indikatorn ”gram fossil koldioxid/km för kommunens
fordon” påverkas av effektivare bilar och sparsamt körsätt men störst förändring blir
det om man byter till biodrivmedel.
År

Indikator

Process

Ansvarig
nämnd

2009 - 2010

Andel fossil koldioxid för uppvärmning och belysning, (el) i kommunens Samhällsbyggnad
lokaler.

MN

2009 - 2010

Gram fossil koldioxid/km för kommunens fordon

MN

Samhällsbyggnad

Effektivisering och hushållning med energi

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskar
Under mandatperioden har energiförbrukningen minskat i kommunens fastigheter
med 2,4 % från 2006 till 2010. Energieffektivisering i kommunens lokaler påbörjades 2003 med målet att minska energianvändningen för uppvärmning med 2 % per
mandatperiod.

Energideklarationerna – ett bra underlag för planering
Kommunens lokaler har ett stort renoveringsbehov. Eftersom medel för underhåll
inte täcker det långsiktiga behovet är det viktigt att prioritera förnuftigt. Energideklarationer ger ett bra underlag för att prioritera och alla kommunens fastigheter är
energideklarerade. När det är möjligt byter man uppvärmning från el och olja till
fjärrvärme.
Ett bra exempel på renovering är Granlohögs förskola. Ett av målen är att minska
energiförbrukningen till 70 – 80 kWh/kvm. Även byggnadsmaterialens påverkan vid
tillverkning och återvinning står i fokus. Behovet av köpt energi ska halveras genom
de höga krav som ställs på entreprenören. Material med hög ekonomisk och ekologisk
hållbarhet ska väljas i stället för billigare kortsiktiga lösningar. Ombyggnaden blir
klar 2011. Erfarenheterna ska användas i kommande ombyggnationer av liknande
fastigheter.

Energiförbrukning minskar

Bilden beskuren
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Fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter har minskat i nästan alla lokaler. Målet
har varit att minska oljeförbrukningen till 150 kbm/år. Målet har inte nåtts fullt ut,
oljeförbrukningen bedöms bli ca 180 kbm/år. Arbetet fortsätter 2011, kanske kommer resultatet att överträffa målet och hamna på 120 kbm per kvadratmeter. Oljeförbrukningen var 1 000 kbm per år under 1990-talet.
Flera mindre tvättstugor har lagts ned och ersatts med större moderna anläggningar. Dessa är energi- och resurseffektiva och spar elenergi, vatten och tvättmedel samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Vattenreningen i Stödehusets och Njurundahallens
bassänger har förbättrats samtidigt som energiåtgången har minskat. Kommunens
IT-service har börjat arbeta med Grön IT för att minska elenergiförbrukningen.

Energi och klimat
Kommunen har spelbara fotbollsplaner från början av mars till slutet av oktober vilket
är ett krav från fotbollsförbundet. Planerna värms med returvärme från fjärrvärmeverkets ledningar. Personalen har börjat ploga bort snön i stället för att använda värme,
det fungerar bra och minskar behovet av värme.
Mitthem AB har arbetat länge för att minska energianvändningen, målet är att
minska energianvändningen med 20 % från 2007 till 2016. Exempel på insatser är
justering av värmesystem, tilläggsisolering, ventilationsåtgärder, effektivare belysning,
temperatur- och tidsstyrda motorvärmare, vattenbesparande åtgärder och rådgivning
till hyresgäster. Hittills har man minskat energiförbrukningen med 1,9 % jämfört
med 2007.

Förändrad attityd och utbildning minskar energiförbrukningen
Under 2010 slutfördes ett projekt för att påverka hyresgästers förbrukning av el. Fem
förskolor deltog. Åtgärderna skulle inte vara teknikorienterade utan baseras på förändrat beteende, som släckning av belysning, stängning av dörrar och bättre hantering av torkskåp. Energiförbrukning minskade men det är viktigt att fortsätta motivera annars sjunker resultatet.
Barn- och utbildningsförvaltningen utbildar om hur man kan minska klimatpåverkan i sitt vardagsbeteende. Barn och ungdomar som finns i kommunens förskolor och
skolor arbetar på olika sätt med miljöfrågor och klimatpåverkan med stöd av läroplaner och kursplaner. Det är svårt att mäta resultatet av insatserna, men troligen bidrar
förskolan och skolan till att miljömedvetenheten inom samhället har ökat.

Uthållig kommun
Sundsvall gick med i Energimyndighetens program Uthållig kommun 2008 i en
grupp som kallas storstadsklustret. Kommunerna får stöd från energimyndighetens
experter för att minska energiförbrukningen inom olika områden. Sundsvall har deltagit inom trafikplanering, näringslivsutveckling och om energibolagens roll för energiomställning. Att kommunerna i gruppen varit lika stora och med likartade problem
ger samverkansmöjligheter och värdefullt erfarenhetsutbyte.

Energieffektivisering en vinst för företag
Samarbetet mellan Sundsvalls Affärsnätverk för Miljödriven Tillväxt (SAMT), miljökontoret och energi- och klimatrådgivningen har haft synergieffekter. Energifrågorna
har varit en uppskattad del av SAMT. Företag med stor energiförbrukning har förelagts att göra energikartläggning och redovisa en energiplan.
Åtta företag ingår i ett projekt för energieffektivisering som Energikontoret i Västernorrland driver med stöd av SAMT-projektet, Sundsvalls kommun och Timrå
kommun. Modellen för projektet kommer från samarbete inom Uthållig kommun.

