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Stadsbackenkoncernen

Ovanstående organisationsschema visar strukturen den 1 januari 2017.
Stadsbacken planerar att förändra ägarförhållandena i Sundsvalls Hamn i
samband med kapitaliseringen av bolaget inför investeringarna i en ny co n-
tainerhamn. Budget och affärsplan baseras på antagandet att SCA blir maj o-
ritetsägare i Sundsvalls Hamn den 1 januari 2018.
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Investeringsredovisning 

Koncernen budgeterar att redovisa investeringar uppgående till 641,6 mnkr 
under 2017. Det är en minskning med 139,8 mnkr jämfört med prognosen 
för 2016. Största investeringarna planerar SKIFU (218,3 mnkr) samt Mitt-
hem (150,0 mnkr) att göra.  

Under resterande del av planperioden (2018 – 2020) beräknas investeringar-
na att öka. Mitthem budgeterar för investeringar med för 564 mnkr under de 
tre åren (varav nybyggnation uppgår till 264 mnkr), Sundsvalls Hamn 409,3 
mnkr (investering i främst ny containerhamn), SKIFU 333,3 mnkr och 
Sundsvall Logistikpark 333,0 mnkr. 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet för koncernen före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras bli 
126,0 mnkr för 2017. Främsta förklaringen till det förbättrade resultatet 
(10,8 mnkr) jämfört med prognosen för 2016 är resultatförbättringar för 
Sundsvall Energikoncernen (13,3 mnkr) samt SKIFU (8,9 mnkr) som över-
väger en resultatförsämring för Mitthem (16,0 mnkr). Sundsvall Energikon-
cernens budgeterat stärkta resultat består främst av ServaNet:s förväntade 
vinstökning (11,6 mnkr). 

Under perioden 2018 – 2020 budgeteras resultatet att försämras successivt. 
Det beror till största delen på förväntat sämre resultat i Sundsvalls Energi-
koncernen och Sundsvall Vatten. ServaNets vinstnivå budgeteras att norma-
liseras fr.o.m. 2018 i takt med att den extremt snabba expansionen övergår 
till inte fullt så snabb tillväxt. Sundsvall Vattens verksamhet följer principen 
om nödvändiga kostnader, vilket innebär att vinster över tiden ska återföras 
till kunderna. Resultatförsämringen är därmed en normalisering av resulta-
tet.  
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Sammanställning av resultat 

 

 

Verksamhet 

Marknad 

Marknadsförutsättningarna för koncernen på de olika marknader som kon-
cernen bedriver verksamhet framgår i avsnitten för respektive dotterföretag.  

Kunder 

Se beskrivning för respektive bolag.  

Medarbetare 

En gemensam medarbetareenkät genomfördes för första gången i koncernen 
under maj 2015. Koncernen uppnådde ett av de fyra delmålen. MittSverige 
Vatten genomförde ytterligare en enkät under 2016 för att följa upp om bo-
lagets handlingsplaner fått något genomslag. Utfallet för samtliga fyra del-
mål var en kraftig förbättring. 

Sjukfrånvaron var under januari – augusti 2016 3,7 %, vilket var sämre än 
utfallet för helåret 2015 (3,0 %), och något sämre än målet (3,5 %). 

Enligt enkäten upplevde medarbetarna i relativt stor utsträckning att arbets-
miljön är jämlik.  

Samtliga bolag i koncernen arbetar med att förbättra/behålla nivån avseende 
medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö, engagemang, kommunikativt le-
darskap, förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter samt sjukfrånvaro. 

2015 2016 6) 2017 2018 2019 2020

Midlanda Fastigheter AB 1) -2 505 -5 123 -9 706 -5 037 -4 044 -2 864
Midlanda Flygplats AB -2 487 -6 653 -9 706 -5 037 -4 044 -2 864
Mitthem AB 89 582 31 000 15 000 30 000 30 000 30 000
Näringslivsbolaget Sundsvall AB 237 279 0 0 0 0
REKO Sundsvall AB 2) 2 109 3 353 3 404 904 -2 248 -5 953
SKIFU AB 8 134 12 008 20 887 23 855 26 792 27 460
Stadsbacken AB 3) -16 534 -17 850 28 801 31 946 29 070 25 901
Sundsvall Energi AB 2 och 4) 49 113 97 276 110 558 97 342 100 621 104 243
Sundsvall Logistikpark AB -2 933 -4 033 -3 263 -3 314 -3 336 -3 305
Sundsvall Oljehamn AB 4 752 4 326 4 932 4 829 4 839 4 699
Sundsvall Vatten AB 4) 16 458 0 7 788 3 420 -4 039 -11 434
Sundsvalls Hamn AB 5) -40 91 54 0 0 0
Koncernposter 2 156 11 286 -31 954 -45 399 -47 226 -49 543
Koncernen 148 042 125 960 136 795 133 509 126 385 116 340
1) Inkluderar kostnad för nedskrivning av aktier i dotterföretag
2) REKO:s resultat för 2015 har brutits ur Sundsvall Energi för att tabellen blir jämförbar över perioden
3) Inkluderar kostnad för nedskrivning av aktier i dotterföretag (Midlanda Fastigheter AB) samt utdelning från Mitthem
4) Avser koncernen
5) Stadsbackens ägarandel i Sundsvalls Hamn planeras att minska till < 50 % fr.o.m. 2018. Resultatandelen ingår därmed
inte längre i koncernens resultat.
6) Avser Tertial 2 prognos

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, tkr
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Kontinuerligt arbete bedrivs också för att uppnå jämställdhet som är en av 
kommunkoncernens uttalade mål. 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
348 
164 
512 

 
365 
175 
540 

 
358 
174 
532 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
11 
17 
28 

 
10 
 9 
19 

 
10 
 6 
16 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
23 
11 
34 

 
19 
 8 
27 

 
17 
 7 
24 

 

Jämfört med utgången av T2 2016 planeras antal tillsvidareanställda att öka 
med 13 och inhyrda med 11 tills 31 december 2016. Det avser främst 
MittSverige Vatten (+5/-1), Sundsvall Elnät (+2/+6), Midlanda Flygplats 
(+3/+2) och Mitthem (+3/0). 

Under 2017 planeras antal tillsvidareanställda öka med 28 medan visstids-
anställda och antal inhyrda planeras minska med 9 respektive 7. Största pla-
nerade ökningen av antal anställda uppvisar MittSverige Vatten (+9 tillsvi-
dareanställda) samt Servanet (+9 tillsvidareanställda/-1 inhyrd). Båda bola-
gen expanderar verksamheten. 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Mitthems investeringar i nybyggnation medför att bolaget stärker sin posit-
ion på den lokala fastighetsmarknaden men medför också finansiella risker, 
i synnerhet om vakansgraden ökar i betydande utsträckning. 

SKIFU genomför stora investeringar för att utveckla fastighetsbeståndet och 
förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamheter i kommunen. Inve-
steringarna medför också ökade risker för koncernen även om riskerna be-
döms som begränsade då fastigheterna anpassas till hyresgästernas behov 
och hyresavtalen återspeglar de investeringar som görs.  

Sundsvall Logistikpark planerar stora investeringar och bolaget har inte hel-
ler full kontroll över alla beslut som är nödvändiga för genomförandet, utan 
är beroende av både SCA och Trafikverket. 
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Företagsskattekommittén har föreslagit att nya skatteregler ska gälla fr.o.m. 
2016. Enligt finansminister Magdalena Andersson kommer förslaget inte att 
genomföras före 2017. Om förslaget genomförs i sin nuvarande utformning 
får det stora konsekvenser för koncernen då negativa finansnetton inte blir 
skattemässigt avdragsgilla samt hälften av inrullade skattemässiga under-
skott faller bort. 

Vi kommer noggrant att följa beredningen av förslaget och om det blir aktu-
ellt för genomförande måste vi se över konsekvenserna och hur vi om möj-
ligt kan parera dessa innan de nya reglerna träder i kraft.  

Koncernen erlägger ränta för lån upptagna hos Sundsvalls kommuns Intern-
bank. Räntekostnaden uppgick till 100,1 mnkr och skatteeffekten var 22,0 
mnkr för 2015. Bedömningen är att räntan är skattemässigt avdragsgill. Öp-
pet yrkande lämnas i inkomstdeklarationerna för att minska risken för even-
tuellt skattetillägg om Skatteverket skulle välja att driva en process i frågan 
och bolagen, mot förmodan, skulle förlora denna. 

 

Viktiga händelser 

På koncernövergripande nivå bedöms ett eventuellt införande av Företags-
skattekommitténs förslag till förändringar i beskattningen av aktiebolag få 
stora konsekvenser som beskrivits ovan.  

Om rättspraxis, mot förmodan, utvecklas så att bolagens upplåning från 
kommunens internbank inte bedöms vara affärsmässigt motiverat får även 
det stora konsekvenser som beskrivits ovan.  

Se vidare beskrivning av händelser för respektive företag.  
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Stadsbacken AB - koncernen

MRP 2017-18 med plan 19-20

Resultatbudget Bokslut 2015 Prognos T2 2016 MRP 2017 MRP 2018 MRP 2019 MRP 2020
Tkr

Nettoomsättning 1 654 529 1 854 844 1 972 619 1 939 926 1 916 801 1 889 006
Nettoomsättning koncernföretag 0 0 150 -10 800 -11 190 -18 400
Aktiverat arbete för egen räkning 18 089 11 851 10 054 10 500 10 500 10 500
Övriga rörelseintäkter 76 584 10 562 8 895 11 693 11 693 11 693
Summa rörelseintäkter 1 749 202 1 877 257 1 991 718 1 951 319 1 927 804 1 892 799

Råvaror och förnödenheter -236 888 -165 542 -187 914 -190 554 -193 607 -196 299
Övrig externa kostnader -609 847 -855 479 -890 368 -825 310 -772 183 -716 962
Personalkostnader -331 995 -360 589 -380 364 -384 784 -389 090 -394 162
Avskrivningar enligt plan -265 099 -267 014 -298 376 -313 381 -329 146 -341 736
Övriga rörelsekostnader -35 226 -95 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 479 055 -1 648 719 -1 757 022 -1 714 029 -1 684 026 -1 649 159

Rörelseresultat 270 147 228 538 234 696 237 290 243 778 243 640

Finansiella intäkter 1 418 2 701 1 290 1 490 1 690 1 840
Finansiella kostnader -123 523 -105 279 -99 191 -105 271 -119 083 -129 140

Resultat före bokslutsdispositioner & skatt 148 042 125 960 136 795 133 509 126 385 116 340

Övriga dispositioner 0 0 -3 404 -904 2 248 5 956
Skatt på årets resultat -17 109 0 -29 954 -24 381 -25 134 -25 397
Minoritens andel i årets resultat -867 -4 706 -3 014 -485 -730 -1 088

Årets resultat 130 066 121 254 100 423 107 739 102 769 95 811
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Balansbudget Bokslut 2015 Prognos T2 2016 MRP 2017 MRP 2018 MRP 2019 MRP 2020
Tkr
Tillgångar
Immatriella anläggningstillgångar 15 486 15 955 13 755 13 513 13 292 13 371
Materiella anläggningstillgångar 6 124 172 6 641 751 7 050 405 7 455 000 7 864 000 8 015 189
Finansiella anläggningstillgångar 100 990 100 375 105 467 261 584 251 443 241 058
Summa anläggningstillgångar 6 240 648 6 758 081 7 169 627 7 730 097 8 128 735 8 269 618

Varulager 17 103 14 050 14 330 14 330 14 330 14 330
Kundfordringar 164 487 132 190 146 268 135 950 138 100 140 200
Uppskjuten skattefordran 0 1 500 0 0 0 0
Koncernkonto 51 313 22 433 111 467 61 913 85 686 130 849
Fordingar hos koncernföretag 0 0 0 -2 000 -2 000 -2 000
Övriga fordringar 52 806 45 237 48 103 47 771 47 833 48 125
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 131 195 750 212 035 172 369 169 810 171 052
Kassa och bank 27 28 18 18 18 18
Summa omsättningstillgångar 523 867 411 188 532 221 430 351 453 777 502 574

Summa Tillgångar 6 764 515 7 169 269 7 701 848 8 160 448 8 582 512 8 772 192
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 119 469 128 735 120 603 114 111 114 299 114 235
Fritt eget kapital 264 626 368 570 437 725 385 987 609 582 664 676
Årets resultat 130 066 121 254 100 423 107 739 102 769 95 811
Preliminärt aktieägartillskott -24 325 9 706 261 037 101 044 99 864
Minoritetsintresse 10 086 12 870 16 814 10 549 10 795 11 152
Summa eget kapital och minioritetsintressen 524 247 607 104 685 271 879 423 938 489 985 739

Negativ goodwill 2 296 0 0 0 0 0
Obeskattade reserver 0 0 101 -1 211 -1 211 -1 211
Uppskjuten skatteskuld 233 104 170 991 230 994 251 335 265 604 277 960
Avsättningar 55 919 135 329 98 630 104 250 105 756 97 916
Långfristiga skulder 5 488 329 5 800 905 6 190 365 6 391 025 6 730 735 6 837 426
Kortfristiga skulder 254 996 313 270 333 138 345 788 358 016 387 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 205 624 141 670 163 348 189 839 185 124 187 006
Summa skulder 6 240 268 6 562 165 7 016 577 7 281 026 7 644 023 7 786 453

Summa skulder och eget kapital 6 764 515 7 169 269 7 701 848 8 160 448 8 582 512 8 772 192
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Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

-  

74 

71 

77 

 

72 

- 

 

 Medarbetareenkät i Stadsbacken-
koncernen genomfördes i maj 2015. 
Nästa gemensamma enkät genomförs 
samtidigt i hela kommunkoncernen 
med förvaltningarna. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 3,1 % 3,0 % 3,7 %  Utfallet 2016 avser perioden januari – 
augusti. 

 

 

NYCKELTAL Bokslut 2015 Prognos T2 2016 MRP 2017 MRP 2018 MRP 2019 MRP 2020

Soliditet 7,7% 8,5% 8,9% 10,8% 10,9% 11,2%

Avkastning på eget kapital 28,2% 20,7% 20,0% 15,2% 13,5% 11,8%
Avkastning på totalt kapital 2,2% 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 1,3%
Avkastning på sysselsatt kapital 4,1% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8%
Nettomarginal 8,5% 6,7% 6,9% 6,8% 6,6% 6,1%
Rörelsemarginal 15,4% 12,2% 11,8% 12,2% 12,6% 12,9%
Genomsittlig skuldränta 2,3% 1,8% 1,6% 1,6% 1,8% 1,9%
Investeringar mot nettoomsättning 42,7% 41,6% 32,2% 48,8% 40,9% 36,5%
Investeringar mot avskrivningar 281,5% 292,6% 215,0% 304,2% 239,4% 202,2%

Soliditet Justerat eget kapitat / balansomslutning
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto / balansomslutning
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader /

sysselsatt kapital
(Sysselsatt kapital = balansomslutning - icke räntebärande skulder)

Nettomarginal Resultat efter finansnetto / totala intäkter
Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar / totala intäkter
Genomsnittlig skuldränta Räntekostnader / långfristiga skulder

Investeringar mot nettoomsättning Investeringar i matriella anläggningstillgångar/nettoomsättning

Investeringar mot avskrivningar Investeringar i matriella anläggningstillgångar/avskrivningar
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Stadsbacken AB 

Bolagets uppgift 
Stadsbacken AB ägs av Sundsvalls kommun och ansvarar för koncernens 
övergripande utveckling, planering och styrning samt samordning mellan 
bolagen i koncernen och mellan koncernen och kommunen. Stadsbacken AB 
ska genomföra kommunkoncernens gemensamma marknadsföring avseende 
profilevenemang och profilidrotter i Sundsvall. 

Koncernen leds av en koncernstyrelse, utsedd av kommunfullmäktige, som 
också beslutar om syfte och ändamål för bolagen, samt om direktiv för verk-
samheten. 

Förutom styrelsen arbetar VD (25 % av heltid), administratör (25 %), 
bolagscontroller, bolagsjurist samt IT-strateg (50 %) med styrning av verk-
samheten i koncernen.  

 

Investeringsredovisning 

Investeringar budgeteras att genomföras med totalt 58,1 mnkr i form av ak-
tieägartillskott till Midlanda Fastigheter (8,1 mnkr) samt Mitthem (50,0 
mnkr) under 2017 och med sammanlagt 590,0 mnkr under 2018 - 2020. 
Aktieägartillskotten under 2018 – 2020 avser Sundsvalls Logistikpark 
(253,0 mnkr), Mitthem (165,0 mnkr), Sundsvalls Hamn (162,0 mnkr) och 
Midlanda Fastigheter (10,0 mnkr). Aktieägartillskotten till Midlanda avser 
återställande av eget kapital p.g.a. förlust medan Logistikparken och 
Sundsvalls Hamn avser finansiering av dess investeringar i den nya lo-
gistikparken/containerhamnen. Tillskottet till Sundsvalls Hamn görs genom 
apport av fastighet. Tillskotten till Mitthem tas i sin helhet tillbaka via ut-
delning från Mitthem.  

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdipositioner och skatt för 2017 budgeteras till 28,8 
mnkr. I resultatet ingår en utdelning med 50,0 mnkr från Mitthem. Justerat 
för utdelningen är resultatet (-21,9 mnkr) 4,0 mnkr sämre än prognosen för 
2016.  Främsta förklaringarna till resultatförsämringen är högre kostnad för 
nedskrivning av aktier i dotterföretag (2,2 mnkr), p.g.a. högre budgeterad 
förlust för Midlanda Flygplats, samt ökade pensionskostnader för övertagna 
förpliktelser från tidigare anställda i Sundsvalls Trafik AB (1,0 mnkr).  

Under resterande del av planperioden (2018 – 2020) förväntas resultatet 
uppgå till 31,9 mnkr, 29,1 mnkr, 25,9 mnkr för resp. år. I resultatet ingår 
årlig utdelning med 55,0 mnkr från Mitthem. Rensat för utdelning från 
Mitthem förväntas resultatet försämras varje år och uppgå till -29,8 mnkr för 
2020. Främsta förklaringen är högre räntekostnader beroende på högre rän-
tenivå samt större låneskuld. 
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Verksamhet 

Marknad 

Bolaget genomför kommunkoncernens gemensamma marknadsföring avseende 
elitidrotter. 

Stadsbacken följer kontinuerligt upp hur motparterna uppfyller sina åtagan-
den enligt ingångna avtal med syfte att säkerställa att kostnaderna för mark-
nadsföringen bidrar till kommunövergripande mål som t.ex. hållbarhet. Vid 
förekommande fall kvittar också Stadsbacken kommunens fordringar mot 
Stadsbackens utbetalningar i de fall motparten har förfallna skulder till 
kommunen.  

