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Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Politisk viljeinriktning
Kunskap och arbete bygger Sundsvall
Avsiktsförklaring

”

Socialdemokraternas vision för Sundsvall
Sundsvall ska vara den trygga och klimatsmarta storstaden. Det naturliga valet längs Norrlandskusten för jobb, företagande, boende och besök.
Sundsvall har flera utmaningar. Utmaningar som vi
bara kan lösa tillsammans. Den största utmaningen är
att många fler sundsvallsbor ska ha ett jobb. Investeringar i kunskap gör att fler kan ha ett jobb i Sundsvall.
Arbetslösheten kan minska, men då krävs politiskt mod
–både lokalt och nationellt.

Fler människor som har jobb ökar möjligheten att upprätthålla en hög kvalitet i vården, omsorgen och skolan.
Ska vi klara kvaliteten i välfärden måste många arbeta, varje arbetad timme behövs. Sundsvalls kommun
ska ge goda förutsättningar för att skapa, locka hit och
behålla jobb i Sundsvall.

Utbildning
Vi socialdemokrater vill se en tydlig och sammanhängande prioritering av utbildning. Det är kunskaper som
gör människor anställningsbara och då kräver det politiska prioriteringar av detta.
Vi socialdemokrater vill se:
• ett Sundsvall som ger människor en andra chans.
Därför tillför vi mer resurser till vuxenutbildningen.
• ett Sundsvall som värderar både praktisk och teoretisk erfarenhet. Därför ska Sundsvall satsa på Yrkeshögskoleutbildningar. Kvalificerade utbildningar som tas fram i samråd med näringslivet och som
har mycket goda resultat i att leda till arbete efteråt
• ett Sundsvall som arbetar med att höja kvalitén i
våra grundskolor. Mer av resurserna ska styras från
lokaler till undervisning och då främst till de lägre
åldrarna.
Ungdomar ska särskilt prioriteras i det kommunala arbetet med att minska arbetslösheten.
Därför satsar vi socialdemokrater på:
• ett utökat antal sommarjobbsplatser i kommunen
till 1000 stycken,
• att erbjuda extra stöd för att handleda ungdomar
när de vill starta eget

• en omfördelning av resurser från försörjningsstöd till  
anställning för att öka möjligheterna att gå från bi-		
dragsberoende till egen försörjning.

Bostäder och hållbar tillväxt
För att skapa arbete och tillväxt i regionen samt utveckla
sundsvallsbornas livskvalitet krävs fler och bättre bostäder. Bostadspolitiken är för oss socialdemokrater en del
av välfärdspolitiken och prioriteras de kommande åren.
Det helägda kommunala bostadsbolaget Mitthem ska
vara en aktiv aktör för bostadsutveckling i Sundsvalls
kommun.
Bostadsutveckling för såväl hyresrätter som bostadsrätter och villaboende kräver en offensiv politik
och därför kompletterar vi socialdemokrater detta budgetförslag med ett bostadspolitiskt program för Sundsvall.
Fler människor som har jobb skapar ökad framtidstro. Det går dock inte att driva på utvecklingen som
förr och tydligast syns det när det gäller människors
påverkan på miljö och klimat. Vi Socialdemokrater vill
se ett Sundsvall som tar sitt ansvar lokalt, nationellt
och globalt och på allvar ställer om för minskad klimatpåverkan. Det handlar konkret bland annat om:
• minskat oljeberoende
• energieffektiviseringar
• satsningar på kollektivtrafik
• satsningar på ekologisk mat inom kommunal verksamhet.
För att uppnå en miljö- och klimatomställning på riktigt samtidigt som det skapas bättre förutsättningar till
utveckling på andra sätt krävs också påverkansarbete
mot riksdag och regering för ökade investeringar i
järnväg i vår region. Sundsvalls kommunpolitiker behöver här gemensamt och i samverkan med näringsliv,
akademi och övriga politiker i regionen bedriva detta
påverkansarbete för att uppnå resultat.
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Kvalitét i välfärden
Förutsättningarna för att skapa jämlika möjligheter och
ett växande Sundsvall är en väl utbyggd samt fungerande välfärd. Kvalitén inom vården och omsorgen
måste höjas genom bland annat:
• fler anställda på fritidshemmen
• en ökad valfrihet inom hemtjänsten där de äldre får
påverka mer av sina hemtjänsttimmar
• en fortsatt modernisering av skolan
Detta är några av våra förslag till satsningar och vi
socialdemokrater är väldigt tydliga på att höjningar av
kvalitén i välfärden alltid går före privatiseringar.
Samtidigt som vi planerar för och satsar på Sundsvalls framtid så håller vår kommun på att förändras i
grunden. Hemlösheten ökar, sociala föreningar tvingas
att dra ner sin verksamhet drastiskt och samtidigt ska
äldre och sjuka bli kunder på en marknad. Vi befinner
oss i en tid där vi vet priset på det mesta, men får allt
svårare att veta värdet på något. Det är en tid där borgerliga politiker på allvar hävdar att kund är det finaste
man kan vara i jämförelse med medborgare.
Ett Sundsvall som håller ihop
Den dag som Sundsvalls kommuninvånare verkligen
ses som kunder blir den dag då vi accepterar att välfärden i Sundsvall tillhandhålls efter spelreglerna på en
marknad. Spelregler som innebär att tillgång och efterfrågan ska avgöra hur mycket välfärd som produceras
och vilket pris välfärden ska ha. Vi socialdemokrater
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kommer aldrig att acceptera den utvecklingen. Lika
tydligt är vårt arbete mot ökade ekonomiska skillnader
och vår nolltolerans mot att fattigdom och hemlöshet
finns i Sundsvall.
Särskilt barnfattigdom är ovärdigt vårt moderna
samhälle och vi socialdemokrater vill se insatser inom
alla områden för en förbättring av barnens situation.
Därför finns i detta budgetförslag tydliga skrivningar
om fortsatt förebyggande arbete och tidiga insatser
(FATI) samt krav på en handlingsplan mot barnfattigdom. Inom kultur- och fritidsområdet prioriteras
verksamheter och bidrag till aktiviteter som är riktade
till barn och ungdomar. Kulturskolan ska även fortsättningsvis vara avgiftsfri och öppen för alla.
För att Sundsvall i framtiden ska klara den ökade
nationella och internationella konkurrensen samt en
hög kvalité i välfärden måste vi bli fler. Vi socialdemokrater har som mål att år 2021 ska vi vara minst 102
000 Sundsvallsbor. Det kommer kräva en aktiv politik
för jobb, bostäder och välfärd. För befolkningstillväxt
skapas av god tillgång till arbeten, till utbildning, till
en bra välfärd och till goda kommunikationer till och
från Sundsvall. Ingen av dessa uppgifter kan enskilda
individer, företag eller organisationer lösa utan dessa
uppgifter behöver vi arbeta med tillsammans.
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Kort sammanfattning av vår prioriteringar och investeringar
Detta är en sammanfattning av hur Socialdemokraterna vill prioritera tillgängliga ekonomiska resurser när
det gäller drift och investeringar.

Drift

Nedan följer en sammanfattning av ekonomiskt prioriterade satsningar i kommunens verksamheter för åren
2013 – 14, vilka anges i miljoner kronor (Mkr).
Näringsliv och
arbete

2013

2014

Totalt

40,5

40,5

81,0

Exempel på prioriteringar
Sommarjobb för ungdomar
Satsning mot arbetslöshet med hjälp av
försörjningsstödet
Integration -en väg till framgång
Förstärkt vuxenutbildning
Yrkeshögskolor -lokala branschprogram
Traineeprogram för fler jobb

Utbildning

Ledning

2013

2014

Totalt

35,0

30,0

65,0

Totalt

31,0

11,0

42,0

2013

2014

Totalt

5,0

0

5,0

2013

2014

Totalt

20,0

20,0

40,0

Exempel på prioriteringar
Investera i kommunens fastigheter (bristande underhåll)
Utbildning Högre ambitioner för ett hållbart Sundsvall

2013

2014

Totalt

36,0

47,0

83,0

2013

2014

Totalt

8,5

8,5

17,0

Exempel på prioriteringar
Ungdomspott för ökad tillgänglighet
Föreningsutveckling
Fortsätt satsa på kulturskolan
Sveriges bästa friluftskommun

2014

Exempel på prioriteringar
Attraktiv arbetsgivare
Lika rättigheter i all skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsstöd

Exempel på prioriteringar
Hela Sundsvall ska leva
Tillgängligare och bättre kollektivtrafik (endast drift)
Bättre och tillgängligare vägar (endast drift)
Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik

Fritid och kultur

2013

Exempel på prioriteringar
Förstärkning av vård och omsorg
Metodutveckling för höjd kvalité
Handlingsplan för minskad barnfattigdom
Sociala föreningar -viktiga för välfärden

Exempel på prioriteringar
Mer resurser till undervisning
Höjd lärarstatus
Ökad och jämlik elevpeng
Höjd kvalité på fritids
Elevvård för trygghet och välmående
Studievägledning

Samhällsbyggnad

Vård och omsorg

Investeringar
Nedan följer en sammanfattning av särskilt prioriterade
investeringar för planperioden 2013 – 2017, vilka anges
i miljoner kronor (Mkr).

• Förskolor, skolor, äldreboenden m.m.................... 825
• Miljösatsning Korstaverket ................................... 225
• Utveckling av Sundsvall........................................ 150
• Gång-, cykel-, och bilvägar .................................. 130
• Utvecklad kollektivtrafik .......................................... 50
• Sundsvalls Stenstad................................................ 36
• Förbättrade kommundelscentra ............................. 18
• Ökad tillgänglighet . ................................................ 10
• Spontanidrottsplatser................................................ 2
TOTALT ............................................................... 1 446
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2. Näringsliv & Arbete
Sundsvallsborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb
är en förutsättning för att skapa en hållbar
tillväxt.

Sommarjobb för ungdomar
Minst 1000 gymnasieungdomar ska erbjudas ett tre
veckor långt sommarjobb med kollektivavtalsenliga
villkor. Jobben ska erbjudas i kommunal verksamhet,
eller genom samverkan med näringslivet där kommunen betalar 50 % av lönekostnaderna.
Satsning: 10 mkr/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Offensiv satsning mot arbetslöshet med
hjälp av försörjningsstödet
Arbetslösa som har sin inkomst från försörjningsstöd
ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.
Genom att använda försörjningsstödet offensivt så skapas möjligheter att gå från bidragsförsörjning till egen
inkomst.
Satsning: 20 mkr/år *(2013-2014)
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration
*Omfördelas från socialnämndens budget för försörjningsstöd

Integration - en väg till framgång
Sundsvalls kommuns integrationsarbete måste fortsätta. Språkundervisning och validering av kunskaper är
aktiva åtgärder för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Detta är prioriterat i arbetet med att skapa ett mer
inkluderande Sundsvall.
Satsning: 2,5 mkr/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Förstärkt vuxenutbildning
När staten minskar resurserna till vuxenutbildningen
måste kommunen ta ett ansvar. En oaceptabelt hög ungdomsarbetslöshet i kommunen kräver en riktad satsning
för att göra människor mer anställningsbara.
Satsning: 8 mkr/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Yrkeshögskolor – lokala branschprogram
Yrkeshögskolor är viktiga för att motverka arbetskraftsbrist på grund av kompetensbrist. Vuxenutbildningen, skapar tillsammans med lokala näringslivet utbildningar som behövs för Sundsvall och dess företag.
Av de färdiga studenterna får 90 % anställning. Yrkeshögskolor är en viktig uppgift i arbetet med att utrota
ungdomsarbetslösheten.
Finansiering: Inom utökad ram för vuxenutbildningen
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Traineeprogram för fler jobb
Efter en motion av Socialdemokraterna beslutade kommunfullmäktige i mars 2012 om införandet av traineeprogram, som ett fjärde år, vid vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Enligt samma princip ska fler
traineeprogram startas efter en inventering i samverkan
mellan Sundsvalls gymnasium och näringslivet av vilka utbildningar som kan vara aktuella.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Kompetensfrågorna på agendan
Kommunen måste få större kunskap om de kommande
kompetenskraven på arbetskraften i vår region. En arena
måste identifieras där kommunen, utbildningsanordnare
och näringslivet tillsammans kan analysera och vidta åtgärder för att motverka arbetskraftsbrist.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
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Ungdomspraktik för erfarenhet och delaktighet
Sundsvalls kommun ska erbjuda 100 långtidsarbetslösa ungdomar praktik inom kommunal verksamhet.
Detta för att skapa erfarenhet, delaktighet och hopp
hos den enskilde, saker som den arbetslöse kan ta med
i kommande kontakter med arbetslivet.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

Förstärkt entreprenörskap
Ungdomar ska få större möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap genom satsningar på att utöka antalet sommarlovsentreprenörer samt deltagande i inspirationsprogram. Dessutom ska kommunen erbjuda handledning till
ungdomar som vill starta ett eget företag.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration

MRP 2014 med plan för 2015-2016
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3. Utbildning
Barn och ungdomar i Sundsvall ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande.

