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Förord
Vi bygger en kommun för våra barn och barnbarn att växa upp i. 
Det är grundperspektivet för den politiska majoriteten i Sundsvall 
i alla våra beslut. När vi utvecklar Sveriges bästa äldreomsorg, skola 
och näringsliv ska det vara på en hållbar grund. Vår ambition är att 
det ska vara en naturlig del av Sundsvallsbornas liv att vistas ute i vår 
vackra natur, redan från tidig ålder. 

Sundsvall blev 2010 utnämnd till årets friluftskommun och har 
även åren därefter legat i toppen och det är där vi vill att ribban ska 
ligga. Vi ska vara i Sverigetopp vad gäller folkhälsa och möjlighet till 
ett aktivt liv. Vi prioriterar goda möjligheter till att cykla och prome-
nera då vi satsar på nya cykelvägar i hela kommunen. Vi har även gett 
möjlighet till skolor att laga sin egen lokalproducerade mat och det 
gläder oss att flera redan har börjat med det. 

Det finns goda möjligheter att idrotta i Sundsvall och vi från po-
litiken är mycket stolta över de framgångar som framför allt våra bas-
ket, innebandy och fotbollslag har nått. Kultur ska också vara lätt att 
ta del av för våra ungdomar och därför erbjuder vi gratis kulturbuss 
för samtliga av våra kommundelar och även centrala Sundsvall.  

Vi var 2011 den kommun som ökade mest i andel biogasfordon 
och där ser vi möjligheter att utvecklas ännu mer. Vi vill även utöka 
bussresandet i kommunen och där ser vi att vår satsning på 100-lappen 
för pensionärer gett goda resultat.   

Vi vill använda våra stadsberg så mycket som möjligt då de erbju-
der fantastiska omgivningar och även bygga en stadsmiljö däremellan 
där det finns goda möjligheter till ett liv i rörelse. Skog och mark ska 
alltid kännas nära från stadspulsen och vi ser framemot att fortsätta 
utveckla Sundsvall som Sveriges främsta friluftskommun!     

Hans Forsberg
ordförande i nämnden för  

arbetsmarknad, vuxenutbildning-
 och integration

Else Ammor
ordförande  i socialnämnden

Magnus Sjödin
ordförande i kommunstyrelsen

Rodney Engström
ordförande i kommunfullmäktige

Sverker Ottosson
ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott

Lars Persson
vice ordförande i kommunstyrelsen

Birger Hjörleifsson
ordförande i miljönämnden

Bertil Svensson
ordförande i förtroendenämnden

Annelie Luthman
ordförande i 

barn- och utbildningsnämnden

Reinhold Hellgren
ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden

Erland Solander
ordförande i stadsbyggnadsnämnden

och lantmäterinämnden

Mikael Gäfvert
ordförande i Stadsbacken AB

Hans Brynielsson
vice ordförande i socialnämnden
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I Sundsvall har vi en god livsmiljö med varierat boende, stort utbud av fritidsaktiviteter och närhet till naturen. 
Vi har möjlighet att leva ett gott, tryggt, hälsosamt och miljösmart liv. Vi har goda förutsättningar för hållbar ut-
veckling och en livsmiljö i toppklass. För att nå dit behöver Sundsvall fortsätta med insatser som stärker en tillväxt 
med helhetssyn på de ekologiska, sociala och ekonomiska frågorna. Då stärker vi samtidigt vår regions konkur-
renskraft, tillväxt och förnyelse. 

Klimat och miljö
De totala utsläppen av växthusgaser i Sundsvall minskar men takten är för långsam, de goda resultaten i 
Sundsvall beror till stor del på ombyggnation av Korstaverket och KUBAL. Koldioxidutsläppen från trans-
porter ökar. Resandet med kollektivtrafiken ökar men körsträckorna med bil ser ut att vara oförändrade. 
Miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid har överskridits vid flera tillfällen. Sundsvalls energiför-
brukning är hög per invånare jämfört med andra kommuner, men det mesta av energin används i industrin. 
Allt fler hushåll byter uppvärmningskälla från olja och direktverkande el till bland annat fjärrvärme och 
värmepumpar. Antalet miljömärkta verksamheter i kommunen har slutat öka, däremot är trenden för miljö-
certifierade verksamheter fortfarande positiv. Antal förorenade områden i kommunen minskar inte. Den 
totala mängden avfall ökar, vilket också är trenden i hela västvärlden. Andelen ekologisk mat ökar både inom 
kommunens verksamhet och på den privata marknaden. Andelen återställda vattendrag genom kalkning har 
ökat markant sedan år 2000. 

Delaktighet och hälsa
Valdeltagandet i Sundsvall följer riket i genomsnitt. Inom Sundsvall finns stora skillnader i valdeltagande 
mellan olika områden. Det finns en överviktsproblematik, både bland vuxna och bland barn, vilket ger en 
rad hälsoproblem. En trolig orsak till utvecklingen är att den fysiska aktiviteten har minskat och att matva-
norna förändrats. Alkoholkonsumtionen minskar något bland ungdomar i Sundsvall, flickornas konsumtion 
är större än pojkarnas. Andelen rökande pojkar minskar medan andelen rökande flickor ökar.

Förvärvsfrekvensen för åldern 20-64 år är bättre i Sundsvall än i de här jämförda kommunerna Umeå och 
Gävle. Hälsa hänger tätt samman med socioekonomiska villkor vilka i sin tur ofta beror på utbildningsnivå. 
Utbildningsnivån bland vuxna varierar kraftigt mellan olika områden i kommunen. Behörigheten till gym-
nasiet har sjunkit markant för niorna i Sundsvall. Det är en trend som behöver brytas.

Sammanfattning –

 Sundsvalls förutsättningar 
för hållbar utveckling

Utmaningar
•	 Minska	utsläpp	av	växthusgaser
•	 Förändra	konsumtionsmönster
•	 Minska	förorenade	områden
•	 Öka	andel	ekologisk	mat
•	 Energieffektivisering
•	 Öka	den	fysiska	aktiviteten
•	 Förbättra	kostvanorna	

•	 Minska	alkohol-	och	tobaksanvändningen	
•	 Öka	behörigheten	till	gymnasiet	
•	 Höja	utbildningsnivån	
•	 Förtätning	och	bebyggelse	i	attraktiva	lägen	med	
							hänsyn	till	natur-	och	rekreationsområden

Birger Hjörleifsson
ordförande i miljönämnden
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RIKARE	–	
Hållbar	tillväxtstrategi	
2021
Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi som 
kallas RIKARE. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden 
som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling. 
Den hållbara tillväxtstrategin beskriver prioriterade vägval för hur 
vi inom Sundsvalls kommunkoncern ska arbeta och tänka för att 
nå målbilden ”Sundsvall Norrlands huvudstad 2021”. Målbilden 
har fastställts i bred politisk enighet och anger några gemen-
samma viktiga prioriteringar för Sundsvalls långsiktiga utveckling. 
Sundsvalls kommun är en av flera aktörer som måste arbeta för att  
vi tillsammans ska nå målbilden. 

Målbild – Norrlands huvudstad 2021
Sundsvall är 

Norrlands Huvudstad med fler än 
100 000 invånare.  Som tillväxtmotor 

i regionen har  konkurrenskraften 
stärkts genom framgångsrikt 

samarbete mellan kommunerna

Sundsvall erbjuder 
trygghet och livsmiljö i 
toppklass där alla ges 
möjlighet att växa i ett 
klimatsmart samhälle

Vi är föregångare i att 
utveckla logistiklösningar 

med gröna resor och
 transporter i alla

 väderstreck

I Sundsvall finns en 
mångfald av människor 
och idéer. Vi gillar det 

som är nytt och 
utmanande

Hela utbildningssystemet 
från förskola tilluniversitet 

är attraktivt och av högsta kvalitet. 
Samverkan med näringsliv ger 

en positiv syn på livslångt 
lärande

Fler jobb i nya 
växande företag och 
organisationer bidrar 

till en hållbar
 utveckling

Livsmiljöbokslut 
med koppling till RIKARE 

RIKARE är den hållbara tillväxtstrategin, en gemensam 
plattform att utgå från och står bokstavligen för sex 
olika strategiområden.

Relationer
Infrastruktur
Kompetens
Attraktivitet
Region
Effektiv kommun
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Sundsvalls	Livsmiljöbokslut	
2011
Sundsvalls livsmiljöbokslut ger dig en beskrivning av utvecklingen 
inom miljö och folkhälsa för Sundsvalls geografiska område fram 
till år 2011 i relation till målbilden i RIKARE. Livsmiljöbokslutet 
redovisar även viss uppföljning av Avfallsplanen, Drogpolitiskt hand-
lingsprogram, Handikappolitiskt handlingsprogram och Trygghets-
insatser enligt tidigare beslut. 

Årets livsmiljöbokslut är det tjugoförsta och ser något annorlun-
da ut än det gjort de senaste åren. Anledning är delvis  att kopplingen 
till den hållbara tillväxtstrategin RIKARE ska bli tydlig. Målbilden 
för 2021 beskriver vad som ska känneteckna den geografiska kom-
munen 2021 och därför ska livsmiljöbokslutet i större utsträckning 
syfta till att beskriva situationen inom kommunens geografi. Det 
innebär att det är samhällsutvecklingen brett som beskrivs  inte bara 
de insatsområden och effekter som den politiska kommunen rår över. 