Stadsbacken beslutade i september 2016 att inte ingå något nytt marknads-
föringsavtal med Granlo då föreningen inte uppfyller de krav som Stads-
backen ställer på motparten. Granlo uppvisade bl.a. ett stort, negativt eget 
kapital samt förfallna leverantörsskulder till kommunen. 

Flera av kommunens elitföreningar har en fortsatt utmanande ekonomisk 
situation och det är viktigt att föreningarna anpassar sin kostnadsmassa till 
sina intäkter för att uppnå en verksamhet i långsiktig balans och därmed ha 
möjlighet att ingå sponsringsavtal med Stadsbacken.  

Kunder 

Eftersom Stadsbacken inte bedriver någon egen verksamhet utan endast 
fungerar som ett moderbolag till dotterföretagen i koncernen har bolaget 
inte några egentliga kunder. En del i uppdraget av att ansvara för styrningen 
av koncernen innefattar dock att ge dotterföretagen bra förutsättningar för 
att de ska kunna genomföra sina uppdrag. Bolaget genomförde en enkät i 
oktober 2016 där dotterföretagen fick betygsätta hur de upplever samarbetet 
med Stadsbacken och koncernstaben. Utfallet på 85 för Stadsbacken upp-
nådde målet (75) och var en kraftig förbättring mot utfallet för 2015 (72). 

Medarbetare 

Stadsbacken har ingen egen anställd personal utan personaltjänsterna köps 
in främst från kommunens koncernstab. VD (25 % av heltid), administratör 
(25 %), bolagscontroller, bolagsjurist samt IT-strateg (50 %) arbetar med 
styrning av verksamheten i koncernen. Medarbetarna på koncernstaben om-
fattas av de medarbetarenkäter som kommunen genomför, av kommunens 
redovisning av sjukfrånvaro och kommunens arbete för jämlikhet. 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
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Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Totalt - - - 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Bolaget arbetar konsekvent och systematiskt för att utveckla koncernen av-
seende de fyra perspektiven; medarbetare, kund/medborgare, ekonomi och 
verksamhetsprocesser.  

I bolagets internkontrollplan har bedömda risker i moderbolaget samt kon-
cernen inventerats, graderats och följs kontinuerligt upp.  

Den enskilt största externa risken, förutom ändrad skattelagstiftning som 
förklarades i koncernavsnittet, är ränteutvecklingen där 1 % förändring ger 
7,0 mnkr i ändrat årsresultat för 2017 (11 mnkr år 2020). 

 

Viktiga händelser 

Ett eventuellt införande av Företagsskattekommitténs förslag till förändring-
ar i beskattningen av aktiebolag bedöms få stora konsekvenser som beskri-
vits i koncernavsnittet.  

 

Prioriterade områden 

Moderbolaget Stadsbacken är i praktiken ett holdingbolag och bedriver inte 
någon egentlig egen verksamhet förutom marknadsföring via profilidrotter 
och evenemang. Bolagets främsta uppgift är att förvalta aktierna i dotterfö-
retagen. Därför begränsar sig Stadsbackens medverkan till att uppnå de tre 
prioriterade målen i kommunkoncernen till den verksamhet som dotterföre-
tagen bedriver. 
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Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Bolaget ska i samverkan med 
koncernstaben ta fram förslag 
till plan kring marknadsföring 
och sponsring. Planen ska årlig-
en bedömas och vid behov 
revideras. Kommunstyrelsen 
ska besluta om eventuell revi-
dering av planen. 

Stadsbacken beslutade vid sitt styrelsemöte i september 2015 om att förslå nya 
riktlinjer för marknadsföring. Koncernstaben har berett ärendet sedan dess. 
Planen är att Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget innan årsskiftet 
2016/2017.  

I samråd med koncernstaben 
utbilda bolagets styrelseleda-
möter i styrelsearbete och den 
särskilda miljö kommunala 
bolag befinner sig i. 

Några ytterligare utbildningar är inte planerade utöver genomförda (augusti 
2015 av Styrelseakademien och februari 2016 internt avseende ekonomi och 
skatter). 

I samverkan med andra intres-
senter aktivt främja en utveckl-
ing för hållbar tillväxt, socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt i 
regionen och inom sin egen 
verksamhet arbeta för mångfald 
och fler människor i jobb ge-
nom att exempelvis erbjuda 
sommarjobb och traineeplatser. 

Enligt ny lagstiftning kommer koncernen samt några av dotterföretagen be-
höva upprätta hållbarhetsrapporter fr.o.m. 2017. Utredning av controller med 
förslag till hur rapporteringen kan utvecklas för att ta vara på den potential 
som finns i ett systematiskt och konsekvent hållbarhetsarbete samt rapporte-
ring som också uppfyller kommande lagkrav. Dotterföretagen har beretts 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Arbetet har därefter pausats i 
avvaktan på tillsättande av ny VD samt styrelseordförande i Stadsbacken. 

Årligen genomföra en doku-
menterad utvärdering av styrel-
sens- och VD:s arbete. 

Genomförs årligen enligt plan. 

Integrera jämställdhetsperspek-
tiv i alla verksamheter och 
beslut. 

Kontinuerlig process. Planering och uppföljning av verksamheten omfattar 
genusperspektivet där så är möjligt och lämpligt. 

Soliditeten för koncernen ska 
uppnå 8-12 % 

Uppgick till 8,7 % vid tertial 2 2016 och budgeteras att öka till 11,2 % år 
2020.   

Avkastningen på eget kapital 
för koncernen ska uppnå 20 % 

Uppgick till 20,7 % enligt T2-prognosen för 2016 och budgeteras att minska 
till 11,8 % år 2020. Avkastningen i % minskar då det egna kapitalet ökar sam-
tidigt som resultatet i kronor minskar. En anledning till att det egna kapitalet 
ökar är det tillskott som kommunen gör avseende hamnen (162,0 mnkr). 

Stadsbacken ska till kommunen 
årligen lämna utdelning till 
ägaren med beaktande av kon-
cernens värdetillväxt 

Utdelning lämnades med 25 mnkr för räkenskapsåret 2015 och utdelningen 
förväntas uppgå till samma belopp för 2016. Fr.o.m. räkenskapsåret 2017 
förväntar sig ägaren att Stadsbacken ska lämna årlig utdelning med 50 mnkr. 

 

 
 
 
 



MRP 2017-2020 
Stadsbackenkoncernen 

  

 

14 (130) 
 
 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

- - - - 

 

Personalen ingår i den enkät som görs 
för koncernstaben. 

Sjukfrånvaro (3,5%) - - - - Personalen ingår i koncernstaben. 

Bolagsenkät (75) - - 72 85 Bolagsenkät genomförs årligen 

 

Midlanda Fastigheter AB 

Bolagets uppgift 

Sundsvalls (84 %) respektive Timrås kommun (16 %) är gemensamt ägare 
till Midlanda Fastigheter AB. Ägarnas ändamål med Midlanda Fastigheter 
AB är att genom detta bolag skapa förutsättningar för en långsiktig och 
hållbar satsning på Sundsvall Timrå Airport och dess verksamhet.  

Flygplatsens verksamhet är viktig för att regionen ska kunna fortsätta att 
utvecklas som en viktig svensk exportregion där nationell och internationell 
tillgänglighet är av vital betydelse, samt att säkra transportinfrastrukturen i 
regionen med avseende på såväl personbefordran som godsfrakt.  

Midlanda Fastigheter AB har till föremål för sin verksamhet att äga och för-
valta Sundsvall Timrå Airports byggnader och mark, och samverka med 
dotterbolaget Midlanda Flygplats AB som ansvarar för den löpande flyg-
platsverksamheten.  

Bolagets bidrag till strategin i dokumentet RIKARE (Relationer, Infrastruk-
tur, Kompetens, Attraktivitet, Region, Effektiv kommun) som gäller för alla 
förvaltningar och bolag i Sundsvalls kommun kan sammanfattas med föl-
jande text: 

- Relationer: Bolaget bildades för en regional samverkan inom flyg-
verksamheten 

- Infrastruktur: Flygplatsen är till för att åstadkomma en bra infrastuk-
tur i regionen 

- Kompetens: Flygplatsen utbildar flygtekniker via Timrå Gymnasi-
umskola 

- Attraktivitet: Flygplatsen gör hela regionen attraktivare för företag 
och boende 
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- Region: Flygplatsen är givetvis viktig för regionen 
- Effektiv kommun: Flexibilitet uppnås med många allternativ för kol-

lektivtrafik 
 

Investeringsredovisning 

Investeringar budgeteras uppgå till 4,9 mnkr under 2017.  

Port till hangar 5 är ålderstigen och i dåligt skick varför den är nödvändig att 
byta ut, det går inte längre att få tag på reservdelar till porten (3,0 mnkr). 
Hangaren hyrs ut till hyresgäster på flygplatsen. Behov finns även för ut-
byggnad av biluthyrnings/kundparkering (1,3 mnkr). En förprojektering för 
att anlägga en ny brandövningsplats, flygplatsen har idag problem med be-
fintlig brandövningsplats.  

 

Ekonomisk analys  

Resultat före bosklutsdispositioner och skatt budgeteras uppgå till 0 hela 
planperioden. 

De antaganden som är gjorda i budgeten för 2017-2020 är att fastighetsbo-
laget siktar på att nå ett nollresultat (exklusive nedskrivning/resultat från 
dotterbolaget). Det innebär att bolaget hyr ut byggnader och mark till dot-
terbolaget för en summa som motsvarar kostnaderna i bolaget. Kostnaderna 
i bolaget är styrelsearvode, VDs lön, administrativa kostnader, försäkring av 
egendom, revisionskostnader, vissa utredningskostnader samt avskrivningar 
och räntor för investeringar.  

Intäkterna i bolaget bedöms bli något högre 2017 jämfört med 2015, vilket be-
ror på ökade hyresintäkter för byggnader och mark som hyrs ut till dotterbola-
get. De externa kostnaderna bedöms däremot bli lägre 2017 jämfört med 2015 
vilket dels beror på lägre kostnader för VD. Det beror även på att resultatet 
under 2015 belastades av kostnader för jurister i samband med utredning SGEI. 
Ökade kapitalkostnader jämfört med 2015. 

Under 2016 bedöms intäkterna bli högre jämfört med 2017, vilket beror på att 
Midlanda Fastigheter sålde mark till både LFV och Bengtssons flygservice.  

Bolaget har ett eget kapital på ca 5 mnkr vilket ger en marginal för avvikel-
ser mot budget.  

De risker som finns är till största delen kopplat till flygtrafiken som påver-
kar dotterbolagets resultat. Målet för dotterbolaget är dock att om möjligt ha 
en budget i balans så att ägartillskott inte behövs i verksamheten.  Detta är 
en bit bort i dagsläget. 

Då dotterbolaget redovisar underskott skall dessa täckas av moderbolaget 
som i sin tur får täckning från ägarna, vilket sker i enlighet med ett SGEI 
beslut från EU. 
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Bolagen bedömer att föreslagen investeringsnivå för bolagen under en 
treårsperiod är tillräcklig för att hålla flygplatsen i bra skick.  

 

Verksamhet 

Marknad 

Se dotterbolagets marknadsanalys.  

Kunder 

Bolagets enda kund är dotterbolaget som hyr alla fastigheter. 

Medarbetare 

Inga anställda i bolaget då VD tjänsten hyrs in till 20 % från Norra Kajen 
Exploatering AB. Även ekonomi- och administrationstjänst hyrs in via Mid-
landa Flygplats AB. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 

0,6 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 
 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Hot: 

Flygets utveckling på orten är av väsentlig betydelse även för fastighetsbo-
laget. Minskar verksamheten på flygplatsen kommer efterfrågan av lokaler 
att minska och vice versa om flygverksamheten ökar. 

Det som långsiktigt kan påverka flygets utveckling är bland annat, flygets 
miljöpåverkan men även transportalternativens utveckling. 

Viktiga frågor för bolaget är att se till att miljöfrågorna hanteras på ett an-
svarsfullt sätt (reningsverk, glykol, brandsläckning mm) 
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En ny miljöprövning måste ske för flygplatsen under 2017-2018. Vilka nya 
krav som kommer att ställas på anläggningarna och verksamheten är det 
förtidigt att ha en uppfattning om. 

Ett specifikt hot för Midlanda Fastigheter AB är en låg uthyrningsgrad, 
d.v.s. fler tomma lokaler  

Möjligheter:  

Det finns en generell trend i världen och i Sverige specifikt att resandet 
ökar. Framförallt utlandstrafiken kommer sannolikt att öka i framtiden. Mid-
landa Flygplats AB har lyckats öka passagerarantalet under året vilket är 
positivt. 

Flygtrafikövervakning av Örnsköldsviks flygplats sker idag från Midlanda 
via fjärrövervakning. Luftfartverket bygger ut kapaciteten på Midlanda för 
att kunna övervaka flera flygplatser. 

Vid längre resor finns få alternativ till flyget som både är snabbt och säkert. 

Flygplatsen bedöms även intressant för lokalisering av nya hyresgäster. För-
frågningar för att köpa mark i anslutning till flygplatsen finns. 

 

Viktiga händelser 

Ombyggnad av huvudterminalen är snart klar för att tillgodose kraven på ny 
säkerhetskontroll samt anpassa lokalerna för att samla all personal i huvud-
terminalen. 

NP3 har ansökt om att få köpa mark kring sin fastighet (gamla terminalen). 

Bolagets övriga mål 

Ta fram andel av uthyrningsbart bestånd som skall vara uthyrt under 2015 
och framåt. 
Följa upp och stötta dotterbolaget i sin verksamhet. 
Utveckla nyckeltal för lokaleffektivitet för egen verksamhet. 
 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jämförelsetal 

Antal träffar 
med Dotterbo-
laget 

20 20 20  
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Utreda vilka 
byggnader som 
skall behållas 

1 st 
avyttrad 

1 st 
avyttrad 

Utredning 
klar 

 

Uthyrningsgrad    Tas upp 2017 då ny 
fastighetsorganisation 
finns inarbetad i 
dotterbolaget 

Marknadsföra 
området 

   Tas upp med dotter-
bolaget 2017 

 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Midlanda Fastigheter AB skall 
förvalta och utveckla fastigheter 
och infrastruktur med tillhö-
rande fysiska anläggningar 
kopplat till flygplatsverksam-
heten vid Sundsvall Timrå 
Airport. Inom begreppet för-
valtning och utveckling ingår 
också ansvar för investeringar i 
fastigheter och infrastruktur. 

Det pågår en investering som syftar till att samla all personal i huvudtermina-
len. Underhållsinvesteringar pågår i portar och driftsystem.  

Verksamheten skall utgå från 
en hållbar utveckling inom 
områden ekonomi, miljö och 
social hållbarhet. 

Utveckling pågår i mot en miljövänligare flygplats där elbilar används och kan 
tankas, glykol från avisning av flygplan tas omhand, samt nya bränslen till 
brandövningsplatsen tas fram.  
En miljöprövning av flygplatsen förbereds. 

Bolaget skall vidare utgöra 
ägare av driftsbolaget Midlanda 
Flygplats AB och i den rollen 
ansvara för styrning och upp-
följning av driftsbolagets verk-
samhet. 

Samordning av vissa styrelsemöten  
Styrelsen godkänner alla budgetar, uppföljningar och skrivningar innan leve-
rans till Stadsbacken och respektive fullmäktige  
Styrelsen följer månadsvis den ekonomiska utvecklingen i båda bolagen 

Bolaget skall stödja driftsbola-
get i utvecklingen av Sundsvall 
Timrå Airport till ett nav för 
flygtrafiken i Norrland. 

Styrelsen och VD träffar regelbundet ledande personal från dotterbolaget. VD 
och Controller i dotterbolaget medverkar vid styrelsemötena. 
 

Midlanda Fastigheter AB har 
att följa av ägarkommunerna 
upprättade styrande dokument 
och i sin tur tillse att driftsbola-
get tar hänsyn till dessa i sin 
verksamhet. 

Infasningen av bolaget i kommunsfären har till största delen genomförts.  
 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 
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Indikatorer 2013 2014 2015 2016 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

- - - - 

 

Bolaget saknar egen personal  

Sjukfrånvaro (3,5 %)  0 2,0 %  Bolaget saknar egen personal 

Nöjda-kunder-index     Bolaget hyr ut hela anläggningen till 
dotterbolaget. Nöjd- kund- index 
hanteras av dotterbolaget. 

 

Midlanda Flygplats AB 

Bolagets uppgift 

Flygplatsens verksamhet är viktig för att regionen ska kunna fortsätta ut-
vecklas som viktig svensk exportregion där nationell och internationell till-
gänglighet är av vital betydelse, samt att säkra transportinfrastrukturen i 
regionen med avseende på såväl personbefordran som godsfrakt. 

Midlanda Flygplats AB har till föremål för sin verksamhet att ansvara för 
drift och erforderliga tillstånd för att bedriva flygplatsverksamhet. All ope-
rativ verksamhet och värdeskapande sker i Midlanda Flygplats AB. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringarna budgeteras att uppgå till 8,7 mnkr för 2017. Största investe-
ringarna avser Plog Sop Blåsmaskin (PSB) (3,5 mnkr), Push back maskin 
(2,3 mnkr) och säkerhetsscanner (2,0 mnkr). 

 

Ekonomisk analys  

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras till -9,7 mnkr för 
2017 för att därefter årligen förbättras och uppgå till -2,9 mnkr år 2020. 

Den positiva resultatutvecklingen för de kommande åren förutsätter att ing-
en avmattning sker i världsekonomin, att det inte blir något vulkanutbrott på 
Island, att flygplatsen har en positiv passagerarutveckling samt att flygplat-
sen får behålla de flygplanstyper som trafikerar flygplatsen idag. Det förut-
sätter också att flygplatsen erhåller bidraget från Trafikverket om 1 mnkr för 
år 2017 och därefter 4 mnkr per år. 
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Flygplatsen räknar med en positiv passagerarutveckling under de kom-
mande åren vilket påverkar resultat positivt. Under 2016 bedöms passagera-
rantalet för inrikes öka med närmare 6 % jämfört med år 2015. Däremot 
bedöms antalet utrikes passagerare minska med drygt 30 % vilket beror på 
ett oroligt världsläge.  

2017-2020 

Fortsatt positiv passagerarutveckling för de kommande åren, under år 2020 
prognostiserar flygplatsen med 300 000 passagerare för inrikes. Den posi-
tiva passagerarutvecklingen för inrikes förutsätter dock att företag, kommu-
ner och statliga verk ändrar sin resepolicy, vilket bör vara möjligt om bio-
bränsle till flygplan kommer ingång på allvar. Om så inte blir fallet bedöms 
det få en negativ resultatpåverkan med ca 0,7 mnkr för 2019 och 1,0 mnkr 
2020. Den positiva utvecklingen för utrikescharter för de kommande åren 
kräver ett stabilare världsläge. 