Uppdrag i mål- och resursplanen för energieffektivisering
Kommunen har sedan 2003 jobbat med att minska kostnader genom energibesparande åtgärder, vilket även varit prioriterat under den senaste mandatperioden. Indikatorn ” energiförbrukning i kommunens lokaler” har följt utvecklingen under
mandatperioden.
Under mandatperioden har ytterligare tre uppdrag om kommunens energiförbrukning fördelats, se tabell på sidan 38. Uppdragen handlar om beteende och/eller teknik för att minska främst elanvändningen. Indikator för att mäta uppdragens
resultat saknas.
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År

Uppdrag

Ansvar

2008

Minska energianvändningen genom pilotprojektet för förändrade beteendemönster och utred
möjligheten att skapa incitament för energibesparande investeringar

FN

2009

För i in IT-policy att kommunens IT-stödfunktioner ska vara ett stöd i kommunkoncernens klimatarbete

KS

2010

Utred hur kommunal personal och övriga som är delaktiga i eller tar del av kommunal service kan
blir mer delaktiga i miljöarbetet, särskilt vad gäller avfall och energibesparingar.

MN

Indikator energiförbrukning
Energiförbrukningen för uppvärmning av fastigheter har minskat. Minskningen beror
på de åtgärder som har genomförts i energisparprojekt och inom drift och underhåll.
Ett pilotprojekt för förändrade beteendemönster i förskolan visar att förbrukningen
av värme och el kan minska. Men projektet var för litet för att effekten ska synas i
indikatorn.
År

Indikator

Process

Ansvarig
nämnd

2007 - 2010

Energiförbrukning i fastigheter (uppvärmning), kWh/m2 minskning i %

Verksamhetsstöd

FN (SoT)
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Hållbara transporter
Kommunens transporter ska minska genom ett aktivt, samordnat arbete och en samlad fordonshantering. Målet är att minst hälften av kommunens fordon ska drivas
med förnyelsebara drivmedel och att koldioxidutsläppen från kommunens fordon
ska halveras till 2010 jämfört med 2007. Kommunen ska satsa på kollektivtrafik, cykeltrafik och arbeta för en väl fungerande och utbyggd järnvägstrafik för person- och
godstransporter.
Arbetet under mandatperioden har resulterat i påtagliga framsteg för bättre infrastruktur genom järnvägsstudier, beslut om nya E4 Sundsvall, satsningar på kollektivtrafiken och logistikutredningar. Arbetet med hållbara trafiklösningar har utvecklats
positivt under mandatperioden. Gång- och cykelmöjligheterna har förbättrats, ett
kollektivtrafikprojekt som ska fördubbla resandet med buss till år 2015 har startat
och kommunens transportrådgivning har medverkat till större medvetenhet om vikten av det egna vardagsbeteendet. Stora kollektivtrafiksatsningar har gjorts i Birsta.
Men andra mål har bara delvis uppnåtts. Omställningen av fordonsflottorna har gått
långsamt, trafiken har ökat och fortfarande sker huvuddelen av trafiken med fossila
drivmedel.

Kommunens egna transporter
Det har funnits flera mål under mandatperioden för att minska trafikens klimatpåverkan. Ett av målen var att utsläppen från de kommunala transporterna skulle minska.
Vidare skulle minst hälften av kommunens fordon drivas med förnyelsebara drivmedel och koldioxidutsläppen från kommunens fordon skulle halveras till 2010 jämfört
med 2007.

Fordon
Övergången till mer miljö- och klimatanpassade fordon och trafik har gått trögt. Genom att välja mindre bilar och bilar med effektivare motorer med hög verkningsgrad
skulle utsläppen från fordonen minska. En övergång till dieseldrift har därför skett.
Man hade förhoppningen att kunna ersätta diesel med RME (rapsmetylester) som
ger lägre koldioxidutsläpp men tyvärr inträffade haverier varför försöket fick avbrytas.
Användningen av E85 har varit mycket låg. Övergång till förnybara drivmedel har
därför endast skett i mycket begränsad omfattning.
Sammanställning av resultaten för kommunens fordon visar på ett koldioxidutsläpp år 2007 på 1330 ton koldioxid. Statistiken var dock inte fullt tillförlitlig 2007.
Sedan dess har ett mycket ambitiöst arbete gjorts för att ta fram ett system för uppföljning och nu är det möjligt att följa upp varje fordons individuella körsträckor,
drivmedelsanvändning och koldioxidutsläpp. Jämförelsen bör därför göras från 2008.
Vidare har mycket av resorna med privata bilar i tjänsten överförts till resor med
kommunens fordon. Utsläppen från resorna med privata bilar i tjänsten bör därför
inkluderas i statistiken.
Utsläppen från förvaltningarnas fordon var år 2008 1409 ton plus utsläppen från
privata fordon i tjänsten 257 ton, summa 1666 ton. Den samlade körsträckan för
personbilar och lätta lastbilar var 2008 722 000 mil. Detta innebär 230 g koldioxid
per km. År 2010 var den samlade körsträckan med kommunens bilar plus privata
bilar i tjänsten 718 000 mil och utsläppen totalt 1562 ton eller 217 g koldioxid per
km. Det innebär att minskningen av körsträckorna och koldioxid för kommunens
förvaltningar endast blev 6%, dvs mycket långt från målsättningen.