Under 2012 ska strategin RIKARE kompletteras med mål och 
nyckeltal för uppföljning av strategin på samhällsnivå. Livsmiljöbok-
slutet 2011 utgör en grund i det arbetet genom att beskriva nuläget  
för social och ekologisk hållbarhet, livsmiljöbokslutet 2011 behandlar 
däremot inte ekonomisk hållbarhet.   

Under 2012 pågår en utredning om vad Livsmiljöbokslutet ska 
innehålla och hur det ska användas från och med 2013 och framåt. 
Bokslutet 2011 är därför en hybrid mellan det gamla och det nya 
Livsmiljöbokslutet. 

Läshänvisning
För att tydliggöra sambandet mellan strategin RIKARE och livs-
miljöbokslutets beskrivning av situationen för miljö och folkhälsa, 
kopplas till varje ämnesrubrik den eller de mål ur målbilden; Norr-
lands huvudstad 2021, som i första hand berör området. I den sam-
manfattande analysen för ekologisk respektive social hållbarhet redo-
visas nyckeltalen markerade av en symbol (             ) för att tydligt 
visa på utvecklingstrenden. 

Livsmiljöbokslutet redovisar nyckeltal med data som finns till-
gängligt i mars 2012. I vissa fall finns en fördröjning av levererad 
statistik med ett par år vilket medför att vissa nyckeltal saknar värden 
för 2010 och 2011. 

Livsmiljöbarometern
Förutom de data som redovisas här finns mycket mer material i livsmil-
jöbarometern som du hittar här www.livsmiljobarometern.sundsvall.se 
Statistik som redovisas i Livsmiljöbokslutet och barometern levereras 
från kommunala förvaltningar och bolag samt centrala myndigheter. 

➡➡ ➡
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Livskraftiga ekosystem är grunden för mänsklig välfärd och för en 
god livsmiljö. De livsviktiga gratistjänster vi får från jordens ekosys-
tem som mat, klimatreglering, rening av vatten och luft, pollinering 
av grödor och havens förmåga att producera fisk måste hanteras på 
ett hållbart sätt. För att bevara en god livsmiljö för kommande gene-
rationer måste vi därför ställa om vårt samhälle. Energisystemen ska 
baseras på förnybar energi, samhället och markanvändning behöver 
planeras smartare. Vi behöver ändra våra matvanor och vår övriga 
konsumtion för större globalt och lokalt ansvarstagande för både 
hälsa och miljö.

Sammanfattande	analys
        Positiv trend
Cykelinfrastruktur och kollektivtrafik utvecklas, andelen miljöbilar 
ökar. Växthusgaser och svaveldioxid från industrier minskar. Antal fö-
retag med miljöcertifiering ökar. Kommunala tippar åtgärdas, inköp av 
ekologisk mat ökar. Försurade vattendrag återställs. Fler hushåll byter till 
mer hållbara värmekällor. Energianvändning i industrisektorn minskar.

        Negativ trend
Trafikrelaterade koldioxidutsläpp ökar, överskridanden av miljökva-
litetsnormer för kvävedioxid och partiklar ökar. Den totala mängden 
avfall ökar.

         Ingen förändring
Ingen skillnad i längd av körsträckor. Antal förorenade områden är un-
gefär desamma. Andelen skyddad natur är oförändrad. Fjärrvärmens 
bränslemix och energianvändning i hushåll är oförändrad.

Utmaningar
Trenden för minskning av totalutsläpp växthusgaser är positiv. Men de 
trafikrelaterade koldioxidutsläppen fortsätter öka. Det är en stor utma-
ning att minska utsläppen till en hållbar nivå som är 0,7 – 1,5 ton per 
invånare och år. För Sundsvalls del innebär det att utsläppen ska minska 
med 75-90 procent. Bilen har sedan 50-talet varit normen för samhälls- 
och trafikplaneringen. Vi står nu inför utmaningen i att bryta denna 
norm och skapa bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. För 
att få gröna transporter i alla väderstreck måste vi prioritera gång, cykel- 
och kollektivtrafik i de allra flesta avseenden för att få ett reellt alternativ 
till bilen. 

Ekologiskt 

hållbar utveckling

➡

➡

➡
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Nya bostads- och verksamhetsområden påverkar förutsättning-
arna för ett hållbart resande, ambitionen är att Sundsvall så långt 
som möjligt ska växa genom förtätning i centrala lägen och längs 
kollektivtrafikstråk. Det är en utmaning att förtäta utan att förstöra 
grönområden och bibehålla kvaliteér på rekreations- och friluftsom-
råden. Det är även en utmaning att bygga i attraktiva lägen samtidigt 
som man tar hänsyn till viktiga kärnområden för djur, växter och 
rekreation och utan att minska de värden som området ursprungli-
gen har haft.  Pågående arbete med ny översiktsplan är en viktig del 
i dessa utmaningar. 

Att minska vårt avfall och gå mot ett resurseffektivare samhälle är 
en av vår tids stora utmaningar. Vi måste välja vilken typ av ekonomisk 
tillväxt vi vill ha och försöka styra vår livsstil och konsumtionen mot 
upplevelser och hållbara produkter.

Det är en utmaning för kommunkoncernen att under 2012 klara 
målet att öka  fem procentandelar ekologisk mat jämfört med 2011. 

Även om intresset och efterfrågan på miljömärkta produk-
ter som mat, kläder och tekniska produkter ökar på den privata 
marknaden(privatpersoner) så är utvecklingen för långsam. Just nu 
är det företagsmarknaden och offentlig sektor som driver samhällsut-
vecklingen. För en fortsatt hållbar utveckling har stora organisationer, 
privata som offentliga, en viktig roll. De måste anpassa sin egen verk-
samhet och påverka andra genom att ställa krav på de produkter och 
tjänster organisationerna köper. 

I en kommun som Sundsvall spelar förorenade områden en stor 
roll för markutnyttjande och för fortsatt samhällsutveckling. Att om-
vandla gammal förorenad industrimark, till nya och mer attraktiva 
områden kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter för en 
kommun. Samtidigt sparar man orörd natur. Genom att frigöra cen-
tralt belägna områden kan det lokala näringslivet utvecklas och nya 
bostadsområden skapas.

Det är en utmaning att ställa om till energieffektiv och förnyelsebar 
energianvändning såväl för hushåll som för privata företag och offent-
liga organisationer. 

Växthusgaser	
Utsläppen av växthusgaser i Sverige har sedan 1999 successivt 
minskat. Under perioden 1990-2010 har utsläppen minskat med 
cirka 9 procent i hela landet. De globala utsläppen fortsätter dock 
att öka. Om inte trenden med ökade utsläpp kan brytas och utsläp-
pen minskar kommer klimatförändringarna att leda till allvarliga 
effekter på samhället och i förlängningen på  tillväxten. 

I regeringens klimatproposition från 2009 finns följande vision 
för 2050 om att ”Sverige vid den tiden har en hållbar och resurs-
effektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären”.

Vi är föregångare i att 
utveckla logistiklösningar 
med gröna resor och trans-
porter i alla väderstreck

Sundsvall erbjuder trygg-
het och livsmiljö i topp-

klass där alla ges möjlighet 
att växa i ett klimatsmart 

samhälle
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För att få en heltäckande bild av hur vår konsumtion påverkar 
klimatet måste alla utsläpp under en produkts hela livscykel räk-
nas in. Det gäller även de utsläpp utomlands som kommer från 
tillverkning och transport av de varor som importeras till Sverige.  
Till konsumtion räknas allt vi konsumerar via inköp direkt ur den 
egna plånboken eller via den skattefinansierade offentliga sektorn. 
Den privata konsumtionen dominerar – drygt 80 procent av de 
konsumtionsrelaterade utsläppen kommer från privat konsumtion 
och knappt 20 procent från offentlig konsumtion.

Olika konsumtionsval kan göra stor skillnad i utsläppens stor-
lek. Den största klimatpåverkan kommer från resor och boendet, 
tillsammans med hur mycket och vilket kött vi äter. Det som här 
kallas shopping påverkar också, det vill säga inköp av bland an-
nat kläder och skor, IT-utrustning som datorer, telefoner och TV-
apparater liksom skötsel av husdjur. 

Sundsvalls utsläpp av växthusgaser
Utsläppen i Sundsvall beräknas ha minskat med 44 % mellan 2000 
och 2009 enligt statistik från RUS (Regional utveckling och sam-
verkan i miljömålssystemet).  Det saknas fortfarande statistik för 
2010 på lokal nivå men mot bakgrund av att de nationella utsläp-
pen var högre 2010 än 2009 så finns det skäl att anta att utsläppen 
i Sundsvall också har ökat mellan dessa år. Minskningen mellan 
1990 och 2010 är därför sannolikt mindre än 35 %. Det är ändå 
en kraftig minskning mot bakgrund av att de nationella utsläppen 
minskat med mindre än 10 % under samma period. Minskningen 
beror till stor del på ombyggnaden av KUBAL med ny teknik och 
ombyggnad av Korstaverket med avfallsförbränning och utnyttjan-
de av spillvärme. Utsläppen för transporter har dock ökat med ca 7 
% under samma period.