2017 bedöms försäljning av extern utbildning komma igång på allvar och 
öka över åren, det förutsätter dock att utbildningsavdelningen omorganiseras 
enligt plan, samt att resurser tillförs i form av ytterligare en utbildare, enligt 
budget. 

Under 2017 erhåller flygplatsen 1 mnkr i driftbidrag, fr.o.m. 2018 progno-
stiserar flygplatsen med ett driftbidrag om 4 mnkr.  

2017 påbörjas arbetet med nytt miljötillstånd, vilket påverkar resultatet ne-
gativt (2,4 mnkr för 2017 och 0,7 mnkr för 2018).  Arbetet bedöms slutföras 
under 2018. Ytterligare en brygga kommer att höjas under 2017 och under-
håll av dockningsanläggning kommer att genomföras vilket även det påver-
kar resultatet negativt. Underhåll av en tillfartsväg är nödvändig under 2017 
för en anpassning till EASA-reglerna. 

Fortsatt arbete med nytt miljötillstånd under 2018 samt genomförande av en 
proceduröversyn, därefter bedöms underhållskostnader minska över åren. 

Risker  

 Vulkanutbrott på Island 
 Negativ passagerarutveckling 
 Att operatör nyttjar mindre/lättare flygmaskiner 
 Att operatör/linje läggs ned 
 Skatt på flygbränsle 
 Driftbidrag 
 Utredning posten  

 
Möjligheter 

 GAP-analys 
 Bio-bränsle 
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Verksamhet 

Marknad 

Stor oro i Turkiet skapar intäktsbortfall för flygplatsen. Turkiet har alltid 
varit den största charterdestinationen från Sundsvall Timrå Airport, men 
under sommaren och hösten har all trafik från alla operatörer mot Turkiet 
upphört då den destinationen inte längre är lönsam på grund av vikande pas-
sagerarsiffror. Nu till våren planerar dock Detur att starta resor till Turkiet 
igen. Utvecklingen på den destinationen kommer att vara helt kopplad till 
händelseutvecklingen i landet. 

De nya ledord som flygplatsen tagit fram och förankrat i sin styrelse är Sä-
ker, Grön och Lönsam. För flygplatsen kommer alltid säkerheten i första 
hand, men sedan tror vi att den gröna omställningen är nyckeln för att nå 
lönsamhet. Inom ramen för Grön ligger parkeringsplatser med laddning för 
elbilar åt flygplatsens passagerare, öka möjligheterna för att klimatkompen-
sera med bio-bränslen som flygen kan nyttja, byta ut egna fordon när dessa 
utrangeras till el-fordon, byta fossil diesel till HVO bränslen mm. 

Skulle bio-bränslen till flygplan komma att kunna produceras i Sverige eller 
lokalt i regionen av bl.a. restprodukter från skogsråvara så tror vi att det kan 
påverka företag, kommuner, statliga verks resepolicy. Flygplatsen har därför 
gått med i Fly Green Fund tillsammans med Swedavia och några andra reg-
ionala flygplatser. 

Samarbetet mellan Sundsvall, Timrå och Ånge gällande besöksnäringen och 
gemensam bearbetning av definierade besökare och länder där besökarna 
kommer ifrån kan ge positiva effekter för flygplatsen med inkommande be-
sökare och fler passagerare. Många pusselbitar återstår, men arbetet har på-
börjats. Även Höga Kusten ger flygplatsen ökade trafikflöden med besökare 
till världsarvet.  

Flygplatsen fortsätter med utökad utbildningsfokus i flygplatsens regi. Detta 
säkerställer att utbildningskompetens finns inom det egna bolaget och ge en 
viss intäkt från de övriga SRF flygplatserna. 

Från 2018 skall flygplatsen för första gången få driftbidrag på samma pre-
misser som de övriga ickestatliga flygplatserna. Det finns en risk att fördel-
ningen av driftbidraget mellan de flygplatser som finns i länet blir ogynn-
sam för Sundsvall Timrå Airport. Ägarkommunerna och Midlanda Fastighet 
AB måste tillsammans med flygplatsen säkerställa att en rättvis fördelning 
av driftbidraget sker.  

Kunder 

Som kunder kan vi se flera olika kundkategorier. Passagerare, taxinäring, 
hyresgäster, elever, restaurang och operatörer. Vi har en kontinuerlig dialog 
och möten med samtliga av flygplatsens kunder och för passagerarna ge-
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nomför vi en NKI mätning per år, som även skall finnas tillgänglig på bola-
gets hemsida i enlighet med SGEI.  

Flygplatsen arbetar även med att utveckla kommunikationskanalerna mellan 
flygplats, resenär och operatör. Idag har vi möjlighet att lämna åsikter och 
feedback på vårt arbete på bolagets webb där det finns en mailadress till 
flygplatsen och även mailadresser till chefer och ledningspersoner på flyg-
platsen.  

Flygplatsen har även en facebooksida och är kopplad till Linkedin för att ha 
en så bred och god kontaktyta som möjligt med resenärer, operatörer och 
eventuella framtida samarbetspartners. En god och tät dialog med snabb 
återkoppling på kundernas synpunkter är strategin för att förbättra/behålla 
bolagets nivå på nöjda kunder.  

Medarbetare 

Midlanda Flygplats har tillsatt en redan befintlig person som HR ansvarig 
och kontaktyta mot HR funktionen inom Sundsvalls kommun. Detta för att 
bolaget skall hålla sig uppdaterad med de HR specifika riktlinjer som finns 
och för att delge denna information till medarbetarna på arbetsplatsen. En 
uppdragsbeskrivning har framtagits för rollen och den ska inte inkräkta på 
de arbetsområden inom HR som ska ligga inom service center. 

Flygplatsen arbetar tillsammans med facken och med medarbetare i må-
nadsvisa schemaläggningsmöten för att ta fram bästa tänkbara scheman uti-
från öppethållandet på flygplatsen och det bemanningsbehov som flygplat-
sen har. Att i största möjliga mån kunna skapa scheman som passar medar-
betarna utan att öka kostnaderna är uppskattat hos medarbetarna och leder 
till bättre arbetsklimat och social tillvaro/närvaro. 

Delar av flygplatsens lönemodell har framarbetats av medarbetarna och led-
ningen i samförstånd och fokuserar mycket på de mjuka kompetenserna, 
d.v.s., hur vi uppträder gentemot varandra och gentemot företaget. Lönemo-
dellen är mätbar och omtyckt av såväl medarbetare, arbetsgivare och fack. 

Då flygplatsen tagit över ca 10 personer från SAS har gemensamhetsut-
rymmena blivit för trånga. Detta renderade i en ombyggnation av f.d. SAS 
lokalerna till nya personalutrymmen så att samtlig personal kan äta lunch 
tillsammans och träffas oftare. Dessutom kommer man närmare sin faktiska 
huvudarbetsplats på terminalen.  

Ombyggnationen av säkerhetskontrollen görs av flera orsaker där bland an-
nat arbetsmiljön är en faktor som påverkat ombyggnationen. En allt för bull-
rig och trång miljö kommer nu att bli öppnare, tystare och mer effektiv, vil-
ket vi tror kommer att leda till en större medarbetarnöjdhet och en bättre 
fysisk arbetsmiljö. 

I våra nya ledord Säker, Grön, Lönsam så ingår sjukfrånvaron som en speci-
ell punkt för att nå lönsamhet. Vi arbetar med förstadagsintyg vid mer än 6 
sjufrånvarotillfällen under en löpande 12 månaders period. Den HR ansva-
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rige arbetar även med andra hälsofrämjande åtgärder. Under innevarande år 
har ett flertal långtidssjukskrivningar på grund av skador där 4 personer 
drabbats av olika benbrott. Sjukfrånvaron sjunker för tillfället. 

 

Bolagets arbete med jämställdhet sker på flera områden där vi arbetar med 
lönekartläggningar. Bolaget ser ändå många gånger en svårighet att rekry-
tera kvinnor då de fysiska kraven som ställs på arbetet många gånger kan 
vara svåra att klara. Detta är en utmaning som bolaget arbetar vidare på. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
43 
20 
63 

 
43 
22 
65 

 
43 
22 
65 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
6 
1 
7 

 
4 
0 
4 

 
4 
0 
4 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
0 
2 
2 

 
0 
1 
1 

 
0 
1 
1 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Verksamheten på flygplatsen är bulkverksamhet och volymen på passage-
rare, besökare, frakt är intimt kopplat till bolagets resultat. Bolaget arbetar 
aktivt för att få etableringar av nya företag och näringar i närheten till flyg-
platsen då detta alltid kommer att skapa nya former av rörelser och in-
täktskällor och inte minst en ökning av passagerartrafiken från resenärer och 
operatörer. Flygplatsen är med i Midlandarådet som har som uppdrag att 
utveckla området och skapa grogrund för nya etableringar och affärer. 

Nuvarande miljötillstånd är föråldrat och utfärdat efter miljöskyddslagen. 
En ny miljötillståndsprocess är under uppstart och upphandlas under 2016. 
Det verkliga arbetet med miljötillståndet drar igång under 2017 och bör ta 
ca 2 år att slutföra. Tidsåtgången beror mycket på vilka olika hänsyn som 
måste tas för miljötillståndet. 

Befolkningsutvecklingen är precis som kommunens RIKARE viktig för 
flygplatsens utveckling. För att få en ökad befolkning krävs en positiv ut-
veckling av regionens företag. Den positiva trenden med investeringar och 
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byggen av bostäder mm ger en fingervisning av att vi utvecklas åt rätt håll. 
Företag som utvecklas och blomstrar ger alltid en ökning av passagerare till 
flygplatsen och en bättre ekonomisk situation. 

Bio-bränslen till flygplan är nu en realitet, men produktionen är ännu liten 
och bränslet är dyrt. I framtiden när volymen på dessa bio-bränslen ökar 
kommer flyget att utmana företagens resepolicys och resemönster. Alla 
undersökningar visar på att människans behov av flygtrafik fortsätter att öka 
utan avmattning. 

Hot som flygplatsen kan identifiera är operatörer går i konkurs eller väljer 
att trafikera andra sträckor än SDL. Detta skulle ge minskade trafikintäkter, 
minskad hangarhyra, färre destinationer etc. Det är av stor vikt att vi kan 
behålla och utveckla de operatörer som finns och att dessa även har en stabil 
finansiell bas. 

Flygplatsen arbetar med att undersöka förutsättningarna för att automatisera 
olika arbetsmoment i avsikt att minska antalet anställda. Detta för att lång-
siktigt kunna minska kostnader. 

 

Viktiga händelser 

En av de framtida viktigaste händelserna är att Midlanda Flygplats AB skall 
få ett driftbidrag som speglar den grad av samhällsnytta som flygplatsen 
bidrar med. Den symboliska ersättningen som flygplatsen erhållit av trafik-
verket måste upp till en relevant nivå och bli varaktig. Utan detta driftsbi-
drag kommer bolaget att ha större behov av förlusttäckning än vad som 
framgår i dagens budget 2017 – 2020. 

Bolaget skall miljöcertifieras enligt ISO14001. Arbetet med ISO 14001 ska 
vara färdigställt under 2017, 

Bolaget skall certifieras enligt Europeisk standard (EASA). Tidigare har 
certifieringen legat under transportstyrelsen, men nu har ett europeiskt be-
slut fattats att certifieringarna skall vara liktydiga och bedömmas efter 
samma kriterier i alla EU-länder. Den nya certifieringen kräver stor ar-
betsinsats men kommer att hanteras med ordinarie personal. 

Tillämpandet av SGEI tillståndet ska träda ikraft. Kräver redovisning, 
benchmarking med andra flygplatser. Flygplatsen har kontaktat andra flyg-
platser som är i samma situation och som kommer att användas som bench-
markingflygplatser.  

Regeringen har tillsatt en utredning för att se om posten kan delas ut med 
två dagars utdelningstid, istället för som i dag en dag. Om detta beslut skulle 
antas så skulle nattrafiken som posten opererar med på flygplatsen minska 
mycket påtaglig. En intäktskälla skulle falla bort och flygplatsen skulle be-
höva varsla personal då bemanningen skulle behöva skäras ner och anpassas 
efter de nya förhållandena. Flygplatsen bevakar frågan vidare. 
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Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
Se nedan.  
 
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal inrikes passage-
rare på flygplatsen 

256 000 258 200 267 000 

285 000 

300 000 

Avstämning 
mot utfall T1 
och T2 

Etablering av minst en 
ny verksamhetsutö-
vare på Midlandaom-
rådet 

   Att få ett större 
antal företag 
som har sin 
verksamhet på 
Midlanda 

 
Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

En aktiv bearbetning av 
aktuella operatörer som 
har möjlighet att operera 
från flygplatsen 

Pågående Ständigt 
pågående 

Marknadsavdelningen 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
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Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 
Se tabell nedan.  

Mätning och uppföljning av nämndens mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 2017 Mål (2018, 2020) Jäm-
förelsetal 

Utbildning av 
flygplatstekniker 
boende i 
Sundsvalls 
kommun 

4 av 
11 
elever. 

4 elever utex-
aminerade per 
år, från 
Sundsvalls 
kommun 

4 elever utex-
aminerade per 
år, från 
Sundsvalls 
kommun 

 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
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Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Fortsatt dialog med syokon-
sulenter i Sundsvalls kom-
mun. 

Pågående Aldrig Utbildningsansvarig 

 

Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Målet är inte tillämpligt för bolaget. 

Bolagets övriga mål 

Se tabell nedan. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Minska antalet 
felaktiga leveran-
törsfakturor 

   Ingångsvärde 
2016-12-31 

Flygplatsen ska ha 
som målsättning att 
minska den totala 
energianvändningen 
i den egna verk-
samheten med 2 % 
per år 

   Ingångsvärde 
2016-12-31 

Flygplatsen ska 
minska sina emiss-
ioner av fossil kol-
dioxid med 5 % per 
år 

   Ingångsvärde 
2016-12-31 

 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Ansvara för driften av flyg-
platsverksamheten för 
Sundsvall Timrå Airport. Bola-

Samtliga tillstånd och avtal för flygplatsens drift är säkerställda.  
Flygplatsen har drivits på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. 
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Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

get ska inom driften för flyg-
platsverksamheten ansvara för 
erforderliga myndighetstillstånd 
och avtal för flygplatsens drift. 
 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

-  

71 

76 

 

78 

75 

- 

 

  

Sjukfrånvaro (3,5 %) 3,6 % 3,6% 5,9 %   

Nöjda-kunder-index 

1 Mycket bra 

2 Ganska bra 

3 Varken/eller 

4 Ganska dålig 

5 Mycket dålig 

 

 

 

33,4% 

50,7% 

11,7% 

3,9% 

0,3% 

 

25,0% 

56.6% 

13.2% 

5.2% 

0,0% 

 Resenär bedömer parkerings möjlig-
heter, informationsskyltar, utbud av 
mat och fika, tillgång till Wifi, Snabb 
incheckning, säkerhetskontroll och 
bagagehantering samt ankomsthall 
som helhet. 
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Mitthem AB 

Bolagets uppgift 

Mitthem ska förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter 
samt bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget 
ska delta i arbetet med att utveckla kommunen och bostadsmarknaden.  

Nyproduktionen skall tillgodose efterfrågan på skilda lägenhetsstorlekar och 
ska, under förutsättning av acceptabla kalkyler, ske i hela kommunen.  

Bolaget ska äga mellan 5 000 och 7 000 lägenheter.  

Bolaget ska bidra till att studenterna får ett bra mottagande och bemötande 
samt i samarbete med övriga aktörer på marknaden upprätthålla kommunens 
bostadsgaranti till studenter.  

Förvaltningen ska präglas av ekonomisk långsiktighet och bedrivas enligt 
affärsmässiga principer med utgångspunkt från lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag.  

Mitthem ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och 
sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för 
detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna 
verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kun-
derna kan minska sin egen miljöpåverkan. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringarna budgeteras att uppgå till 150 mnkr under 2017. Totalt under 
planperioden uppgår investeringarna till 714 mnkr varav nyproduktion upp-
går till 314 mnkr. 

Totalt kommer Mitthem att underhålla sitt befintliga fastighetbestånd med 
196 mnkr under 2017 varav 96 mnkr kostnadsförs. Löpande underhåll upp-
går till 51 mnkr. Därutöver planeras ett nyproduktionsprojekt med 50 mnkr 
under 2017 (totalt är projektet på 66 mnkr).  

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdipositioner och skatt budgeteras att uppgå till 15,0 
mnkr för 2017. Därefter ökar resultatet till 30,0 mnkr per år. Stadsbacken 
beslutade att återställa avkastningskravet från nuvarande 3 % till det tidigare 
6 % av det egna kapitalet fr.o.m. 2018. Budgeterad vinst uppnår dock inte 
avkastningskravet som med budgeterat eget kapital uppgår till 17,4 mnkr för 
2017, 36,4 mnkr för 2018 och därefter stiger till 39,6 mnkr för 2020. 

Totalt har vi budgeterat 404,4 mnkr i intäkter för 2017 vilket är 20,6 mnkr 
högre än budgeten för 2016. Främst är det bruttohyran som höjts med 18,8 
mnkr vilket beror på att lägenheterna i våra två nyproducerade fastigheter på 
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Norra kajen nu är uthyrda och generar intäkter hela året samt att hyreshöj-
ningen för 2016 blev 0,59 procent. Det totala vakansläget förväntas om möj-
ligt bli ännu lägre vilket medför en sänkning av posten hyresbortfall med 1,2 
mnkr mot budgeten för 2016. I likhet med budgeten för 2016 har vi i budge-
ten 2017 inte tagit hänsyn till någon eventuell hyreshöjning. I budgeten för 
2016 antogs att två fastigheter skulle vara sålda vid ingången av året. Detta 
medför att budgeten för 2016 innefattar både högre intäkter och kostnader. 

Underhållet 2017 är budgeterat till 96,0 mnkr vilket är 9,2 mnkr högre än 
budgeten för 2016. Främst är det posten för underhållsprojekt som höjts 
med 8,3 mnkr. Budgeten för reparationer har höjts med 0,6 mnkr i jämfö-
relse med budgeten för 2016, och med 0,4 mnkr i jämförelse med det för-
modade utfallet för 2016. Detta visar ett fortsatt stort behov av underhåll på 
våra fastigheter. Posten för skador har däremot sänkts med 0,7 mnkr mot 
2016 års budget och 1,3 mnkr mot det förmodade utfallet 2016.  