Andel miljöbilar av den
Kommunala bilparken
%
100
80
60
40
20
0

2008
Härnösand
Sundsvall

2009

2010

Kramfors Sollefteå
Timrå
Ånge Örnsköldsvik

Antal resor med kollektivtrafiken per
invånare i länet
antal
70
60
50
40
30
20
0

2008
2009
2010
Härnösand
Kramfors Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge Örnsköldsvik

Med kollektivtrafikresor menas bussresor gjorda i länstrafikens regi. Men antal
resor avses antal påstigande. Skolresor är
inkluderade i statistiken.
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För de kommunala bolagen har utvecklingen varit bättre. År 2007 var koldioxidutsläppen från deras fordon 807 ton. År 2010 var utsläppen 551 ton, dvs en minskning med 32 %. Skillnaden är att bolagen tydligt satsat på förnybara drivmedel och
miljöfordonsklassade fordon. De förnybara drivmedlen utgör dock endast en mindre
andel.
För miljöanpassning av trafiken borde också andelen miljöfordonsklassade bilar
öka. Vid årsskiftet 2009/10 var endast 17,3 % av kommunkoncernens fordon miljöfordonsklassade. Vid årsskifte 2010/11 hade situationen förbättrats betydligt. 32%
av kommunkoncernens fordon var då miljöfordonsklassade. Andelen miljöfordonsklassade bilar hos bolagen är högre än för förvaltningarna, för tex Sundsvall Energi
år 2010 var andelen 50%. Det beslut som kommundirektören fattade under 2010
om att kommunen skulle genomföra en kraftfull satsning på biogasfordon har haft
stor betydelse. Även eldrivna fordon ska få inköpas när sådana finns kommersiellt på
marknaden, dock krävs särskilt beslut av kommundirektören då elfordonen ännu är
dyra. Service- och teknikförvaltningen fick uppdraget att byta ut 137 fordon mot
biogasbilar. Fram till årsskiftet 2010 hade kommunen beställt 94 biogasbilar och 10
blev levererade. De stora förändringarna kommer därför att ske under 2011.
Kraven på klimatanpassade fordon ökar och i MRP för 2011-2014 anges att år
2014 bör minst 80% av fordonen drivas med förnybara drivmedel. Detta ställer höga
krav på kommunen att välja rätt fordon för att målet ska kunna nås.

Samlad fordonshantering
Kommundirektionen beslutade 2008 att fordonshanteringen ska organiseras och administreras av service- och teknikförvaltningen. Att samordna administrationen runt
fordonshanteringen är mest effektivt enligt revisionsrapporter 2005 och 2008. För
att driva på förändringen fattade kommundirektören 2010 beslut att den samlade
fordonshanteringen omgående skulle genomföras.

Reseregler
Fullmäktige beslutade om nya regler för anställdas och förtroendevaldas resande i
tjänsten mars 2009. Reglerna ska styra mot ett mer klimatanpassat, ekonomiskt, miljövänligt och effektivt resande. Resereglerna börjar få ett tydligt genomslag under
2010, men implementeringen och några rutiner behöver förbättras.
Kommunens förvaltningar och bolag har 2010 nyttjat resebyråtjänster för 6,5
miljoner kr, varav 1,8 miljoner kr på flygresor. Inrikesresorna med flyg kostade 1,2
miljoner kr. De flesta resor utanför kommunen sker med tåg men fortfarande sker det
många flygresor till Stockholm, trots att tåg borde vara förstahandsvalet. Utsläppen
2010 av klimatpåverkande gaser från kommunens flyg- och tågresor var 95 044 kg
för flygresor och 9,73 kg för tågresor. Det innebär 74,4 kg koldioxid per flygresa och
0,002 kg per tågresa.
Resereglerna anger att den gemensamma bilpoolen ska användas för resor i tjänsten. De 37 fordon som finns i bilpoolen har hög användning. Resor med privata bilar
i tjänsten får bara förekomma när det finns särskilt avtal och fordonet ska uppfylla
samma krav på säkerhet och miljö som kommunens fordon. Resor med privata bilar
har minskat påtagligt, med 40 % sedan 2009 och med 52 % sedan 2006. Det är glädjande eftersom fler resor sker med säkrare och mer miljövänliga fordon. Distansoberoende teknik har börjat användas och kommunhuset fick en egen anläggning 2010.
Sedan tidigare finns en anläggning i Kulturmagasinet.
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Resereglerna innehåller också att miljö- och folkhälsoanpassade resor till och från
jobbet bör uppmuntras. Processamordnaren för samhällsbyggnadsprocessen kommer
att bevaka att frågan kommer med i arbetet med mål- och resursplanen.
Kommunen har skaffat elcyklar som är ett bra transportmedel för korta sträckor.
De samhällsbetalda resorna inom Sundsvalls kommun är omfattande och har effektiviserats genom att kollektivtrafik- och tillgänglighetsavdelningen, Kolt, från
2011 tar över en del av dessa transporter.

Pistmaskiner, snöskotrar, gräsklippare och spårmaskiner
Kommunen har ett antal maskiner som drivs med fossila drivmedel. Två pistmaskiner, två spårmaskiner, åkgräsklippare och handmaskiner drivs med miljö- och arbetsmiljöanpassade drivmedel som inte är förnybara.

Teknik för miljöanpassade bilresor
ISA (intelligent stöd för anpassning av hastigheten)/Ecodrive är verktyg som hjälper
föraren att köra bränslesnålt och säkrare. Man får även minskat slitage genom lugnare
körsätt. Tekniken har testats i kommunens fordon och utvärderas.