Mer resurser till undervisning
Vi vill att resurserna förs närmare eleverna och dess undervisning. Sundsvalls kommun har för många skollokaler. Vi
vill se en omfördelning från lokaler till undervisning.
Satsning: 10 miljoner kronor/år *(2013-2014)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden
* Innehåller 10 miljoner som omfördelas från lokalkostnader till verksamhetskostnader

Höjd lärarstatus
Forskning visar entydigt att läraren är den viktigaste personen för elevernas framgångar i skolan. Vi vill avsätta
resurser för lärarna genom att premiera och anställa lärare
med specifika kunskaper och stimulera till vidare studier
av lärarna samt förbättra förutsättningar för modersmålslärarna. Statushöjning kan till exempel vara fortbildning
samt uppmuntran för goda pedagogiska insatser.
Satsning: 5 miljoner kronor/år (2013)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

En ökad och jämlik elevpeng
Bristerna i början av utbildningskedjan måste rättas till
om vi ska klara av utbildningen för Sundsvalls barn och
unga. Elevpengen förstärks med särskild inriktning på
grundskolan. För att skapa förutsättningar för en jämlik
skola där de som har största behoven får det bästa stödet
stöder vi Skolverkets riktlinjer för en fördelningsmodell
med strukturtillägg i förskolan och skolan.
Satsning: 8 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Höjd kvalité på fritids
Fritidshemmen är en viktig del i barnens skolvardag
och en del i skolans pedagogiska uppdrag. Fritidshemmen kan spela en viktigare roll i att stödja barnens utbildningssituation. Vi vill förstärka bemanningen och
antalet behöriga fritidspedagoger.
Satsning: 5 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden
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Elevvård för trygghet och välmående
Elevernas välbefinnande är en förutsättning för ett
lyckat pedagogiskt arbete. Både förebyggande och
hjälpande insatser krävs för att motverka psykisk och
fysisk ohälsa bland våra elever. Nya resurser avsätts
med mål att få fler specialpedagoger, kuratorer och
skolsköterskor i skolan. Skolan ska fortsätta arbetet
mot mobbning och kränkande behandling.
Satsning: 5 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Studievägledning
Valen inom skolan ökar och allt för många elever upplever att de valt ”fel”. Mer resurser bör därför läggas
på att förstärka studievägledningen, främst på våra
grundskolor. Samtidigt bör roller, ansvarsfördelning
och bemanning tydliggöras för studievägledningen i
kommunen.
Satsning: 2 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Skolsatsning inom familjehemsvården

Många studier har visat att barn som är familjehemsplacerade lämnar skolan med betydligt sämre studieresultat än
sina jämnåriga. Arbetsmodellen Skolfam som utvecklats
av Helsingborgs stad är en skolsatsning inom familjehemsvården som syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för
familjehemsplacerade barn genom just satsningar på goda
utbildningsresultat. Ett nämndsöverskridande, förebyggande arbete som liknar Skolfam krävs för att erbjuda en bra
och trygg utbildning för alla barn.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden/
Socialnämnden

Högstadium i varje kommundelscentra
Sundsvalls kommun är geografiskt så stort och Sundsvallsborna bor så utspritt att det i varje större kommundel ska finnas ett högstadium.
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Förbättrad föräldrardialog
Vi vill skapa en kunskapsbank i form av kulturella och
etniska kunskaper som ska erbjudas den personal som
möter elever med annan etnisk eller kulturell bakgrund.
Dessa resurser ska finnas tillgängliga för alla barn och
familjer och användas för att stärka dialogen och personalens kunskaper. Skolorganisationen ska anställa
lärare med specifika kunskaper i kultur eller religioner
som skolorganisation anser ha bristande kunskaper i.
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Styr resurserna till tidiga åldrar
Forskning visar att de tidiga åldrarna är otroligt viktiga för framtidens måluppfyllelse. Vi vill prioritera
de yngre åldrarna i skolan och att mer av skolans resurser styrs till pedagoger och undervisning i de lägre
åldrarna.
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Nej till ytterligare skoletablering
Elevunderlaget i Sundsvall krymper och antalet studieplatser överstiger vida antalet barn i skolåldern. Det
innebär också att vi har för mycket skollokaler. För att
klara en minskning av antalet skollokaler under den här
mandatperioden behöver Sundsvalls skolor arbetsro
och en förutsägbar planering. Sundsvalls kommun bör
därför inte tillstyrka ytterligare skoletableringar under
mandatperioden.

Modersmålsundervisning
Vi vill att barn med annat modersmål/första språk än
svenska ska få mera stöd i eget språk när det gäller undervisning i andra ämnen. Detta är viktigt för att skapa
en trygg miljö för eleven, en miljö som också kommer
leda till ökad måluppfyllelse.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Modellskolor
Vi vill fortsätta arbetet med modellskolor där skolor
bedriver skolverksamheten på vetenskaplig grund med
ett systematiskt uppföljningsarbete mot både eleverna
och mot kommunen. De olika modellerna som prövas
stärker den kommunala skolan.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Modernisera skolorna
Vi vill se en modernisering av skolorna med ny teknik
och ny pedagogiska instrument för att stärka undervisningen. Detta är en viktig del för att öka måluppfyllelsen i Sundsvalls skolor.
Investering: Sker inom den utökade ramen av 50
miljoner kronor/år för investeringar i fastigheter
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Förbättrad inre och yttre skolmiljö
För att stå sig ännu bättre i konkurrensen, men framförallt för att kunna erbjuda eleverna en bättre inlärningsmiljö ska en satsning på inre och yttre skolmiljöer
göras. Det ska inte bara klara dagens krav på funktionella skolmiljöer utan samtidigt vara trivsamma och
stimulerande för både elever och lärare. Det finns dessutom sedan tidigare ett eftersatt behov av investeringar
och inte minst vad gäller förskolorna som särskilt ska
prioriteras.
Investering: Sker inom den utökade ramen av 50
miljoner kronor/år för investeringar i fastigheter
Ansvarig nämnd: Barn- & Utbildningsnämnden

Foto: Svante Harström
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4. Samhällsbyggnad
Bra boende och boendemiljöer för Sundsvallsborna är en social rättighet. Sundsvall
blir attraktivt genom att vara en klimatsmart
och trygg kommun med god infrastruktur för
resor inom samt till och från hela kommunen.

Hela Sundsvall ska leva
Hela Sundsvall behöver utvecklas, och hela Sundsvall
behöver få möjlighet att utvecklas. Ett nytt landsbygdsprogram med inriktning på att skapa möjligheter för
kommunal service, men också att skapa förutsättningar
för jobb och en ekonomisk utveckling i våra yttre kommundelar ska tas fram under planperioden.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Sundsvalls utveckling
Sundsvall behöver utvecklas och politiken behöver tillsammans med näringsliv och andra aktörer skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Sundsvall ska avsätta resurser till en pott där projekt och investeringar som
bygger Sundsvall starkare, till exempel i infrastruktur
samt till lokaler för idrott och kultur kan genomföras.
Investering: 150 miljoner kronor (2013-2015)
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen

Satsa på kommundelscentrumen
Vi fortsätter att värna och stärka våra kommundelscentra och bostadsområden. Vi avsätter särskilda investeringsmedel för detta.
Satsning: 6 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Tillgängligare och bättre kollektivtrafik
Vi vill fortsätta satsningarna på kollektivtrafik som vi
påbörjade förra mandatperioden. Målet är fördubblad
kollektivtrafik år 2015. Högst prioritering har en utveckling av kollektivtrafiken mellan centrala Sundsvall och
olika kommundelscentrum så som Matfors, Stöde, och
Liden. Förutom ökade anslag till förbättrad och utökad
trafik satsas också på investeringsmedel för att kunna
fixa exempelvis hållplatser, väderskydd och cykelställ.
Satsning: 21 miljoner kronor (2013) och 32 miljoner
kronor (2014)
Investering: 10 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
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Parklyftet - Ett grönare och tillgängligare
Sundsvall
Sundsvalls parker behöver rustas upp. Det gäller även
de parker som ligger utanför Stenstaden. Parklyftet bidrar till både bättre livsmiljö och trygghet för de boende. Arbetet med stadsvisionen ska fortsätta genom att
skapa en trygg, trivsam och klimatsmart stad. Sundsvall behöver fortsätta bli tillgängligare. Fortfarande behöver det investeras för att öka tillgängligheten i våra
offentliga lokaler och miljöer. Vi fortsätter vår tidigare
satsning på totalt 40 miljoner kronor genom tillskott
om 10 miljoner 2013-14
Investering: 5 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Bättre och tillgängligare vägar
Ska Sundsvall utvecklas så behövs en god och upprustad infrastruktur av så väl järnväg som väg. Mer pengar
skjuts till de befintliga kommunala bilvägarna vad gäller så väl drift och underhåll som nya investeringar.
Vi tillför också resurser till investeringar i gång- och
cykelvägar med en särskild prioritering av att knyta
samman och förbättra befintliga gång- och cykelstråk
i våra kommundelar. Satsning bristande underhåll: 15
miljoner kronor/år (2013-2014)
Investering: Vägar 75 miljoner kronor (2013-2017)
Investering: Gång- och cykelvägar, 55 miljoner
kronor (2013-2017)
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Miljösatsning i Korstaverket
Att bryta oljeberoendet är en av de största utmaningarna för Sverige och Sundsvall. Vi vill se en ombyggnation av Korstaverkets panna K1 från olja till biobränsle. Det är en satsning som kommer att gynna Sundsvall
både miljömässigt och ekonomiskt.
Investering: 225 miljoner kronor *
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen/
Sundsvall Energi AB
* Aktieägartillskottet till Sundsvall Energi sker under
förutsättning att investeringen genomförs.

Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Ostkustbanan
Sundsvall måste kraftfullt fortsätta projektet ”Nya Ostkustbanan” som arbetar för dubbelspår på Ostkustbanan. En snabbare och bättre järnväg till Stockholm är
en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för Sundsvall.
Särskilda medel bör även fortsättningsvis avsättas till
projektet.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Moderna lokaler för idrott och kultur
Det behövs fortsatt investeringar i lokaler för idrott
och kultur i Sundsvall. Men, vi är idag inte beredd att
med det underlag vi har beredd att tillföra resurser till
investeringarna. Vi vill att arbetet fortsätter med en helhetssyn att hitta moderna lösningar för både idrott och
kultur i Sundsvall.
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik
Mitthem ska ägas till 100 % av kommunen och användas offensivt för att utveckla boendet i Sundsvall. Mitthem får genom nya ägardirektiv i uppdrag att:
• bygga hyresrätter även utanför centrala Sundsvall
• bygga trygghetsboenden utanför centrala Sundsvall
• stimulera till fler ungdomsbostäder i Sundsvall
Dessutom bör Mitthem ta ett större socialt ansvar och
2% av Mitthems vinst ska gå till sociala projekt i bostadsområden.
Finansiering: Inom Mitthems budgetramar
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen/ Mitthem AB

Ungdomsbostäder
Ska vi uppnå Sundsvalls befolkningsmål så måste fler
flytta till Sundsvall för att studera, jobba och bo. Samtidigt ska det finnas ungdomsbostäder för de ungdomar
som redan idag bor i Sundsvall. Sundsvalls kommun,
med Mitthem ska iordningställa minst 100 ungdomsbostäder de kommande åren.
Finansiering: Inom Mitthems budgetramar
Ansvarig nämnd/bolag: Mitthem

Stimulera ”grönt” boende
Världen står inför en mycket svår prövning när det
gäller att lösa boendesituationen för den explosionsartade befolkningsökningen som sker i världen. Det
har gjorts beräkningar som visar att 40 % av världens
energi används inom boendet. För att synliggöra den
samlade kunskapen för ett boende med hållbar energi
och klimatinslag ska kommunen under mandatperioden ta initiativ för att ett bostadsområde, eller enskilda
byggnadsobjekt i kommunen tas fram för att gestalta
och förverkliga ett klimat- och energivänligt byggande.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Foto Svante Harström
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5. Fritid och kultur
Sundsvallsborna ska erbjudas idrotts- fritidsoch kulturbud i en attraktiv och trygg miljö.
Föreningslivet utgör navet i arbetet med ett mer
hälsosamt Sundsvall där ungdomar prioriteras.

Kulturhuvudstadsår för hela Norrland
Umeå är 2014 Europas Kulturhuvudstad. Det är en
möjlighet för hela Norrland. Sundsvall ska självklart
vara en aktiv samarbetspart i aktiviteterna under 2014.
Det både ger reklam för Sundsvall, ett förstärkt kultursamarbete i Norrland och ökar Sundsvallsbornas tillgänglighet till en kultur i toppklass.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Ungdomspott för ökad tillgänglighet
Möjligheten för ungdomar att ta del av kultur och idrottsaktiviteter är den viktigaste uppgiften för den kommunala kultur- och idrottspolitiken. Därför behövs en särskild
ungdomspott som kan stimulera ökad tillgänglighet.
Satsning: 2,5 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Spontanidrott för bättre folkhälsa
Spontanidrottsplatser är ett bra sätt att stimulera en aktiv
fritid och ger en möjlighet för fler att prova på en idrott.
Samtidigt erbjuder det hälsofrämjande aktiviteter på ett
smidigt och lättillgängligt sätt. Vi vill därför skapa fler
spontanidrottsplatser i Sundsvalls kommundelscentrum.
Investering: 4 miljoner kronor (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Kultur för äldre – trygghet och välmående
Kultur ska finnas tillgänglig för alla åldrar. Förutom
att livskvalitén ökar så skapar kultur både trygghet
och välmående för de äldre. Därför ska kulturskapande
verksamhet riktad till äldre med äldre som både publik
och brukare vidareutvecklas.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden
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Förebyggande arbete och ökad trygghet
Förebyggande arbete och tidiga insatser (FATI) ska
fortsätta och en särskild prioritering göras genom uppsökande verksamhet mot ungdomar som står utan sysselsättning. FATI-arbetet ska vävas samman med det
trygghetsarbete som utvecklats de senaste åren. Dialogen med kommundelarnas olika ideella, offentliga och
privata aktörer måste stärkas för att uppnå trygga och
livskraftiga bostadsområden.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Idrottspolitik i fokus
Ett helhetsgrepp behöver tas när det gäller idrottspolitiken, och politiken behöver göra en samlad strategi som
ska innefatta både elit- och ungdomsidrott. Sundsvall
är en idrottsstad som lockar många idrottsintresserade
människor att studera och verka i staden. En idrottspolitisk plan ska tas fram under planperioden. Planen ska
tas fram i samråd med föreningslivet.
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Fortsätt satsa på kulturskolan
Kulturskolan i Sundsvall ska fortsatt vara avgiftsfri
och öppen för alla. En omorganisering av Kulturskolan
för att korta köerna och förbättra möjligheten att ta del
av Kulturskolans verksamhet i olika kommundelar ska
genomföras. Att öka tillgängligheten till utbildning i
kulturverksamheter för barn- och ungdomar i alla delar
av kommun är en viktig del för att öka förtroendet för
kulturverksamheter.
Satsning: 1 miljon kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Sveriges bästa friluftskommun
2010 blev Sundsvall Sveriges bästa friluftskommun.
Dit ska vi nå igen genom ett målmedvetet arbete och
samverkan med föreningslivet. Stora möjligheter till friluftsliv skapar både bättre välmående för medborgarna,
men det gör också Sundsvall till en attraktivare stad.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden

Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Föreningsutveckling
Ett starkt föreningsliv är en av grunderna i den Svenska
demokratin. Föreningarna är viktiga för så väl individen
som stora och små samhällen. Samtidigt bidrar föreningar på olika sätt till förbättrad hälsa, vilket både sparar tid och pengar för den enskilda och det offentliga.
Av dessa anledningar så vill vi se en ökad utveckling
av föreningslivet i Sundsvall. Särskilt vill vi prioritera
föreningar och verksamheter som har mål att öka integration och stärka bostadsområden genom aktiviteter för
barn och ungdomar.
Satsning: 5 miljoner kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Kultur- & Fritidsnämnden
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6. Vård och omsorg
Sundsvallsborna ska känna sig trygga i att de
får det stöd som behövs, när det behövs och
utifrån behov. Riktig valfrihet innebär inflytande
över sin egen situation.