Enligt de beräkningar som Naturvårdsverket gjort blir dock ut-
släppen 25-35 % högre om man räknar med hela konsumtionen 
(både import och export av koldioxid) och inte bara de utsläpp 
som sker i Sverige. Den siffran gäller för Sverige som helhet. 

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall 2009 motsvarar ca 6 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare, jämfört med rikets 8 ton per 
invånare samma år. Det bör jämföras med att den hållbara nivån 
ligger i intervallet 0,7 – 1,5 ton per invånare och år. För Sundsvalls 
del innebär det att utsläppen ska minska 75-90 procent till år 2050. 

      Källa: KoladaSundsvall
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Transporter
Bilen är det färdmedel som dominerar i Sundsvall, oavsett ärende. 
Cirka 73 % av alla resor sker med bil, antigen som förare eller 
passagerare, jämfört med med riksgenomsnittet på 65 %. De 
flesta korta resorna sker till fots eller med cykel men en stor del, 
40 %, av alla resor med bil är mellan 1-5 kilometer. Västernorr-
land har även en av Sveriges äldsta bilparker. 

Biltrafik 
Vårt mål i Sundsvall är att minska bilresandet inom kommunens 
gränser. För att nå en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i 
Sundsvall är det av stor betydelse att andelen som går, cyklar och 
åker kollektivt ökar. I redovisningen av totala utsläpp av koldioxid 
i kapitlet ovan konstateras att koldioxidutsläppen  från transporter 
ökar. 

Siffrorna visar på Sundsvallsbons körvanor. Längden körsträck-
or per bil och invånare är i princip oförändrad mellan år 2000 
och 2010. Sundsvalls värden ligger högre än medelvärdet för riket. 
Trafikanalys har uppskattat att körsträckan inom det egna länet är 
65 % och i den egna kommunen ännu lägre.

För år 2000 och 2010 finns könsindelad statistik som tillhan-
dahålls av Sveriges kommuner och landsting. De siffrorna visar att 
fordon som är registrerade på kvinnor har kortare körsträcka än 
fordon registrerade på män, vilket även är trenden i riket. 

År 2011 har Sundsvalls kommun störst andel miljöbilar i länet 
med 8,3% men det är lägre än genomsnittet i riket som är 10,8% 
Trenden är positiv, samtidigt har Västernorrland en av Sveriges 
äldsta bilparker. Siffror från 2010 visar att andelen miljöbilar som 
var registrerade på kvinnor var högre än män vilket följer trenden 
i riket.  De inköp av miljöbilar som offentliga organisationer och 
företag nu gör till sina verksamheter är en viktig del i att få ut 
miljöbilar på vägarna. De el- och gasbilar som köps in kommer ut 
senare på andrahandsmarknaden och blir då tillgängliga för privat-
personer. 

Det är viktigt att arbeta för en omställning från fossila till 
förnyelsebara bränslen. Projektet Green Highway arbetar för att 
möjliggöra miljövänliga transporter mellan Sveriges östkust och 
Norges västkust. Projektet verkar på olika sätt för utbyggd infra-
struktur, för att skapa förutsättningar för transportomställning 
och marknadsutveckling samt stimulera bruk av lokalt producerad 
energi.  Sundsvalls kommun arbetar i projektet tillsammans med 
Trondheim och Östersunds kommuner och ett flertal partners och 
medaktörer, däribland de lokala energibolagen.
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Kollektivtrafik
Resandeökningen med kollektivtrafiken 2011 uppgår totalt sett till 
3 % jämfört med 2010 vilket motsvarar 126 000 resor. Den mått-
liga utvecklingen bör sättas i relation till en kraftig ökning 2009 
och 2010. Resandeökningen med kollektivtrafiken 2010 uppgår 
totalt sett till 17 % jämfört med 2009 vilket motsvarar 700 000 
resor. Under hösten 2011 genomfördes dock en omfattande lin-
jeomläggning av stadsbussarna samt att den så kallade 100-lappen 
för pensionärer infördes. Dessa satsningar tycks ha genererat  ett 
ökat resande men har inte fått genomslag i statistiken för 2011.

Den kraftiga resandeökningen på senare år innebär att Sunds-
vall tillhör toppskiktet i landet vad gäller resandeutveckling med 
kollektivtrafik.

Cykel och cykelvägar
Sundsvall har en mycket låg andel cyklister, men det finns stora 
möjligheter att på flera sätt arbeta för en ökad cykelandel i Sunds-
vall. Cykelns fördel är förutom att den är billig, bra för hälsan och 
miljövänlig, att man kan ta sig fram snabbt. Cykelns snabbhet är 
en av dess främsta fördelar mot andra trafikslag. Dessa fördelar bör 
tas tillvara på i trafikplaneringen. På nationell nivå är trenden att 
cykeltrafiken ökar kraftigt, främst i stora och medelstora städer. 

Under 2011 byggdes ca 5 km ny gång- och cykelväg. Totalt 
finns 168 kilometer gång- och cykelväg. Mellan 2011- 2015 satsar 
Sundsvalls kommun stort på att förbättra kvaliteten på kommu-
nens viktigaste gång- och cykelstråk för att få goda effekter både ur 
ett miljö- och folkhälsoperspektiv.

På sikt kan vi se om cyklingen ökar eller minskar i Sunds-
vall genom att mäta cykeltrafiken kontinuerligt på fasta punkter.  
Sundsvalls kommun satte därför upp en permanent mätstation på 
gång- och cykelvägen vid E4 utanför Kulturmagasinet under året. 
För 2011 kan bara siffror från andra halvåret redovisas. Diagram-
met visar på en tydlig minskning av antal cyklister under vinter-
månaderna. 

Tätortstrafiken             Landsbygdstrafik – regionalt
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Bensen – månadsmedelvärde
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Luft
Miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxider har överskri-
dits vid flera tillfällen. Det har skett i centrala staden vid E4 och 
Köpmangatan. Det innebär en begränsning för möjligheten att 
bygga nya bostäder i anslutning till dessa gator. På sikt kan en över-
föring av trafik till den nya bron innebära att luften blir bättre. De 
höga bullernivåerna från vägar och järnväg, medför att byggandet 
av nya bostäder i Sundsvalls centrum till viss del måste begränsas 
genom att lägenheter utformas med en tyst sida. 

Bensen är en indikator för kolväten i luft, en trafikindikator. 
Miljökvalitetsnormen för bensen är 5 µg/m3 som årsmedelvärde och 
gäller från 2010. Ett regionalt miljömål är satt till 1 µg/m3. Här finns en 
viss säkerhetsmarginal upp till miljökvalitetsnormen  5 µg/m3  medan det 
långsiktiga miljömålet 1  µg/m3 överskrids. Av diagrammet framgår att 
nivåerna under 2010 varit högre än tidigare år.  

Utsläppen av svaveldioxid har minskat sedan början av 70-talet, 
det är ett av de främsta exemplen på de miljöförbättringar som 
skett. De sjunkande halterna beror främst på att kommunen byggt 
ut fjärrvärmen och att industrin minskat sina utsläpp. 

Anledningen till att överskridanden av miljökvalitetsnormen 
för partiklar har ökat under 2011 är oklar, eventuellt skulle det 
kunna bero på att snön kom sent och att vinterdäck därför kördes 
på torra, bara vägar.

Viktigaste källan till utsläppen av kvävedioxid är vägtrafik och 
indikatorn visar antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen 
för kvävedioxid i trafikmiljöer i Sundsvalls centrum. Miljökvalitets-
normen innebär att värdet 60 µg/m3 får överskridas högst 7 dygn 
per år. Miljökvalitetsnormen har överskridits 11 gånger under 2011 
i Sundsvalls centrum. Att värdena var högre under 2011 beror i 
första hand på ovanligt kallt och stabilt väder under de första må-
naderna och en viss trafikökning under senare år.

Antal överskridanden av miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid (60 µg/m3 som dygnsmedel)
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Mängd kwh energi som används per sektor 
och invånare  (inga siffror efter 2008)
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För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla 
bidra. Regeringen satsar på att stärka det lokala och regionala en-
ergi- och klimatarbetet i landet och har under 2009 fattat beslut 
om statligt stöd till kommuner och landsting. Syftet med stödet 
är att bidra till att kommuner och landsting föregår med goda ex-
empel i arbetet med energieffektivisering. Stödet är en viktig insats 
för att nå nationella och europeiska mål för energieffektivisering, 
däribland målet om     20 % effektivare energianvändning till 2020 
jämfört med 1990. 

Sundsvalls energiförbrukning
Sundsvalls energiförbrukning per invånare är hög jämfört med 

andra kommuner. Som framgår av diagrammet används den mesta 
energin av industrin. Senast tillgängliga uppgifter är från 2009. Se-
dan 2009 har kategorierna hushåll och övriga tjänster inte uppdate-
ras av ansvarig myndighet eftersom underlaget anses för bristfälligt.