Rörelsens kostnader är budgeterade till 182,2 mnkr 2017. Posten är höjd 0,8 
mnkr mot budgeten för 2016. Kostnaderna för fastighetsskötsel inklusive 
egen personal budgeteras till 42,9 mnkr för 2017 vilket är 3,1 mnkr högre än 
2016 års budget. Främst handlar det om indexuppräkningar inom befintligt 
avtal med HSB och Riksbyggen.  

Både sänkt förbrukning och lägre kostnader bidrar generellt till att 2017 års 
budget för taxebundna kostnader är sänkt med 2,4 mnkr mot budgeten för 
2016. Personalkostnaderna har höjts i budgeten till 24,2 mnkr vilket är en 
ökning med 2,1 mnkr mot budget för 2016. Orsaken är främst utökad perso-
nalstyrka.   

Posten för marknadsföring har på grund av stödet till ungdomarnas konst-
gräsplan i Nacksta höjts med 0,2 mnkr mot fjolårets budget. De övriga 
driftskostnaderna beräknas uppgå till 20,5 mnkr 2017, vilket är 2,1 mnkr 
lägre än budget för 2016. Främst beror det på att bolaget bytte ut sitt verk-
samhetssystem under 2016 vilket tillfälligt innebar en högre kostnad detta 
år.  

Posten för avskrivningar höjs i budgeten för 2017 med 12,0 mnkr mot bud-
geten för 2016, från 48,8 mnkr till 60,9 mnkr. Förutom en ökning av de 
planenliga avskrivningarna med 9,8 mnkr på grund av aktivering av under-
hållsprojekt och nyproduktion, har vi även tagit höjd för en eventuell ned-
skrivning av en fastighet i Sallyhill. 

Snitträntan på låneportföljen på 1 276 mnkr är i skrivande stund 1,58 pro-
cent, och idag binder vi om och tar nya lån till en ränta på ca 1,00 procent. 
Under 2017 förväntas bolaget utöka sin lånestock med ytterligare 75 mnkr. 
Dessa antaganden ligger till grund för budgeteringen av ränteposten på 22 
mnkr 2017 vilket är sänkning med 1,4 mnkr mot budgeten för 2016.  

För åren 2018-2020 beräknas intäktsutvecklingen vara 0,30 procent årligen 
och vakanserna beräknas stiga något. Kostnadsutvecklingen (KPI och AKI) 
har antagits vara 2,30 procent 2018 och 3 procent årligen 2019-2020. Trots 
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våra energibesparingsmål antas de taxebundna priserna öka med tiden. 
Denna post har 2018 budgeterats till 231 kr per kvadratmeter, 2019 till 238 
kr per kvadratmeter och 245 kr per kvadratmeter.  

Det ökade avkastningskravet innebär en markant minskning av underhålls-
kostnader, från totalt 196 Mkr 2017 till totalt 159 Mkr 2020 (dvs. nästan 20 
procent under en fyraårsperiod). Underhållet som beräknas bli aktiverat på 
balansräkningen under dessa år är lagt konstant med 100 Mkr årligen, det är 
istället det underhåll som beräknas bokföras på resultaträkningen som, på 
grund av ett ökat avkastningskrav, ökade kostnader och avskrivningar, som 
minskas. Mer konkret innebär ett ökat avkastningskrav att bolaget markant 
kommer att minska åtgärder exempelvis vad gäller dränering, åtgärder i 
tvättstugor, underhåll av balkonger, målning av fasader, hantering av oljeav-
skiljare m.m. Detta riskerar på sikt att öka kostnaderna för reparationer och 
skador.  

Avskrivningarna är simulerade i enlighet med det som förväntas aktiveras. I 
treårsplanen förväntas ränteutvecklingen vara långsamt stigande. Antagen 
kostnadsränta vid omsättning beräknas år 2018 vara i snitt 1,20 procent, 
2019 1,30 procent och 2020 1,40 procent.  

 
Verksamhet 

Marknad 

Marknadsrisken kan både hänföras till faktorer som påverkar efterfrågan på 
bolagets lägenheter men även till konjunktur, världshändelser, räntor och 
tillgång på råvaror och kapital.  

Det är fortsatt stor efterfrågan på hyresrätter. Totalt sett har vi drygt 12 000 
personer som står i vår intressekö och kötiden för att få en lägenhet beräknas 
i snitt uppgå till mellan två och sex år. På en vanlig lägenhet är det generellt 
ca 500 sökande, medan det till en studentlägenhet är ca 20 sökande. Va-
kansgraden för våra vanliga lägenheter är i dagsläget 0,2 procent och även 
för studentlägenheterna är den 0,9 procent vilket är lågt.  

De senaste två åren har bolaget producerat 232 nya lägenheter. Mitthem har 
för närvarande inget nyproduktionsprojekt igång men planerar inom kort att 
sätta spaden i marken för ytterligare drygt 50 lägenheter i centrala 
Sundsvall. Den höga produktionskostnaden vid nyproduktion medför att 
bolaget tvingas att sätta generellt höga hyresnivåer samtidigt som konkur-
rensen ökar då det pågår flera andra nyproduktionsprojekt i kommunen. 
Även om uthyrningsgraden i dagsläget ser mycket bra ut kan de relativt sett 
höga hyrorna och det växande utbudet av lägenheter på sikt påverka bola-
gets vakansläge.  

Det allmänna marknadsläget och efterfrågan på bolagets lägenheter kan 
även komma att påverka värdet på fastigheterna. I och med regelverket K3 
bör den årliga fastighetsvärderingen visa att marknadsvärdena överstiger de 
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bokförda värdena. Om så inte är fallet riskerar bolaget nedskrivningar vilket 
direkt påverkar resultatet.  

Marknadsrisken kan även hänföras till fluktuationer gällande bolagets kost-
nader. Taxebundna kostnader så som el, värme, vatten samt sophantering 
uppgår till ca 30 procent av driftskostnaderna medan räntekostnaderna utgör 
ca 10 procent av de totala kostnaderna. Förändringar gällande dessa kostna-
der kan därför komma att ha stor påverkan på Mitthems resultat.  

Världsekonomin och förändringar i det underliggande ränteläget är viktiga 
parametrar vid omsättning av befintliga lån samt nyupptagning i och med 
nyproduktionen. För att parera räntesvängningar arbetar Mitthem med att 
sprida bindningstiden för lånen i portföljen, det är dock av yttersta vikt att 
Mitthem erbjuds marknadsmässiga räntor av Internbanken. I och med att 
Mitthem nu befinner sig i en expansiv fas är det också väsentligt att bolaget 
får möjlighet till flexibilitet i de olika upplåningsalternativ som erbjuds.  

Förmodligen kommer nya regler om begränsade skattemässiga ränteavdrag 
att införas senast 2019 vilket kan komma att påverka bolagets framtida re-
sultat, fria egna kapital och därmed soliditet.  

Kunder 

För att arbeta mot nöjdare kunder genomför Mitthem kontinuerligt mätning-
ar av kundnöjdheten via undersökningsföretaget Scandinfo. Undersökningen 
genererar löpande ett så kallat NKI-tal, vilket är en indikation på hur nöjda 
våra hyresgäster är med Mitthem och sitt boende. Snittet i Sverige är 76 och 
Mitthem, som idag har 79, tangerar de bolag som har högst nivå i Sverige.  
Målet för 2017 har satts till 80.  

I början av nästa år kommer bolaget starta ett projekt som syftar till att ytter-
ligare stärka bolagets varumärke och säkerställa en fortsatt hög kundnöjd-
het. Bland annat kommer projektet att arbeta fram en strategi och tidplan för 
områdesmöten ute i våra områden. Bolaget kommer att utforma fokusgrup-
per för våra största målgrupper, ”vanliga hyresgäster”, ”studenter” och 

”plusgrupper” samt lägga en plan för dialogmöten. Därutöver kommer vi att 
göra ett internt arbete med vår personal samt utarbeta ett närmare samarbete 
med våra större leverantörer som dagligen möter våra kunder och genom det 
är viktiga varumärkesbärare.  

Medarbetare 

Mitthem mäter NMI-talet vartannat år på samma sätt som övriga koncernen. 
Tillsammans med personalen skapas sedan handlingsplaner utifrån resultatet 
som följs upp löpande. Resultatet i den senaste mätningen (2015) var myck-
et gott och Mitthem nådde målnivån i tre av de fyra målområdena. Under 
våren 2017 sker ytterligare en NMI-mätning och målet är att nå 76 i samt-
liga kategorier.  

Mitthem följer koncernens värdegrund (mod, öppenhet och helhetssyn) men 
har även sedan några år tillbaka upprättat en egen bolagsspecifik värdegrund 
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(lojalitet, ansvar, glädje, engagemang och respekt). Efterlevnaden av denna 
kommer även under 2017 att följas upp genom att varje medarbetare två 
gånger under året får skatta hur väl de tycker att vi lever efter respektive 
värdeord på en tiogradig skala. Utifrån dessa resultat skapas sedan hand-
lingsplaner för att behålla/förbättra resultatet.  

Bolagets sjukfrånvaro hittills i år ligger på 3,31 procent. Sjukfrånfrånvaron 
för kvinnorna (4,25 procent) är högre än för männen (2,37 procent) vilket 
huvudsakligen beror på att bolaget haft två långtidssjukskrivna kvinnor. 
Målet för 2017 är satt till 3,5 procent. Planen är att fortsätta erbjuda en 
friskvårdstimme i veckan, att ge friskvårdsbidrag och att stötta gemen-
samma motionsaktiviteter.  

Andelen kvinnor i bolaget är 55 procent. Inom de affärstödjande funktioner-
na arbetar dock huvudsakligen kvinnor och inom förvaltningen arbetar hu-
vudsakligen män. Under det senaste året har bolaget dock anställt tre kvinn-
liga kvartersvärdar samt en kvinnlig förvaltare. Ledningsgruppen består till 
75 procent av kvinnor.  

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
23 
28 
51 

 
23 
28 
51 

 
24 
29 
53 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
0 
1 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Rent generellt kan sägas att Mitthem befinner sig i en expansiv fas och det 
är av stor vikt att investeringsprojekten prioriteras korrekt, följs upp och 
utvärderas löpande. Dessutom behöver bolaget arbeta proaktivt för att mi-
nimera eventuella vakanser och hyresförluster.  

Vid sidan av nyproduktionen driver bolaget omfattande underhållsprojekt. 
Bolaget har en betydande andel äldre lägenheter i sitt bestånd och det är en 
utmaning att underhålla befintliga fastigheter i en takt som minimerar de 
alltmer ökade reparations- och skadekostnaderna.  
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De nya reglerna för nedskrivningar och återföringar av tidigare genomförda 
nedskrivningar inverkar löpande på de val vi gör både vad gäller nyprodukt-
ion och underhåll. Vad som händer med ränteavdragets är osäkert vilket 
även det kan komma att påverka bolaget i framtiden. Reglernas effekter går 
tyvärr inte i förväg att förutsäga fullt ut och kan därmed medföra oförutsedd 
resultatpåverkan.  

Vår intressekö kommer med största sannolikhet att fortsätta öka. Att avsätta 
lägenheter till olika grupper eller att ge förtur genom olika prioriteter är en 
effektiv åtgärd för att styra utbudet. Samtidigt är denna hantering en svår 
balansgång som i värsta fall kan innebära att det i stort sett är omöjligt att få 
en lägenhet för en person som saknar prioriteringsgrunder.  

SABO, branschens medlems och intresseorganisation, har med hjälp av 
Tyréns genomfört en omvärldsanalys och framtidsspaning. Denna visar på 
en kraftigt ökad digitalisering och förändrade medievanor men även bo-
stadsbrist på tillväxtorter, ökad segregation, en allt äldre befolkning och fler 
individer med låg eller ingen inkomst bland allmännyttans hyresgäster.  

Behovet av små och billigare lägenheter ökar, och i och med att trångbodd-
heten ökar ställs större krav på utemiljö och mötesplatser utanför hemmet. 
Fokus på hållbart boende, byggande, resor och samhälle förmodas öka.  

Utifrån denna trendspaning har bolagets styrelse bestämt att lägga till mål-
området ”hållbarhet” till de fyra övriga målen (läs mer om detta nedan).  

 

Viktiga händelser 

 Start nyproduktion av 50 lägenheter på Södermalm 2017 

 Start projekt för att stärka bolagets varumärke och bibehålla den 
höga kundnöjdheten 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 



MRP 2017-2020 
Stadsbackenkoncernen 

  

 

35 (130) 
 
 

* Att eftersträva att 30 procent av bolagets uthyrning sker via arbetsinflytt-
ningsprioritet 

* Att bidra till att skapa arbetstillfällen hos våra entreprenörsföretag, bland 
annat genom att stötta feriearbete 
  
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

 

 

 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 2017 Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Mätning av 
grund till 
inflyttning  till 
vårt bestånd 

15 %  30 % 30 %  

Finansiering 
av två feriear-
betare tre 
veckor under 
sommaren 

Två feriear-
betare fi-
nansierade 
under tre 
veckors 
arbete under 
sommaren 

Finansiering 
av två ferie-
arbetare tre 
veckor 
under som-
maren 

Finansiering 
av två ferie-
arbetare tre 
veckor 
under som-
maren 

 

 
Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Utöka köpoängen till de intressenter 
som uppfyller kriterierna för arbets-
inflyttningsprioritet, från 1 000 kö-
poäng till 1 500 köpoäng 

November 
2016 

November 
2016 

Affärsstöd 

Förberedelse för att finansiera två 
feriearbetare tre veckor under 
sommaren 

Februari 
2017 

Juni 2017 Fastigheter 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 
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Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 

* Under 2017 påbörja projekt för att tillsammans med skolbarnen i två av 
bolagets områden göra en översyn för att skapa trygga skolvägar  

Mätning och uppföljning av nämndens mål 

Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Projekt 1 på-
börjat 

- Projektet 
genomfört 

-  

Projekt 2 på-
börjat 

- Projektet  

genomfört 

-  

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
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Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Projekt 1 ”Trygga skolvägar” Mars 2017 December 
2017 

Affärsstöd 

Projekt 2 ”Trygga skolvägar” Mars 2017 December 
2017 

Affärsstöd 

 

Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en 
äldreomsorg av hög kvalitet.  
 
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet 
och relevanta kvalitetsindikatorer.  
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer 
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.  
 
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvalls-
bor ska ha en aktiv fritid.  
 
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet 
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.  
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen 
gällande aktiviteter och delaktighet.  
 
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska 
minska.  
 
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. 
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med 
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.  
Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen 
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fort-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga. 
Bolagets mål 

* Genomföra sociala investeringar med 5 procent av bolagets vinst 

* Undersöka möjligheten att genomföra en parkoursatsning i Skönsberg 
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* Delta i Trygghetsgrupper 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.  

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Deltagande i 
trygghetsgrupper 

- Genomfört -  

Beslut parkour-
satsning Sköns-
berg 

Beslut 
fattat  

Genomfört  -  

 
 

 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Deltagande i trygghets-
grupper 

Löpande Löpande Fastighetsavdelningen 

Planering, ansökan bidrag Oktober 
2016 

September 
2017 

Fastighetsavdelningen 

 

Bolagets övriga mål 

Mitthem har sedan tidigare fyra måloråden: nöjda kunder, engagerade med-
arbetare, starkare Sundsvallsregion och stark ekonomi. Till 2017 har ytterli-
gare ett målområde lagts till: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
I bilden nedan ges närmare förklaring till målen nedbrutna mer konkret på 
kort och lång sikt. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 

Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall Mål 2017 Mål (2018, 2020) Jäm-
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2016 förelsetal 

Nöjda kunder 79 80 81,82 Sverigesnittet 
är 76. 

Engagerade 
medarbetare 

Ingen 
NMi-
mätning 
har ge-
nomförts 

76 76 Kommunen 
har satt 76 
som mål för 
samtliga 
förvaltningar 
och bolag. 

Starkare 
Sundsvallsregion 

232 lägen-
heter vs. 
2014 

1 produktionsstart +300, +500 lägen-
heter vs. 2014 

 

Stark ekonomi Resultat 31 
Mkr (ca 
6% av ek) 

Resultat 15 Mkr (ca 
3% av ek) 

 

Resultat 30 Mkr (ca 
6% av ek) 

 

Hållbarhet Nytt mål 
from 2017 

Avsätta 5% av bud-
geterad vinst till 
sociala framtidsinve-
steringar 

2020: all kvicksil-
verbelysning ska 
vara utbytt 

 

2020/2021: att vara 
CO2-neutralt vad 
gäller transporter 
och utslägg, att 
minska energiför-
brukningen med 
15% från 2016 års 
nivå 

 

 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Främja bostadsförsörjningen i 
kommunen och erbjuda trygga 
och säkra bostäder 

Bolaget har precis färdigställt 195 lägenheter på Norra Kajen. Fram till 2021 
ska bolaget bygga ytterligare ca 270 lägenheter. Under början av 2017 plan-
eras ytterligare en nyproduktionsstart på 50 lägenheter.  

Möten kommer att ske löpande med både Polisen, FAVI och den Bostadsso-
ciala gruppen inom Sundsvalls kommun. Mitthem kommer att fortsätta att 
delta i Sundsvalls Trygghetsråd samt medverka i ett flertal trygghetsgrupper 
ute i våra områden. 

Mitthem kommer att ha kontinuerliga möten med Securitas, som är vår leve-
rantör av störningsjour och bevakning kvälls- och nattetid. Ambitionen är att 
arbeta proaktivt för att minimera störningar och brott inom våra områden.  

Bolaget har under hösten 2016 anställt ytterligare en boendesamordnare som 
arbetar för att minska störningar ute i våra områden. De två samordnarna 
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Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

kommer att bidra till att följa upp störningar och sena betalningar samt ar-
beta för att minimera språkliga och kulturella barriärer.  

Samverkan med sociala myn-
digheter och erbjuda bra boende 
för ekonomiskt svaga hushåll. 

Regelbundna möten och utveckling sker tillsammans med Bostadssociala 
gruppen inom Sundsvalls Kommun.  

Mitthem har ett sextiotal bostadssociala kontrakt via Socialtjänsten.  

Mitthem har kontinuerlig samverkan med FAVI. 
Delta i bostadsförsörjningen för 
särskilda grupper såsom äldre, 
ungdomar, invandrare samt 
fysiskt och psykiskt funktions-
hindrade.  

Vi erbjuder idag 819 pluslägenheter för 50+, 139 lägenheter med konceptet 
”trygghetsboende” vilket riktar sig till 70+ samt att vi har 899 studentlägen-
heter.  

Bolaget kommer även 2017 att avsätta en kvot om 100 så kallade ungdoms-
lägenheter till personer i åldrarna 18-26 år, samt 100 lägenheter till kommu-
nens egna verksamheter 

Regelbundna möten och utveckling sker tillsammans med Bostadssociala 
gruppen inom Sundsvalls kommun.  