Antal resor (påstigande) med
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Resandeökningen med kollektivtrafiken
2010 uppgår totalt sett till 17 % jämfört
med 2009vilket motsvarar 700 000 resor.
Den kraftiga resandeökningen innebär att
Sundsvall tillhör toppskiktet i landet vad
gäller resandeutveckling med kollektivtrafik.

TES (Teknik, enkelhet och säkerhet) förbättrar planering inom socialtjänsten
Socialtjänsten använder schemaläggningssystemet, TES, för att öka säkerhet i arbetet, förbättra personalplanering samt optimera transportsträckor och bilanvändning.
Flera enheter inom socialjänsten är beroende av bil för att nå sina brukare. Cirka 2000
personer får hjälp av Äldreomsorgen. Även personal inom Stöd och omsorg, Handläggningsenheten och Individ- och familjeomsorgen använder bil för hembesök.
Under 2010 körde socialtjänstens 224 bilar totalt 396 200 mil, vilket motsvarar
856 ton fossil koldioxid. 2011 kommer 58 av bilarna att ersättas av biogasfordon i
enlighet med förvaltningens miljöpolicy.

Logistik och gods
Kommunen gjorde 2008 en förstudie för att se om kommunens varutransporter skulle kunna minska genom bättre ruttplanering, tidplanering för leveranser och samtransportering. Studien visade att det fanns goda möjligheter till effektivisering men
fortsatt arbete har inte prioriterats.
Transporterna av gods inom kommunen och regionen är omfattande. Beräkningar
inom projektet Green Highway visar att transportarbetet av gods är 2,5 miljoner tonkilometer på svenska sidan. Godstransporterna längs E14 uppskattas till 700 – 1100
lastbilar per genomsnittsdygn. Det finns därför mycket att vinna på god logistikplanering.

Fördubblat resande med kollektivtrafiken
Sundsvalls kommun driver tillsammans med Länstrafiken och trafikoperatören Keolis, ett projekt som ska fördubbla resandet i kollektivtrafiken till 2015. Projektet startade 2008 och resandet har ökat med 23 % jämfört med 2007.
Busslinjerna har förbättrats till och från Sundsbruk/Ljustadalen, Matfors, Mårtensro, Södermalm, Kvissleby och Njurundabommen. Tätortstrafikens stomlinjer har
10-minuters trafik. Framkomligheten har blivit bättre under vintern genom att snöröjningen prioriterar busstrafiken.
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Bättre möjligheter att cykla
Bra fungerande gång- och cykelvägar är viktiga för att uppnå en rad av kommunens
mål för miljö, folkhälsa, hållbar samhällsplanering, klimatmål, trafiksäkerhet och
säkra skolvägar.
Utformning, underhåll och drift av kommunens gång- och cykelvägar har förbättrats. Transportrådgivaren har motiverat fler att cykla till och från arbete och skola.

Uppföljning av Bypad
I en revision av cykelinfrastruktur och cykeltrafik enligt den europeiska metoden Bypad 2008 konstaterades att Sundsvall var sämre än många andra städer. Under 2010
har kommunen därför gjort insatser för att rätta till bristerna enligt Bypad-analysen.
Arbetet med att förbättra cykelvägar ingår i stadsbyggnadskontorets ordinarie uppdrag. Under 2010 har stadsbyggnadskontoret lagt fast ett huvudnät för cykeltrafiken.
För att skynda på arbetet med förbättringar kommer man att analysera och genomföra förbättringar på ett cykelstråk i taget.
Kopplingen mellan cykeln och kollektivtrafiken är väsentlig. I syfte att underlätta
”hela resan”, från dörr till dörr har åtta cykelparkeringar vid busshållplatser byggts i
Njurunda, på Alnö, Navet och Mårtensro. Cykelparkeringarna är medfinansierade
av Trafikverket och man hoppas på ytterligare 14 cykelparkeringar. Säkra cykelparkeringar är en fråga som bör behandlas i plansammanhang och investeringsmedel för
detta bör avsättas.
Cykelns roll i trafiken behöver stärkas. Den resvaneundersökning som gjordes våren 2009 visade en låg andel cyklande i Sundsvall. I de flesta områden cyklar mindre
än 2 %. Däremot är andelen som går större, 27 %. Cykling och promenader har en
tydlig koppling till folkhälsoarbetet. Mätningarna av cykeltrafiken ska förbättras för
att följa utvecklingen.
Årligen investeras cirka 5 miljoner kr för att bygga och förbättra cykelvägarna, men
utan avsatta medel för drift, underhåll och snöröjning.
Cykelkartan finns på Sundsvalls hemsida, information finns om snöröjning och
snöröjningsrutiner. Ett bra arbetssätt är att ge direktinformation till boende och arbetsplatser i närheten av nya cykelstråk. Sundsvallsbornas synpunkter på cykelmöjligheter kommer också att läggas in i medborgarundersökningarna.
Behovet av arbete med attityd- och beteendepåverkan är stort och måste pågå
under lång tid för att resultat ska bli synligt. Kommunen avslutade ett projekt för
transportrådgivning 2010. Det finns stora behov av att finna former och fortsätta
transportrådgivningen.
I samband med E4-bygget ska man förbättra cykelmöjligheterna för att försöka
styra över trafik från bil till cykel och buss. Under byggtiden blir det hinder i trafiken
och ökad trängsel. Förhoppningen är att sundsvallsborna ska upptäcka de stora fördelar som cykling medför.