Kommunkoncernen använder stora mängder energi i sin verk-
samhet vilket ger upphov till betydande energikostnader och belas-
tar miljön. Sundsvalls kommunkoncern har sedan februari 2012 
en strategi för energieffektivisering och koldioxidreducering som 
omfattar egna fastigheter och transporter. Strategin innebär att 
kommunen ska arbeta offensivt och målinriktat med energieffekti-
visering samt att övergå till förnyelsebar och fossilfri energi för både 
byggnader och transporter.

Det finns fem utpekade områden inom kommunen som är 
lämpliga för storskalig vindkraft. I dag ligger Sundsvall långt under 
genomsnittet av riket när det gäller produktion av vindel. 

Bidraget av klimatgaser 2009 från energiförsörjningen i Sunds-
vall är ca 1,5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare och 
år, det kan jämföras med genomsnittet som är drygt 2 ton CO2e 
per invånare och år, tabell 2. Sundsvall ligger alltså bättre till än 
genomsnittet i riket men har potential att vara i toppklass.

En stor förändring har skett mellan år 2000 och 2009, de åt-
gärder som gjorts är satsning på energikombinatet och utbyggnad 
av sopförbränningen. Sundsvall Energi AB:s kraftvärmeverk i Korsta 
släpper årligen ut ca 125 000 ton fossil CO2, ca 15% kommer från 
plast i avfallet, resten är olja. Även om det har gjorts investeringar 
för att minska oljeanvändningen så finns det fortfarande utrymme 
för kostnadseffektiva förändringar för att bygga bort ytterligare ol-
jeanvändning.

Den ökade oljeanvändningen under 2010 beror i huvudsak på 
att det var ett kallt år. Kalla år blir oljeanvändningen högre, ef-
tersom avfall, spillvärme och biobränsle då inte räcker till för att 
leverera fjärrvärme.
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Uppvärmning av hushåll
En satsning på fjärrvärme till villor som startade 2004 har medfört 
en betydande ökning av antalet anslutna hushåll. Nya som befint-
liga flerbostadshus och lokaler inom fjärrvärmenäten i Sundsvall, 
Matfors, Kvissleby, Liden, Indal och Lucksta bidrar till att fler 
kommuninvånare än någonsin nås av fjärrvärmen. 

Under 2011 har totalt 127 fastigheter anslutits till fjärrvärme-
nätet. 73 av dessa hade tidigare  direktverkande el eller elpanna, 11 
bytte till fjärrvärme från olja. Resterande anslutningar var nybyggen 
eller kombinationer av pellets, el, olja och ved. Detta innebär att 
koldioxidutsläppen minskar med ca 1380 ton per år.

Antalet installerade värmepumpar i kommunen var som högst 
2004, sedan dess har siffran sjunkit stadigt. 2009 kom åter en topp 
när ROT-avdraget infördes. De senaste 3 åren ligger siffran på mel-
lan cirka 240 -300 installerade värmepumpar per år. 

Troligtvis är den ökade kostnaden för el och olja den största 
drivkraften till att många hushåll byter uppvärmningskälla, till 
förmån för bland annat fjärrvärme och värmepumpar. Självklart 
underlättar även ROT-avdraget och Sundsvalls energis satsning på 
fjärrvärmenätet en omställning till mer hållbara uppvärmningskällor.    

antal
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Resursanvändning
Hållbart företagande 
Sedan 2006 har det skett en ökning av miljöcertifierade företag 
inom kommunen från 58 till 103 stycken 2011. Under åren 2008 
till och med 2010 arbetade kommunen aktivt via SAMT-projektet 
för att stödja företag som kan gynnas av ett aktivt miljöarbete. En 
av de åtgärder projektet kunde erbjuda var miljöcertifiering. Under 
2011 har Sundsvalls kommun säkrat EU-finansiering för att fort-
sätta med SAMT-projektet under 2012 och 2013. Förhoppnings-
vis leder det till fler miljösatsningar inom små- och medelstora fö-
retag och fler miljöcertifierade verksamheter.

 När ett företag är miljöcertifierat hanteras miljöfrågorna på ett 
ansvarsfullt sätt i verksamheten och företaget bidrar till en hållbar 
utveckling eftersom det säkerställer att företaget arbetar med stän-
diga förbättringsåtgärder på miljöområdet. De ställer i sin tur krav 
på underleverantörer och levererar produkter och tjänster  som  
minskar miljöbelastningen. Krav på miljöledningssystem är vanligt 
förekommande i upphandlingar och är då en förutsättning för att 
kunna vara med och lägga anbud.

Det skedde en stor ökning av antalet miljömärkta livsmed-
elsbutiker mellan 2006 och 2009, även för övriga miljömärkta 
verksamheter skedde en ökning, därefter har utvecklingen avtagit. 
När det gäller miljömärkta företag står centralstyrda beslut i större 
kedjor för en stor del av den ökning som skett i Sundsvall. Aktivt 
miljöengagemang i decentraliserade kedjor påverkar också utveck-
lingen men det sker mer stegvis och bygger på den lokala ägarens 
drivkrafter i miljöfrågor. 2011 var 18 verksamheter i  Sundsvall 
miljömärkta. 

2011 var 12 skolor och förskolor certifierade enligt Grön Flagg, 
det innebär en minskning men en skola jämfört med 2010, 2009 
var antalet certifierade skolor 11 stycken. 

Antal miljöcertifierade företag i Sundsvall
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Vattenanvändning
Trenden för vattenförbrukning är på en stabil nivå. En viss ökning 
kan förklaras med ökad kylvattenförsäljning och industriförbruk-
ning som gör att den specifika vattenförbrukningen, liter per per-
son och dygn, har ökat.

Grundvatten
Antalet anmärkningar för de tre största vattenverken som ligger i 
centrala Sundsvall får, trots att de är fler under 2011 än tidigare, 
anses vara lågt. Vid de övriga mindre vattenverken har antalet an-
märkningar under 2011 fortfarande varit få.

I Sundsvallsregionen har vi ett av Europas bästa vatten. Vattnet 
i vår vattentäkt vid Grönsta är klassat som naturligt mineralvatten 
av Livsmedelsverket. Det är den finaste utmärkelse ett vatten kan 
få. Både att en så stor vattentäkt klassats i sin helhet och att ett så 
fint vatten används till allmän vattenförsörjning är unikt. 

Risk finns att vårt grundvatten på sikt får sämre kvalitet i takt 
med ett förändrat klimat. Ökad nederbörd och högre temperatur på 
grundvatten kan medföra behov av ytterligare behandling och rening. 

Övriga verk     3 största verken

Anmärkningar på dricksvattnet vid 
kommunens vattenverk
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Avfall 
Att förebygga avfall och gå mot ett resurseffektivare samhälle är en 
av vår tids stora utmaningar. Vi behöver arbeta för att bryta sam-
bandet mellan tillväxt och avfallsmängder. 

Sundsvalls kommun har som mål att mängden kärl- och säck-
avfall ska minska med 10 % från 2005 till 2011. Målet har inte 
nåtts. Istället har mängden kärl- och säckavfall från hushållen ökat 
vilket också är trenden i riket och hela västvärlden. 

En annan viktig fråga är att minska avfallets farlighet. Felaktig 
hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på män-
niska och miljö. Plockanalyser har visat att farligt avfall i princip 
inte förekommer i hushållsoporna, så det är något Sundsvallsborna 
är duktiga på.  

År 2009 påbörjades utsortering av matavfall i Sundsvalls kom-
mun. Fastighetsägaren väljer om de vill sortera ut matavfall i ett 
separat kärl. Införandet sker etappvis område för område. Under 
våren 2012 kommer alla hushåll och verksamheter i kommunen att 
ha erbjudits att sortera matavfall. Idag komposteras det insamlade 
matavfallet och blir jord, men målsättningen är att röta matavfallet 
till biogas som kan användas till fordonsbränsle.

Total mängd hushållsavfall för återvinning exklusive 
producentansvar (kg/invånare)
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Förorenade områden
Förorenade områden kan innebära hälsorisker för människor som 
bor eller vistas där. Hälsoriskerna är sällan akuta men det är viktigt 
att sanera förorenade områden och säkerställa att inga långsiktiga 
hälsorisker uppkommer. Föroreningarna kan också spridas i mil-
jön, till vattendrag och grundvattentäkter. 

Kommunen har i dagsläget identifierat 30 st nedlagda kommu-
nala soptippar. Enligt avfallsplanen ska dessa undersökas, riskklas-
sas och vid behov åtgärdas. Tre av tipparna har åtgärdats, en är inne 
i åtgärd och övriga 26 st tippar har undersökts och riskklassats. Un-
der 2011 påträffades ytterligare en soptipp (Sidsjöns soptipp) som 
kommer att åtgärdas. Under 2012 kommer Stadsbyggnadskontoret 
att slutföra sammanställningarna av undersökningarna och ta fram 
åtgärdsförslag för respektive tipp.

Fler och fler potentiellt förorenade områden upptäcks. Efter en 
sanering/åtgärd av ett område får objektet en lägre eller borttagen 
riskklass. Trenden de senaste åren har varit att fler misstänkta föro-
renade områden upptäcks än vad som åtgärdas.