Mitthem kommer även 2017 att avsätta 100 kontrakt till kommunens sociala 
verksamheter. 

Utveckla ett bra och varierat 
boende för studenter.  

Aktivt samverka med kåren och 
MIUN 

Bolaget kommer även 2017 att vara en aktör som bidrar till att uppfylla 
Sundsvalls kommuns boendegaranti för studenter. 

Bolaget kommer att ha kontinuerliga möten med Studentkåren och Mittuni-
versitetet.  

Bolaget ser över möjligheten att inom några år bygga 100-150 ytterligare 
studentlägenheter i närheten av Campus. 

Delta i kommunens arbete att 
marknadsföra Sundsvall som en 
bra studieort 

Bolaget är en aktör som bidrar till att uppfylla Sundsvalls kommuns boende-
garanti för studenter. Bolaget ser över möjligheten att bygga 150-200 ytter-
ligare studentlägenheter i närheten av Campus. 

Tillhandahålla ett attraktivt 
boende för studenter 

Mitthem erbjuder ett större antal centrala lägenheter i nära anslutning till 
Mittuniversitetet. Uthyrningsgraden är relativt hög avseende studentlägen-
heter. 

Under förutsättning av accep-
tabla kalkyler erbjuda trygg-
hetsboenden även utanför cen-
trala Sundsvall 

Bolaget utreder f.n. möjligheten att uppföra ett trygghetsboende i Njurunda. 

Under förutsättning av accep-
tabla kalkyler iordningsställa 
100 ungdomsbostäder 

Diskussioner och beräkningar avseende nyproduktion av studentlägenheter 
pågår.  

 
Använda 5 % av vinsten till 
sociala projekt i bostadsområ-
den 

För år 2015 är målet att använda 5 procent av vinsten (750 Tkr) till sociala 
projekt. 

Långsiktig avkastning på eget 
kapital 3 % 

Med en budgeterad vinst på drygt 15 mnkr uppnås detta direktiv.  

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 
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Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

75  

80 

79 

 

80 

75 

  Nya nyckeltal fr.o.m.2014 som är 
enhetliga för alla bolag. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 7,8% 4,1% 3,3 %  Under 2014 steg sjuktalen markant i 
och med att vi hade flera långtids-
sjukskrivna medarbetare. Insatser 
pågår för att minimera sjuktalen. 
Målet för 2015 sattes till 3,5 % enligt 
Arbetsgivarverkets statistik.   

Nöjda-kunder-index 33 35 80  Fr.o.m. år 2016 väljer vi att sätta mål 
för både 4:or och 5:or på en femgra-
dig skala) 

Vakansgrad 1,2% 0,3% 0,3 %   

 

 
 
 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 

Bolagets uppgift 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) är ansvarigt för kommunens 
näringslivsservice och syftet är att på lång sikt stärka företagsklimatet ge-
nom att öka företagens konkurrenskraft och förnyelsen i näringslivet.  

I näringslivsservicen ingår service till verksamheter som vill etablera sig i 
Sundsvall, service till befintliga företag och att skapa förutsättningar för 
nyföretagarrådgivning. 

NSAB ska bedriva turistbyråverksamhet och genomföra kommunkoncer-
nens samlade marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemang i 
Sundsvall. För att genomföra sina uppdrag ska bolaget samverka med andra 
aktörer både inom och utom Sundsvalls kommun.  

NSAB ska i sitt arbete utgå ifrån de olika styrdokument som berör närings-
liv och tillväxt. Dit hör bolagets ägardirektiv, den politiska mål och resurs-
planen, den hållbara tillväxtstrategin (RIKARE) samt kommunens lands-
bygdsprogram.  

NSAB samverkar med övriga kommunkoncernen för att bidra till målupp-
fyllelsen 
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Investeringsredovisning 

Investeringar med 0,3 mnkr budgeteras för 2017 för Stenstan Visitor Cen-
ters framtidslabb. Eventuella investeringar 2018-2020 avser uppdateringar 
av befintlig utrustning och vidareutveckling av framtidslabbet.  

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bosklutsdispositioner och skatt prognostiseras till 0,1 mnkr 
för 2016.  

Den Mål och resursplan (MRP) som redovisas i detta dokument byg-
ger på att uppdragsersättningen från kommunen förväntas minska med 
0,5 mnkr som en effekt av att ansvaret för varumärket lyfts bort från 
och med januari 2017. Dock är inga beslut tagna gällande medlen vid 
skrivningen av denna MRP. 

 

Verksamhet 

Marknad 

NSAB:s uppdrag är att ansvara för kommunens näringslivsservice i syfte att 
på lång sikt stärka företagsklimatet genom att öka företagens konkurrens-
kraft och bidra till förnyelse i näringslivet. Bolaget agerar med andra ord 
inte på en konkurrensutsatt marknad.  

Värt att notera kan dock vara att en av grundtankarna bakom bolagets 
bildande var att skapa en tydlig aktör (”en dörr in”) med uppdrag att bidra 

till goda förutsättningar för näringslivet i Sundsvalls kommun och att det är 
viktigt att värna denna tydlighet. 

Kunder 

NSAB arbetar kontinuerligt med att upprätthålla den service och de kontak-
ter som bolaget har med både nya och befintliga företag. 2012 gjordes en 
enkätundersökning riktad, bland annat, till företag som resulterade i att 89,3 
% av de 251 tillfrågade företagen tyckte att bemötandet och värdskapet från 
bolagets personal var mycket bra.  

Under vintern 2016/2017 går företaget ut med en enkät riktad till samtliga 
företag i kommunen. Syftet är att identifiera de företag som har ambitionen 
att växa, och ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra detta. 

En ny organisation för Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå och Ånge) 
tas fram för att öka omsättningen gällande besöksnäringen samt en tydligare 
struktur över arbetet med turismen i destinationen. 

Medarbetare 
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Trivsel och arbetsmiljön i stort arbetar bolaget kontinuerligt med. Trots 
detta har bolagets statistik gällande sjukfrånvaron skjutit i höjden under 
2016, och fram till och med 13 oktober hamnar siffran på 10,6 %. Detta 
beror till största delen på tre långtidsjukskrivningar och i förhållande till 
bolagets totala antal anställda ger detta ett kraftigt utslag på siffrorna. Bola-
get arbetar aktivt tillsammans med företagshälsovård och andra aktörer för 
att på bästa sätt lösa situationen för dessa medarbetare. 

Samtliga medarbetare i bolaget har tillgång till friskvårdskort via kommu-
nens avtal. Bolaget verkar också för att ge varje medarbetare möjlighet att 
utvecklas genom kompetenshöjande insatser såsom utbildningar, kurser och 
konferenser. Bolaget genomför utvecklings- och lönesamtal med samtliga 
medarbetare. 

Bolagets anställda är till största delen kvinnor. Detta beror främst på att de 
yrkeskategorier som finns inom bolaget är kvinnodominerade. Vid rekryte-
ringar ser bolaget gärna manliga sökande, men det är naturligtvis alltid 
kompetensen som ytterst avgör vem som anställs.  

Planeringen för antalet anställda med sikte på 2020 baseras på att ägaren 
inte beslutar om ett förändrat uppdrag för bolaget. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
5 
10 
15 

 
7 
10 
17 

 
7 

10 
17 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
1 
6 
7 

 
2 
2 
4 

 
2 
2 
4 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Från och med 2017 kommer NSAB att intensifiera arbetet med de företag 
som har ambitionen att växa.  

Under 2016 har bolaget sjösatt två nya verksamheter – Sundsvall Convent-
ion Bureau och Flytta hit-service – i syfte att skapa fler möten och tillväxt, 
samt underlätta för nyetableringar och nyrekryteringar i Sundsvall. Båda 
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verksamheter har fått en bra start och bolaget avser att intensifiera arbetet 
med båda. 

Den nya organisationen för Destination Sundsvall, som implementeras un-
der första delen av 2017, kommer att medföra en del organisationsföränd-
ringar inom Turistbyrån och affärsområde Marknad. 

Bolaget arbetar nära prioriterade branscher såsom IT, bank, pension och 
försäkring. Viktigt är att Mittuniversitetet kan tillgodose kompetensbehovet 
i dessa branscher. 

 
Viktiga händelser 

Lokaliseringsprojektet avslutades formellt 2016, men ett fortsatt arbete med 
samma mål och inriktning har redan initierats. Målet är fortfarande att få fler 
etableringar till regionen. 

Bolaget deltar också i ett projekt som avser kartlägga, synliggöra samt skapa 
tillväxt genom fler arbetstillfällen inom arbetsintegrerade sociala företag. 

Bolagets arbete med att etablera den nyinrättade funktionen, Convention 
Bureau för en starkare mötesindustri i Sundsvall, fortsätter under 2017. 

En Flytta hit-service har inrättats under 2016 och arbetet med denna verk-
samhet fortskrider 2017. 

SÖT-samarbetet gällande skidturism och St Olavsleden pågår redan, men 
kommer att prioriteras under året. 

Tre projekt för att främja tillväxt och besöksnäring är planerade att sjösättas 
under 2017. Dessa projekt är ”Framtidslabbet”, ”Matprojektet” och ett om-
arbetat ”Ringar på vattnet”. 

Resultatet av den enkätundersökning som ska identifiera företag som har 
ambitionen att växa, kommer att analyseras och utmynna i en konkret hand-
lingsplan. 

En omorganisation för Destination Sundsvalls kommer att genomföras. 

 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
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både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
 

* Bidra till nyetableringar 

* Bidra till utveckling av befintliga företag 

* Nätverksskapande 

* Stärkt besöksnäring 

* Bidra till fler möten och kongresser. 

 
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
Nedanstående mål mäts kontinuerligt under året och uppföljning av des-
amma görs vid delårsrapporterna per april och per augusti samt vid årets 
slut. 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 2017 Mål (2018, 2020) Jäm-
förelsetal 

Antal etableringar och nya 
arbetstillfällen därigenom 
samt nya arbetstillfällen i 
befintliga företag där 
NSAB har medverkat. 

9 etableringar, 
totalt 31 nya 
arbetstillfällen 
(förväntat 
resultat för 
2016). 

 

12 etableringar, 
totalt 60 nya arbets-
tillfällen. 

 

Varje år nå det 
föreskrivna målet, 
12 etableringar 
och 60 nya arbets-
tillfällen. 

Totalt för åren 
2012-2015: 30 
etableringar och 
314 arbetstill-
fällen 

Snittsiffra för 
2012-2015: 7,5 
etableringar och 
78,5 arbetstill-
fällen. 

Fler nyinflyttade i arbete 
till kommunen genom att 
hjälpa arbetsgivare prak-
tiskt vid rekrytering. 
Flytta-hit-service. 

45  
(till och med 
oktober 
2016). 

50 Att varje år ge 
stöd till 50 nya 
inflyttade med 
anställning. 

Nollmätning 
2016. 

Sundsvall Convention 
Bureau skapar förutsätt-
ningar för fler stora möten 
och kongresser. 

10 möten  15 15 
Så länge relevant 
infrastruktur för 
större möten 
saknas. 

Nollmätning 
2016.  
10 möten som 
genererar ca 24 
miljoner kronor 
till näringen. 

Fördubblad omsättning 
inom besöksnäringen från 
2010 till 2021. 

Destinationen 
ökar med +1,7 
% (239k). 

Trots avsak-
naden av SM-

8 % 8 % Omsättning inom be-
söksnäringen 2010. 

I dagsläget är 
det svårigheter 
att få fram en 
regional och 
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veckan!  

Antalet ut-
ländska besö-
kare ökar med 
+14,9 % (+ 
5 500)   

Exportandelen 
ökar från 15,6 
% till 17,6 %, 
dvs. var sjätte 
gästnatt på 
sommaren är 
en utländsk 
turist. 

Ackumulerat 
(jan-aug) för 
2016 har 
Destination 
Sundsvall 
minskat med 
0,3 %, men 
andelen ut-
ländska besö-
kare har ökat 
även här, 
+15,7 %. 
Exportandelen 
har ökat från 
12,3 % till 
14,1 %. 

nationell sta-
tistik på annat 
än gästnätter. 
Den totala om-
sättningens 
andel av upple-
velser, restau-
rangbesök, 
transporter med 
mera behöver 
nya nyckeltal. 
Visita arbetar 
med ett nation-
ellt projekt för 
att ta fram fler 
adekvata indika-
torer. NSAB 
kommer utifrån 
projektets resul-
tat att ta fram 
indikatorer som 
på ett bättre sätt 
ska ge en kor-
rekt bild av 
omsättningen. 

 
Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Nyckelkundsbearbetning – upp-
rätta nära samarbeten med utpe-
kade och särskilt viktiga företag. 

Priorierat arbete med strate-
giska branscher (IT bran-
schen, Handel, fastighets-
branschen, bank, försäkring, 
pension). 

2012 Kontinuerligt 
pågående 

Petter Ekman, 
affärsområdeschef 
Näringsliv 

Sundsvalls kommun ska 
erbjuda ett rekryteringsstöd 
i form av flytta-hit-hjälp då 
det inte alltid är enkelt att 

2016-02 Kontinuerligt 
pågående 

Petter Ekman, 
affärsområdeschef 
Näringsliv 
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rekrytera arbetskraft till 
Sundsvall. Ofta finns en hel 
familj att ta hänsyn till, 
både vad gäller medföljan-
des möjligheter till jobb 
som barnens skolgång och 
fritidsintressen samt bo-
ende. Det är varken ration-
ellt eller varje enskilt före-
tags uppgift att ta sig an 
detta i sin helhet. Flytta-hit-
hjälp/Inflyttningslots ska 
erbjuda praktisk hjälp vid 
rekrytering av personal som 
flyttar in till kommunen. 

Erbjuda nätverksarenor samt kom-
petensutveckling (seminarier med 
mera) inom bolagets samtliga 
verksamheter. 

 

2012 Kontinuerligt 
pågående 

Anita Öberg, VD 

Petter Ekman, affärsom-
rådeschef Näringsliv 

Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

Infrias målsättningen att fördubbla 
omsättningen inom besöksnäringen 
till 2021, innebär det också fler 
arbetstillfällen, inte minst för ung-
domar. 

Bildandet av en Convention Bu-
reau för en starkare mötesindustri, 
har goda förutsättningar att gene-
rera fler arbetstillfällen inom ex-
empelvis handel och besöksnä-
ringsföretag. 

Destinationssamarbetet (Sundsvall, 
Timrå, Ånge) har som syfte att 
locka fler människor till regionen 
och därmed fler arbetstillfällen 
inom besöksnäringen. 

 Kontinuerligt 
pågående 

Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

Fyra projekt för att främja tillväxt 
och besöksnäring är ”Framtidslab-
bet”, ”Matprojektet”, ”Ringar på 

vattnet” och SÖT-samarbetet med 
inriktning på skidturism och St 
Olavsleden. 

  Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
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Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 
* Bidra till att säkerställa tillgång till praktik- och feriearbetsplatser 

* Bidra till förbättrad matchning av utbildningsutbud och efterfrågad kom-
petens genom att fånga upp och signalera näringslivets behov till utbild-
ningsanordnare och studie- och yrkesvägledare. 

* Bidra till entreprenörskap i skolan genom kontinuerligt samarbete och 
mentorinsatser gällande SAAM (Sundsvalls akademikers arbetsmarknads-
mässa) samt Ung Företagsverksamhet (UF). 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Nedanstående mål mäts kontinuerligt under året och uppföljning av 
desamma görs vid delårsrapporterna per april och per augusti samt vid 
årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 2017 Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Deltagande i 
SAAM och 
UF:s aktivite-
ter samt men-
torskap. 

Två till-
fällen samt 
två mentor-
skap. 

Två till-
fällen och 
ett mentor-
skap. 

Två till-
fällen och 
ett mentor-
skap. 
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Antal studie-
besök och 
föreläsningar. 

10 15 15 I och med det 
breddade gruppen 
i målet en likvär-
dig skola jämfört 
med tidigare år 
höjs målen för 
2017 och 2018. 

Antal elever i 
årskurs 4 som 
får utbildning 
och informat-
ion om Sten-
stans kultur-
arv. 

 500 600 Aktiviteterna 
startas upp under 
2017. 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Praktik- och feriearbetsplatser 2012  Anita Öberg, VD 

Petter Ekman, affärsom-
rådeschef Näringsliv 

Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

Bidra till förbättrad matchning av ut-
bildningsutbud och efterfrågad kompe-
tens genom att fånga upp och signalera 
näringslivets behov till utbildningsan-
ordnare och studie- och yrkesvägledare. 

2012  Anita Öberg, VD 

Petter Ekman, affärsom-
rådeschef Näringsliv 

Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

Bidra till entreprenörskap i skolan ge-
nom kontinuerligt samarbete med skolan 
samt mentorinsatser. 

2012  Anita Öberg, VD 

Petter Ekman, affärsom-
rådeschef Näringsliv 

Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 

Ge alla elever i årskurs 4 utbildning och 
information på Stenstan Visitor Center 
kring stadens historia. 

2017  Maria Åslin, 
affärsområdeschef 
Marknad 
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Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en 
äldreomsorg av hög kvalitet.  
 
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet 
och relevanta kvalitetsindikatorer.  
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer 
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.  
 
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvalls-
bor ska ha en aktiv fritid.  
 
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet 
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.  
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen 
gällande aktiviteter och delaktighet.  
 
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska 
minska.  
 
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. 
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med 
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.  
Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen 
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fort-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga. 
Bolagets mål 

Allt arbete som utförs i bolaget bidrar på olika sätt till att kommunens mål 
för goda livsvillkor uppfylls. Dit hör till exempel vårt arbete med att skapa 
sysselsättning, nätverksaktiviteter i kommundelarna och verka för att 
Sundsvall är en attraktiv stad att bo och verka i. 

 Mätning och uppföljning av bolagets mål 

Nedanstående mål mäts kontinuerligt under året och uppföljning av des-
amma görs vid delårsrapporterna per april och per augusti samt vid årets 
slut.  

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Samarbeta med lokala 
företagarföreningar 
genom exempelvis dia-

17  
(förväntat 
utfall) 

12 12  
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logmöten och andra 
aktiviteter i kommunde-
larna. 

Fungerande företagar-
föreningar i samtliga 
kommundelar (definit-
ion enligt landsbygds-
programmet). 

   Nollmätning 2016. 
Bolaget ska genom 
rådgivning och 
utbildning stötta 
samtliga företagar-
föreningar så de får 
de förutsättningar 
som behövs för en 
fungerande verk-
samhet. 

 
Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Inventera de behov som finns i 
de olika kommundelarna och 
tillgodose de behoven genom 
bland annat utbildningar, före-
läsningar och möten. 