Valfrihet på riktigt
Valfrihet handlar inte om att välja mellan olika företag,
det handlar om att den enskilde får påverka innehållet
i den välfärd som han eller hon tar del av. Exempelvis
ska sundsvallsbornas möjlighet att påverka innehållet
och användningen av sina hemtjänsttimmar öka.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Förstärkning av vård & omsorg
Socialnämnden har under föregående år varit väldigt
pressad med både underskott och stora besparingar. Vi
vill värna socialnämndens verksamhet så långt det går,
och mildra de konsekvenser som uppstår av besparingar. Detta gör vi för att fortsätta stärka arbetet med att
höja kvalitén i vår gemensamma välfärd.
Satsning: 25 miljoner kronor (2013) och 10 miljoner
kronor (2014)
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Trygghetsboenden för äldre
Sundsvall kommer få fler äldre de kommande åren
och det måste den lokala bostadsmarknaden anpassa
sig efter. Boendeformer kommer att behöva tillgänglighetsanpassas och fler boenden kommer att behöva
byggas för våra äldre. Mitthem bör få ett uppdrag att
erbjuda trygghetsboenden utanför de centrala delarna
av Sundsvall.
Finansiering: Inom Mitthems budgetramar
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Kvalitén kräver samma skyldigheter oavsett
utförare
Privata och offentliga utförare av skattefinansierad
verksamhet ska ha samma möjligheter – men även
samma skyldigheter. Sundsvalls kommun ska kvalitetssäkra det andra utför genom att ställa likalydande
krav som på sin egen verksamhet. Därför ska det bland
annat i kommunens förfrågningsunderlag ställas krav
på rätten till heltid och kollektivavtal. De nuvarande
förfrågningsunderlagen måste göras om.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
16
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Metodutveckling för höjd kvalité
Kommunens vård- och omsorgsverksamhet måste hela
tiden utvecklas. Den enskildes behov ska vara i fokus
och personalen ska få möjlighet till kompetensutveckling. Resurser behöver avsättas till att utveckla verksamheten, och göra den kommunala vården och omsorgen attraktiv för både sundsvallsbor som personal.
Satsning: 5 miljoner kronor (2013)
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Rehabilitering
Satsningar på rehabilitering innebär en investering i att
förebygga sjukdom och minska kostnader. Rehabilitering
för äldre är ett effektivt sätt att undvika att den äldre tidigt
blir i behov av hemtjänst. Senarelagt behov av vård och
omsorg gynnar både den äldre och samhället. För att visa
på betydelsen av rehabilitering ska det på försök anställas
Medicinskt Ansvariga Rehabiliterare (MAR).
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Möjlighet att välja matleverantör
Äldre ska få möjlighet att själva kunna påverka sin mat
i de fall man har matlådor. De ska kunna välja mellan
olika producenter av maten. Samtidigt så ska kommunens riktlinjer för ekologisk mat följas och vi anser att
den totala andelen av ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka till minst 35%.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Nytt centralt och klimatsmart äldreboende
I takt med att antalet äldre ökar kommer också behovet av platser på särskilda äldreboenden att öka. Vi vill
därför att det senast 2014 byggs ett klimatsmart och
innovativ äldreboende i centrala Sundsvall.
Investering: Inom ramen för fastighetsinvesteringar
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Handlingsplan för minskad barnfattigdom
Den kraftigt ökade barnfattigdomen är ett tydligt resultat av cyniska försämringar av socialförsäkringssystemet i kombination med en permanent hög arbetslöshet.
Det är något vi aldrig kan acceptera. Kommun, landsting och riksdag måste göra allt för att motverka barnfattigdom, men också mildra barnfattigdomens konsekvenser. En handlingsplan med tydliga åtgärder för att
minska barnfattigdomen i vår kommun ska tas fram.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Rådslag om framtidens äldreomsorg
Den demografiska utvecklingen är tydlig. Vi kommer
ha fler äldre i framtiden, samtidigt som kvalitetskraven
från de äldre blir högre. Sundsvalls kommun behöver
förbereda sig inför framtiden och bjuda in till rådslag med
Sundsvallsbor i alla åldrar om framtidens äldreomsorg.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Sociala föreningar – viktiga för välfärden
De sociala föreningarna i Sundsvall gör ett viktigt och
bra arbete för dess medlemmar. Ett arbete som kommunen som organisation har betydligt svårare att genomföra. Verksamheten leder till välmående och gemenskap. De sociala föreningarna måste få möjlighet
att utvecklas och Sundsvalls kommun måste stärka
samarbetet med föreningarna. Vi ställer inte upp på
den avvecklingspolitik som den borgerliga kommunledningen för.
Satsning: 1 miljon kronor/år (2013-2014)
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Rätt till boende från 90 år
Riktig valfrihet för äldre handlar om att själv få välja
var man vill spendera sina sista år i livet. Sundsvallsbor
som är 90 år eller äldre ska ha rätt till plats på särskilt
boende utan biståndsbedömning.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
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7. Ledning
Ledning med hållbarhet i fokus
En väl fungerande och effektiv ledningsorganisation är
avgörande för att Sundsvalls kommunkoncern ska kunna hantera såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska
utmaningar i framtiden. En ledarakademi har inrättats
för att ytterligare förbättra kommunens ledningsorganisation och skapa gemensamma tydliga målbilder. Den
hållbara tillväxtsstrategin för Sundsvall ska genomsyra
hela ledningsprocessen för att därigenom bli styrande i
övriga huvud- och stöd processer.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

En jämställd organisation
De senaste åren har ett jämställdhetsprojekt, Lika värda, pågått bland personal och förtroendevalda. Projektet innebär att alla invånare, kvinnor och män, flickor
och pojkar, ska få ett bra bemötande och en god service
på lika villkor av kommunen. Detta arbete är viktigt
och vi tycker att det ska fortsätta och samtidigt utökas
till att omfatta arbete med att tydliggöra innebörden av
mänskliga rättigheter.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Arbetsgivarpolitiskt program
Att vara anställd i Sundsvalls kommunkoncern innebär
att man har en mycket viktig roll för utvecklingen av
sundsvallsregionen. Därför ska det finnas ett arbetsgivarpolitiskt program som tydligt visar på rättigheter
och skyldighet som medarbetare och chef i Sundsvalls
kommun.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Attraktiv arbetsgivare
Personalen i Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö och möjlighet att känna stolthet
över det utförda arbetet. Huvuddelen av aktiviteterna ska
syfta till kompetens- och verksamhetsutveckling. Därutöver vill vi testa att erbjuda garanterade traineeplatser
i 12 månader som ett fjärde läsår för elever på vissa av
kommunens gymnasieprogram, likt det traineeprogram
på omvårdnadsprogrammet som kommunfullmäktige
beslutat om. Urvalet av program görs utifrån framtida
rekryteringsbehov inom arbetslivet samt möjligheter till
samverkan med det lokala näringslivet. En viktig del i
att vara en attraktiv arbetsgivare är en väl fungerande
företagshälsovård som vi vill fortsätta utveckla.
Satsning: 5 miljoner kronor (2013)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Lika rättigheter i all skattefinansierad verksamhet
Vårt tidigare löfte och beslut om heltider ligger fortsatt
fast. All nyrekrytering av tillsvidareanställd personal
ska avse heltid och redan tillsvidareanställd personal
ska erbjudas heltidsanställningar. Heltid är således en
rättighet för den anställde, men ingen skyldighet. Kollektivavtal ska gälla inom samtliga skattefinansierade
verksamheter i Sundsvall.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Demokrati– och uppföljningsberedning
Grunden för att förtroendet ska finnas för ett demokratiskt system är att hela tiden utveckla demokratin, och
tillgängliggöra demokratin för medborgarna och väljarna. Vi tycker det är viktigt att det finns en politisk
församling i Sundsvall som tar ett ansvar för demokratifrågor. Sundsvalls högsta beslutande organ, ska också
bli betydligt bättre att följa upp och kontrollera de beslut som beslutats. En demokrati- och uppföljningsberedning är ett sätt att ytterligare vitalisera demokratin
i Sundsvall.
Finansiering: Kommunfullmäktiges medel
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
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8. Verksamhetsstöd
Investera i kommunens fastigheter
Det är angeläget att höja standarden på våra fastigheter;
kvalitet ska gå före kvantitet. Därför behövs satsningar
på både underhåll av och investeringar i kommunens
fastigheter. Det ökade utrymmet ska i första hand användas till att anpassa förskolans och skolans lokaler
till verksamheternas behov av klimatsmarta och ändamålsenliga lokaler. Då behovet är större än resurserna
måste detta ske stegvis under de kommande åren.
Satsningar, bristande underhåll: 20 miljoner kronor/år (2013-2014)
Reinvesteringar, bristande underhåll: 35 miljoner
kronor/år (2013-2014)
Investeringar, fastigheter: 120 miljoner kronor/ år
(2013-2017)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Högre ambitioner för ett hållbart Sundsvall
Sundsvall är ledande i klimatarbetet i Sverige, men vi
behöver fortsätta sänka våra utsläpp av koldioxid om
vi ska följa de nationellt uppsatta målen. Fram till 2050
ska Sverige minska utsläppen med 75-90%. Ett tufft
mål som kommer kräva politisk handlingskraft. Vi ska
använda oss av den strategi för kommunkoncernens
energieffektivisering och koldioxidreducering som är
framtagen, och tillsammans med externa aktörer ska vi
finna nya metoder för att minska Sundsvalls klimatpåverkan.
Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelsen

Effektiviserad administration
Med anledning av den förändrade kommunorganisationen
som håller på att införas i Sundsvall är effektiviseringar
nödvändigt. Kommunorganisationen måste anpassas och
effektiviseras till den nya verkligheten. Effektivisering:
12,5 miljoner kronor (2013) och 20 miljoner kronor (2014)

Ekologisk mat
Matproduktion tillhör de områden som mest bidrar till
kommunens klimatpåverkan. Det är viktigt att kommunen tar ansvar för minska klimatpåverkan. Därför ska
kommunkoncernen anta ett mål om att 35 % av all mat
inom kommunen ska vara ekologisk. En strategi ska
tas fram för genomförandet som ska vara klart senast
vid utgången av år 2014.
Finansiering: Inom ram
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Förbättrade upphandlingar
En del av kommunens utvecklingsarbete innebär en
effektivisering av upphandlingar. Sundsvalls kommun
är en mycket stor köpare av varor och tjänster till en
sammanlagd kostnad av cirka 1 400 Mkr per år. Det arbete som pågår inom kommunen med att effektivisera
kommunens upphandlingar och sänka kostnaderna för
inköp måste intensifieras.
Effektivisering: 10 miljoner kronor (2014)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Marknadsanpassade hyror
Sundsvall kommuns fastigheter har ett stort behov av
underhåll och reinvesteringar. För att klara av att hantera nuvarande och framtida underhåll måste pengar
avsättas till detta. Tydligast görs detta genom att successivt marknadsanpassa hyrorna och avskaffa taket
för hyreshöjningar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
marknadsanpassa hyrorna under en treårsperiod i enlighet med det förslag som lämnats från service- och
teknikförvaltningen.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
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9. Ekonomisk
sammanställning
Ekonomiska principer med sikte på framtiden
En god ekonomi och god kommunal service även i
framtiden ska vara styrande för användningen av kommunens samlade resurser. Kommunens resultat ska
vara positivt över åren, vilket är nödvändigt för:
• att skapa resurser för utveckling av den kommunala verksamheten
• att kunna hantera framtida ekonomiskt svåra tider
och oförutsägbara händelser
• att så långt som möjligt kunna egenfinansiera framtida investeringar och kunna underhålla kommunala anläggningar
Därav följer några grundläggande ställningstaganden:
• Kommunalskatten är oförändrad på 22,29
• Ett ekonomiskt positivt resultat, så kallad buffert,
budgeteras. Det positiva resultatet för åren 20132016 föreslås bli 1 % av kommunens skatter och
statsbidrag.
Tidigare analyser har visat på att den kommunala
verksamheten i Sundsvall har höga kostnader jämfört
med andra kommuner. För att höga kostnader ska vara
motiverade måste de kunna kopplas till ett större eller
kvalitativt bättre utbud för oss sundsvallsbor. Därför är
en viktig utmaning på kort sikt att vidta de åtgärder
som behövs för att även i Sundsvall ha ett rimligt kostnadsläge.
Dessutom är det av största vikt att fortsätta effektiviseringsarbetet i kommunkoncernen, särskilt lednings- och stödprocesser, det vill säga chefer på olika
nivåer och administrativt stöd.
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RESULTATRÄKNING (tekniskt omräknad)
Belopp i 1 000 kronor
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

-4 637 930

-4 721 385

-4 860 178

Avskrivningar

-225 257

-251 021

-278 557

Skatteintäkter

4 346 304

4 510 156

4 722 604

Generella statsbidrag

599 368

564 622

561 518

Finansnetto

-17 650

-46 912

-57 698

64 835

55 460

87 689

Årets resultat

Följande tabeller visar bara förändringar i förhållande till planeringsförutsättningarna och inte de totala satsningarna.

Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2014 och plan 2015-2016
Eget driftsbudgetförslag

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

- 124 000

-138 000

-133 000

Fler i jobb

-20 000

-20 000

-20 000

Sommarjobb för ungdomar

-10 000

-5 000

-5 000

Ökade möjligheter Komvux

-4 000

Ungdomspengar

-2 500

-2 500

-2 500

Utveckling föreningslivet

-5 000
-1 000

-1 000

-15 000

-15 000

-15 000

Bristande underhåll vägar

-5 000

-5 000

-5 000

Socialnämnden omfördelning till NAVI

20 000

20 000

20 000

10 000

10 000

10 000

DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i1 000 kronor (minus= ökad kostnad/minskad
intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje år OBS! nivåhöjande/sänkande anges som ackumulerat!
Nollställning till utgångsläge
Satsningar

Förstärkning socialnämnden
Sociala föreningar
Integrationsarbete
Bristande underhåll fastigheter

-10 000
-1 000
-2 500

Effektiviseringar
Förbättrad upphandling
Effektivare administration

20 000

20 000

20 000

Generell effektivisering alla nämnder utom socialnämnden

12 500

12 500

12 500

➜
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Politisk viljeinriktning MRP 2013-2014

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Personlig assistans*)

7 500

7 500

7 500

Lean och bemanning

2 000

2 000

2 000

LOV hemtjänst

7 000

10 000

10 000

Organisationsanpassning

3 000

3 000

3 000

DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i1 000 kronor (minus= ökad kostnad/minskad
intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje år OBS! nivåhöjande/sänkande anges som ackumulerat!
Förväntade besparingar utifrån beslut av kommunledning

Justerade prioriteringar
Summa egna driftsbudgetförslag

32 200

32 200

32 200

-84 800

-69 300

-64 300

Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2014 och plan 2015-2016
Eget investeringsbudgetförslag

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

Kommunstyrelsen

-72 900

-242 900

-67 900

-92 900

Fastigheter

- 50 000

-50 000

-50 000

-50 000

Reinvesteringar fastigheter med bristande underhåll

-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

Utveckling av Sundsvall

-50 000

-50 000

Utvecklad kollektivtrafik

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

INVESTERINGSBUDGET
Nettobelopp i1 000 kronor (minus= ökad utgift/
minskad inkomst)