Långsiktig och hållbar markanvändning bidrar till ett genom-
tänkt nyttjande av resurser och ger nya möjligheter att exploatera 
mark i attraktiva lägen. Det finns ett stort identifierat behov att på-
börja arbete i stor skala med nedlagda, så kallade MIFO-riskklassifi-
cerade områden. Totalt finns cirka 700 objekt som är aktuella.

Under 2012 kommer utredningar och markundersökningar med 
statliga medel att utföras på 5 st nya objekt i Sundsvalls kommun. 
Under året kommer också fortsatta utredningar och undersökning-
ar att göras på ytterligare 4 st objekt som tidigare tilldelats statliga 
medel.
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Förorenade områden i Sundsvalls kommun

Mat
Våra matvanor och hantering av mat står för ca 25 % av samhällets 
klimatpåverkan. Matproduktionen har även stor inverkan biolo-
gisk mångfald, gifter i miljö samt yt- och grundvatten. Andelen 
ekologisk mat har ökat och offentlig sektor är en föregångare. 2010 
låg rikssnittet på 13,8 % och Sundsvalls kommun nådde 11,5 %. 
Ökningen fortsatte under 2011 då Sundsvalls kommun ökade till 
13,2%. Från höstterminen 2011 har kommunen målsättningen att 
öka ekologiskt med 5 procentandelar. Det nationella målet på 25% 
ekologiskt i offentlig sektor vid utgången av 2010 har inte nåtts. 
Därför har regeringen har förlängt målet om 25 % till 2013.   

Det sker en ökning även på den privata marknaden men det går 
mycket långsammare och ökningen sker från en lägre nivå. 2011 
stod andelen ekologiska sålda livsmedel i landet för 3,5 % av den 
totala livsmedelsförsäljningen i butik. Kommunen har en viktig 
roll i omställningsarbetet även på den privata konsumtionen.  Den 

Sundsvall erbjuder 
trygghet och livsmiljö i topp-

klass, där alla ges möjlighet att
 växa i ett klimatsmart och 

klimatsäkert samhälle

2008                2009                  2010                 2011

25

20

15

10

5

0

antal

Undersökningar och åtgärder      Åtgärdade tippar

Nedlagda kommunala tippar

Källa: Sundsvalls kommun, Miljökontoret 

Källa: Sundsvalls kommun, Miljökontoret  

Andel ekologiska livsmedelsinköp i  
Sundsvalls kommunorganisation 

30

25

20

15

10

5

0
 2007            2008            2009            2010             2011

    %

Andel                Målnivå 2010
Källa: Sundsvalls kommun, Service och Teknik



Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2011  Sundsvalls Livsmiljöbokslut 201120    

Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2011  Sundsvalls Livsmiljöbokslut 2011

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark
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offentliga verksamheten ska vara en förebild och kontaktytorna 
med allmänheten  är många; en hög andel ekologisk mat i kom-
munal verksamhet kan sprida sig som ringar på vattnet och påverka 
hushållens konsumtionsbeteenden. 

Intresset för närodlade och närproducerade livsmedel är stort 
både i kommunorganisationen och bland allmänheten. Inom länet 
drivs projektet Smakstart Västernorrland/Västernorrlands-gården. 
De har uppmärksammat att efterfrågan på närodlade grönsaker är 
större än utbudet, här finns det alltså utrymme för fler företag att 
etablera sig.

Krav-märkta företag
KRAV-godkända företag har ökat mellan 2006 och 2009 för att 
därefter ligga still. Här har ökningen skett med ungefär lika stort 
bidrag från masscertifieringar i kedjor  som genom enskilda initia-
tiv hos främst livsmedelsproducenter.

I Sundsvall finns 23 KRAV-godkända företag. Det innebär att 
Sundsvall ligger under riksgenomsnittet och att det behövs mer än 
en fördubbling av antalet KRAV-godkända verksamheter för att nå 
rikets nivå. 

Inom kommunens organisation finns 8 KRAV-märkta försko-
lor varav några tillkommit efter 2009. 

Biologisk	mångfald	
Ekologisk odling
Redovisningen avser arealer som brukas enligt EU:s regelverk för 
ekologisk produktion och som därmed är kontrollerade av ett god-
känt kontrollorgan. I praktiken innebär det att de produkter som 
odlingen resulterar i antingen får märkas och säljas, eller är under 
omställning för att i framtiden kunna få märkas och säljas på mark-
naden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. De kan även 
vara märkta med annan ekologisk märkning om produktionen 
uppfyller andra märkningars villkor.

Ökningen mellan 2009-2010 beror både på en ökning av area-
len åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och 
att totalarealen åkermark minskade i kommunen. Det går inte att 
göra en längre jämförelse över tid eftersom denna statistik inte har 
redovisats på kommunnivå tidigare år. 

Skyddad natur
Nyckeltalet utgörs av mark och vatten skyddade genom naturreser-
vatsbildning och biotopskydd. De senaste tre åren är andelen skyd-
dad natur för Sundsvall oförändrad, cirka 2 procent. Inom Sveriges 
ekokommuner varierar siffrorna från någon procent och upp till 
drygt 50 %. Ett mål för kommunens verksamhet är att arealen na-
tur som skyddas genom kommunalt naturreservat ska öka. 
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Sjöar och vattendrag
Miljökontoret har sedan början på 1980-talet övervakat och kalkat 
ett hundratal sjöar och vattendrag. Genom kalkningen får försu-
rade vattendrag en möjlighet att återskapa sina tidigare vattenke-
miska kvaliteter för fisk, flodpärlmussla och andra vattenlevande 
organismer. Sedan år 2000 är trenden mycket positiv och andelen 
återställda vattendrag har stadigt ökat. Antalet vattendrag som be-
höver kalkas minskar därför varje år.

Sundsvallsbukten
Sundsvallbuktens Vattenvårdsförening har sedan mitten av 70- ta-
let  undersökt vattenkemi, bottenfauna och sediment i Sundsvalls-
bukten. Resultatet av undersökningen 2011 är i flera delar positiv. 
Samtliga bottnar är syresatta och statusen för näringsämnen är hög. 
Statusen för siktdjup och biovolym är måttlig. Bottenfaunan har 
en status som inte är tillfredsställande, det beror på att det finns en 
havsborstmask som är en ny art i våra vatten och att den ursprung-
liga vitmärlan har minskat i antal.

Friluftsbad
Sundsvall har knappt 30 friluftsbad och den provtagning som 
kommunen gjort under de senaste fyra åren visar att majoriteten av 
baden håller utmärkt vattenkvalité ur hygienisk synpunkt. 

Andel återställda kalkningsobjekt
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Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dy-
namiskt samhälle där människornas behov och förutsättningar är i 
centrum. I ett socialt hållbart samhälle har alla människor oavsett kön, 
ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet samma möjligheter att 
ta del av det goda samhället. Samhället vilar på en demokratisk värde-
grund med hälsa, delaktighet och trygghet i fokus. 

Social hållbarhet är inte bara ett villkor för varje enskild människas 
välbefinnande. Det är också själva grunden för positiv samhällsutveck-
ling och hållbar tillväxt. 

I kapitlet om social hållbarhet jämförs ofta Sundsvall med Gävle 
och Umeå. Anledningen är att städerna är nära oss geografiskt, jämför-
bara i storlek och utmanar varandra när det gäller befolkningsutveck-
ling och attraktivitet.

Sammanfattande analys

        Positiv trend
Valdeltagandet ökar, brottsstatistiken går ner, ohälsotalet sjunker, 
alkoholkonsumtionen bland unga minskar något, rökning bland 
pojkar minskar, snusning bland pojkar och flickor minskar.
        
        Negativ trend
Förvärvsarbetandefrekvensen sjunker, antalet fattiga barn ökar, 
behörigheten till gymnasiet sjunker. Rökning bland flickor ökar 
något.

        Ingen förändring
BMI för barn och unga.

Utmaningar
Den stora utmaningen i Sundsvall är att stötta och motivera befolk-
ningen till bättre levnadsvanor. I Sundsvall har vi en överviktproble-
matik som ger oss problem med en rad olika ohälsotillstånd.  Sunds-
vallsborna behöver inspireras till bättre kost- och motionsvanor. Det 
gäller både för barn- och unga och för vuxna. Övervikt i unga år 
riskerar att följa med livet ut. 

Samhällsplaneringen är ett viktigt instrument som skapar för-
utsättningar för att vi ska vara aktiva och röra på oss. Den fysiska 
utformningen av Sundsvall påverkar människors liv och sociala re-
lationer. För en god hälsa är det viktigt med en infrastruktur som 
gynnar fysisk aktivitet och naturliga mötesplatser. Vi behöver även 

Socialt 
hållbar utveckling
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Delaktighet,	trygghet	och	
social	sammanhållning
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Hela utbildningssystemet 
från förskola till universitet 
är attraktivt och av högsta 
kvalitet. Samverkan med 
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på livslångt lärande

Sundsvall erbjuder trygghet 
och livsmiljö i toppklass där 
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ett tryggt och bra boende för alla och en säker och trygg miljö att 
leva i.