Kommuninvånarnas resvanor
Ett projekt för transportrådgivning har pågått under mandatperioden. Syftet vara att
uppmärksamma resvanorna för att öka andelen hållbara resor och påverka attityder.
Flera delprojekt pågick som Till jobbet utan min bil, Vandrande skolbuss, Testresenärer på kollektivtrafiken. En cykeldag har ordnats varje år. Kommunen har deltagit
i Europeiska Trafikantveckan där cykeln har varit en självklar del. Transportrådgivningen har samarbetat med folkhälsosamordnaren för att lyfta fram sambandet mellan goda cykelmöjligheter och bättre hälsa.
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Transportrådgivningen delas sedan hösten 2010 mellan flera parter. Arbetet samordnas av miljökontoret. Ett förändringsarbete för att påverka sundsvallsbornas resvanor måste få ske under lång tid för att resultat ska bli synligt.

Samarbete med Trafikverket Region Mitt
Kommunen och dåvarande Vägverket Region Mitt enades om ett samarbete för hållbar trafik 2006-2010. Resultatet är bland annat projekten transportrådgivning och
framtagande av trafikmodell. Under 2011 ska arbetet utvärderas med sikte att teckna
en ny överenskommelse mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket Region Mitt.

Green Highway
Sundsvalls, Östersunds, och Trondheims kommuner driver tillsammans med kraftbolagen i området projekt Green Highway. Målet är att bli en fossilbränslefri transportkorridor som bidrar till att skapa affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och en attraktiv livsmiljö. Green Highway verkar för utbyggd infrastruktur,
ska skapa förutsättningar för transportomställning och marknadsutveckling och stimulera bruk av lokalt producerad energi. Genom detta ska Green Highway vara en
drivkraft för att vi ska uppnå våra lokala, nationella och internationella tillväxt- och
miljömål.
Green Highway kan sägas vara sammanlänkande för ett stort antal projekt för
bättre infrastruktur och ger informationsstöd för enklare resor oavsett om det gäller
transporter på väg, järnväg, båt eller flyg. El och biogas prioriteras som drivmedel.
Målet med Green Higway är att möjliggöra miljövänliga transporter mellan Sveriges
östkust och Norges västkust. Green Highway är ett projekt som gett avtryck och fått
uppmärksamhet på EU-nivå.

www.greenhighway.nu

Kommunikationer och tillväxt
Andra projekt av stor betydelse för hållbara kommunikationer och tillväxt är:
Logistikpark AB som samordnar aktiviteter och projekt som Ostkustbanan, industrispår, triangelspår, kombiterminal, elektrifiering av spåret till Tunadal mm.
North East Cargo Link (NECL) som är ett nordiskt samarbete (Norge, Sverige, Finland) för godstransporter.
BioFuel Region, ett samverkansprojekt med syfte att bidra till hållbar samhällsomställning. Fokus är förnyelsebara drivmedel och produkter. Sundsvall är framför allt
aktiv inom Biogas Norr. För gymnasiet och grundskolan finns lärarnätverket och projekt KNUT (Kunskap, natur, utepedagogik och teknik).
Midlanda Flygplats ska bli en regional flygplats som ska utvecklas med hänsyn till
klimat och miljö.
Mittbanan- Meråkersbanan, vår järnvägsförbindelse västerut till Trondheim har
mycket låg standard och en studie görs över vilka möjligheter som en förbättrad järnväg skulle kunna ge för tillväxten i området.
Projekt Ostkustbanan ska utveckla trafiken längs kusten upp till Umeå.
Bottniska korridoren är en viktig länk i Europas godstransportsystem. Bottniska korridoren består på svensk sida av Haparandabanan, Norrbotniabanan, Botniabanan,
Ådalsbanan, Ostkustbanan, Godsstråket genom Bergslagen samt Norra Stambanan
och Stambanan genom Övre Norrland. Bottniska korridoren är ett exempel på pro-
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jekt som gett avtryck och fått uppmärksamhet på EU-nivå och har blivit prioriterat
som ”Core Network” inom EU, vilket är ett mycket viktigt resultat för att motivera
infrastruktursatsningar.

Uppdrag i mål och resursplan visar tydlig önskan om hållbara
transporter
De politiska uppdragen visar under mandatperioden en tydlig vilja att arbeta för hållbara transporter i regionen. Det syns i uppdragen för att förbättra kommunens egna
transporter, satsning på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt infrastruktursatsningarna.
År

Uppdrag

Ansvar

2007

KS ska utreda hur kollektivtrafiken kan förbättras så att fler får möjlighet att arbetspendla. En förbättring av kollektivtrafiken kommer att kosta, vi avsätter därför 4
mkr till förstärkningar av kollektivtrafiken.