Ökad tillgänglighet
Ny biobränslepanna Korsta
E4 Sundsvall

-5 000
-100 000

-125 000

-5 000

-10 000

Resecentrum
Medfinansiering Tunadalshamnen

- 25 000
-2 900

-2 900

-2 900

-2 900

185 000

40 000

40 000

40 000

Stadsbyggnadsnämnden

0

0

0

0

Miljönämnden

0

0

0

0

NAVI

0

0

0

0

Kultur och fritidsnämnden

-2 000

0

0

0

Spontanidrottsplatser

-2 000

Justerade prioriteringar

Socialnämnden

0

0

0

0

Barn och utbildningsnämnden

0

0

0

0

Övrigt
Summa förändring egna inv. förslag

0

0

0

0

-74 900

-242 900

-67 900

-92 900

*) Socialnämnden har begärt undantag från sparkravet. Behandlas i kvitteringsärendet KS 2013-00762. Kf 2013 -12-16
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Inledning
Koncernstaben har sammanställt Mål och resursplan
(MRP) 2014 med plan för ekonomin 2015-2016. Dokumentet är upprättat med utgångspunkt i beslutad
MRP 2013-2014 med plan för ekonomi 2015-2016
som beslutades av kommunfullmäktige den 18 juni
2012. Budgeten är tekniskt omräknad och 2014 utgör
år två i tidigare beslutad MRP för perioden 2013-2016.
Den tekniska omräkningen består av flera områden.
• Uppdaterade uppgifter från senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting SKL
• Kompletterat med planeringsförutsättningar för
ekonomin (under rubriken mål och riktlinjer för
ekonomin) samt mål och riktlinjer för verksamheten. Bland annat har nya beslut och riktade statsbidrag som påverkar nämndernas ramar inarbetats.
• Investeringsplanen har, sedan de ekonomiska planeringsförutsättningarna togs fram, kompletterats
med nya investeringar. Uppgifter har hämtats från
separat ärende beträffande investeringar i förvaltningsfastigheter. Beslutas av kommunfullmäktige
den 17 juni 2013
• Utökad ram för stadsbyggnadsnämnden med 20
mkr, huvudsakligen investeringar som krävs 2014
med anledning av E4 projektet
• Anslag till Ledarakademien med 1,5 mkr från och
med 2014. Beslutas i kommunfullmäktige den 27
maj 2013
• Utökad ram till kommunrevisionen att från och
med 2014 uppgå till 2575 tkr enligt förslag från
presidiekonferensen 2013-05-17.
Den Mål och resursplan för 2014 som kommunfullmäktige fastställer i juni kommer att utgöra ram för den
Mål och resursplan – 1 år som respektive nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet. Ekonomiska
ramar för 2014 kommer att upprättas av koncernstaben
för beslut i kommunstyrelsen i oktober månad 2013.
Under tiden september till oktober 2013 arbetar
nämnderna med att upprätta en Mål och resursplan – 1
år. Mål och resursplan – 1 år upprättas och fastställs
av respektive nämnd och inlämnas senast i november
2013 till koncernstaben. Nämnderna ska även redovisa
indikatorer till målen. Nämnderna och bolagen får till
uppdrag att i sina budgetbeslut bryta ner kommunfullmäktiges mål inom de verksamhetsområden som de är
berörda av. För nämnderna och bolagen gäller nya rutiner för kvittering av mål och uppdrag.
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Styrmodell
Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på
alla resultatnivåer som möjliggör en god ekonomisk
hushållning. Mål och resursplan, redovisning, uppföljning och utvärdering samt internkontroll samverkar i ledningen/styrningen av kommunens ekonomi
och verksamhet. God ekonomisk hushållning skapas
genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten utan skattehöjning.
Mål och resursplanen ligger till grund för kommunens strategiska och konkreta arbete. Planen följs upp
kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter
och i årsredovisningen.
Sundsvalls kommun använder en processorienterad styrmodell. Inom ramen för styrmodellen finns
huvud- och stödprocesser med olika övergripande syften. Dessa syftar till att säkerställa att önskat resultat
uppnås inom ramen för befintliga resurser. Huvudprocessernas övergripande syften har sitt ursprung i
medborgarnas centrala behov av utbildning, vård och
omsorg vid behov, effektiv och ändamålsenlig fysisk
samhällsstruktur, meningsfull fritid och aktivt socialt
liv, samt näringsliv och arbete. För att dessa huvudprocesser ska nå bästa möjliga resultat finns behov av
interna stödresurser i form av stöd till ledning och stöd
till verksamhet.
Att konkretisera den politiska viljeinriktningen till
tydliga och mätbara mål samt koppla samman detta
med resursfördelningen till nämnderna är viktiga utgångspunkter i styrmodellen.
Från direktiv till mål och resursplan
Utgångspunkten för arbetet med Mål och resursplanen
är politiska mål i form av vision, kännetecken och processmål. Dessa politiska mål utgör en strategisk grund
för det fortsatta arbetet med mål och resurser.
Visionen beskriver den framtida önskade bilden av
Sundsvall som kommun att leva och verka i. Visionen
koncentreras till några bärande begrepp, kallade kännetecken. Både vision, kännetecken och processmål
har partipolitisk prägel och formuleras i de politiska
partierna. I föreliggande förslag finns ett övergripande
mål för varje process. En ny modell för kvitteringsförfarande har införts från och med 2011. Det innebär
att nämnderna ska bryta ner kommunfullmäktiges mål

Mål och riktlinjer för ekonomin

genom att besluta om egna mål som ligger i linje med
de mål som fullmäktige antagit, kvittera dessa mål och
uppdragen från kommunfullmäktige.
Utöver processmålen ska nämnderna fastställa indikatorer för processmålen utifrån två kommunövergripande perspektiv: Kostnadseffektivitet och Ändamålsenlighet. Dessa perspektiv gäller för all verksamhet
inom koncernen och preciseras för varje verksamhet.
Verksamhetsmål och indikatorer kopplas samman med
resursfördelningen i MRP:n.

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

Mål och riktlinjer
för ekonomin
Ekonomiperspektivet i en kommun motsvarar de resurser
som finns i form av skatteintäkter, statsbidrag, avgifter
och övriga bidrag. Det huvudsakliga målet för kommunen är inte att skapa vinst men däremot måste befintliga
resurser användas på rätt sätt, så kallad ”god ekonomisk
hushållning”. Ett visst överskott måste därför budgeteras
och redovisas över tiden för att inte belasta kommande
generationer med skulder och därmed, i förlängningen,
sämre kommunal service.
I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan
tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga
mål i styrningen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin
är en begränsning för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen betonar en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemot medborgarna
tydligt.
Nedan (nästa sida) framgår de finansiella målen som
kommunen ska kunna leva upp till för att anses ha en på
god ekonomisk hushållning. Viktiga framgångsfaktorer
och förutsättningar för att nå de finansiella målen är:

Ekonomi i balans
Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar ur ett generationsperspektiv. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det
av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt
uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans genom
en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet är
också beroende av att investeringsvolymen hålls på en
rimlig nivå. Kommunens nettoinvesteringar ska finansieras med egna medel, enligt ett finansiellt mål. En
ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat
resultat för kommunen, och ställer krav på politisk prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.
God produktivitet
Varje nämnd måste sträva efter att bedriva en resurseffektiv verksamhet. Detta innebär att se över serviceutbudet, forma effektiva arbetsprocesser och förbättra resursutnyttjandet, pröva ny teknik och nyttja kommunens
ramavtal. Därmed skapas förutsättningar att förbättra
verksamhetens produktivitet d v s förmågan att producera
tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
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Väl fungerande uppföljning
Utifrån väl kända ekonomistyrningsprinciper, är en väl
fungerande uppföljning med trovärdiga prognoser och
en aktiv avvikelsehantering betydelsefulla framgångsfaktorer. Detta är särskilt viktigt speciellt i en starkt
decentraliserad organisation där verksamhets- och ekonomiansvar läggs långt ut i verksamheten.
Finansiella mål

Nedan föreslås finansiella mål för att kommunen ska
kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Målen utgår ifrån fyra aspekter vilka är viktiga
för att bedöma god ekonomisk hushållning, nämligen:
• det finansiella resultatet,
• kapacitetsutvecklingen,
• riskförhållanden samt
• kontrollen över den finansiella utvecklingen.
Resultatperspektivet handlar om vilken balans kommunen har mellan sina intäkter och kostnader under
året. Kapacitetsperspektivet handlar om att ha en god
kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt.
Riskperspektivet handlar om att på kort sikt inte behöva
vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Kontrollperspektivet handlar om vilken kontroll
kommunen har över den ekonomiska utvecklingen.
Nedanstående finansiella mål gäller under planperioden 2014-2016.
Vid utvärdering av måluppfyllelse ska målnivån ses
som ett genomsnitt under planperioden.
Resultat

Årets resultat ska vara positivt. För att täcka
in viss egenfinansiering av investeringar,
värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 2
% av skatteintäkter och statsbidrag.
Nettoinvesteringarna ska finansieras med
egna medel.

Kapacitet

Det egna kapitalet (nettotillgångarna) ska
värdesäkras och växa minst i takt med inflationen (Konsumentprisindex, KPI).
Den kortfristiga betalningsberedskapen
(likviditet, eller kreditlöften) ska motsvara minst 80 % av de skulder som förfaller inom ett år.
Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara god (högst 1 % avvikelse).

Risk

Kontroll
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Ekonomisk tillväxt för kommunen
Den samhällsekonomiska utvecklingen är av stor betydelse för den kommunala ekonomin. Kommunsektorn
påverkas dessutom starkt av de uppdrag som staten
beslutar om, och i vilken utsträckning som uppdragen
är finansierade. Kommunens skattesats, samt befolknings- och sysselsättningsutveckling är andra viktiga
faktorer. Sammantaget avgör dessa faktorer tillsammans med kommunens ekonomiska läge och finansiella mål, det ekonomiska utrymme som kan disponeras
för nämndernas verksamhet.
Samhällsekonomins utveckling
Världsekonomin har fortfarande, trots stora finansiella
insatser, inte hämtat sig efter den finansiella krisen som
slog till under 2008. Konjunkturen visade under 2012
tecken på en viss återhämtning, men det verkar som att
den återhämtningen kommer att ta längre tid än tidigare förväntat. Istället är det en skakig tid vi ser framför oss med internationella signaler som pekar i både
positiv och negativ riktning. Flera länder i eurozonen
fortsätter att brottas med stora statsfinansiella problem
och hög arbetslöshet, medan exempelvis USA visar
upp blandade signaler.
Sverige kan inte räkna med någon omfattande tillväxtimpuls från exporten, och återhämtningen i näringslivet kommer att vara trög. Det är snarare framåt
slutet av 2014 som en återhämtning blir tydlig för Sverige som helhet. Men det är viktigt att poängtera att
vissa delar av näringslivet i Sverige har klarat sig väl,
trots de senaste årens svängningar. Hushållens konsumtion är stabil, och sparandet är högt. Svenskarna
uppfattar att statens ekonomi är stabil och därför är
man också benägen att konsumera. Konsumtionsviljan
är förhållandevis hög, vilket bidrar till att hålla hjulen
snurrande.
Kommunernas ekonomi
Kommuner och landsting har genomfört stora besparingar under de senaste åren för att anpassa sig till en
osäker ekonomisk utveckling och rätt så begränsade
ökningar av intäkterna. Nu växer skatteunderlaget i
relativt god takt fram till och med 2016. Den förhållandevis goda ekonomi som Sverige har uppvisat genom
lågkonjunkturen är en viktig förklaring. Belastningar
på kommunerna finns, exempelvis en fortsatt hög arbetslöshet men även ett ”underhållsberg” att hantera i
kommunala fastigheter samt bostäder bidrar till kom-
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mande kostnadsökningar. Den pågående demografiska
utvecklingen pekar också på att den kommunala sektorn i framtiden kommer att få det svårt att lösa sina
frivilliga och obligatoriska åtaganden inom ramen för
nuvarande finansieringsmodell.  
SKL bedömer att kommunerna framöver inte kommer att prioritera kostnadsanpassningar i sin verksamhet för att uppnå ett resultat på 2 % av skatteintäkter
och statsbidrag. Det skulle innebära att många kommuner mera fokuserar på verksamheten oavsett de ekonomiska konsekvenserna. Det leder i sin tur till att vissa
kommuner kommer att uppvisa ständiga nollresultat
eller varaktiga underskott, och låna till investeringar
och drift av verksamheten. En del kommuner kommer
också i framtiden att höja skatten för att slippa göra
kostnadsanpassningar i verksamheten.
Skattesats
Den genomsnittliga skattesatsen i riket är 20,59 kronor 2012. Skatteutjämningssystemet har som syfte
att jämna ut skillnader i förutsättningar mellan kommuner, t ex vad gäller demografiska förutsättningar, inkomstskillnader och andra externa faktorer som orsakar
högre/lägre verksamhetskostnader som vi inte kan påverka. Sundsvalls kommun har en högre skattesats än
många andra kommuner. Med tanke på syftet med skatteutjämningssystemet innebär detta i realiteten att vi har
en högre ambition än många andra kommuner vad gäller
verksamhetens omfattning och måluppfyllelse.
Befolknings- och sysselsättningsutveckling
Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov och efterfrågan på kommunens tjänster, har den
betydelse för kommunens intäkter genom skatter och
bidrag från systemet för kommunalekonomisk utjämning. I Sundsvall har befolkningen ökat årligen sedan
2001 och i december 2012 uppgick befolkningen till
96 687 invånare, den högsta någonsin. Under de närmaste åren förväntas befolkningen öka med ca 3-500
personer per år. Dock var befolkningsutvecklingen under första kvartalet 2013 negativ, vilket skulle kunna
indikera en lägre genomsnittlig ökning framöver.
Sysselsättningsutvecklingen har utvecklats långsamt i Sundsvall under de senaste åren, och förväntas
bli svagt positiv även kommande år. Mot bakgrund av
utvecklingen i omvärldens ekonomi, tror vi på en långsam tillväxt av sysselsättningen.
Sundsvalls kommuns ekonomi
År 2012 innebar ett år med mycket bra resultat med