Det finns anledning att arbeta med att sänka alkoholkonsum-
tionen utifrån hjärt- och kärlsjukdom och olika typer av olycksfall. 
Cirka 14 % av männen och 10 % av kvinnorna i Sundsvall har ett 
riskbruk av alkohol. Enligt nationella siffror sjunker alkoholkon-
sumtionen bland unga, så även i Sundsvall. Flickor dricker mer 
alkohol än pojkar. Trots att siffrorna pekar mot en liten nedgång 
i Sundsvall är alkoholkonsumtion alltid en aktuell fråga att arbeta 
med. Det kommer ständigt nya ungdomar som vill pröva sina ving-
ar och gränser samt föräldrar som behöver stödjas i hur man kan 
stödja sin ungdom i dessa frågor. När det gäller trenden för rökning 
ser den olika ut för pojkar och flickor i Sundsvall. Andelen rökande 
pojkar minskar medan andelen rökande flickor ökar. Tobak är den 
största orsaken till sjukdom och för tidig död i västvärlden idag.

Sundsvall har en mycket negativ trend sett till andel elever i 
årskurs nio som är behöriga till gymnasiet. Utbildning främjar för-
utsättningarna för en god och jämlik hälsa, både som ung och i 
vuxen ålder. Ett viktigt steg är att gå på gymnasiet. Det finns starka 
samband mellan utbildningsnivå och levnadsvanor. Det är alltså 
väldigt viktigt att vi höjer utbildningsnivån bland Sundsvallsborna!

Att känna att man kan påverka både det egna livet och samhället 
är viktiga frågor för demokratin och för en socialt hållbar utveck-
ling. Det finns ett starkt samband mellan delaktighet och hälsa. 

Valdeltagande
Att engagera sig i frågor som kan påverka vardagslivet och ta vara 
på sin rätt att rösta är en viktig demokratifråga. Valdeltagande är 
en indikator på i vilken utsträckning man har tilltro till att kunna 
påverka sin tillvaro.

Valdeltagandet i Sundsvall har ökat successivt de senaste valen. 
Flest röstar i riksdagsvalet följt av kommunvalet och landstingsvalet. 
En jämförelse med Umeå och Gävle visar att Umeå har ett högre val-
deltagande alla jämförda år. Gävle har ungefär samma valdeltagande 
som Sundsvall.

Valdeltagandet för kommunvalet i Sundsvall valet 2010 låg på 85 
%. Inom Sundsvall är valdeltagandet spritt mellan 91 % i valkretsen 
Sidsjö-Böle och 73 % i valkretsen Nacksta västra.

Ekonomiska förutsättningar 
Att ha utbildning, ett jobb som man trivs med, och en trygg ekono-
misk situation ökar chansen till en god hälsa. Bristande ekonomiska 
resurser eller fattigdom har samband med exempelvis ohälsa, trång-

Källa: Statens folkhälsoinstitut
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boddhet, låg självkänsla och bristfälligt deltagande i det sociala livet. 
Långvarig fattigdom kan leda till att personer får svårare att delta i sam-
hällsgemenskapen och  leder till att självkänslan och företagsamheten 
sjunker. 

Att kunna försörja sig själv och sina barn är en av grundförutsätt-
ningarna för hälsa. Det handlar inte bara om möjligheten till försörjning 
utan också om självständighet, självrespekt och att vara oberoende. 

Förvärvsfrekvens 
Arbete eller annan sysselsättning är en av de viktigaste förutsättning-
arna för egen försörjning, det gäller oavsett ålders- eller målgrupp. 
För befolkningen i arbetsför ålder är arbete ett viktigt sätt att delta i 
samhället. Vi vet att förutsättningarna är olika för olika målgrupper 
och individer. Oberoende av utbildningsnivå har bland annat perso-
ner med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Andelen Sundsvallsbor i åldern 20-64 år som förvärvsarbetar 
pendlar mellan åren 2002 och 2010 mellan 76 % och 82 %. Ande-
len förvärvsarbetande steg fram till 2008 för att därefter dala. Samma 
trend ses även i Gävle och i Umeå. I jämförelse med Gävle och Umeå 
har Sundsvall en högre andel förvärvsarbetande, både kvinnor och 
män, i åldersgruppen 20-64 år. Vid en jämförelse med samma städer 
men med åldersgruppen 20-35 år har Sundsvall mellan två och tio 
procent högre andel förvärvsarbetande men fler öppet arbetslösa i 
jämförelse med Umeå.

Ekonomiskt bistånd
De senaste åren har drygt 1400 hushåll i Sundsvall fått ekonomiskt bi-
stånd varje månad, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare.

Den vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd är ar-
betslöshet, därefter att på grund av olika sociala skäl vara förhindrad 
att arbeta eller att vara sjukskriven.

Barnfattigdomsindex 
Barn i familjer med låg inkomststandard  eller försörjningsstöd räk-
nas enligt Rädda Barnens fattigdomsindex som fattiga. I Sverige 
innebär barnfattigdom sällan att barn behöver svälta eller frysa. Det 
handlar snarare om att inte ha samma möjlighet att delta i avgiftsbe-
lagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång 
till dator hemma, få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller 
följa med på skolresan. Att växa upp under ekonomiskt knappa om-
ständigheter kan leda till ett socialt och ekonomiskt utanförskap. 

Studier visar att de fattiga barnen i högre utsträckning blir mob-
bade i skolan och löper högre risk att drabbas av fetma och övervikt. 

I Sundsvall lever cirka 12  procent av barnen i ekonomiskt ut-
satta hushåll, vilket är jämförbart med Umeå och Gävle. I Sundsvall 
återfinns fler barn med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hus-
håll jämfört med riket, trots att Sundsvall har färre andel barn med 
utländsk bakgrund.
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Möjligheter till aktiv fritid 
Fritiden är en betydelsefull del av livet. En aktiv och meningsfull 
fritid leder till ett högre välbefinnande och därmed en bättre hälsa. 
Fritiden fungerar som en viktig buffert mot till exempel stress. Såväl 
fysisk aktivitet som kulturaktiviteter har positiv inverkan på vår hälsa 
och vårt välbefinnande.

Möjligheter till friluftsliv
Tillgång till attraktiv närnatur och grönområden främjar hälsa, fysisk 
aktivitet och goda levnadsvanor i alla åldrar. År 2010 hade 97 % av 
befolkningen i Sundsvalls kommun tillgång till grönområden inom 
300 meter från bostaden. Det finns inte anledning att tro att siffrorna 
ändrats i någons större utsträckning under 2011. Utbudet av leder, 
promenadspår och stigar uppskattas grovt till cirka 150-250 mil. 
Vintertid preparerar Sundsvalls kommun 10 mil skidspår. Det finns 
ytterligare 20 mil spår som olika föreningar preparerar. I kommunen 
finns 10 mil elljusspår att nyttja under kvällstid under årets mörka 
månader. 

Vid kvalitativa mätningar och observationer vid två av 
våra elljusspår konstateras att många äldre nyttjar spåren. 
Den dominerande besökaren är dock kvinnor runt 30 år 
som motionerar ensamma.

Litteratur
Redan från 2 års ålder tar barn viktiga utvecklingssteg på väg mot 
att lära sig läsa. Barn som växer upp i hem med tradition av att läsa 
böcker har ett bättre utgångsläge för sin språkutveckling än barn som 
saknar denna tradition. Vid biblioteken i Sundsvall, huvudbibliotek 
och filialer, lånas årligen mellan 580 000 och 596 000 böcker, tal-
böcker och musik ut. Utlåning av barnlitteratur är större än utlå-
ningen av vuxenlitteratur under nästan alla tider på året, utom under 
sommarmånaderna. Kvinnor lånar mer böcker och andra medier än 
vad män gör.
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Skolan som hälsofrämjande arena
God hälsa grundläggs i barndomen. De mest lönsamma områdena 
att arbeta med för att stärka barns hälsa är skola, fritid och familje-
förhållanden. Skolan är en särskilt viktig arena eftersom barn och 
ungdomar befinner sig här under en lång och betydelsefull tid av 
uppväxten.

Trivsel i skolan
Att trivas i skolan är en viktig skyddsfaktor för hälsa och för mål-
uppfyllelse.

Andelen behöriga till gymnasieskolan sjunker drastiskt
Bra skolresultat och god utbildning är den starkaste skyddsfaktorn 
för barns långsiktiga hälsoutveckling. Utbildning är en avgörande 
förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildning 
främjar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, både som 
ung och i vuxen ålder. Ett viktigt steg är att gå på gymnasiet. För 
att vara behörig till gymnasiet krävs betyget godkänd i ämnena 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Andelen elever i årskurs nio i Sundsvall med gymnasiebehörig-
het har sjunkit drastiskt sedan 2004. Sämst går det för pojkarna. 
Behörigheten har sjunkit även på riksnivå men inte i samma om-
fattning som i Sundsvall. I Umeå och Gävle är trenden däremot en 
ökad andel behöriga. I Sundsvall är den negativa trenden ett högt 
prioriterat område som skolan arbetar grundligt med. Man ser över 
hela systemet från elevhälsovård till arbetssätt och arbetet systema-
tiseras för att nå en likvärdig skola för alla.

Brott och olyckor
Vad som ger människor trygghet och vad de är oroliga för växlar 
under olika tidsperioder. Oro för brott diskuteras mer och mer. 
Detta sker trots att våldsbrott, mord och dråp har minskat under 
de senaste 250 åren. Våld i olika former ligger på en mycket låg 
nivå i dagens Sverige jämfört med andra länder.