  Petter Ekman, affärsområ-
deschef Näringsliv 

Genomföra och samarbeta med 
företagarföreningar kring före-
tagsbesök och andra aktiviteter 
i kommundelarna. 

  Petter Ekman, affärsområ-
deschef Näringsliv 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Vara en aktiv part för närings-
livsutveckling och i samverkan 
med andra aktörer både inom 
och utom Sundsvalls kommun 
öka befintliga företags konkur-
renskraft genom näringslivs-
främjande åtgärder samt att 
verka för att nya företag etable-
rar sig i Sundsvall – allt i syfte 
att få fler människor i jobb. 

Ett intensifierat arbete med att få nya etableringar till Sundsvall. Före-
tagsbesök, Företagarfrukostar i Stadshuset och möten/företagarträffar i 
kommundelarna i samarbete med lokala företagarföreningar. Utifrån 
företagens/branschernas behov vara katalysator för seminarier och ut-
vecklingsråd.  
 

Söka kompletterande finansie-
ringskällor för sina uppdrag. 

 

Ständigt pågående arbete 

I nära samarbete med andra Näringslivsutvecklarna arbetar kontinuerligt med detta. Anordnar semi-
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Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

aktörer aktivt bidra till utveckl-
ing av branscher som bedöms 
vara av strategisk betydelse för 
Sundsvall. 

narier för nyföretagare i samarbete med ett flertal organisationer. Fortsatt 
samarbete med exempelvis CER (MIUN) och Bron Innovation AB för 
att utveckla och skapa förutsättningar för nya etableringar inom bank-, 
försäkrings-, pension- och IT-branschen. 

Här kan också projekten ”Framtidslabbet”, ”Matprojektet”, ”SÖT-
samarbetet” gällande skidturism och St Olavsleden, samt ett omarbetat 

”Ringar på vattnet” räknas in. Alla dessa har på ett eller annat sätt bäring 

på besöksnäring, restaurangbranschen och Mittuniversitetet. 
Ansvara för evenemangsverk-
samheten i Sundsvalls kommun 
och ska i samverkan med andra 
aktörer utveckla evenemang 
som stödjer Sundsvalls varu-
märke. 

 

Arbetet pågår kontinuerligt. Utöver de (utpekade) varumärkesstärkande 
evenemangen är NSAB inte en evenemangsarrangör. I syfte att främja 
utveckling av evenemang som stödjer varumärket Sundsvall har NSAB 
deltagit i styrgrupper, projektgrupper samt varit samarrangör för olika 
evenemang. 

Erbjuda mötesplatser för sam-
verkan i syfte få inspel till arbe-
tet med att främja utvecklingen 
av näringslivet och skapa en 
attraktiv stad. 

Arbetet pågår kontinuerligt: Företagsbesök, företagsfrukostar, utveckl-
ingsråd, drop in-för nyföretagare i samarbete med ett stort antal myndig-
heter och organisationer. 

Verka för att besöksnäringen i 
Sundsvall utvecklas. 

 

Fortsatt arbete utifrån turiststrategin (framtagen i samarbete med be-
söksnäringen och antagen av NSAB:s styrelse). Fördjupat samarbete 
inom Destination Sundsvall (Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner). 
Möten med en rad samverkansgrupper och intresseorganisationer. Road-
shows till bland annat Norge och svenska städer för att skapa intresse för 
Destination Sundsvall. 

Intensifiera arbetet i Sundsvall Convention Bureau i syfte att stärka mö-
tesindustrin i Sundsvall.  

Verka för att socialt företa-
gande utvecklas. 

Bolaget deltar i ett projekt som ska skapa tillväxt genom fler arbetstill-
fällen inom arbetsintegrerade sociala företag. 

Bolaget har även dedikerat en praktikant från Mittuniversitetet till att 
identifiera och dokumentera Sundsvalls sociala företag och vilka behov 
av stöd och rådgivning de har. 

Verka för att utveckla företa-
gande och turism på landsbyg-
den.  

Företagarmöten i kommundelar i samarbete med lokala företagarför-
eningar. Fortsätta projektet Ringar på vattnet, som syftar till att stärka 
besöksnäring/turism i kust- och vattenområden i hela Destinationen..  

Bolaget ska uppnå ett resultat 
efter finansnetto på minst noll 
kronor. 

Enligt budgeten kommer bolaget att uppvisa ett mindre plusresultat un-
der hela planperioden. 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

-  

76 

  Bolaget arbetar extra med de områ-
den där siffrorna inte nådde koncer-
nens riktvärde.  
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Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgö-
rande (75) 

64 

 

80 

71 

 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 3,0 % 2,5 % 10,6 %  Se information under rubriken ”Med-
arbetare” högre upp i dokumentet. 

Nöjda-kunder-index - - -  2012 gjordes en enkätundersökning 
riktad bland annat till företag som 
resulterade i att 89,3 % av de 251 
tillfrågade företagen tyckte att bemö-
tandet och värdskapet från bolagets 
personal var mycket bra. En ny en-
kätundersökning är planerad och 
kommer att genomföras under 2016. 

 

SKIFU AB 

Bolagets uppgift 

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som 
syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att förvärva, 
äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, och att 
avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver 
ska bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kom-
mun.  

SKIFU ska verka för en långsiktig försörjning av parkeringsanläggningar 
inom Sundsvall, genom en aktiv och effektiv fastighetsförvaltning på af-
färsmässiga grunder. Bolaget ska i samverkan med andra aktörer säkerställa 
en långsiktigt hållbar parkeringssituation, främst i Sundsvalls centrala delar. 
SKIFU ska genom sin verksamhet säkerställa en hög tillgänglighet för sina 
kunder.  

SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster, och 
sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för 
detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna 
verksamhetsområdet och uppmuntra kunderna att minska sin egen miljöpå-
verkan.  

 

 

Investeringsredovisning 
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För 2017 budgeteras investeringar med 218,3 mnkr och under MRP peri-
oden drygt 500 mnkr.  

Om alla beslut blir positiva för förvärv av resecentrum kommer tillträde att 
ske i februari 2017. Beräknad köpeskilling drygt 111 mnkr. Tillbyggnad av 
resecentrum kommer förmodligen att starta under 2018, investering för till-
byggnad av nytt resecentrum beräknas till ca 80 mnkr. Eftersom det inte 
finns något beslut på hur och av vem som ska bygga resecentrum blir pro-
gnosen för investering mycket osäker.  

Vissa arbeten kvarstår i Grönborg och återstående delar kommer att byggas 
klart under 2017. Beräknad investering ca 7 - 8 mnkr.  

På fastigheten Rorgängaren 5 kommer en ombyggnad av ytor i bottenplanet 
att ske för Servicecenter efter att nuvarande hyresgäst flyttat ut i början av 
2018. Beräknad investering 5 mnkr. 

En om- och tillbyggnad av Verkstaden 3 diskuteras. Beräknad investering ca 
30 - 40 mnkr. Avser både kontors- och förrådsytor. 

Utöver investeringarna ovan kommer ett antal mindre att genomföras, bland 
annat utveckling av fastigheten Rävsund 1:338 i Essvik som förvärvades 
under 2014. 

Nya parkeringshus planeras på Norra kajen och Södra kajen. Förmodad 
byggstart 2017-18 för Södra kajen och 2018-19 för Norra kajen. Beräknad 
investering ca 50 - 110 mnkr vardera beroende på slutgiltig storlek.  

 

Ekonomisk analys 

Det budgeterade resultatet före bokslutsdipositioner och skatt för 2017 upp-
går till 20,9 mnkr för att öka till 27,5 mnkr 2020, att jämföra med prognos 
för 2016 på 12,0 mnkr. Det lägre resultatet i prognos hänförs främst till 
Rorgängaren, Förrådet och Grönborg där stora ombyggnader pågått och 
medfört minskade hyresintäkter under 2016. Främsta anledningen till det 
ökade resultatet under MRP-perioden är ökade hyror, förvärv och det låga 
ränteläget.    

Intäkterna i prognos för 2016 uppgår till 94,5. I MRP för 2017 uppgår intäk-
terna till 129,7 mnkr för att öka till 146,0 mnkr 2020. Det är färdigställandet 
av Rorgängaren, Förrådet och Grönborg samt förvärv som påverkar intäkter 
positivt under 2017. Under resten av MRP-perioden förväntas intäkterna 
öka i takt med inflationen samt hyror från ett nytt parkeringshus på Stuvaren 
från 2019.   

Kostnaderna i prognos för 2016 uppgår till 69,7 mnkr, i MRP uppgår kost-
naderna till 90,8 mnkr under 2017 för att öka till 95,7 mnkr under 2020. Det 
är färdigställande av Rorgängaren, Förrådet och Grönborg samt förvärv av 
Jernhusens fastigheter påverkar kostnaderna under 2017. Från 2019 ökar 
kostnaderna efter bygget av parkeringshus på Stuvaren. 
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Verksamhet 

Marknad 

SKIFU äger 21 fastigheter med drygt 125 000 kvm lokalyta. Vakansgraden 
uppgår till 8,8 % i oktober 2016. Fastigheten med mest lediga ytor är Essvik 
Företagscentrum, där vi räknar med att hyra ut det mesta av ytorna under 
MRP-perioden. 

Största affärsrisken finns i läkemedelsfabriken i Matfors med verksamhets-
anpassade lokaler. 

Ränterisken är på sikt en stor risk. En ökning av räntenivån på 2 % skulle på 
sikt innebära ökade kostnader med ca 20 mnkr. Lånen är bundna över olika 
löptider från rörligt till sex år.   

Kunder 

Utifrån våra kundundersökningar tar SKIFU fram åtgärdsplaner för att för-
bättra kvaliteten för våra kunder. Förutom kontinuerliga kontakter med våra 
kunder har SKIFU varje höst ett öppet hus där alla hyresgäster har möjlighet 
att träffas och komma med synpunkter och ev. klagomål. 

Utöver dessa träffar hålls möten i varje fastighet med hyresgästerna minst en 
gång per år. 

Under 2016 har SKIFU tillsammans med några kunder utvecklat en ny in-
formationskanal via molntjänsten Ibinder. Denna ska på sikt göras tillgäng-
lig för hyresgäster i samtliga fastigheter. Där ska hyresgästen enkelt kunna 
få intressant och aktuell information om till exempel arbeten i huset.  

Medarbetare 

SKIFU kommer att under närmaste två åren hålla två medarbetarsamtal 
varje år för att följa upp de organisationsförändringar som sker. Nya mål 
kommer att tas fram och följas upp.  

Utbildning och friskvård är alltid prioriterade områden. Att behålla den låga 
sjukfrånvaron är ett mål att sträva efter.  

Det finns ett behov att anställa ytterligare personal då SKIFU förvärvat ett 
antal fastigheter och kommer att genomföra ett antal större projekt under 
MRP perioden. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
5 
4 
9 

 
6 
6 
12 

 
7 
7 
14 
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Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
1 
0 
1 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Utvecklingen för SKIFU är positiv under perioden. 

Grönborg är ett projekt som tagit ett helhetsgrepp anseende lokaler i kvarte-
ret Grönborg och skapat ett levande hus och ett kreativt centrum för att 
främja innovation och företagande. Projektet är ett samarbete med bland 
andra Åkroken Science Park, Studentkåren i Sundsvall, Mittuniversitetet 
och Sundsvalls kommun. Om- och tillbygganden blev till största delen klar 
under 2016. Vissa hyresgästanpassningar återstår och dessa avslutas under 
2017. 

Under 2017 kommer utmaningen att utveckla Grönborg till det levande hus 
och kreativa centrum som är tänkt.  

Utvecklingen för företagen i läkemedelsfabriken är positiv. Detta kan på sikt 
innebära önskemål om ytterligare utbyggnad av produktions- och lagerut-
rymmen. 

Förhandlingar om förvärv av resecentrum är i princip klara. Beslut från 
Sundsvalls kommunfullmäktige och Jernhusens styrelse återstår. Förvärv 
planeras till februari 2017. Tillbyggnad av ett nytt resecentrum beräknas 
påbörjas under 2018. 

Nya parkeringshus planeras på Norra kajen och Södra kajen. Förmodad 
byggstart på Södra kajen slutet av 2017 eller början av 2018. Byggstart på 
Norra kajen är mer osäker beroende på bl.a. planändringar.   

Det finns ett ganska stort intresse för lokaler i Essvik Företagscentrum. 
Varmhallen är helt uthyrd och kontorshotellet är belagt till ca en tredjedel. 
Kallförråden är inte uthyrda men det finns intressenter.  

MIUN kommer under perioden att ha behov av ytterligare lokaler.   

SKIFU har som mål att förvärva fler fastigheter i kommunens ytterområden 
som kan förvandlas till småföretagarhus. 

Utreda möjligheten att utveckla eller avyttra byggrätten på Sjukhuset 2. 
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SKIFU tittar tillsammans med kommunen på en tillbyggnad med ett plan på 
Kassören 7 för ett vårdboende.  

Utvecklingen i övriga världen kommer också att påverka bolaget under pe-
rioden, största risken är att vid en konjunkturnedgång hyresgäster går i kon-
kurs. 

Under perioden görs en översyn av fastighetsinnehavet och möjligheten att 
eventuellt avyttra fastigheter. 

Viktiga händelser 

Vi har i dag inte någon kännedom om att några viktiga händelser kommer 
att inträffa under planperioden som påverkar bolaget utom ovan beskrivna 
händelser. 

 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
1. Utveckla Fastigheten Rävsund 1:338 i Essvik till ett företagscentrum. 

2. Under MRP-perioden planera för ett nytt företagscentrum i något av 
kommunens ytterområden 

 
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
1. Antal nya hyresgäster i Rävsund. 

2. Hitta lämplig fastighet som kan förädlas till ett företagarcentrum 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal nya hyres-
gäster 

6 5 10  

Ny fastighet 0 1 1 0 
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Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

1. Marknadsföring via Objektvision och 
andra lämpliga marknadskanaler 
 
Dela av hallar till mindre enheter, indi-
viduellt anpassade till varje hyresgäst. 

Pågår 
 
 
När intresserade  
hyresgäster finns 

När allt är 
uthyrt 

 

 

VD 

2. Leta fastighet via Objektvision, andra 
marknadskanaler. Kontakter. 

Pågår Tills fastighet 
hittats. 

VD 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 
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Ta in PRAO-elever. 

  

Mätning och uppföljning av nämndens mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal timmar 0 Minst 80 tim-
mar 

  

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Kontaktaansvarig för PRAO-elever 
att vi erbjuder platser 

2017  VD 

 

Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
Målet är inte relevant för bolaget. 
 

Bolagets övriga mål 

1. Antal uthyrda arbetsplatser på Grönborg. 

2. Miljöcertifiering av fastigheter. 

3. Förbättring NKI 

4. Öka utnyttjande av friskvårdstimme 

 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
1. Antal uthyrda arbetsplatser. 

2. Antal miljöcertifierade fastigheter per år och totalt mäts. 

3.  Mätning av NKI via kundundersökning. 

4. Utnyttjande av friskvårdstimme 

 



MRP 2017-2020 
Stadsbackenkoncernen 

  

 

60 (130) 
 
 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

1. Antal uthyrda 
arbetsplatser 

0 75 150  

2. Antal miljöcerti-
fierade fastighet-
er 

2 3 3 per år. 
Totalt 15 
fastigheter 
2020. 

2 

3. NKI 67 75 80 67 

4. Nyttjande av frisk-
vårdstimme 

 75 %   

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Avkastningen på eget kapital 
skall långsiktigt uppnå till minst 
13 % 

Målet nås under hela perioden. 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75%) 

-  

88 

73 

 

85 

80 

 

88 

80 

 

85 

80 

  

Sjukfrånvaro (3,5 %) 0,5 % 0,5 % 1,0 %   

Nöjda-kunder-index 7,6 7,6 67  SKIFU har från 2016 bytt betygs-
system till NKI-skalan som är 
mer jämförbar nationellt, vilket 
gör att resultaten inte blir jämför-
bara mellan åren. Delresultaten 
var aningen lägre 2016 vilket 
förmodligen kan förklaras av att 
alla ombyggnadsprojekt som 
skapar störningar. 

Vakansgrad, yta 6,6 % 9,5 % 8,8 %  Stor del av vakansen avser kalla-
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Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar

ger m ed låg hyra.

V akans grad, ekonomi 6,1 %

Sundsvall Energi AB
Bolagets uppgift

Målet och drivkraften för Sundsvall Energi är att verksamheterna el, fjär r-
värme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska verka positivt för ku n-
derna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Sundsvall Energi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för
mod, helhetssyn och öppenhet i samtliga relationer. Den huvudsakliga pr o-
duktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverk et. Vid Blåberget hant e-
rar bolaget avfall för material - och energiåtervinning samt deponering.

Sundsvall Energi ska agera som ett företag på alla intressentarenor. En sa m-
spelt organisation med ett gemensamt arbetssätt stärker varumärket, skapar
arbetsglädje, ger effektivare leverans samt en stark och lokal förankring.

Bolaget ska leverera miljövänliga, effektiva och långsiktiga energilösningar
till Sundsvallsborna och and ra i regionen – bolagets kunder. Ambitionen är
att bidra till att Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla
ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle. Med hög
leveranssäkerhet och rätt servicenivå samt miljöanp assade produkter och
tjänster till konkurrenskraftiga priser skapar Sundsvall Energi ett starkt v a-
rumärke i regionen.

Sundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheten i Sundsvall
byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom ko mmunen
samt för att uppnå en miljövänlig och långsiktigt hållbar utvecklin g.
Sundsvall Energi ska:

s-
sade produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

effektivisering enligt kommunens klimatstrategi.

att mängden insamlat matavfall ökar.

Genom effektiv förvaltning ska bolaget uppnå ett uthålligt, starkt och vä x-
ande resultat med god värdetillväxt för ägaren. Bolaget ska säkerställa att
det f inns ekonomiskt utrymme för bolagens tekniska förvaltning, underhåll,
investeringar och reinvesteringar.
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Prissättning av fjärrvärmeinstallation och den rörliga kostnaden för fjär r-
värme ska sammantaget ge en ekonomisk vinst för bolaget samtidigt som
prissä ttningen ska uppmuntra fortsatt omställning till fjärrvärme.

o-
cent.
Sundsvall Energis vision ”Tillsammans ger vi Sundsvall energi – för en
hållbar samhällsutveckling” speglar bolage ts ambition och vilja att profilera
verksamheten såväl internt som externt. Visionen är vägledande, utmanande
och ska stödja verksamheten.

Affärsidé , ”Vi erbjuder prisvärda och klimatsmarta tjänster inom energi och
återvinning. Verksamheten ska känneteck nas av rätt kvalitet och god service
i nära samarbete med kunderna”.