2007

Förstärka resurserna till underhåll av vägar och gång- och cykelvägar för att kunna
göra nödvändiga större insatser. Ramutökningen avser kostnader för internlån upp
till 30 mkr per år under 2007-2009

2007

Minska miljöbelastningen genom att stegvis byta ut kommunens fordon mot fordon
som går att köra på förnyelsebara bränslen

2007

Fastighetsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett förslag till
genomförande av central hantering av kommunens fordon

2008

KS5 Arbeta fram en strategi för arbetet för statliga infrastruktursatsningar i Sundsvallsregionen

KS

2008

KS11 Minska de kommunala transporterna genom ett samordnat och aktivt arbete
och en samlad fordonshantering

KS, FN

2008

KS15 Arbeta fram en avvecklingsplan för användning av fossila bränslen i kommunen, för kommunens fordon är en halvering av koldioxidutsläppen undermandatperioden ett tydligt delmål

KS,SEAB, FN,
Fokusera, SMN (MK)

KS

KS
FN KS

Satsning på fossila drivmedel, gång- och cykelvägar, gemensam bilpool är flera åtgärder som genomförts under mandatperioden och som också finns med i energi och
– klimatstrategin. Indikatorn ”resandeutveckling kollektivtrafiken” finns med i måloch resursplanen och följs upp i årsredovisningen 2009 – 2010, det är en indikator
som påverkas av satsningar på kollektivtrafik och insatser för beteendeförändringar.
Det är först när beteendeförändringarna slår igenom som indikatorn påverkas. Frågorna är tydligt prioriterade under mandatperioden, i övergripande mål, i indikator
och uppdrag.
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År

Indikator

Process

Ansvarig
nämnd

2009 - 2010

Gram fossil koldioxid/km för kommunens fordon

Samhällsbyggnad

MN

2009 - 2010

Resandeutveckling kollektivtrafiken

Samhällsbyggnad

KS

Arbetet under mandatperioden har inneburit påtagliga framsteg inom området. Till Gram fossil koldioxid/km för
exempel har ett kollektivtrafikprojekt med målsättningen att fördubbla resandet med kommunens fordon
buss till år 2015 startat. Kommunens transportrådgivning har medverkat till större Gram
medvetenhet om vikten av det egna vardagsbeteendet. Stora kollektivtrafiksatsningar 250
har gjorts i Birsta. Men målsättningarna har endast delvis kunnat uppnås. Omställ- 200
ningen av fordonsflottan går långsamt, trafiken har ökat och fortfarande sker huvud- 150
delen av trafiken med fossila drivmedel.
100
Bilar är ett verktyg som verksamheter behöver för att utföra sina uppdrag men de 50
är inte i fokus för att nå verksamhetens mål. Det kan vara svårt att ta till sig övergri0
2008
2009
2010
pande mål som ska integreras i hur man utför sitt uppdrag. Uppdraget om en samlad
fordonshantering har funnit sin form under mandatperioden och det bör ge en bättre
styrning av kommunens bilinköp. De politiska målen för mandatperioden var att Antalet resor med kollektivhalvera koldioxidutsläppen genom att byta till fordon som går att köra på förnyelse- trafiken per invånare och år
bara bränslen. Så blev det inte. En orsak kan vara att beställarna inte har varit med- antal
vetna om de politiska målen och vad det innebär för den egna verksamheten samt att 50
40
Verksamhetsstöd inte ansett att de har mandat att påverka beställarnas val.
30

Indikatorer transporter

20

Indikatorn ”gram fossil koldioxid/km för kommunens fordon” påverkas av effektivare
bilar och sparsamt körsätt men störst förändring blir det av att byta till biodrivmedel,
vilket är en tydlig vilja från politiken. Satsning på fossila drivmedel finns med i energioch klimatstrategin och som tydliga prioriteringar i övergripande mål, indikatorer och
uppdrag.
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Denna statistik visar totala antalet resor
med kollektivtrafiken per invånare och
år. Nycketal 1.6.4 visar de resor som sker
inom Sundsvalls geografiska område.
Resandeökningen kan främst hänföras till
införandet av 10-minuterstrafik i augusti.
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Energi och klimat
Mat och klimat

Ekologisk och klimatsmart mat tar plats på menyn
Andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 2,6 % till 11,4 % under mandatperioden. Att jobba med ekologisk och klimatsmart mat medverkar till en hållbar
utveckling för kommunen. Matens påverkan på klimatet har varit en aktuell fråga i
samhället och inom kommunen. Påverkan utifrån, intresse, gemensamma aktiviteter,
styrande indikator och initiativ till samverkan över förvaltningsgränser har gett den
utveckling vi ser idag.
Debatten om torskfiske i Östersjön gjorde att MSC-märkt fisk började köpas in.
Intresset för ekologisk och klimatsmart mat är stort i organisationen. Med stöd av
indikatorn ”andel inköp av ekologiskt producerade livsmedel” har förvaltningen för
service och teknik, SoT arbetat intensivt med ekologisk och klimatsmart mat. Måltidsorganisationen inom barn och utbildning och Galants kostavdelning har samverkat för att öka andelen ekologiskt. De har haft gemensamma utbildningstillfällen och
planerat en gemensam ekologisk skolmatsvecka. De har fortsatt planera gemensamma
menyer och utbyter erfarenheter för att öka andelen ekologisk, närodlad och klimatsmart mat. Samverkan ger resultat och utveckling.

Indikator mat
Service- och tekniknämnden hade ett mål att öka andelen ekologiskt med 5 % per
år. Från 2009 följs utvecklingen i årsredovisningen med indikatorn ”andel inköp av
ekologiskt producerade livsmedel till kommunens verksamheter”.

År

Indikator

Process

2009 - 2010

Andel inköp av ekologiskt producerade livsmedel till kommunens verksamheter

Verksamhetsstöd

Ansvarig
nämnd
STN

Det finns ett nationellt mål om att öka andelen ekologiskt inom offentlig verksamhet
till 25 % år 2010. Målet om en ökad andel ekologiskt är en politisk kvalitetsnivå, men
det finns även andra kvalitetsnivåer för måltider som ska följas. Det finns en tydlig
önskan om att kommunfullmäktige ska anta målsättningar för hela måltiden.
Våra val av livsmedel har en viktig roll för att minska klimatpåverkan. Minst 20 %
av Sveriges totala bidrag till växthuseffekten kommer från den svenska matproduktionen. (Källa: Svenskt Sigill/LRF).