Trots det känner sig människor oroliga för brott och upplever 
otrygghet. Det beror på att låg brottslighet inte automatiskt gör 
människor trygga. Till exempel påverkas oro för brott av övergri-
pande risker som miljöhot. 

Sundsvall har under flera år legat över rikssnittet för anmälda 
brott men från 2008 vände trenden och vi ligger nu under rikets 
siffror. Jämfört med exempelvis Umeå har vi dock många fler an-
mälda brott per 100 000 invånare.

Källa: Hälsosamtalen i skolan 

Källa: Skolverket och statens folkhälsoinstitut

Källa: Brottsförebyggande rådet 
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Fallolyckor
I Sverige dör i snitt mer än tre äldre personer varje dag till följd 
av fallolyckor. Det är mer än dubbelt så många som dör i trafi-
ken. Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor jämfört 
med skadade i trafikolyckor. Fallolyckor medför stora kostnader 
för samhället och det personliga lidandet är stort. Kostnaderna på 
samhällsnivå uppskattas till ungefär 14 miljarder, vilket utgörs av 
direkta kostnader samt kostnader för en försämrad livskvalitet.

I Västernorrland erbjuder landstinget alla 75-åringar ett hälso-
samtal. Samtalet handlar om personens situation och fokuserar på 
förebyggande åtgärder i hemmet. Bland annat ställs en fråga om 
personen råkat ramla någon gång under det senaste året. I Sunds-
vall svarar cirka 30 procent av de tillfrågade 75-åringarna ja på den 
frågan. Något fler kvinnor än män uppger att de ramlat.

Relationer 
Personer med täta sociala kontakter, eller med starka band till 

familj eller omgivning lever längre, har bättre hälsa samt en ökad 
förmåga att återhämta sig från sjukdom jämfört med socialt isole-
rade individer. 

Fler ungdomar i årskurs sju jämfört med  ungdomar på gymna-
siet upplever att de har någon vuxen som de kan prata om viktiga 
saker med. På gymnasiet upplever en större andel pojkar jämfört 
med flickor att de har någon vuxen som de kan vända sig till.

Bland vuxna män är trenden att de med stigande ålder upplever 
att de har någon att vända sig till. Trenden är motsatt för kvinnor, 
med stigande ålder minskar andelen som har någon att vända sig 
till och dela förtroenden med. Generellt upplever en större andel 
kvinnor att de har någon att anförtro sig till jämfört med män. 

Källa: Hälsa på lika villkor
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Hög utbildning = Högskoleutbildning tre år och längre
Medel =  Högskoleutbildning två år – yrkesförberedande 
Låg utbildning = Gymnasieutbildning två år och längre

Utbildningsnivå, åldersindelad i Sundsvall
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Utbildningsnivå på områdesnivå i Sundsvall

Jämställdhet 
Kvinnor har i allmänhet sundare levnadsvanor och lever i genom-
snitt längre än män, medan män som grupp, i de flesta avseenden, 
rapporterar bättre hälsa än kvinnor. 

En central förklaring till könsskillnader i hälsa och livslängd 
är att kvinnor och män i stor utsträckning lever olika liv. Detta 
bevisas till exempel genom att den sammanfattande jämställdheten 
uppgick till 26,8 i Sverige på en skala där 50 representerar ”fullbor-
dad jämställdhet”. Siffran tas fram genom andel kvinnor respek-
tive män i kommunfullmäktige, föräldraledighet, deltid, vård- och 
omsorgsarbete, tillverkningsindustri, chefspositioner och medelin-
komster. Trots att Sverige anses ligga bäst till i världen beträffande 
jämställdhet  finns ytterligare förbättringspotential.

Strategier för jämställdhet syftar till att motverka denna upp-
delning genom att öka mäns ansvar för barn och hem och öka  
kvinnors andel av makt och resurser i samhället. Ett rimligt an-
tagande är att ökad jämställdhet också får konsekvenser på såväl 
könsskillnader inom löne- och arbetsfördelning som nivåer av hälsa 
och livslängd.

Andel med eftergymnasial utbildning
Utbildning har blivit allt viktigare i dagens samhälle för att hålla 
sig konkurrenskraftig om jobben och inte hamna utanför. Utbild-
ning främjar förutsättningarna för en jämlik hälsa. Hög utbildning 
främjar hälsa i vuxen ålder. Föräldrar med hög utbildning verkar 
vara mer framgångsrika i att ge sina barn förutsättningar och stöd 
till bra skolprestationer, och därmed också till hög utbildning se-
nare i livet, jämfört med föräldrar som har en låg utbildning. 

Det är en stor skillnad i utbildningsnivå mellan män och kvin-
nor i Sundsvall. Störst skillnad ses i åldersgruppen 45-64 år. Att 
så få i åldersgruppen 16-24 har en hög utbildning bör bero på att 
längre utbildningar i många fall inte hunnit avslutas vid 24-års ål-
der.

Det är stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika områden i 
Sundsvall. Störst andel med hög utbildning återfinns i Granloholm 
och centrum. Ju längre ut från centrum man kommer desto färre  
har hög utbildning och fler har enbart gymnasieutbildning.

Källa: Hälsa på lika villkor

Källa: Hälsa på lika villkor
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Ohälsotal
Ohälsotalet visar det antal dagar då medborgarna får ersättning från 
samhällets sjukförsäkringar, ställt i relation till antalet personer som 
omfattas av försäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att antalet 
sjukpenningdagar, dagar med förtidspension/sjukbidrag, dagar med 
rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning 
summeras och divideras med antalet sjukförsäkrade och förtidspen-
sionärer.

Vid en jämförelse av ohälsotalet för män och kvinnor har kvin-
nor ett högre tal än män. Det gäller både på riks- och kommunnivå. 
Jämfört med riket har Sundsvall ett något högre ohälsotal, både för 
män och kvinnor. I figuren ser man att utbildningsbakgrund har en 
stor betydelse för antalet ohälsodagar. Man ser även att antalet ohälso-
dagar sjunkit mellan åren 2005 och 2009.

Inkomst 
I Sundsvall har män högre medianinkomst än kvinnor utom i ålders-
gruppen 16- 19 år, där en liten skillnad syns. En analys visar att vi  
inte skiljer oss från riket i stort. En orsak är att cirka 38 % av kvin-
nor arbetar deltid mot ca 11 % bland män. De flesta kvinnor arbetar 
inom vård, omsorg och utbildning. Lönerna inom offentlig sektor 
ligger generellt lägre än i privat sektor.

En	god	hälsa	
Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat 
ett starkt samband med dödlighet. Frågan är av central betydelse för 
att följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid.

Ju yngre Sundsvalls vuxna befolkning är desto bättre upplever 
de sin hälsa och omvänt, med ökad ålder är det färre som  upplever 
sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra. Andelen som 
uppger sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra sjunkit 
sedan 1997.  Vid den tiden uppgav mellan 81 till 86 % allmäntill-
stånd som bra eller mycket bra. Det skedde en stor minskning mel-
lan 1997 och 2003, efter 2003 har siffrorna legat på samma nivå.

Barn och unga uppger i stor utsträckning att de mår bra eller 
mycket bra i årskurs 4. Detta minskar dock ju äldre de blir. Det är 
tydligast bland flickor. Generellt uppger något färre barn och unga 
2010-2011 än 2007-2008 att de mår bra eller mycket bra. 

Sundsvall erbjuder 
trygghet och livsmiljö i 
toppklass där alla ges 
möjlighet att växa i ett 
klimatsmart samhälle

     16-19 år                    20-64 år                     65+ år
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Body Mass Index (BMI) 16-84 år 
fördelat på bostadsområden

Levnadsvanor
Goda levnadsvanor ökar chansen för en god hälsa. Fysisk aktivitet 
och goda matvanor ger förutsättningar för en positiv hälsoutveck-
ling.

BMI (Body mass index) 
Övervikts- och fetmaproblematiken är ett av de allvarligaste folk-
hälsoproblemen i Sverige. Andelen med fetma har fördubblats 
under de senaste 20 åren. En trolig orsak till utvecklingen är att 
den fysiska aktiviteten har minskat liksom att matvanorna har för-
ändrats. Fetma ökar risken för högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, 
stroke och diabetes typ 2. Risken att förbli överviktig är stor om 
man blir det som barn. 

Övervikts- och fetmaproblematiken bland vuxna i Sundsvall 
är olika beroende på bostadsområde. Den största andelen nor-
malviktiga bor i och omkring centrala Sundsvall och andelen med 
övervikt och fetma ökar ju längre från centrum man kommer. Det 
område som har flesta normalviktiga, enligt BMI-mått, är Granlo-
holm där hälften av invånarna mellan 16-84 år är normalviktiga.

Övervikt och fetma är ett problem även bland barn och unga i 
Sundsvall. Mellan tio och tjugo procent av de unga är överviktiga 
och mellan fyra och nio procent lider av fetma. Då risken att förbli 
överviktig i vuxen ålder är stor är det mycket viktigt att problemen 
tas på allvar och att åtgärder för att förebygga och stoppa utveck-
lingen vidtas.