Fjärrvärmelagen ( 2008:263), ellagen (1997:857) och miljöbalken
( 1998:808) har väsentlig inverkan och styrning av bolagets verksamhet ut ö-
ver vad övrig lagstiftning medför i ett kommunalt ä gt aktiebolag.

Investeringsredovisning

Bolaget budgeterar att investera för 46,3 mnkr under 2017.

Bolaget har under en de senaste åren haft en investeringsnivå på cirka 30
mnkr , detta för att bidra till en sund ekonomi och minska balansomslutnin g-
en.

Fjär rvärmeledningen i Sundsvallsbron har under oktober 2016 slutbesiktats
och godkänts med ett fåtal restpunkter. Av den anledningen bedöms slutr e-
glering ske under 2017. Detta är inte reglerat i budget då en bedömning av
slutkostnad i dagsläget inte är möjlig. De kostnader som är kända är bo k-
förda som pågående investeringar för 2016.

D en enskilt största investeringen under 2017 är nytt styrsystem, 12 mnkr , till
avfallskraftvärmeverket F5 vid Korstaverket. Utbyte kommer att ske under
revisionsstoppet i september. För biobränslepannan F8 i Matfors planeras en
optimering av styrsystemet genomföras för att förlänga driftsäsongen. Under
2018 - 2019 planeras en uppgradering av styrsystemen för produktionsa n-
läggningarna på de övriga yttre näten.

I syfte att utreda om bolaget ska genomföra en större investering i ”Södra
länken”, vilket innebär att fjärrvärmenätet expanderas söderut till Kvissleby,
kommer en förprojektetring att genomföras. I budget finns konsekvensmäs s-
igt en preliminärt bedömd investeringskost nad under 2018 och 2019, men
den är beroende av att förprojektet visar att satsningen är lönsam.

År 2020 är ett utbyte av överhettare F5 inplanerat, 15 mnkr , detta sker med
cirka sju års intervall.
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Ekonomisk analys  

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2017 budgeteras till 43,9 
mnkr. 

Bolaget budgeterar fjärrvärme temperaturmässigt med utgångspunkt för ett 
normalår som består av ett genomsnitt av de senaste trettio åren. Elhandeln 
budgeteras utifrån befintlig kundstocks beräknade årsvolym. Återvinnings-
affären budgeteras med utgångspunkt från installerad maximal behandlings-
kapacitet minskad med planerat uttag från avfallsbränslelager. Följande ana-
lys är en jämförelse mellan budget 2016 och 2017.  

Omsättningen ökar i budget 2017 till 616 mnkr. Fjärrvärmen är bolagets 
största intäkt, 395 mnkr, affären minskar med 1 mnkr, 3 mnkr lägre på 
grund av prissänkning och 2 mnkr avser volymökning. 3 mnkr ökad hetvat-
tenleverans till SCA Tunadals sågverk vilket är relaterat till en volymök-
ning. Egen elproduktion från G2 ökar med 4 mnkr främst på grund av ökade 
elpriser.  

6 mnkr är relaterat till elhandeln vilket härrör till volymökning samt högre 
elmarknadspriser. Återvinningsaffären 5 mnkr lägre med anledning av högre 
snittpris, lägre volymer samt ändrade fraktioner. Energitjänster ökar med 1 
mnkr och övrigt ökar med 2 mnkr.  

Resultatförsämringen för 2017 med 6 mnkr mot budget 2016 förklaras 
främst med att bolaget inte kommer att balansera återbetalning av deponi-
skatten. För närvarande har bolaget inte någon säkerställd framtida avsätt-
ning för slaggrus, detta ökar direkta kostnader med 13 mnkr, vilket också 
innebär att förutbetalda kostnader inte kommer att öka i balansräkningen. 
Kostnader avseende extern krossning minskar då bolaget avser att göra det i 
egen regi.  

Bolagets externa kostnader ökar avseende hyra av kontorslokaler då SKIFU 
planerar för en ombyggnation av lokalerna på Norra Järnvägsgatan. Hyres-
kostnaden bedöms öka med 2 mnkr under 2017 inklusive kringkostnader. 
Underhållskostnaderna för Nacksta- och Korstaverket bedöms öka med 2 
mnkr, bland annat avseende utbyte av tak. Ökade kostnader för företagsbilar 
med 1 mnkr då samtliga är utbytta enligt Sundsvalls kommuns miljökrav. 
Att bolaget valt att inte byta bilar tidigare har inneburit lägre leasingkostna-
der. Kostnaden för leasingen av panna F5 ökar med 1 mnkr vilket är relate-
rat till ökningen av amorteringsdelen. Bolaget har konsoliderat IT-system 
vilket ger lägre licensavgifter med 1 mnkr. Konsultkostnaderna ökar, 2 
mnkr, främst beroende på utredning av panna F5 avseende flaskhalsar i rök-
gasreningen och möjlig effektökning.  

Personalkostnaderna ökar med 2,5 mnkr och detta är främst relaterat till den 
årliga lönerevisionen. Avskrivningarna är 7 mnkr lägre än 2016, vilket i 
huvudsak beror på genomförd utrangering av F1 under 2015 samt harmoni-
sering av avskrivningstider på produktionsanläggningar. Anläggningskap-
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italet sjunker trots budgeterad investering i ”Södra länken” vilket beror på
att det är anläggningar som under perioden blir färdigavskrivna.

Under 2016 kommer bolaget att amortera 110 mnkr . Amortering för 2017 är
budgeterat till 70 mnkr .

Omsättning av lå n budgeteras till 175 mnkr . Detta påverkar de finansiella
kostna derna positivt med 6 mnkr på grund av det låga ränteläget. De lån
som sätts om under 2017 förväntas ha en lägre räntenivå än under 2016.

Bolaget har en stabil och positiv budgeterad resultatu tveckling 2017 till
2020. De mest väsentliga riskerna och möjligheterna för respektive affär är:

Fjärrvärmeaffären

r

Elhandelsaffären

– avtal och konkurrerande leverantörer

Återvinningsaffären

För att stärka fjärrvärmeaffären är bolagets ambition att sänka priset över
perioden. Möjligheten att sänka priset är kopplat till tillgängligheten på pr o-
duktionsanläggningarna, bränsleprisutveckling samt tillgänglighet på brän s-
len. Elprisutvecklingen är av stor b etydelse för fjärrvärmeproduktionens
driftoptimering, priset är avgörande om vi producerar el för att sälja på
Nordpool eller om vi ska köpa el för värmeproduktion. Intäkten från åte r-
vinningsaffären förväntas öka under budgetperioden.

Bolaget arbetar med förebyggande och planerat underhåll för både drifta n-
läggningar samt fjärrvärmenät. Detta syftar främst till att säkra värmelev e-
ransen, men också för att minimera dyra och oplanerade driftstopp. Den, ur
bolagets synvinkel, positiva ränteutveckling som har p ågått i princip sedan
finanskrisen 2008 ser ut att plana ut och vända upp under budgetperioden.
Tydliga signaler på en ränteuppgång syns enligt marknadsanalytiker. Ränt e-
uppgången pareras av det starka positiva kassaflöde som bolaget har haft
under ett anta l år och som ser ut att fortsätta. Den stärkta kassan möjliggör
en amortering av låneskulden som håller nere räntekostnadsutvecklingen.
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Verksamhet 

Marknad 

Under 2017 kommer bolaget fortsätta att arbeta strategiskt och medvetet 
mot satta mål, bygga och vårda kundrelationer samt satsa på lönsamma affä-
rer. Då bolagets affärer har olika förutsättningar är det av yttersta vikt att 
ligga i framkant och vara lyhörda för marknadsförändringar. Arbetet med att 
förbättra image, upplevd prisvärdhet och ökad kundnöjdhet kommer att fort-
sätta. Det är viktigt att bolaget har fortsatt fokus på kundbearbetning, mark-
nadsaktiviteter och omvärldsbevakning för att lyckas på marknaden. 

Elhandel 

Bolaget har cirka 12 700 elanläggningar, varav 10 900 avser privatmark-
naden och 1 800 företag. Beräknad årlig leveransvolym är cirka 160 GWh, 
varav cirka 80 GWh avser företagsvolym. Tydliga kundsegment är: privat-
kunder, företagskunder, fjärrvärmekunder med annan elleverantör, bostads-
rättsföreningar, industrier och fastighetsägare.  

Bolagets elhandelsaffär omfattar försäljning av – främst inom Sundsvalls-
regionen – el till privat- och företagskunder samt kommuner. Elhandeln är 
under tillväxt och det finns stor potential inom segmenten ”privatkunder” 

och ”mindre till medelstora företagskunder”. Elhandelsaffären är under 

ständig förändring och påverkas av yttre faktorer. För att behålla lönsamhet-
en analyseras och följs affären kontinuerligt upp.  

I samarbete med Scandem Market AB erbjuder bolaget företagskunder med 
en årsförbrukning över cirka 100 000 kWh, en skräddarsydd portföljförvalt-
ningstjänst som heter Scandem Pool. Genom en ständig bevakning av el-
marknaden och genom att göra flera långa och korta prislåsningar då priset 
ses som förmånligt, skapar Scandem kundens elpris. Bolaget har cirka 310 
anläggningar med Scandemavtal, med en totalvolym på cirka 38 GWh.  

Under 2017 bearbetas nyförsäljning, vård av befintliga kunder och tapp 
samt så kallade tillsvidarepris kunder.  

Bolagets tydligaste positionering inom elhandeln är den lokala förankringen. 
Därefter värdesätts pris, service, enkelhet och miljö i namngiven ordning. 

För att stärka affären ska bolaget: 

 Utöka kundstocken – främst företag.  
 Utöka satsningen på kunder genom kundvårdsaktiviteter.  
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning samt tillhandahålla god bered-

skap inför en eventuellt ändrad lagstiftning ”Elhandlarcentrisk modell”.  

Fjärrvärme 

Bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme till villor och näringsfastig-
heter i Sundsvall. Bolaget har cirka 3 900 fjärrvärmeanläggningar, varav 1 
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200 anläggningar avser företag. Beräknad årlig leveransvolym är cirka 700
GWh.

Fjärrvärmeaffären är starkt beroende av Sundsvalls utveckling och förändras
i takt med Sundsvall. Utvecklingen hos de lokala industrierna i närområdet
med tillgång till spillvä rme är viktig. Det möjliggör en optimering och s ä-
kerställer bolagets leveranser, både miljömässigt och kostnadseffektivt. G e-
nom 100 % återvunnen energi erbjuder bolaget kunderna en koldioxidne u-
tral energilösning. Produkten är kunddriven och kundanpassad i enighet
med kundernas efterfrågan på miljömärkning.

Vid nybyggnationer är bolaget delaktig i tidiga kundmöten innan byggstart
för att lyfta fram fjärrvärmen som ett förstahandsval. Kundernas energie f-
fektiviseringar inverkar på affären och den totala lever ansen.

Fjärrvärme befinner sig i en mogen marknad där tillväxtpotential finns i
förtätningar av nätet och nyetableringar. Under det senaste året har bolaget
satsat på att bearbeta kundsegmenten näringsfastigheter, bostadsrättsfö r-
eningar, fastighetsbolag s amt industrikunder.

Under 2017 ligger fokus på affärsutveckling av befintliga kunder , främst
företag och bostadsrättsföreningar, vidareutveckling av prisvärdheten inkl u-
sive tilläggstjänster, fortsatt arbete med nya taxan för större fastigheter och
lokaler samt en översyn av villataxan. Med hänsyn till andra energialternativ
på marknaden genomförs en viss sänkning av den generella prisnivån.

För att bemöta konkurrensen från värmepumpar ska budskapet på energ i-
marknaden vara ”det lokala energibolaget som leve rerar en trygg, energie f-
fektiv, miljöanpassad och underhållsfri produkt”.

Kommunkoncernen, landstinget, de större fastighetsbolagen samt större
bostadsrättsföreningar arbetar med att minska mängden inköpt energi. Ene r-
gibesparingen återfinns främst i effek tivare värmeåtervinning inom ventila t-
ion, tilläggsisolering samt att man kompletterar fjärrvärmen med värm e-
pumpar. Lönsamheten för de sistnämnda åtgärderna och att helt konvertera
till värmepumpar har en direkt bäring på låga kapitalkostnader och låga pr i-
s er för elanvändningen.

För att arbeta närmare fjärrvärmekunderna och öka kundnöjdheten arbetar
bolaget aktivt med kunddialog i olika kundforum så som Prisdialogen, BRF -
träffar, samverkansmöte för villaägarna och fastighetsägarträffar.

För att stärka affär en ska bolaget:

befintliga nätområden.

ärld och
marknad.
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(samtliga nät) i syfte att utveckla och stärka fjärrvärmeaffären.

bolaget.

Fjärrkyla
Fjärrkyla är enkelt, rent och bygger på beprövad, driftsäker teknik, vilket
ger kyla leveranser som är både trygga och kostnadseffektiva. Fjärrkyla ger
ett behagligt inomhusklimat utan utrymmeskrävande kylmaskiner och är ett
viktigt komplement till bolaget s fjärrvärmeaffär.

Bolaget har 30 aktiva fjärrkyla anläggningar. Tydliga kundsegment är n ä-
ringsfastigheter med kontor, lokaler samt IT - hallar. Andra aktörer på mar k-
naden är lokala kyllösningar/ kylmaskiner som även kan konkurrera med
fjärrvärme genom att restvärmen från kylprocessen återvinns till fastigheten.

Fjärrkyla är ett viktigt utvecklingsområde för att komplettera bolagets aff ä-
rer, men med anledning av begränsad kapacitet i stadsvattennätet sker ingen
aktiv kundbearbetning. Under 2017 kommer bolag et att undersöka alternativ
och möjligheter att leverera kyllösningar till kund, översyn av prismodell
samt se över eventuella samarbeten om alternativa kyllösningar.

För att stärka affären ska bolaget:

och nya kyla lösningar.

Energitjänster
Energitjänster syftar till att hjälpa kunden med att optimera energianvän d-
ningen och därmed minska miljöbelastningen. Tydliga kundsegment är
större, fastighetsbolag, enskilda mindre fastighetsägare, kommunala fasti g-
hetsbolag, villakunder och bostadsrättsföreningar.

Energitjänster som tidigare enbart bestått av nyinstallationer omfattar idag
flertalet utbyten av fjärrvärmecentraler då kunderna energieffektiviserar
samtidigt som befintliga anläggningar har blivit gaml a och ineffektiva. Se r-
viceavtal är en energitjänst där bolaget med rätt kompetens stödjer kunderna
i energieffektiviseringen samt drift av anläggningarna. Här ser bolaget po t-
ential till att utöka både utbud och omfattning.

Våra största konkurrenter är fri stående aktörer på marknaden som tillhand a-
håller installationer och upprustningar av större fjärrvärmecentraler, energ i-
konsulter, VVS - bolag, förvaltare samt fastighetsbolag med egna ene r-
gitjänstlösningar. Genom att paketera vårt tjänsteutbud till enkla, ty dliga och
lättkommunicerade erbjudanden ska vi på bred front nå fler av våra kunder.
Vi ska tillhandahålla prisvärda tjänster som är kända för ett högt kunskap s-
innehåll, hög kvalitet samt är lätta att förstå.

Under 2017 ligger fokus på att utveckla befint liga tjänster, arbeta fram ny
prissättning samt erbjuda förbrukningsstatistik och budgetunderlag till ku n-
derna. Vidare ska energitjänsterna vidareutvecklas så att kund och proces s-
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nytta skapas i hela kedjan, från att bli kund till att fortsätta att vara det . Detta
kommer i sin tur leda till stärkta affärer.

Den digitala kundportalen ”Mina Sidor” erbjuder bland annat förbrukning s-
statistik och budgetunderlag till kunderna. Under 2016 lanserade bolaget en
ny, responsiv, version av Mina Sidor. En av nyheterna är att inloggningsm e-
tod för privatpersoner numer sker med e - legitimation. Under 2017 kommer
tjänsten att vidareutvecklas, dels med ytterligare funktioner som ska fungera
som så kallade "premiumtjänster" utöver basfunktionerna, dels med st a-
tistik - och budgetf akturaunderlag till bolagets återvinningskunder. Prem i-
u m tjänsterna ska ge kunden ett mervärde och säljas som en energitjänst.

För att stärka affären ska bolaget:

ergitjänster i syfte att stärka
bolagets affäre r.

”Mina Sidor” för att erbjuda nya energitjänster.

Återvinning

På marknaden för avfallsbehandlingstjänster är bolaget en aktör i norra
Europa med fokus på kundbehov i mellersta Norrlan d. Bolaget behandlar
avfall från i huvudsak Jämtlands och Västernorrlands län. Genom återvi n-
ning minskar avfallsmängderna till deponi och därmed avfallshanteringens
miljöpåverkan.

Bolaget har cirka 25 avtalskunder som tillsammans står för cirka 80 procent
av avfallsbränslet. Utöver dessa har bolaget cirka 200 kunder som regelbu n-
det lämnar avfall mot prislista. Bolagets avtalskunder består till 50 procent
av kommuner i regionen.

Bolaget strävar efter att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för
åt eranvändning eller materialåtervinning. Vid Blåbergets avfallsanläggning
tar bolaget emot, sorterar och mellanlagrar avfall till energiåtervinning samt
deponerar restavfall.

Marknaden för avfallsbehandling är föränderlig. Sammansättningen av a v-
fallsbränsl en samt varifrån det kommer förändras över tiden. Vid samtliga
avtal ställs krav på avfallsbränslets innehåll och sammansättning.

Marknaden för brännbart avfall växer kraftigt i Sverige. Omsättningen på
marknaden kan räknas till så hög som omkring två mil jarder svenska kronor
per år. Sverige är bland de tre främsta länderna i världen på att minska d e-
poneringen av organiskt avfall, samtidigt som vi har en hög materialåtervi n-
ningsgrad och en världsledande hög energieffektivitet.

Inom EU deponeras cirka 150 miljoner ton brännbart avfall. De flesta länder
har inga eller svaga förutsättningar att energi återvinna sitt avfall jämfört
med Sverige. Den främsta orsaken är att fjärrvärme har en låg etablering s-
grad i många (väst - ) europeiska länder därför är också hö geffektiv avfall s-
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förbränning inte utbyggd i dessa länder i relation till det egna behovet av
avfallsbehandlingskapacitet. När brännbart avfall importeras till Sverige för
energiutvinning så ökar miljönyttan i den totala avfallshanteringen. De extra
transpo rter som importen ger upphov till kompenseras med stor marginal av
att energi som annars skulle gå till spillo i samhället, genom deponering, i
stället ersätter andra primära energiresurser samt att dioxin - och metanu t-
släppen från alternativ deponering ute blir.