ett plus på 109,8 mnkr. En del av resultatet beror på
en återbetalning av en premie från AFA, samt att skatteintäkterna förbättrades jämfört med budget. Det som
sänkte resultatet rejält var ett underskott i de två största
nämnderna. För 2013 uppgår budgeterat resultat till
endast 23 mnkr, och hittills redovisar kommunen en
prognos på -69 mnkr i månadsrapport för mars. De
närmaste åren 2014-2016 kommer, utifrån bedömningar av samhällsekonomins utveckling, att innebära
en förhållandevis hygglig tillväxt av skatteunderlaget
- möjligen med en något avmattad tillväxt 2015-2016.
En avgörande faktor för skatteunderlagets tillväxt är
utvecklingen av sysselsättningen. Dock finns stora behov av effektiviseringar och fortsatt kostnadskontroll
för att öka det ekonomiska utrymmet.
Kommunen har en relativt låg låneskuld (merparten av lånen är för bolagens räkning) och under åren
2004-2012 har kommunen redovisat positiva resultat.
Men för att uppnå en god ekonomisk hushållning och
en långsiktigt hållbar ekonomi krävs emellertid en starkare resultatutveckling. Ser vi till kommunens balansräkning så sjunker kommunens soliditet sedan ett antal
år. Räknar vi med kommunens pensionsskuld, som i
dagsläget inte ingår i balansräkningen, når kommunen
omkring 2 % i soliditet 2016. Kommunens ägande i
Stadsbackenkoncernen innehåller visserligen stora
dolda värden, men Stadsbacken AB har de närmaste
åren inte ekonomiska förutsättningar att ge ränta på
insatt kapital till ägaren. Sammantaget har alltså kommunens långsiktiga ekonomiska ställning försvagats.
Framtidsutsikter
Sundsvall står inför några tuffa år framöver. De senaste
årens händelser är en smärtsam påminnelse om hur utsatta svenska kommuner är för internationella svängningar i ekonomin. Planperioden 2014-2016 innebär
en förhållandevis hygglig tillväxt av skatteunderlaget
men ställer krav på fortsatt rationaliserings- och effektiviseringsarbete för att klara av de satsningar som
avses genomföras. Samtidigt sätter åtagandena mot
medborgarna en snäv gräns för hur snabbt kostnaderna
kan anpassas.
Det är av största vikt att alla effektiviseringar blir
genomförda i den takt de är beslutade. Kommunens
ekonomi är just nu svag och bör inte utsättas för påfrestningar i form av ambitionshöjningar utöver det
som är absolut nödvändigt för att klara lagkrav och
liknande. Även om den svenska ekonomiska utvecklingen har stabiliserats, står de flesta kommuner inför
en lång period av tuffa anpassningar.
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Ekonomiska utgångspunkter
Principer för ekonomistyrning
Nämnderna ska utifrån sin ram ta ett självständigt ansvar för ekonomin, vilket understryks i ”Regler för
styrning och uppföljning av mål och resurser”.
Nämndernas fortsatta budgetarbete ska således bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnderna själv beräknar, och de prioriteringar
nämnderna själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges
beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnderna
ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.
I samband med uppföljning och rapportering är det
särskilt viktigt att nämnderna vid befarad avvikelse
agerar snabbt och vidtar åtgärder.
Personalkostnader
Nämnderna kompenseras, i enlighet med tidigare praxis, för avtalsmässiga löneökningar. I föreliggande planeringsförutsättningar kalkyleras personalkostnadsökningar till oförändrad nivå. För närvarande är vi inne i
en period av betydligt lägre ökningstal. Enligt SKL:s
rekommendationer gäller följande preliminära arbetsgivaravgifter 2014: totalt kommunala avtal 38,46 %
(varav lagstadgade 31,42 %, avtalsenliga 0,21 % samt
PO-pålägg avtalspensioner 6,83 %).
Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna förutsätts (utom för fastighetsförvaltning och nyinvesteringar i infrastruktur) budgeteras i 2013 års nivå. De bygger på angiven investeringsnivå enligt planerad investeringsram. Internräntan
för 2014 avseende nominell metod föreslås vara 5,0 %
(oförändrat jämfört med år 2013).
Övriga kostnader
Priskompensation på varor och tjänster utgår ej. SKL
prognostiserar en genomsnittlig prisutveckling (KPI)
år 2014 med 1,3 %. Nämnderna förutsätts pressa priserna på varor och tjänster genom att utnyttja ingångna
ramavtal och upphandla i konkurrens. Vidare förutsätts
nämnderna arbeta med kontinuerliga produktivitetsförbättringar till följd av systematiska jämförelser med
jämförbara kommuner. Nämnderna förutsätts också
aktivt delta i pågående arbete kring effektivare inköp.
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Intäkter
Taxor och avgifter ska anpassas till den allmänna prisutvecklingen och ökade intäkter får användas inom
nämndernas egna ramar. För de taxor/avgifter som
måste fastställas av kommunfullmäktige ska nämnderna presentera förslag till bemyndiganden att ändra
avgifterna med vissa procenttal.
Interna tjänster
Prissättning av interna tjänster hanteras i enlighet med
regler för beställare och leverantör av interna tjänster i
Sundsvalls kommun (RBL) som beslutats av kommundirektören 2010.
Övergripande resursfördelning
Ramjusteringar till följd av: beslutade förändringar i
MRP 2013-16, demografiska förändringar (i enlighet
med tidigare praxis/modell), tillkommande ramjusteringar (budgettekniska justeringar) samt övriga ramjusteringar (förändrade personalkostnader) har identifierats. Se sammanställning nedan.
Investeringar
Nämnderna förutsätts genomföra investeringar inom
den ram som framgår av plan för 2014-2017. ”Lönsamma investeringar” d v s sådana som inte erfordrar
ytterligare skattemedel för driften eller ryms inom befintlig ram kan genomföras via internlån.
Investeringsplanen grundar sig på beslutad plan i MRP
2013-2016. Därefter korrigerad med
• Korstapannan blir inte av och har därför tagits bort
(225 mkr)
• Utökad ram för stadsbyggnadsnämnden med 20
mkr, huvudsakligen investeringar som krävs 2014
med anledning av E4 projektet
• Tillkommande behov inom området för förvaltningsfastigheter, vilket behandlas i eget ärende i
kommunfullmäktige.
Övrigt
Direktiv för Stadsbacken AB och dess dotterbolag framgår av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv.
I MRP-processen ska ägaren Sundsvalls kommun ta
ställning till utdelning från Stadsbacken AB.
Ett utrymme i planeringsförutsättningarna har öronmärkts för årlig överföring av resultat (nämndernas
ianspråktagande av tidigare års överskott).

Mål och riktlinjer för ekonomin

Resultatbudget (tkr)
Resultatbudget 2014-2016 har utarbetats mot bakgrund av ovan redovisade finansiella mål och bygger i övrigt
på flerårsplanen i budget 2013.
Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

-4 637 930

-4 721 385

-4 860 178

-225 257

-251 021

-278 557

-4 863 187

-4 972 406

-5 138 735

4 346 304

4 510 156

4 722 604

Generella statsbidrag och utjämning

599 368

564 622

561 518

Finansnetto

-17 650

-46 912

-57 698

64 835

55 460

87 689

Budget 2014

Plan
2015

Plan
2016

-4 870 875

-4 999 243

-5 189 891

RESULTATBUDGET

Not

Verksamhetens kostnader minus intäkter
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Årets resultat

1

För perioden budgeteras ett resultat på ca 65 mkr, 55 mkr, respektive 88 mkr per år.
1) Not till Verksamhetens kostnaderintäkter
Driftbudget netto
Finansförvaltningen
Summa

Kommunens egna kapital beräknas under perioden öka genom det budgeterade resultatet från 2 455 mkr till 2 623 mkr.
Finansförvaltningen är summan av kommunövergripande finansiella poster som interna kapitalkostnadsersättningar, interna personalomkostnadspålägg samt pensionsutbetalningar och avsättningar till pensioner etc.
Kommunens finansiella verksamhetsutrymme inför
2014 medger en nettoram för nämnderna på 4 871 mkr
vilket således utgör ett utgiftstak.
Detta är en ökning med 128 mkr eller 2,7 % jämfört med mål och resursplan 2013. Detta innebär (totalt sett) att en del av resursbehovet (redan beslutade
ramhöjningar, kompensation för ökade lönekostnader,

232 945

277 858

329 713

-4 637 930

-4 721 385

-4 860 178

identifierade volymförändringar samt ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar i infrastruktur) inryms i
ramen.
Andra delar av resursbehovet (kostnadsökningar)
måste även fortsättningsvis lösas genom omprioriteringar, fortlöpande rationaliseringar, effektiviseringar
och omstruktureringar inom nämndernas totalram.
Ovanstående utgör, utifrån tidigare redovisade finansiella mål (begräsning för att bedriva verksamhet
– ”spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar), en indikation på hur mycket den löpande verksamheten får kosta
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Balansbudget (tkr)
Balansbudget 2014-2016 nedan beskriver den planerade ekonomiska ställningen vid respektive planeringsårs slut utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna.
BALANSBUDGET

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

8 990 156

10 122 205

10 777 522

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 249 478

1 257 525

1 265 814

10 239 633

11 379 730

12 043 336

2 479 396

2 534 856

2 622 546

64 835

55 460

87 689

312 118

288 574

295 635

6 452 703

7 531 946

8071011

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

995 416

1 024 354

1 054 144

7 448 119

8 556 300

9 125 155

10 239 633

11 379 730

12 043 336

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

64 835

55 459

87 689

225 257

251 021

278 557

Kassaflödesbudget (tkr)
Kassaflödesbudgeten visar hur kapitalbehovet ser ut för åren 2014-2016.
KASSAFLÖDESBUDGET
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning rörelsekapital

49 379

-2 653

28 563

321 208

303 827

394 809

Investering i materiella anläggningstillgångar *)

-725 323

-993 400

-597 800

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-725 323

-993 400

-597 800

751 325

1 079 243

539 065

-347 210

-389 670

-336 074

404 115

689 573

202 991

0

0

0

Likvida medel vid årets början

53 900

53 900

53 900

Likvida medel vid årets slut

53 900

53 900

53 900

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Ökning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

*) I beloppen ingår även uppskattade värden av tidigare års ännu ej genomförda investeringsprojekt.
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Särskilda ramjusteringar (tkr)
För framskrivning av verksamheternas nettoramar
2014-2016 gäller följande grundläggande utgångspunkter:
• Utgångsläget är årsredovisning 2012, mål och resursplan 2013 samt prognos 2013
• Tillkommande ramjusteringar enligt nedan *)
• Eventuella prisökningar på varor och tjänster
kompenseras inte

• Personalkostnadsökningar (inkl. PO)
• Arbetsgivar- och pensionsavgifter (38,46 %)
• Oförändrad internränta (5,0 %)
*) Ramjusteringar enligt nedan från tabell ur ekonomiska planeringsförutsättningar som presenterades för
FINU i februari. Dessa har senare justerats beträffande
kapitaltjänsten och kompletterats med ökade anslag för
ledarakademin och kommunrevisionen. Jfr ovan under
Inledning.

Volymförändringar/Ramjusteringar (tkr)
Not

(- = ökad ram, + = minskad ram)

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

15 000

10 000

Tidigare beslut MRP ( 2011-2014, 2012-2014, 20132016)
Socialnämnden (SN)
återställning förstärkning
besparing lean och bemanning

1 000

besparing hemtjänst

4 000

besparing organisationsanpassning

2 000

återställning särskild satsning 2013

Kf 2012-12-17

3 000

20 000

Barn och utbildningsnämnden (BUN)
-15 000

återställning besparingskrav
återställning reviderad MRP 2012 (förskjutning)

8 250

justerad prioritering omställningsstöd

-8 250

Kultur och fritidsnämnden
återställning utveckling föreningslivet

5 000

NAVI
återställning del av satsning på sommarjobb ungdomar

5 000

återställning satsning ökade möjligheter KOMVUX

4 000

återställning satsning på integrationsarbete

2 500

KS Koncernstaben
omställningspott (från SN) (delvis förskjuten)
återställning särskild satsning på omställning 2013
Valnämnden - val 2014

1 000
Kf 2012-10-15

4 000
-1 980

1 980

Räddningstjänsten ökad kostnadsandel 0,5%/år)

-350

-350

-350

återställning hyressubvention Stadshuset, Visitor
centre

263
-8 600

-8 600

KS gemensamt
1

2

internhyreshöjning index, (omräknat fördelas till
nämnder)

-8 600

➜
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Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

hyreskompensation nya lokaler,(omräknat fördelas till
nämnder)

-4 500

-4 500

-4 500

kollektivtrafiken index

-2 000

-2 000

-2 000

-25 000

-21 000

Volymförändringar/Ramjusteringar (tkr)
(- = ökad ram, + = minskad ram)

Not

3

kollektivtrafiken satsning

-9 250

effektivare inköp (fördelas till nämnder)

10 000

effektivisering administration (fördelas till nämnder)

7 500

effektivisering generell (fördelas till nämnder exkl SN)

12 500

förändrade kapitalkostnader (omräknat fördelas till
nämnder)

4

1 000

återställning anslag för Logistikparken

2 800

löneuppräkn, arbetsgivaravg omställning mm (omräkn
fördelas till nämnder)

-110 000

-120 000

-145 000

-73 417

-126 170

-181 450

Socialnämnden äldreomsorg

-3 470

-3 120

-1 980

Socialnämnden särskilda omsorger

-7 500

-7 500

-7 500

-40

-670

-1 610

-11 010

-11 290

-11 090

Delsumma fördelningar från tidigare beslutade MRP:n
Demografiska förändringar

Barn och utbildningsnämnden
Delsumma demografiska förändringar
5 & 6 Nya statsbidrag och beslutade anslagsförändringar mm
Socialnämnden statsbidrag stärkt skydd för barn och unga

7

-650

Socialnämnden statsbidrag höjt förbehållsbelopp

-1 000

Barn- och utbildningsnämnden statsbidrag för flera
mindre satsningar

-8 000

BUN minskat statsbidrag pga effektivisering
gymnasieskolan

13 600

NAVI statsbidrag komvux

5 700

-400

NAVI statsbidrag nyanlända

-300

SBN övervakningssystem och dagvattenansvar

Kf 2012-12-17

-150

SBN drift och underhåll belysning stenstan

Kf 2012-12-17

-200

ÖFN prisuppräkning för arvoden (varje år)

Kf 2012-12-17

-108

ÖFN kostnads- och reseersättning gode män/förvaltare

Kf 2012-12-17

-360

NAVI förvaltningsområde finska språket

Kf 2012-12-17

-500

KS Stadsbacken Sommar-SM veckan 2015

Kf 2012-12-17

Ks-gemensamt medlemskap i nätverket Kompassen

Kf 2013-02-25

-50

Ks Midlanda

Kf 2013-02-25

-10 000

KS gemensamt - Näringslivsbolaget uppdragsersättning

Kf 2013-02-25

-2 500

KS gemensamt - Kollektivtrafiken nivåjustering till budget
2013

-5 000

KS-SAMT proj återställande av ej genomförbar besparing
i MRP 2013

-1 000

Valnämnd val till EU-parlamentet

-1 500

KS-gemensamt nivåjustering anslag för ianspråktagande
av överskott

-15 000

Delsumma

-33 118

-108

-108

-3 000

3 000

1 500

4 092

2 892

➜
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Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

Socialnämnden

29 380

2 380

-9 480

Barn och utbildningsnämnden

Volymförändringar/Ramjusteringar (tkr)
Not

(- = ökad ram, + = minskad ram)