Goda matvanor
De flesta barn i årskurs fyra i Sundsvall äter frukost varje skoldag. 
Andelen som äter frukost minskar sedan både i årskurs sju och 
i gymnasiet. I gymnasiet är det elva procent av flickorna och sju 
procent av pojkarna som uppger att de aldrig äter frukost. 

Fysisk aktivitet
Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för hälsa. De nu-
varande nationella rekommendationerna för vuxna är 30 minuters 
daglig fysisk aktivitet och för barn och unga 60 minuter. Med ak-
tivitet menas rask promenad eller liknande aktivitet som gör att 
andningen höjs och att man blir lite svettig. Vardagsmotion, att gå 
eller cykla till jobbet, skolan eller affären, har en lika stor betydelse 
för vår hälsa som att träna hårt en eller ett par timmar i veckan.

När det gäller att röra på sig och vara fysiskt aktiv konstateras 
utifrån hälsosamtalet, att de yngsta är mer aktiva än de äldre.

Mellan 45 och 65 procent av Sundsvalls vuxna befolkning  rör 
på sig enligt de nationella rekommendationerna. En stor andel vill 
dock öka sin fysiska aktivitet. Många uppger att de vill ha hjälp och 
stöd med detta.
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Alkohol och andra droger
I Sverige är berusningsdrickandet vanligt och andelen storkonsu-
menter har ökat i takt med att den totala alkoholkonsumtionen har 
ökat. I mitten av 1990-talet var den totala alkoholkonsumtionen 
(per invånare 15 år och äldre) drygt 8 liter ren alkohol, 2004 var 
siffran 10,5 liter. Trenden har vänt men med 9,1 liter ren alkohol 
per invånare 2010 ligger vi fortfarande högre än på 1990-talet. En 
hög konsumtion av alkohol kan orsaka eller bidra till en mängd 
olika negativa hälsoeffekter och olycksfall. En hög konsumtion kan 
också ha en rad negativa sociala konsekvenser som påverkar hälso-
tillståndet samt bidra till övervikt och fetma.

Bland ungdomar i årskurs nio steg alkohol- och narkotikakon-
sumtionen kraftigt under 1990-talets senare hälft. Under 2000-ta-
let har kurvan vänt neråt. 

Tobaksrökning har ett direkt samband med en mängd olika 
sjukdomar, varav de vanligaste är hjärt-kärlsjukdomar, KOL, lung-
cancer och flera andra former av cancer. År 2009 fick för första 
gången fler kvinnor än män diagnosen lungcancer.

Mellan 2008 och 2011 har alkoholbruket gått ner hos både 
pojkar och flickor i årskurs sju. Även bland eleverna på gymna-
siet har alkoholbruket gått ner. Flickors alkoholbruk sjunker dock 
inte lika mycket som pojkarnas. Rökningen bland pojkar har gått 
ner något i båda årskurserna medan utvecklingen är motsatt bland 
flickor. Andelen som snusar minskar.

En övervägande majoritet, 96-97 % av eleverna både i årskurs 
nio och på gymnasiet uppger att de bestämt skulle tacka nej om de 
erbjöds narkotika.

Riskkonsumtion av alkohol
Med riskkonsumtion menas en alkoholkonsumtion som överstiger 
14 standardglas per vecka för män, vilket motsvarar 53 cl stark-
sprit, eller 9 standardglas per vecka för kvinnor, vilket motsvarar 
34 cl starksprit. Allt berusningsdrickande är per definition riskkon-
sumtion. Som berusningsdrickande räknar vi konsumtion av fem 
standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män, och fyra 
standardglas eller fler för kvinnor. Riskbruk behöver inte betyda 
att man har problem med alkohol här och nu, men att man kan få 
problem i framtiden

Andelen män med ett riskfullt alkoholbruk är något större 
bland män än bland kvinnor. I Sundsvall har andelen män med 
riskbruk ökat samtidigt som samma grupp minskat något  i Gävle 
och i Umeå. Generellt finns flest riskbrukare av alkohol i ålders-
gruppen 16-24 år. 

Tobak
Bland kvinnor är andelen rökare störst i gruppen 25-64 år och ande-
len snusare i gruppen 16- 44 år . Bland män är andelen rökare störst 
i åldersgruppen 45-84 år och andelen snusare i gruppen 25-64 år.
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Drogpolitiskt program
Det drogpolitiska programmets målsättningar är bland annat att skjuta upp alkoholdebuten, minska 
berusningsdrickandet, stoppa langning av alkohol, åstadkomma fler alkoholfria miljöer och minska 
tobaksbruket. 

Under 2011 var Sundsvall en framgångsrik medarrangör av den nationella uppmärksamhetsveckan 
Vart femte barn. Veckan handlar om att sätta fokus på de barn som lever i familjer med missbruk. 

Unga magasinet som öppnade hösten 2011 erbjuder äldre ungdomar, som ofta vuxit ifrån ung-
domsgården, en trevlig mötesplats utan alkohol. 

Hösten 2011 träffade A Non Smoking Generation cirka 500 sjätteklassare på sin klassrumsturné 
i Sundsvall. Som förberedelse för ett framtida tillsynsprojekt genomförde miljökontoret en enkätun-
dersökning om arbetet kring rökfria skolgårdar. I slutet av året påbörjades ett nytt samarbete kring 
studiecirkeln Familjeverkstan. Denna omgång av cirkeln kommer att vända sig till föräldrar med barn 
inom grundskolans lägre årskurser.

Folkhälsorådet
Som en följd av valet 2010 och inledningen på en ny mandatperiod, byttes flera ledamöter i Sunds-
valls folkhälsoråd ut 2011. Det har medfört att rådet arbetat med att formera sig och att kartlägga 
kommunens arbete, främst inom de områden som Sundsvall valt som prioriterade arbetsområden för 
folkhälsoinsatser. Under slutet av 2011 inleddes ett arbete med att ta fram förslag till nya prioriterade 
områden för kommunens folkhälsoarbete som ska gälla från 2012 och framåt.

Handikappolitiskt program
Kommunens nuvarande handikappolitiska program antogs i fullmäktige för tolv år sedan, 1999. 
Sedan dess har lagar och konventioner i handikappolitiken tillkommit. Ett behov av att revidera pro-
grammet utifrån gällande regelverk och styrdokument har uppstått. Sundsvall behöver ett ramverk 
som stödjer arbetet mot ett tillgängligare Sundsvall. Diskussionerna kring formerna för detta arbete 
startades under 2011 med förhoppning om att arbetet med ett nytt och reviderat program kommer 
igång våren 2012.

År 2007 fick Stadsbyggnadskontoret in 440 anmälningar om ej undanröjda enkelt avhjälpta hin-
der i stenstaden. Under 2011 har bygglovavdelningen genomfört en uppföljning för att kontrollera 
att de enkelt avhjälpta hinder som bedömts möjliga att åtgärda och påtalats för fastighetsägarna har 
blivit utförda. Uppföljningen visade att det mesta har åtgärdats. Kvar att följa upp är tre fastighetsä-
gare där åtgärderna inte utförts. 

Under 2011 har gatuavdelningen genomfört anpassning av övergångställen för såväl rörelsehind-
rade som synskadade bland annat på Köpmangatan, Nybrogatan, Östra Långatan, Skönsbergsvägen. 
På Hårdvallsgatan och Nybrogatan har kantstenar sänkts för att underlätta passage för rullstolar och 
rullatorer. På Rådhusgatan har en ny gång- och cykelbana byggts. Den är extra bred för att separera 
gående från cyklister och i korsningspunkterna är den anpassad för såväl rörelsehindrade som synska-
dade. I Kvissleby har sista etappen av centrumupprustningen med tillgänglighetsanpssning av såväl 
gångbanor och övergångställ som bussterminal genomförts.

Uppföljning	av	program	och	sammankomster
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Handikappråd
Handikapprådet har haft fem möten under året. Som en följd av valet 2010 och inledningen på en ny 
mandatperiod var flera av rådets ledamöter nya vid inledningen av 2011. Eftersom detta var det nya 
rådets första år har rådets sammankomster många gånger handlat om formalia och riktlinjer. Rådet 
har även informerat och orienterat sig om kommunens verksamheter som har stor betydelse för till-
gänglighet, såsom samhällsplanering, översiktsplanearbete och kollektivtrafik.

I slutet av 2011 framkom önskemål från politiken om att en så kallad tillgänglighetsutbildning skulle 
arrangeras. Arbete med detta pågår.

Trygghetsarbete
Trygghetsarbetet i kommunen tog ny fart i oktober 2011 när det tillsattes en trygghetssamordnare 
på heltid. Organisationen sågs över och de tidigare lokala Brå-grupperna har bytt namn till trygg-
hetsgrupper. Uppdraget handlar nu om trygghet i ett vidare begrepp än enbart brottsförebyggande 
arbete. Tidigare var arbetet inriktat på ungdomar men nu handlar det om alla som bor och verkar i de 
respektive områdena. Vidare så har det bildats ett trygghetsråd som ska arbeta strategiskt och kom-
munövergripande med trygghetsfrågor.
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Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Norrmalmsgatan 4
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