Fokus på matens klimatpåverkan - resultatet en fördubbling 2009-2010
Chefer, politiker samt måltidspersonal från kommunens kök har utbildats om ekologisk mat. Alla skolor har fått information om hur man kan få med matens miljöpåverkan i undervisningen. Personalen i produktions- och mottagningskök är nyckelpersoner för att en övergång till ekologiska livsmedel ska kunna genomföras. Galant kost
& städ har därför genomfört flera utbildningar om ekologisk och klimatsmart mat för
personalen i produktionsköken.
Service och teknikförvaltningen har fått medel 2010 för att satsa på ekologiska
livsmedel och en ekologisk skolmatsvecka i skolrestaurangerna i samband med Naturskyddsföreningens återkommande satsning ”Miljövänliga veckan” vecka 40. Under
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veckan uppmärksammades det nationella målet om 25 % ekologisk mat inom den
offentliga sektorn.
Den ekologiska skolmatsveckan berörde alla 12 000 elever i kommunens skolor
och även elever i Timrå kommun som inspirerades att följa Sundsvalls exempel. Allmänheten fick också möjlighet att provsmaka maten från skolköken i Kulturmagasinet, vilket blev en stor succé
Galant kost & städ inom service och teknikförvaltningen arbetar med att minska
klimatpåverkan från livsmedel i den takt som är ekonomiskt möjlig. I dagsläget är exempelvis alla panerade fiskprodukter och all fisk som används till fiskgratänger MSCmärkt och all strimlad falukorv ekologisk. Galant kost & städ planerar attbyta ut fler
livsmedel till ekologiska inom det närmaste året.
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Analys - Energi och klimat
Den politiska viljan att minska klimatpåverkan är tydlig i den lokala regeringsförklaringen och i mål- och resursplanens uppdrag. Ungefär 30 % av uppdragen under perioden syftar till att minska kommunens energianvändning och klimatbelastning. Det
är dock svårt att mäta några utsläppsminskningar kopplade till uppdragen för mandatperioden. Några av projekten är omfattande och kan ta flera år att genomföra.
Genomförda åtgärder enligt energi- och klimatstrategin har minskat de klimatpåverkande utsläppen med 30 % jämfört med 2000. De största utsläppsminskningarna
beror på ombyggnation av Korstaverket och moderniseringen av Kubal.
Kommunen har påbörjat arbetet med en hållbar tillväxtstrategi och en strategi för
kommunorganisationens energieffektivisering. Fortsatt kraftfullt arbete för ökad andel fossilfria bränslen och fossilfri energiproduktion samt energieffektivisering behövs.
År 2009 blev Sundsvall utsedd till 3:e bästa miljökommun. För att behålla en
tätposition i miljösammanhang behöver kommunen en tydlig plan för energi- och
klimatfrågor och ha ett aktivt arbete för att genomföra planen.

Energieffektivisering
Det kan konstateras att arbetet går bra utifrån de mål som ställts upp. Samtidigt är
den målnivå som hittills gällt för låg för att kommunen ska kunna nå de nationella
uppsatta målen om 20 % energieffektivisering till år 2020. Energiförbrukningen bör
minska fyra gånger snabbare. Det innebär bland annat att kraven vid ombyggnation
bör motsvara kraven för lågenergihus. Dessutom bör kommunen investera i energisnål utrustning och medverka till en beteendeförändring för att minska användningen av el och energi.

Fordon
De mål som satts upp för minskning av trafikens klimatpåverkan har inte nåtts.Transporterna har endast minskat marginellt. Målet om halvering av utsläppen av koldioxid
har bara påbörjats. Andelen förnybara drivmedel är närmast försumbar. Anledningen
anges ha varit att direktiven inte varit tillräckligt tydliga. Det beslut som fattades av
kommundirektören i juni 2010 innebär att en kraftfull satsning ska ske på fordon med
biogas och el. Den nya mål- och resursplanen för perioden 2011-2014 innebär också
att arbetet måste gå vidare och stärkas. Ska målet om att minst 80 % av fordonen
till år 2014 ska drivas med förnybara drivmedel kunna förverkligas kräver detta ett
konsekvent och kraftfullt arbete av kommunorganisationen att välja rätt fordon och
drivmedel.
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Reseregler
Kommunen antog under mandatperioden nya reseregler som ska styra mot ett mer
klimatanpassat, ekonomiskt, miljövänligt och effektivt resande. Resereglerna börjar
få ett tydligt genomslag under 2010, men förankringen och några rutiner behöver
effektiviseras för att målen för resereglerna ska kunna uppnås. Resereglerna innehåller också uppdraget att miljö- och folkhälsoanpassade resor till och från jobbet bör
uppmuntras. Processamordnaren för samhällsbyggnadsprocessen kommer att bevaka detta så att frågan kommer med i kommunens arbete med mål- och resursplanen.

Fördubblat resande med kollektivtrafiken
Kommunens projekt med målet att fördubbla resandet i kollektivtrafiken till 2015 har
hittills nått en resandeökning med 23 % jämfört med 2007.