Förändringar per nämnd
-9 440

5 030

-1 610

Kultur och fritidsnämnden

0

5 000

0

Stadsbyggnadsnämnden

-350

0

0

-1 200

11 500

0

4 000

0

0

-3 480

3 480

0

Överförmyndarnämnden

-468

-108

-108

KS gemensamt - Räddningstjänsten

-350

-350

-350

-16 250

-2 000

-2 000

KS gemensamt - fördelas till nämnder

-92 100

-158 100

-179 100

KS gemensamt - övrigt

-27 287

-200

3 000

-117 545

-133 368

-189 648

NAVI
KS Koncernstaben
Valnämnden

KS gemensamt - Kollektivtrafiken

Summa förändringar per nämnd

Noter
1) Förbundsordningen som antagits av Kf 2009-12-14 reglerar fördelningen av kostnader för kommunerna. From
2014 fördelas kostnaderna utifrån befolkningsandelar.
2) Reviderat internhyressystem beslut i Kf 2007-05-28. Hyreshöjningar och motsv ramjusteringar from 2008.
Indexmodell tillämpad.
3) Nämnderna kompenseras med 2/3 av tillkommande hyreskostnader på de investeringar som Kf beslutar ska
ingå i ramen "Förvaltningsfastigheter" uppräknad till ny investeringsnivå.
4) Avser nämndernas ramkompensation för tillkommande kostnader för räntor och avskrivningar pga
investeringar beslutade av kf. Undantag investeringar i förvaltningsfastigheter.
5) Ytterligare statsbidrag för socialnämden och barn- och utbildningsnämnden behandlas i kvitteringsärendet KS
-2013-00762, Kf 2013-12-16.
6) Ramökning till socialnämnden på grund av övertagander av hemsjukvården ärende KS-2013-00773,
behandlas i Kf 2013-12-16
7) Effektiviseringskravet hävt i förslaget till höstbudgeten. Behandlas i kvitteringsärendet KS 2013-00762, Kf
2013-12-16.
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Verksamhetsramar (tkr)

Utgångsläget som ingående ram, är skattemedel fördelade i Mål och resursplan 2013. Särskilda ramjusteringar
framgår av sammanställningen ovan.
Nedan redovisas den beräknade ramen per nämnd för 2014 samt planerad ram för åren 2015-2016. Ramen
anges exklusive justering för löneökningar, internhyror och kapitalkostnader. Ytterligare justeringar per nämnd
kommer att göras utifrån beslut om effektiviserad administration, förbättrad upphandling, generell effektivisering
samt konsekvenser av RBL (regler för beställare och leverantör av interna tjänster).
DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

-120 020

-116 520

-116 520

Kommunstyrelsen - Koncernstaben
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram

3 500

0

0

-116 520

-116 520

-116 520

-411 089

-440 076

-475 726

-28 987

-35 650

-34 450

-440 076

-475 726

-510 176

3 980

3 980

3 980

0

0

0

3 980

3 980

3 980

Kommunstyrelsen - Gemensamt
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Kommunstyrelsen - Service- och teknik
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Valnämnd
Ingående ram

-20

-3 500

-20

Särskilda ramjusteringar

-3 480

3 480

0

Summa ny ram

-3 500

-20

-20

-25

-25

-25

0

0

0

-25

-25

-25

-7 700

-8 168

-8 276

-468

-108

-108

-8 168

-8 276

-8 384

-2 445

-2 575

-2 575

-130

0

0

-2 575

-2 575

-2 575

-1 907 772

-1 917 212

-1 912 182

-9 440

5 030

-1 610

-1 917 212

-1 912 182

-1 913 792

Patientnämnden i Sundsvalls kommun*)
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Överförmyndarnämnd
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Kommunrevision
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Barn- och utbildningsnämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
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DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

-1 610 991

-1 581 611

-1 579 231

Socialnämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar

29 380

2 380

-9 480

-1 581 611

-1 579 231

-1 588 711

-130 209

-131 409

-119 909

-1 200

11 500

0

-131 409

-119 909

-119 909

-326 582

-326 582

-321 582

0

5 000

0

-326 582

-321 582

-321 582

-17 492

-17 492

-17 492

0

0

0

-17 492

-17 492

-17 492

-218 237

-218 587

-218 587

-350

0

0

-218 587

-218 587

-218 587

-1 098

-1 098

-1 098

0

0

0

-1 098

-1 098

-1 098

varav löneuppräkning (inkl. arbetsgivaravgift nivåhöjande)

-110 000

-120 000

-145 000

Summa ny ram

-110 000

-230 000

-375 000

-4 870 875

-4 999 243

-5 189 891

232 945

277 858

329 713

-4 637 930

-4 721 385

-4 860 178

Summa ny ram
NAVI
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Kultur- och fritidsnämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Miljönämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Stadsbyggnadsnämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Lantmäterinämnden
Ingående ram
Särskilda ramjusteringar
Summa ny ram
Övrigt

Summa nämndsramar
Finansförvaltning (netto)

Summa driftsbudget
*) Namnbyte, tidigare Förtroendenämnden. Kf 2013-03-25 § 92
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Investeringsramar (tkr)
I föreliggande förslag till Mål och resursplan har följande investeringsplan för åren 2014-2017 upprättats. Denna
rullande plan kommer att revideras årligen.
INVESTERINGSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

Kommunstyrelsen
-31 700

-31 700

-31 700

-31 700

Förvaltningsfastigheter

Internbanken (internt lånebehov)

-111 500

-120 000

-120 000

-120 000

Skönsmons förskola

-8 500
-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

Reinvesteringar fastigheter
Utökat anslag förvalt.fastigheter

-140 100

-371 000

-305 000

-171 000

Utveckling Sundsvall, fastigheter

-35 000

-35 000

0

0

Fastigheter verks.anpassningar

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

E4 Sundsvall

-5 000

-10 000

-10 000

-10 000

Medfinansiering Tunadalsbanan

-2 900

-2 900

-2 900

-2 900

0

0

0

-25 000

Hamnen

Resecentrum
Green Highway
Summa

-5 000

0

0

0

-388 700

-619 600

-518 600

-409 600

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Stadsbyggnadsnämnd
Inre hamnen, kajer

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Väghållning

Maskiner och utrustning

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Gång- och cykelvägar

-15 000

-15 000

-5 000

-5 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Offentlig belysning
Exploateringspott (SBN)

-15 000

-15 000

0

0

Norra Kajen

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Sundsvalls Stenstad

-12 000

-12 000

0

0

Kommundelslyftet

-6 000

-6 000

0

0

Ökad tillgänglighet

-5 000

0

0

0

Gemensamt, maskiner och bilar

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

Utveckling Sundsvall, infrastruktur

-15 000

-15 000

0

0

Gator och väger i anslutning till E4

-10 000

0

0

0

Broparker i anslutning till E4

-7 000

0

0

0

Dammar

-3 000

0

0

0

Summa

-137 000

-112 000

-54 000

-54 000

Inventarier och utrustning mm

-300

-300

-300

-300

Summa

-300

-300

-300

-300

Utvecklad kollektivtrafik

Miljönämnd
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INVESTERINGSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan
2017

-2 200

-2 200

-2 200

-2 200

-300

-300

-300

-300

Norra bergets kulturarv

-6 000

-6 000

0

0

Maskinpark

-1 000

-1 000

0

0

Kultur- och fritidsnämnd
Maskiner och utrustning
Museiverksamhet

Spontanidrottsplatser

-2 000

0

0

0

-11 500

-9 500

-2 500

-2 500

Inventarier och utrustning mm

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Summa
Socialnämnd
Fysiska hjälpmedel, sociala sektorn

-3 000

-3 000

0

0

Parboendegaranti 1)

-1 000

-1 000

0

0

Summa

-6 000

-6 000

-2 000

-2 000

Inventarier och utrustning mm

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Summa

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-545 500

-749 400

-579 400

-470 400

Barn- och utbildningsnämnd

Summa investeringsbudget

1) Socialnämnden har begärt att anslaget för parboendegaranti ska flyttas till kommunstyrelsen. Behandlas i kvitteringsnämnd KS-2013-00762, Kf 2013-12-16

Investeringar i hamnverksamhet och investeringar i infrastruktur planeras att delvis lånefinansieras. Objekt som
finansieras via internlån ska vara lönsamma i den meningen att ytterligare skattemedel inte behöver anvisas till
kapital- och driftskostnader.

Beskrivning av investeringar
Internbanken (bedömt internt lånebehov)
Nämnderna har utöver sina investeringsanslag möjlighet att uppta internlån.
Förvaltningsfastigheter
Anslag för ny- till och ombyggnad av förvaltningsfastigheter. Kommunfullmäktige beslutar om omfattning
och vilka objekt som ska prioriteras. Omfattning och
prioritering behandlas i kommunfullmäktige i särskilt
ärende i juni 2013.
Reinvesteringar fastigheter
Förvaltningsfastigheterna har ett omfattande reinvesteringsbehov.
Fastigheter verksamhetsanpassningar
Nämnderna har möjlighet att begära mindre verksamhetsanpassningar.
Hamnen
För löpande investeringar i de hamnanläggningar som
kommunen äger.

E 4 Sundsvall
Kommunen har ett avtal med Trafikverket. Ett åtagande att ta över och bygga om nuvarande E4 från
Stockvik genom centrum till Skönsberg, samt arbeten
på Björneborgsgatan.
Resecentrum
Ett nytt resecentrum har utretts i flera år. Planer finns
på ett samlat resecentrum kring befintlig järnvägsstation. Det kan ge bättre bytesmöjligheter och kortare
gångavstånd inom resecentrumet. I Inre Hamnen och
på Södra Kajen finns stora ytor som kan bidra till en
god utveckling i resecentrums närhet.
Green Highway
Skapa en infrastruktur för och användning av elfordon.
Sundsvalls kommun deltar i projekt Green Highway,
som är en ”grön korridor” mellan Sundsvall och Trondheim.
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Utveckling av Sundsvall
Projekt och investeringar som bygger Sundsvall starkare,
till exempel i infrastruktur samt till lokaler för idrott och
kultur. Sundsvalls kommun behöver tillsammans med
näringslivet och andra aktörer skapa förutsättningar för
en hållbar tillväxt för att Sundsvall ska kunna utvecklas.
Ny biobränslepanna Korsta
Miljösatsning för att minska oljeberoendet för fjärrvärmeleveranser. Anslaget utgår sedan SEAB träffat avtal
med SCA om ett utökat energisamarbete. Frågan om
investeringen och/eller eventuellt aktieägartillskott är
inte längre aktuellt.
Medfinansiering Tunadalsbanan
Genomförandeavtal med Trafikverket om medfinansiering av Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. En satsning för effektiva och mer miljöriktiga godstransporter
och för att stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft. Spåret ansluter till den planerade logistikparken
i Tunadalsområdet.
Inre hamnen, kajer
Löpande upprustningar av kajerna i inre hamnen. Tex
kaj etapp 3 med kompletterande medel från gata och
Sundsvalls vardagsrum.
Väghållning, gator och vägar
Behoven omfattar förutom investeringar i gator och vägar även konstruktionsbyggnader (exkl broar), kollektivtrafikåtgärder: bussgator hållplatser etc (exkl information).
Gång och cykelvägar
För att öka kvaliteten på kommunens viktigaste gångoch cykelvägar. Men även ett systematiskt arbete för
att gång- och cykelvägarna ska bli sammanhängande.
Offentlig belysning
Energi effektivisering, Trafikverksvägar mm.
Exploateringspott
Medel som en ”förskotteringspott” för stadsbyggnadsnämnden för snabbare beslutsvägar i detaljplaneprocessen.
Norra kajen
Kajer behöver repareras i samband med byggnationer i
projekt Norra Kajen.
Sundsvalls stenstad (vardagsrum)
Arbete att göra centrum mer attraktivt och lättillgängligt. Omfattar ombyggnad av Oasen, och att stora torget och Olof Palmes torg utvecklas både vad gäller utseende, tillgänglighet och användningsområde.
Förbättra kommundelscentra
För att värna och stärka våra kommundelscentra och bostadsområden så att de blir mer tillgängliga och attraktiva.
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Ökad tillgänglighet, Parklyftet
Investeringar för grönare och mer tillgängliga parker,
även utanför stenstaden.
Utvecklad kollektivtrafik
För att iordningsställa exempelvis hållplatser, väderskydd och cykelställ för en tillgängligare kollektivtrafik.
Museiverksamhet
För inköp av konst till kommunens lokaler och för nyförvärv av konst till museet.
Norra berget kulturarv
Norra berget, Svartviks industriminne och Gudmundstjärn är prioriterade kulturmiljöer i kommunen. Ambitioner finns att skapa en stadspark i norra berget området.
Maskinpark KFN
Maskinparken omfattar specialfordon för exempelvis
backar, spår och leder, ismaskiner mm.
Spontanidrottsplatser
Fler spontanidrottsplatser i Sundsvalls kommundelscentrum för att stimulera hälsofrämjande aktiviteter på
fritiden och möjlighet för fler att prova på en idrott.
Fysiska hjälpmedel sociala sektorn
Investeringsmedel för att rusta upp och förnya med
fysiska hjälpmedel som sängar, lyftar osv inom äldreomsorgen och boenden.
Parboendegaranti
Det ska skapas möjligheter så att par kan få bo tillsammans på särskilt boende.
Maskiner, bilar och utrustning SBN
Förnyelse av maskinpark och bilar men även exempelvis till nya P-automater.
Inventarier och utrustning mm flera nämnder
Anslag för löpande inköp av inventarier och utrustning
för miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Förändrat behov 2014 (exklusive förvaltningsfastigheter)
Gator och vägar (väghållning) 10 mkr
Ett ökat behov uppstår från 2014 med koppling till E4projektet; Heffnerslänk, cirkulationsplatser Trafikgatan, anslutningar i Bredsand.
Broparker 7 mkr
Avser parker i anslutning till E4 (brofästen).
Dammar 3 mkr
Tex Rännöbodsjödammen som har genombrott under
och på sidan av dammen, eventuella säkerhetsrisker för
tredje man.
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Nyckeltal
NYCKELTAL
Invånare 1/11 året innan
Skattesats (primärkommun)

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

97 550

98 598

99 605

22:59

22:59

22:59

Uppräkningsfaktor skatteunderlag, %

3,2

4

4,7

BNP tillväxt, %

2,5

3,3

3,3

Förändring av konsumentprisindex (KPI), %

1,3

2,1

2,5

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

2 366

2 359

2 348

Soliditet, %

24,21

22,28

21,78

1,11

1,54

2,28

Soliditet inkl pensionsåtagande, %
Nettolåneskuld, mkr

1 501

2 198

2 406

Nettokostnadsandel, %

98,33

97,98

97,25

0,21

2,20

3,24

Nettokostnadsförändring, %

Begreppsförklaringar:

Kommunens skatteintäkter grundar sig på prognostiserat invånarantal 1/11 året före.
Kommunens utdebitering eller skattesats anger hur
mycket av varje intjänad 100-lapp (efter avdrag) som
går till kommunen i skatt.
SKL gör regelbundet prognoser över hur mycket kommunernas skatteunderlag bedöms växa. Detta uttrycks i
procent genom en beräknad uppräkningsfaktor.
Bruttonationalprodukten BNP tillväxt, värdet av alla
varor och tjänster som produceras i ett land under ett år
och hur tillväxten i procent beräknas enligt SKL.
Förändring av Konsumentprisindex (KPI), är det mest
använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som
inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa
hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för
hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Pensionsförpliktelser, juridiskt bindande utfästelse till
anställd eller förtroendevald att efter anställningens slut
betala ersättning (pension).
Nyckeltalet soliditet anger hur mycket andelen eget kapital utgör i procent av kommunens totala tillgångar.
Nyckeltalet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga.
Nyckeltalet soliditet inklusive pensionsåtaganden innebär att också pensionsförpliktelser inom linjen räknas
med, jfr soliditet ovan.
Nettolåneskulden består av räntebärande skulder minus
räntebärande tillgångar.
Nyckeltalet nettokostnadsandel anger hur stor andel i
procent av skatteintäkter och statsbidrag som verksamhetens nettokostnader utgör.
Nyckeltalet nettokostnadsförändring anger hur mycket
verksamhetens nettokostnader har förändrats i procent.
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Kommunens processer
Kommunens verksamheter har delats in i processer. Processer är ett synsätt som kompletterar
organisationsstrukturen, genom att dela in verksamheterna utifrån syfte istället för organisationstillhörighet. Det är också på detta sätt som medborgarna uppfattar kommunen.