Bättre möjligheter att cykla
Den revision av cykelinfrastruktur och cykeltrafik enligt den europeiska metoden
Bypad som gjordes har medverkat till att cykelns roll i samhällsplaneringen har fått
ökad betydelse. Under 2010 har kommunen därför gjort insatser och genomfört
merparten av de prioriterade förslagen enligt Bypad-analysen. För att fler ska välja
att cykla behövs fortsatta satsningar för att stimulera beteendeförändringar.

Ekologisk och klimatsmart mat
Andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 2,6 % till 11,4 % under mandatperioden. Ökningen kan kopplas till tydliga mål för området, genomförda satsningar
på utbildning av kökspersonal, chefer och politiker samt särskilda utvecklingsresurser.
För fortsatt positiv utveckling är det därutöver viktigt att roller och ansvar som beställare och utförare bli tydligare samt att förvaltningarna samverkan.
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Ny ledningsmodell
2007-2010 ny ledningsmodell och verksamhetsbeskrivning
Under mandatperioden införde kommunen en ny ledningsmodell med ett nytt sätt
att styra verksamheten. Den nya ledningsmodellen innebär att kommunens verksamheter ska styras av målen i mål- och resursplanen. Verksamheterna delas in i huvudprocesser i stället för en traditionell organisationsbild med förvaltningar och bolag.
Tanken är att beskriva verksamheten utifrån de tjänster kommunen levererar eller
erbjuder ur medborgarens perspektiv. Varje process har ett antal processmål som anger
vilket resultat verksamheterna ska uppnå. Till varje processmål finns ett antal indikatorer som ska vara konkreta och mätbara, de ska visa om vi är på rätt väg och hur långt
vi kommit för att nå målet.
Varje år har kommunens politiker formulerat uppdrag till processerna. Uppdragen
fördelas mellan förvaltningarna. För att genomföra uppdragen på bästa sätt behöver
ibland flera förvaltningar och bolag samarbeta. Vissa frågor som klimat- och energifrågor berör alla processer och alla verksamheter.

Miljö- och folkhälsofrågor ska integreras i alla verksamheter
Miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor ska vara integrerade och en självklar del i
hur verksamheterna utför sina uppdrag med ständiga förbättringar i verksamheten.
Förbättringarna ska ske i en takt som gör att verksamheten tar sitt ansvar för att kommande generationer ska ha möjlighet till ett bra liv. När det är så kommunens verksamheter fungerar kan vi säga att kommunen utvecklas hållbart. Kunskap, motivation
och möjlighet till förändring behöver finnas över allt i organisationen.

Målstyrning ger bra förutsättningar för utveckling
En målstyrd organisation ger förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt där verksamheterna hittar lösningarna för att nå kommunens mål. Det ger förutsättningar för en
organisation som utvecklas genom ständiga förbättringar. Förvaltningarna och bolagen behöver utifrån sina roller och uppdrag kunna ta initiativ för att utveckla verksamheterna i den riktning som politikerna önskar. De ökade satsningarna på LEAN
är ett exempel på en arbetsmetod där utveckling initieras inifrån verksamheten och
som passar väldigt bra för att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheterna. Men för
att verksamheterna ska integrera hållbarhetsfrågor behöver de vara medvetna om och
känna sig adresserade av de övergripande mål för hållbar utveckling som kommunen
har och se sin del i omställningsarbetet.
De politiska uppdragen i mål- och resursplanen är bara en delmängd för att driva
utvecklingen. Blir det för stort fokus på att all utveckling ska ske genom uppdrag finns
det risk att tjänstemannaorganisationen blir passiv i väntan på nästa uppdrag. För
större riktningsförändringar och för områden där utvecklingen inte har riktning mot
politikernas mål ger uppdragen politikerna en möjlighet att markera vilken utveckling
som kommunen ska ha.
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Sveriges Ekokommuner
och Miljömålsindikatorer
för Västernorrland
Sundsvalls kommun är sedan 2005 medlem i Sveriges Ekokommuner, SEkom.
Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en
ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.
Ett av de uppdrag man har som ekokommun är att rapportera in sina resultat på tolv
gemensamma nyckeltal. Syftet med de jämförande nyckeltalen är att följa utvecklingen mot ett hållbart samhälle i kommunerna. Samtliga resultat finns tillgängliga
på ekokommunernas hemsida www.sekom.nu och på Sundsvalls Livsmiljöbarometer
www.livsmiljobarometern.sundsvall.se
För SEkom anges resultaten fram t o m 2009. Siffror för 2010 kommer att vara
tillgängliga först under maj månad 2011.
I samarbetet mellan länets sju ekokommuner ska tio indikatorer användas för jämförelser i arbetet för ekolänet Västernorrland. Samtliga indikatorer finns tillgängliga
på Sundsvalls Livsmiljöbarometer www.livsmiljobarometern.sundsvall.se. Här anges
resultaten fram t o m 2009. Siffror för 2010 kommer att vara tillgängliga först under
hösten 2011.
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Nyckeltal Sveriges Ekokommuner
Antal resor med kollektivtrafiken per invånare och år
i Sundsvall
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Andel skyddad natur, %
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Miljömålsindikatorer för Västernorrland
Andel miljöbilar av den kommunala bilparken

Andel miljöbilar i kommunen av den totala bilparken
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Med kollektivtrafikresor menas bussresor gjorda i länstrafikens regi. Men
antal resor avses antal påstigande. Skolresor är inkluderade i statistiken.
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Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Telefon: 060-19 10 00
Fax: 060-12 81 91
www.sundsvall.se

56

LIVSMILJÖBOKSLUT 2010