• Utbildning •

Utbildning handlar om att tillgodose barns och ungdomars behov av lärande och utveckling från förskola till gymnasieskola. Skolans uppgift är att ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk
hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. För att uppdraget ska kunna genomföras behövs en väl fungerande samverkan med andra viktiga parter som föräldrar, myndigheter, organisationer etcetera.
Processmål och ansvarsområden:
Barn och ungdomar i Sundsvall ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande.
Nämnd/Bolag

SN

BUN

KFN

NAVI

Förvaltning

Soc

Buf

K&F

FAVI

Chansen*

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Särskola

Skolbibliotek
Kultur i skolan
Idrotts- och fritidsverksamhet i skolan

Integrationsstöd*

Process
Utbildning

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

40

MRP 2014 med plan för 2015-2016

Mål och riktlinjer för ekonomin

• Vård och omsorg •
Arbetet inom vård och omsorg handlar om att ge det stöd människor av olika skäl kan behöva i skilda livssituationer i sitt dagliga liv. Här ryms bland annat stöd till barn, familjer och vuxna, stöd till äldre genom äldreboende,
hemtjänst, anhörigstöd och omsorg till funktionshindrade. Stödet ska främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Insatserna ska bygga på respekt för
människors självbestämmande och integritet.
Processmål och ansvarsområden:
Sundsvallsborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. Riktig
valfrihet innebär inflytande över sin egen situation.
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

SBN/LMN

NAVI

ÖFN

Förvaltning

Kstab

Soc

Buf

Sbk/Lmk

FAVI

Öfk

Räddningstjänst

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

Elevhälsovård*

Bostadsanpassning*
Färdtjänst

Ledsagarservice*

Överförmyndarverksamhet

Process
Vård och
omsorg

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

• Samhällsbyggnad •
Samhällsbyggnadsprocessen syftar till att tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur. Det handlar om allt från fysisk planering, hantering av bygglov, kollektivtrafik och färdtjänst samt arbetet
med kartor, miljötillsyn och underhåll av gång- och cykelvägar. Delar av arbetet inom samhällsbyggnadsprocessen görs i de kommunala bolagen, som vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme och bostadslägenheter. Genom en
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Sundsvall
och sundsvallsregionen.
Processmål och ansvarsområden:
Bra boende och boendemiljöer för Sundsvallsborna är en social rättighet. Sundsvall blir attraktivt genom att vara en
klimatsmart och trygg kommun med god infrastruktur för resor inom samt till och från hela kommunen.
Nämnd/Bolag

KS

SN

KFN

SBN/LMN

MN

Förvaltning

Kstab

Soc

K&F

Sbk/Lmk

Mk

Process

Hamn
Sundsvallsregionen
Hushållsavfall

Mötesplatser

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

Myndighetsutövning
Miljöövervakning

Samhällsbyggnad

Övergripande
samhällsplanering

Myndighetsutövning
(alkohollag)*

Bolag

SEAB
MSVAB
Mitthem
Parkera

*) Verksamhet <5 mnkr ingår men redovisas ekonomiskt under annan huvudprocess.
**) Kommunstyrelsen ansvarig nämnd
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• Fritid och kultur •
Fritid och kultur ger sundsvallsborna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv. Verksamheter som bibliotek, museum, idrotts- och fritidsanläggningar, stöd till föreningar, kulturskola samt aktiviteter för
äldre och funktionshindrade bidrar till detta.
Processmål och ansvarsområden:
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

KFN

SBN/LMN

NAVI

Förvaltning

Kstab och SoT

Soc

Buf

K&F

Sbk/Lmk

FAVI

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

Kulturminnen

Föreningsstöd*

Process

Fritid och
kultur

Sundsvallsminnen
Kulturminnen*
Folkhälsa

Dagcentraler

Kulturskolan

Föreningsstöd

Specialidrott*

Bolag

Kammarorkestern/
Scenkonstbolaget

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

Sundsvallsborna ska erbjudas idrotts- fritids- och kulturbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet utgör
navet i arbetet med ett mer hälsosamt Sundsvall där ungdomar prioriteras.

• Näringsliv och arbete •
För att det ska bli fler jobb i Sundsvall behöver företagsklimatet hela tiden utvecklas och stimulera till fler och
växande företag. Samtidigt behöver det finnas personer som har den kunskap och utbildning som företag och
organisationer efterfrågar. Kommunens verksamhet inom området bedrivs ofta i samarbete med företag och andra
organisationer, till exempel när det gäller att hjälpa företag att utvecklas eller etablera sig i Sundsvall, inflyttningsservice, vuxenutbildning, ungdomspraktik och integration.
Processmål och ansvarsområden:
Sundsvallsborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens och
bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för att skapa en hållbar tillväxt.
Nämnd/Bolag

KS

SN

BUN

KFN

MN

NAVI

Förvaltning

Kstab

Soc

Buf

K&F

Mk

FAVI

Näringslivsutveckling
Marknadsföring

Försörjningsstöd
Daglig vht för
funktionshindrade
Dagcenter
Praktikplatser*
Ungdomscentrum*

Studievägledning*
Programråd för
gymnasieskolan
Praktikplatser

Rådgivning
och service

Vuxenutbildning
Anställningsfrämjande åtg
Integration

Process

Näringsliv
och arbete

Konsument
Sundsvall*

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

Näringslivsbolaget
Efokus
SKIFU

Mål och riktlinjer för ekonomin

• Ledning •
Ledningen ska säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befintliga resurser.

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

KS

Bolag

Förvaltning

Kstab

Processledningsstöd

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

Nämnd/Bolag

KS

Förvaltning

Kstab och SoT

Processverksamhetsstöd

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

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

Utfall

MRP

MRP

TKR

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

(2012 års prisnivå)

1 256 403

1 158 727

-1 407 312

-1 455 971

Avskrivningar

-130 447

-127 258

0

0

0

Interna räntor

-102 524

-102 627

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-383 880

-527 129

-662 616

-818 266

-997 716

434 402

527 129

662 616

818 266

997 716

50 522

0

0

0

0

Verksamhetens kostnader

Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

		

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

2015

2016

2014

Kommunstyrelsen - Koncernstaben
Justerad ram MRP 2012-2014
Omfördelning från SN omställningspott

1 000

Justerad ram Kf 2012-10-15
Återställning av särskild satsning på omställning 2013

4 000

KF 2013-05-27
Ledarakademin

-1 500

Kommunstyrelsen - Gemensamt
Justerad ram planeringsförutsättningarna
Hyreskompensation nya lokaler

-4 500

-4 500

-4 500

Indexhöjning kollektivtrafiken

-2 000

-2 000

-2 000

-350

-350

-350

Internhyror (indexhöjning)

-8 600

-8 600

-8 600

Förändrade kapitalkostnader

-1 000

-20 000

-22 000

Ianspråktagande av överskott

-15 000
-3 000

3 000

Räddningstjänsten (ökad kostnadsandel 0,5%/år)

Stadsbacken, sommar-SM veckan 2015
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Mål och riktlinjer för verksamheten

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

2014

Medlemskap i nätverket Kompassen

2015

2016

-50

Midlanda

-10 000

Näringslivsbolaget, uppdragsersättning

-2 500

Kollektivtrafiken nivåjustering budget 2013

-5 000

SAMT-projektet återställning av ej möjlig besparing

-1 000

Justerad ram MRP 2011-14, 2012-14 & 2013-16
Stadshuset medfinansiering Visitor centre

263

Satsning kollektivtrafik

-9 250

Logistikparken uppdragsersättning

2 800

Effektiviseringar adminstration, fördelas till nämnder

7 500

Förbättrad upphandling/effektivare inköp (fördelas)

10 000

Generella effektiviseringar exkl. Socialnämnden

12 500

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

-110 000

-120 000

-145 000

Summa förändringar

-135 487

-155 650

-179 450

Investeringsbudget
Investeringsbudget

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Internbanken (internt lånebehov)
Förvaltningsfastigheter

-31 700

-31 700

-31 700

-31 700

-31 700

-120 000

-111 500

-120 000

-120 000

-120 000

-35 000

-35 000

-35 000

-35 000

Skönsmons förskola

-8 500

Reinvesteringar fastigheter

-35 000

Utökat anslag förvalt.fastigheter

-140 100

-371 000

-305 000

-171 000

Utveckling Sundsvall, fastigheter

-50 000

-35 000

-35 000

0

0

Fastigheter verks.anpassningar

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

0

-5 000

-10 000

-10 000

-10 000

-2 900

-2 900

-2 900

-2 900

-2 900

0

0

0

0

-25 000

-4 000

-5 000

0

0

0

-257 600

-388 700

-619 600

-518 600

-409 600

Hamnen
E4 Sundsvall
Medfinansiering Tunadalsbanan
Resecentrum
Green Highway
Totalt

-76 600
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Kommunrevision

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

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

14

15

-2 439

-2 460

0

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

(2012 års prisnivå)

0

0

0

0

0

-2 424

-2 445

-2 575

-2 575

-2 575

2 445

2 445

2 575

2 575

2 575

21

0

0

0

0

Resultat

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

2014

2015

2016

Ökat anslag

-130

0

0

Summa förändringar

-130

0

0

KF 2013-05-27

Valnämnd

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

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

(2012 års prisnivå)

0
-99

Avskrivningar

0

0

0

0

0

Interna räntor

0

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-99

-20

-3 500

-20

-20

Skattemedel

100

20

3 500

20

20

1

0

0

0

0

Resultat

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

2014

2015

-1 980

1 980

Val till EU-parlamentet

-1 500

1 500

Summa förändringar

-3 480

3 480

2016

Justerad ram MRP 2013-2016
Justerad ram planeringsförutsättningarna, för val
Justerad ram planeringsförutsättningar
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Mål och riktlinjer för verksamheten

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämnden Mitt är from 2011-01-01 en gemensam nämnd med Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.
Resultatbudget

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

5 634

4 868

-12 465

-12 568

0

0

0

0

0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Interna räntor

(2012 års prisnivå)

0

0

0

0

0

-6 832

-7 700

-8 168

-8 276

-8 384

7 660

7 700

8 168

8 276

8 384

828

0

0

0

0

2014

2015

2016

Prisuppräkning för arvoden

-108

-108

-108

Ökad kostnads- och reseersättning gode män/förvaltare

-360

Summa förändringar

-468

-108

-108

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

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

Patientnämnden i Sundsvalls kommun*)

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

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

(2012 års prisnivå)

0
-12

Avskrivningar

0

0

0

0

0

Interna räntor

0

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-12

-25

-25

-25

-25

Skattemedel

25

25

25

25

25

Resultat

13

0

0

0

0

*)Namnbyte, tidigare Förtroendenämnden. Kf 2013-03-25 § 92
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Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

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

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

(2012 års prisnivå)

95 021

118 946

-175 347

-247 656

Avskrivningar

-621

-110

0

0

0

Interna räntor

-230

-1 389

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-81 177

-130 209

-131 409

-119 909

-119 909

Skattemedel

101 718

130 209

131 409

119 909

119 909

20 541

0

0

0

0

2015

2016

Verksamhetens kostnader

Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

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

2014

Justerad ram MRP 2013-2016
Sommarjobb ungdom

5 000

Ökade möjligheter för komvux

4 000

Integrationsarbete

2 500

Justerad ram planeringsförutsättningar
Statsbidrag komvux

-400

Statsbidrag nyanlända

-300

Förvaltningsområde finska språket
Summa förändringar
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-1 200

11 500

0

Mål och riktlinjer för verksamheten

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:
• kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
• bygglovsprövning och byggtillsyn
• mätnings- och kartverksamhet
• trafikfrågor
• mark, exploaterings- och bostadsfrågor
• väghållning
• parkförvaltning
Resultatbudget

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

96 188

87 736

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

(2012 års prisnivå)

-262 766

-235 390

Avskrivningar

-35 848

-36 414

0

0

0

Interna räntor

-30 810

-34 169

0

0

0

-233 236

-218 237

-218 587

-218 587

-218 587

228 813

218 237

218 587

218 587

218 587

-4 423

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

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

2014

2015

2016

0

0

Justerad ram planeringsförutsättningar
Övervakningssystem och dagvattenansvar

-150

Drift och underhåll av stenstan

-200

Summa förändringar

-350

MRP 2014 med plan för 2015-2016
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Investeringsbudget (inklusive lantmäterinämnd)
Investeringsbudget

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Inre hamnen, kajer
Maskiner och utrustning

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Väghållning

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Gång- och cykelvägar

-15 000

-15 000

-15 000

-5 000

-5 000

Offentlig belysning

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Exploateringspott (SBN)

-15 000

-15 000

-15 000

0

0

Norra Kajen

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

Sundsvalls Stenstad

-12 000

-12 000

-12 000

0

0

Kommundelslyftet

-6 000

-6 000

-6 000

0

0

Ökad tillgänglighet

-5 000

-5 000

0

0

0

Gemensamt, maskiner och bilar

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

Utveckling Sundsvall, infrastruktur

0

-15 000

-15 000

0

0

Gator och väger i anslutning till E4

0

-10 000

0

0

0

Broparker i anslutning till E4

0

-7 000

0

0

0

Dammar

0

-3 000

0

0

0

Utvecklad kollektivtrafik

Totalt

-129 600

-102 000

-137 000

-112 000

-54 000

-54 000

Lantmäterinämnd

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

MRP

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

9 181

9 493

-10 145

-10 380

-180

-180

0

0

0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

-41

-31

0

0

0

-1 184

-1 098

-1 098

-1 098

-1 098

1 050

1 098

1 098

1 098

1 098

-134

0

0

0

0

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.
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Mål och riktlinjer för verksamheten

Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
• Biblioteksverksamhet
• Museiverksamhet
• Fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet
• Kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet
• Idrotts- och friluftsanläggningar
• Stöd och bidrag till föreningsliv
Resultatbudget

MRP

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

63 314

56 670

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

(2012 års prisnivå)

-366 673

-379 267

Avskrivningar

-2 295

-2 629

0

0

0

Interna räntor

-1 286

-1 356

0

0

0

-306 940

-326 582

-326 582

-321 582

-321 582

310 956

326 582

326 582

321 582

321 582

4 016

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

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

2014

2015

2016

Justerad ram MRP 2013-2016
Utveckling föreningslivet

5 000

Summa förändringar

0

Investeringsbudget

Utfall

Tkr

2012

Budget

Budget

Budget

5 000

Plan

0

Plan

2013

2014

2015

2016

2017

-2 200

-2 200

-2 200

-2 200

-2 200

-300

-300

-300

-300

-300

Norra berget kulturarv

-6 000

-6 000

-6 000

0

0

Maskinpark

-1 000

-1 000

-1 000

0

0

Spontanidrottsplatser

-2 000

-2 000

0

0

0

-11 500

-11 500

-9 500

-2 500

-2 500

Maskiner och utrustning
Museiverksamhet

Totalt

-2 600
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Barn och utbildningsnämnd

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

MRP

Tkr

2014

2015

2016

0

0

0

2012

2013
171 671

-2 077 582

-2 071 616

-8 817

-7 827

Avskrivningar
Interna räntor
Verksamhetens nettokostnad

MRP

213 952

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

MRP

(2012 års prisnivå)

-1 600

0

0

0

0

-1 874 047

-1 907 772

-1 917 212

-1 912 182

-1 913 792

1 847 615

1 907 772

1 917 212

1 912 182

1 913 792

-26 432

0

0

0

0

2014

2015

2016

-40

-670

-1 610

Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad

Förändringar jmf föregående år Tkr
(- =ökad ram, + = minskad ram)
Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi
Justerad ram MRP 2011-2014
Återställning besparingskrav BUN

-15 000

Justerad ram MRP 2012-2014
Återställning reviderad MRP 2012

8 250

Justerad ram MRP 2013-2016
Justerad prioritering omställningsstöd

-8 250

Justerad ram planeringsförutsättningar
Statsbidrag för flera mindre satsningar *)

-8 000

Minskat statsbidrag pga effektivisering gymnasieskolan*)

13 600

5 700

Summa förändringar

-9 440

5 030

Investeringsbudget

Utfall

Tkr

2012

Inventarier och utrustning mm
Totalt

-1 500

*) Jämför fotnot 5 och 7 sidan 33
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Budget

Budget

Budget

Plan

-1 610

Plan

2013

2014

2015

2016

2017

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Mål och riktlinjer för verksamheten

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för:
• Äldreomsorg
• Omsorg om funktionshindrade
• Individ- och familjeomsorg
• Socialpsykiatrisk verksamhet
Resultatbudget

MRP

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

(2012 års prisnivå)

297 447

247 942

-1 982 108

-1 856 135

Avskrivningar

-2 306

-2 224

0

0

0

Interna räntor

-687

-574

0

0

0

-1 687 655

-1 610 991

-1 581 611

-1 579 231

-1 588 711

1 650 563

1 610 991

1 581 611

1 579 231

1 588 711

-37 092

0

0

0

0

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

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

2014

2015

2016

-10 970

-10 620

-9 480

15 000

10 000

Justerad ram MRP 2013-2016
Förstärkning/återställning
Besparing lean och bemanning

1 000

Besparing hemtjänst

4 000

Besparing organisationsanpassning

2 000

3 000

Justerad ram MRP 2013-2016
Återställning särskild satsning 2013

20 000

Justerad ram planeringsförutsättningar
Statsbidrag stärkt skydd för barn och unga

-650

Statsbidrag höjt förbehållsbelopp

-1 000

Summa förändringar*)

29 380

2 380

-9 480

Investeringsbudget

Utfall

Budget

Budget

Budget

Plan

Plan

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inventarier och utrustning mm

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Fysiska hjälpmedel, sociala sektorn

-3 000

-3 000

-3 000

0

0

Parboendegaranti**)
Totalt

-7 900

-1 000

-1 000

-1 000

0

0

-6 000

-6 000

-6 000

-2 000

-2 000

*) Jämför fotnot 5, 6 och 7 sidan 33
**) Jämför not 1 sidan 37
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Miljönämnd

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

Utfall

MRP

MRP

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens intäkter

9 141

10 088

Verksamhetens kostnader

(2012 års prisnivå)

-25 190

-27 339

Avskrivningar

-177

-190

0

0

0

Interna räntor

-45

-51

0

0

0

-16 270

-17 492

-17 492

-17 492

-17 492

17 217

17 492

17 492

17 492

17 492

947

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Resultat

Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2014-2016 ingår i verksamhetens nettokostnad.

Investeringsbudget

Utfall

Budget

Budget

Budget

Plan

Plan

Tkr

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Inventarier och utrustning mm
Totalt
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Mål och riktlinjer för verksamheten

Kommunens bolag inom Stadsbackenkoncernen
Stadsbacken AB

Stadsbacken AB ägs av Sundsvalls kommun och ansvarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska
planering, styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna samt för samordning mellan bolagen i koncernen
och mellan koncernen och kommunen. Stadsbacken AB ska genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringssamarbeten med profilevenemang och elitidrotter i Sundsvall.
Koncernen leds av en koncernstyrelse utsedd av kommunfullmäktige.
Administrationen av moderbolaget utförs av kommunens koncernstab.

Koncernens organisation
per 2012-08-13

Sundsvalls kommun

Stadsbacken AB 100%

Mitthem
AB
100%

Sundsvall
Elnät AB
100%

ServaNet AB
75%

Sundsvall
Arena AB
100%

REKO
Sundsvall AB
100%

Norrsken AB
10%

Sundsvall
Energi AB
100%

Korsta
Oljelager AB
75%

Sundsvalls
Hamn AB
85%

Efokus AB
50%

Sundsvall
Oljehamn AB
100%

SKIFU
AB
100%

Svenska
Energiaskor AB

13%

Sundsvall
Logistikpark AB

100%

Sundsvall
Vatten AB
100%

Sundsvallsmässan AB
11%

Näringslivsbolaget
i S-vall AB
100%

MittSverige
Vatten AB
80%

EFO AB
9%

Nedan beskrivs de majoritetsägda dotterbolag som ingår i koncernen.
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Mitthem AB

Sundsvalls kommuns Industrifastig-

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

hetsutveckling AB, SKIFU

Sundsvall Arena AB

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

Kommunfullmäktige har under 2010 beslutat att överföra all verksamhet inom Sundsvall Arena AB till kommunal förvaltning, överföringen skedde 2011-01-01
och från detta datum har bolaget enbart rollen som fastighetsägare. Beslut har tagits av Stadsbacken AB om
att fastigheterna ska föras över till Sundsvalls kommun.

Sundsvall Energi AB

Sundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att
uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för
att uppnå miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. I fråga om avfallshantering svarar bolaget för de
uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åvilar kommunen i den mån uppgiften inte åvilar
kommunstyrelsen eller annan nämnd.
Sundsvall Energi är moderbolag i en koncern med
följande dotterbolag:
• Sundsvall Elnät AB 100 %
• ServaNet AB 75 % (Härnösands kommun 19 %,
Ånge kommun 6 %)
• Reko Sundsvall AB 100 %
• Korsta Oljelager AB 75 % (Jämtkraft 25 %)
• Efokus AB 50 % (Sollefteå kommun 50 %) – under likvidation

Sundsvalls Elnät AB

Bolaget ska äga, driva och utveckla nätverksamhet för
överföring av el samt fiberoptiskt kommunikationsnät
samt vara en aktiv huvudman inom dessa områden

Sundsvalls Hamn AB

Bolaget har som uppgift att äga och förvalta Tunadalshamnen i Sundsvall och ägs gemensamt av Stadsbacken AB (85 %) och SCA (15 %).
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Sundsvalls kommuns Industrifastighets- utveckling AB
(SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen,
och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun.

Sundsvall Oljehamn AB

Sundsvall Vatten AB

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

Sundsvall Logistikpark AB

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

Mål och riktlinjer för verksamheten

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bolaget är ansvarigt för kommunens näringslivsservice
och ska även ansvara för turistbyråverksamheten samt
arbeta med att marknadsföra varumärket Sundsvall.
Marknadsföringen ska ske enligt de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige fastställer för marknadsföring och i nära samarbete med övriga kommunala aktörer, främst koncernstaben och Stadsbacken AB.

Kommunalförbund
Räddningstjänstförbundet

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner
som medlemmar. Ändamålet med förbundet är att hålla
en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänstorganisation som var och en av kommunerna ansvarar för enligt lag eller annan författning.
Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna medlemskommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor.
I förbundsordningen regleras hur stor andel av förbundets nettokostnader som respektive medlem ska
svara för under året.
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Sammanställning över uppdrag ur MRP 2013-2014
med plan 2015-2016
För uppgift om ansvarig nämnd mm hänvisas till ärendet om ”Justeringar av uppdrag, mm”:
KS-2012-00848 i Kf 2012-12-17
Rubrik

Benämning

Sommarjobb för ungdomar

N&A 2013:1

Offensiv satsning mot arbetslöshet med hjälp av försörjningsstödet

N&A 2013:2

Integration – en väg till framgång

N&A 2013:3

Förstärkt vuxenutbildning

N&A 2013:4

Yrkeshögskolor – lokala branschprogram

N&A 2013:5

Traineeprogram för fler jobb

N&A 2013:6

Kompetensfrågorna på agendan

N&A 2013:7

Ungdomspraktik för erfarenhet och delaktighet

N&A 2013:8

Förstärkt entreprenörskap

N&A 2013:9

Mer resurser till undervisning

UTB 2013:1

Höjd lärarstatus

UTB 2013:2

En ökad och jämlik elevpeng

UTB 2013:3

Höjd kvalité på fritids

UTB 2013:4

Elevvård för trygghet och välmående

UTB 2013:5

Studievägledning

UTB 2013:6

Skolsatsning inom familjehemsvården

UTB 2013:7

Högstadium i varje kommundelscentra

UTB 2013:8

Förbättrad föräldradialog

UTB 2013:9

Styr resurserna till tidiga åldrar

UTB 2013:10

Nej till ytterligare skoletablering

UTB 2013:11

Förbättrad inre och yttre skolmiljö

UTB 2013:12

Modersmålsundervisning

UTB 2013:13

Modellskolor

UTB 2013:14

Modernisera skolorna

UTB 2013:15

Hela Sundsvall ska leva

SAM 2013:1

Sundsvalls utveckling

SAM 2013:2

Satsa på kommundelscentrumen

SAM 2013:3

Tillgängligare och bättre kollektivtrafik

SAM 2013:4

Parklyftet – ett grönare och tillgängligare Sundsvall

SAM 2013:5

Bättre och tillgängligare vägar

SAM 2013:6

Miljösatsning i Korstaverket

SAM 2013:7

Ostkustbanan

SAM 2013:8

Moderna lokaler för idrott och kultur

SAM 2013:9
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Uppdragssammanställning

Rubrik

Benämning

Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik

SAM 2013:10

Ungdomsbostäder

SAM 2013:11

Stimulera ”grönt” boende

SAM 2013:12

Kulturhuvudstadsår för hela Norrland

F&K 2013:1

Ungdomspott för ökad tillgänglighet

F&K 2013:2

Spontanidrott för bättre folkhälsa

F&K 2013:3

Föreningsutveckling

F&K 2013:4

Förebyggande arbete och ökad trygghet

F&K 2013:5

Idrottspolitik i fokus

F&K 2013:6

Fortsätt satsa på kulturskolan

F&K 2013:7

Kultur för äldre – trygghet och välmående

F&K 2013:8

Sveriges bästa friluftskommun

F&K 2013:9

Valfrihet på riktigt

VoO 2013:1

Förstärkning av vård & omsorg

VoO 2013:2

Trygghetsboenden för äldre

VoO 2013:3

Kvaliteten kräver samma skyldigheter oavsett utförare

VoO 2013:4

Metodutveckling för höjd kvalité

VoO 2013:5

Rehabilitering

VoO 2013:6

Möjlighet att välja matleverantör

VoO 2013:7

Nytt centralt och klimatsmart äldreboende

VoO 2013:8

Handlingsplan för minskad barnfattigdom

VoO 2013:9

Rådslag om framtidens äldreomsorg

VoO 2013:10

Sociala föreningar – viktiga för välfärden

VoO 2013:11

Rätt till boende från 90 år

VoO 2013:12

Ledning med hållbarhet i fokus

LED 2013:1

En jämställd organisation

LED 2013:2

Arbetsgivarpolitiskt program

LED 2013:3

Attraktiv arbetsgivare

LED 2013:4

Lika rättigheter i all skattefinansierad verksamhet

LED 2013:5

Demokrati- och uppföljningsberedning

LED 2013:6

Investera i kommunens fastigheter

VHT 2013:1

Högre ambitioner för ett hållbart Sundsvall

VHT 2013:2

Effektiviserad administration

VHT 2013:3

Ekologisk mat

VHT 2013:4

Förbättrade upphandlingar

VHT 2013:5

Marknadsanpassade hyror

VHT 2013:6

Totalt antal MRP-uppdrag (utan deluppdrag)
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Förkortningsförklaring

Förkortningsförklaring
Buf

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN

Barn- och utbildningsnämnden

F&K

Fritid och kultur

FATI

Förebyggande arbete och tidiga insatser

FAVI

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

K&F

Kultur & Fritid

KFN

Kultur- och fritidsnämnden

KS

Kommunstyrelsen

Kstab

Koncernstaben

LED

Ledningsstöd

Lmk

Lantmäterikontoret

LMN

Lantmäterinämnden

Mk

Miljökontoret

MN

Miljönämnden

MRP

Mål och resursplan

MSVAB

Mittsverigevatten AB

N&A

Näringslivs- och arbetesprocessen

NAVI

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

S

Samhällsbyggnad

SAM

Samhällsbyggnadsprocessen

Sbk

Stadsbyggnadskontoret

SBN

Stadsbyggnadsnämnden

SEAB

Sundsvall Energi AB

SN

Socialnämnden

Soc

Socialtjänsten

SoT

Service- och teknikförvaltningen

U

Utbildning

UTB

Utbildningsprocessen

V&O

Vård- och omsorgsprocessen

VHT

Verksamhetsstöd

Öfk

Överförmyndarkontoret

ÖFN

Överförmyndarnämnden
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