Under 2017 fortsätter det påbörjade arbetet med att strukturera affären, vi l-
ket bland annat innebär justering av prismodell, kostnadsuppföljning samt
hantering av avtal, kunder och leveransplaner.

En stark konkurrensstrategi på dagens återvinningsmarknad är att bolaget
ska välja rätt kunder samt verka för direktavtal med kommuner. Bolaget ska
tillhandahålla den mest miljövänliga förbränningen i regionen samt säke r-
ställa en hög förbränningskapacitet och effektiva leveranser i samarbete m ed
kunden.

För att stärka affären ska bolaget:

– på lång och kort sikt.

ivt arbeta med omvärldsbevakning.

Kunder

För att få nöjdare kunder och stärka banden bygger bolaget relationer genom
kundvård. Målet är att skapa lojalitet och öka antalet lönsamma kundrela t-
ioner , en förutsättning för att behålla och etablera nya kundkont akter. Kun d-
ansvaret innebär att skapa och behålla långsiktiga affärsrelationer. Att
snabbt identifiera de energilösningar som passar kunderna bäst och måli n-
riktat driva affärerna till positiva vinn - vinn avslut.

För att öka möjligheten till merförsäljning samt stärka relationerna med våra
30 största och mest prioriterade kunder ska bolaget sträva efter att utföra
minst två kundbesök per år/kund i detta kundsegment.

Våra kunder består främst av fastighetsägare och företag samt kommuner
som har behov av el o ch värme eller energiåtervinning i regionen. Privatpe r-
soner som inte är fastighetsägare står för en mindre del av bolagets omsät t-
ning.

Bolagets strategi är att arbeta strategiskt och medvetet mot uppsatta mål,
bygga och vårda kundrelationer samt satsa på lönsamma affärer. Viktiga
framgångsfaktorer för att lyckas är fokus på kunden, god kvalitet och se r-
vice samt ett effektivt arbetssätt.

För att stärka befintliga affärer och för att få nöjdare kunder arbetar vi aktivt
och kontinuerligt med utveckling av ”Mi na Sidor” – kundens egna sidor på
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sundsvallenergi.se. Tjänsten syftar i första hand till att ge våra kunder mer 
detaljerad information om sin energianvändning. 

Medarbetare 

 

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att planera och organisera verksam-
heten med syfte att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetaren ska 
medverka till att förebygga olyckor och ohälsa samt följa bolagets rutiner.  

Genom att leva och vårda värdeorden ska bolaget skapa stolta, engagerade 
och delaktiga medarbetare. Med ett tydligt, utvecklande och hälsofrämjande 
arbetssätt samt genom gemensamma värderingar skapar bolaget arbetsglädje 
och en positiv syn som motiverar och attraherar både befintliga och potenti-
ella medarbetare. Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och ansvaret 
för Sundsvall Energis interna arbetsgivarvarumärke ligger hos samtliga 
medarbetare. Bolagets strävan internt är att ”alla kunder är min kund”.  

För att stärka bolagets kommunikation, såväl extern som intern, har ett om-
fattande kommunikationsarbete genomförts under 2016. Bland annat har 
bolaget framställt och beslutat om en kommunikationsstrategi för perioden 
2016-2019. Som bakgrund till strategin har resultatet av en intern minienkät 
legat till grund. Bolaget har i samband med arbetet kartlagt organisationens 
kommunikationsvägar samt identifierad god och bristfällig kommunikation. 
Som ett led i kommunikationsarbetet har ledare och specialister inom bola-
get dessutom, tillsammans med MittSverige Vatten, genomgått en utbild-
ning i kommunikativt ledarskap. 

Under 2017 kommer ”mål, kompetens och egen drivkraft” att ligga i fokus. 

Arbetet syftar till att samtliga medarbetare ska känna sig trygga i sina yrkes-
roller och veta att de har rätt kompetens för sin profession samt rätt förut-
sättningar att utvecklas. Medarbetarna ska känna en stolthet – som i sin tur 
leder till att det interna varumärket stärks. Arbetet ska även tydliggöra den 
”kod” som bolaget har, det vill säga gemensamma spelregler, värdeord, be-
fattningsbeskrivningar, kompetensmatriser, policys, riktlinjer etc. Bolaget 
fäster stor vikt vid att arbetet knyts ihop med medarbetarenkäten och det 
utfall som den visar.  

Avseende chefsbefattningar har bolaget fått en utjämning av fördelningen 
mellan män och kvinnor. Ägaren har för avsikt att ta fram en jämställdhets-
plan (likabehandlingsplan) för hela koncernen, vilken bolaget avvaktar rikt-
linjerna för.  

En detaljerad kompetensmatris som identifierar kompetensbehov samt even-
tuella gap kommer att färdigställas under 2017. Arbetet innefattar genom-
gång av samtliga avdelningar och enheter. Varje enskilds kompetensbehov 
definieras i utvecklingssamtalen med start under 2017.  
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För att säkra företagets successionsordning i syfte att låta medarbetare med
ledarskapstalanger utvecklas inom organisationen kommer bolaget att n o-
min era medarbetare till kommunens chefsförsörjningsprogram.

Lagstadgad lönekartläggning kommer att ske under slutet av 2016, kar t-
läggningen ska utreda om osakliga löneskillnader finns inom bolaget.

Som ett led i arbetet kring organisatorisk och social arbet smiljö (AFS
2015:4) har bolaget under 2016 omorganiserat driftorganisationen i syfte att
jämfördela enheterna storleksmässigt och skapa bättre förutsättningar att
utveckla och följa upp medarbetarna.

Inför 2017 omstruktureras arbetsplatsträffarna vid Sund svall Energi för att i
största möjliga mån målgruppsanpassas samt innehållsmässigt planeras ut i-
från aktuella verksamhetshändelser. Samtliga APT sker vid minst två til l-
fällen per år; en vår/en höst (exklusive bolagsmöten). Stående punkter är
miljö/arbetsmil jö, ekonomi och värdegrund.

Sedan 2014 hyr bolaget kontorslokaler vid Norra Järnvägsgatan av systerb o-
laget SKIFU. SKIFU planerar nu inför en ombyggnation av fastigheten.
Arbetsmiljön kommer att vara i fokus och lokalerna ska uppfylla modern
standard samt generella riktvärden.

Bolaget omfattas av fem policys; finans - , kommunikations - , hållbarhets - ,
sponsrings - och drogpolicy, dessa ses årligen över, beslutas av bolagets st y-
relse och kommuniceras därefter till medarbetarna.

För att förbättra/behålla bolagets nivå avseende medarbetarnas upplevelse
ska bolaget:

medarbetare.

g-
het och delaktighet.

r-
bättrad organisatori sk och social arbetsmiljö.

Antal 2016 - 12 - 3 1 2017 - 12 - 3 1 2020 - 12 - 31

T ill s vidareanställda :
Män
Kvinnor
Totalt
* Inkl. 4 st. personligt inrättade tjän s-
ter

75*
27
102

75*
26
101

73**
26
99
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Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

** Inkl. 2 personligt inrättade tjänster  

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
4 
 7  
11  

 
4 
6  
10  

 
4 
 3 
 7  

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
2 
1 
 3  

 
1  
 
1 

 
1  
 
1  

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Bolaget kommer att fokusera på tre huvudstrategier under kommande år; 
fortsatt ekonomisk konsolidering, ökad marknadsnärvaro och interna kost-
nadseffektiviseringar.  

Bolaget växer och utvecklas i takt med Sundsvall. Ambitionen är att vara 
förstahandsvalet vid samtliga nyetableringar. En eventuell investering av 
”Södra länken” möjliggör en utbyggnad söderut och ett eventuellt utökat 
samarbete med närliggande industrier för att tillvarata spillvärme.  

1 januari 2017 sänker bolaget fjärrvärmepriset. Prissänkningen är en mark-
nadsanpassning som är möjlig tack vare det framgångsrika effektiviserings-
arbete som bolaget under de senaste åren genomfört och ligger helt i linje 
med prisstrategin. Prissänkningen är en viktigt och tydlig signal till kunder-
na – att inflationen dessutom ökar ger kunderna dubbel effekt. Generellt sätt 
ser bolaget en positiv trend för fjärrvärme som värmealternativ.  

Bolaget ser en möjlighet till att i ett tidigt skede vara med kunden och er-
bjuda kundanpassade energitjänster. Kundernas energieffektiviseringar ger 
lägre returtemperatur på fjärrvärmenätet vilket påverkar bolagets energi-
kostnader positivt.  

Prognosen för framtida elpriser är stigande, vilket medför att kunderna bör 
vara mer medvetna och att bolaget i samband med detta har en ökad närvaro 
på marknaden.  

Förändring i regleringen av elmarknaden, Elhandlarcentrisk modell, kan 
komma att påverka elhandeln. Effekten av detta blir att det endast är elhand-
laren som har kontakt med kund, inte elnätsbolagen. 

 

Viktiga händelser 

Sundsvalls Stads Gasverk startades 1867 och är en tydlig milstolpe i ut-
vecklingen av en modern stad. I samband med detta kommer bolaget under 
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2017 att fira 150 år som energile verantör. För att upp märksamma ko m-
mande 150 - årsjubileum planeras två arrangemang, ett internt och ett externt.

I september sker det årliga revisionsstoppet av panna F5 på Korstaverket.
Revisionen syftar till att säkerställa lång drifttid och undvika oplanerade
driftstopp. För att säkerställa energileveranserna kommer byte av styrsyst e-
met att ske under revisionsstoppet, befintligt styrsystem är från 2007.

Samfakturering tillsammans med Sundsvall Elnät kommer preliminärt att
ske från och med oktober 2017. Detta påverkar både kund och kostnad pos i-
tivt och blir ett starkt säljargument.

Förprojektering av ”Södra länken” under 2017.

Hetvattenleveransen till Tunadal väntas öka i takt med SCA :s kapacitetsu t-
byggnad.

I bolagets miljötillstånd finns krav på återställning av deponin vid Blåbe r-
get. Utredningsarbete fortsätter under budgetperioden.

Prioriterade områden

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017 - 18, med plan för 2019 - 2020”

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvall s-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygg d-
en.

Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag
både i stad och på landsbygd.

Bolagets mål för prioriterat område 1

h Praktiska
gymnasiet

Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1
Målen följs upp vid T1, T2 samt v id årets slut.

Indikatorer för att mäta målen
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 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Samhall; Antal tim-
mar  

300 >300 >300  

Yrkeshögskolan och 
Praktiska gymnasiet; 
Antal personer  
 

3 3 3  

Mittuniversitetet; 
Antal exjobb  
 

2 2 2  

Inkludering; antal 
personer  
 

0 3 3  

Sommarvikariat; antal 
personer  
 

6 5 5  

 
Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Samarbete med Samhall  
 

Januari 2017  
 

December 2020  
 

Administration  
 

Samarbete med Yrkeshögskolan 
och Praktiska gymnasiet  
 

Januari 2017  
 

December 2020  
 

Administration / 
Produktion 
 

Samarbete med Mittuniversitetet  
 

Januari 2017  
 

December 2020  
 

Administration  
 

Genomföra projekt avseende inklu-
dering  
 

Januari 2017  
 

December 2020  
 

Administration  
 

Erbjuda sommarvikariat  
 

Januari 2017  
 

December 2020  
 

Administration  
 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
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Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 

Erbjuda studiebesök och berätta om bolagets verksamhet till skolor och all-
mänhet.  

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Antal studiebesök mäts löpande och följs upp månadsvis via bolagets 
interna månadsrapporter. 

 

 

 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal studiebesö-
kare  
 

400 >400 >400  
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Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola

Aktivitet

Planerad

start

Planerat
avslut

Ansvarig

Roll/enhet

Erbjuda studiebesök Januari 2017 December
2020

Administration /
Produktion

Goda livsvillkor, prioriterat område 3

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017 - 18, med plan för 2019 - 2020”

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en
äldreomsorg av hög kvalitet.

Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet
och relevanta kvalitetsindikatorer.
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.

Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvall s-
bor ska ha en aktiv fritid.

Önskat resultat 2018: De kommundelar m ed lägst aktivitet och delaktighet
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen
gällande aktiviteter och delaktighet.

Mål: Andelen unga som befinner sig i social t utanförskap och missbruk ska
minska.

Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga.
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.
Önskat resultat 2020 : Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En for t-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga.
Bolagets mål

et via Energichansen*
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* Energichansen är en sponsortävling på initiativ av Sundsvall Energi för
att främja lokal utveckling i Sundsvallsregionen med fokus på föreningslivet
inom idrott och kultur.

Mätning och uppföljning av bolagets mål

och avtalen signeras.

bolagets interna månadsrapporter.

Indikato rer för att mäta målen
Indikator Utfall

2016
Mål
2017

Mål (2018,
2020)

Jäm -
förelsetal

Antal sponsrade
föreningar

16 >16 >16

Antal oplanerade
driftavbrott

2 0 0

Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor

Aktivitet

Planerad

start

Planerat
avslut

Ansvarig

Roll/enhet

Genomföra sponsringskampanjen
Energichansen

Januari 2017 December
2020

Marknad

Säkerställa driftsäker fjärrvärmel e-
verans

Januari 2017 December
2020

Nät/ Pr o-
duktion

Bolagets övriga mål

Mätning och uppföljning av bolagets må l
Mäts löpande och följs upp månadsvis via bolagets interna månadsrapporter .

Indikatorer för att mäta målen
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 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Rörelsemariginal; 
Uppnått mål  
 

11 15 15  

Avkastning opera-
tivt kapital; Upp-
nått mål  
 

6 7 7  

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Avkastning på eget kapital skall 
långsiktigt uppgå till 20 % 

Uppnås men värt att notera att målet nås främst på grund av lågt eget kapital i 
bolaget.  

Hög leveranssäkerhet och ser-
vicenivå samt tillhandahålla 
miljöanpassade produkter och 
tjänster till konkurrenskraftiga 
priser. 

En ny prissättning av fjärrvärmen avseende villor kommer att tas i drift 2016 
vilket kommer att stödja energieffektiviseringar hos kund.  

Ny underhållsplan för näten från 2015 för att säkerställa fjärrvärmeleveranser-
na. 

Verka för ökad energieffektivi-
sering enligt kommunens kli-
matstrategi. 

Se ovan 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

70 

68 

 

75 

68 

  . 

 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 2,8 % 2,5 % 4,0 %   

  

REKO Sundsvall AB 

Bolagets uppgifter 
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Reko Sundsvall AB (nedan även kallat för Reko/bolaget) är ett kommunalt 
bolag som ägs till 100 % av Stadsbacken AB.  

Ägarnas syfte är att genom bolaget driva och utveckla den kommunala  
renhållningsskyldigheten1 så att den tillgodoser brukarnas behov av  
avfallstjänster samt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  
Det miljörättsliga ansvaret för att exempelvis hushållsavfallet återvinns  
eller bortforslas är kommunens. Bolaget ansvarar därmed inte för  
angelägenheter som innefattar myndighetsutövning.  

Reko:s uppdrag regleras i bolagsordningen, där det tydligt framgår att det 
endast är kommunfullmäktige som kan fastställa renhållningsordningen och 
fastställa avfallstaxan i sin helhet. 

Vården, det vill säga den praktiska hanteringen, av den kommunala  
renhållningsskyldigheten som lämnats över till Reko utförs av intresse-
bolaget MittSverige Vatten AB på uppdrag av Reko. 

MittSverige Vatten AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners 
gemensamma bolag för VA- och avfallssamverkan över kommungränserna.  
MittSverige Vatten AB ägs av Sundsvall Vatten (76 %), Reko Sundsvall AB 
(4 %), Timrå Vatten AB (18 %) och Nordanstig Vatten AB (2 %). 
 

Investeringsredovisning 

För 2017 finns planerade investeringar för totalt 1,7 mnkr. Investeringarna 
avser investering i kärl för främst fritidshus. Investeringarna ökar till 11,0 
mnkr 2018 och 60,8 mnkr 2019 avseende främst återvinningscentral Johan-
nedal (2018) samt avfallssortering (2019).  

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras till 3,4 mnkr för 
2017. I planen 2018-2020 beräknas sammantaget ett underskott på 7,3 mnkr, 
vilket kommer att täckas av tidigare års upparbetade medel. 

I budgeten för 2017 är taxan oförändrad. Intäkterna beräknas minska under 
2017 med 1,0 mnkr jämfört med nuvarande prognos för 2016, vilket beror 
på att bolaget räknar med att fler kunder väljer att gå över till sortering av 
matavfall samt att trenden är att antalet tömningar per kund minskar.  
Även under resterande del av planperioden 2018-2020 planeras taxan  
vara oförändrad. 

                                                 
1 Det formella ansvaret för hanteringen av en kommuns hushållsavfall är i enlighet med 
Miljöbalkens 15:e kapitel en skyldighet som åvilar just kommunen och som således inte 
kan delegeras till en från kommunen fristående organisatorisk enhet. 
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Det sker ingen priskompensation för varor och tjänster under 2017 och 
driftkostnaderna beräknas sjunka med 0,5 mnkr jämfört med nuvarande 
prognos för 2016, utifrån att antalet tömningar per kund minskar. 
 
För resterande del av planperioden 2018-2020 beräknas ingen pris-
kompensation för varor och tjänster, dock kommer sorteringen av fler  
avfallfraktoner påverka driftskostnaderna. Det innebär att driftskostnaderna 
beräknas öka med 2,0 mnkr för 2018 och 1,0 mnkr per år under perioden 
2019-2020. 

Köpta tjänster MSVA beräknas minska med 8,8 % under 2017, jämfört  
med nuvarande prognos för 2016. Orsaken är en minskning i schablon-
fördelningskostnaden för Reko, vilket beror på de satsningar som krävs 
inom Sundsvalls kommuns vattenförsörjning och som i högre grad ska  
bäras av Sundsvall Vatten AB och inte av Reko, Timrå Vatten AB eller 
Nordanstig Vatten AB. Under resterande del av planperioden 2018-2020 
beräknas köpta tjänster MSVA öka med 2,0 % per år. 

Avskrivningarna beräknas att minska med 0,2 mnkr under 2017. Under  
resterande del av planperioden ökar avskrivningarna med 0,3 mnkr för 
2018, 1,3 mnkr för 2019 och 2,0 mnkr för 2020. Orsaken är det ökade  
investeringsbehovet i bolaget för återvinningscentralen i Johannedal  
och sorteringssystem för fler avfallsfraktioner. 

Räntekostnaderna beräknas minska med 0,4 mnkr under 2017. Det beror på 
att under 2016 har bolaget en engångsräntekostnad för lösen av lån i förtid. 
Räntekostnaderna bedömas därefter öka under 2018 med 0,1 mnkr, 
0,7 mnkr för 2019 respektive 0,5 mnkr för 2020, utifrån det ökade behovet 
av lån för de investeringar som planeras under perioden. 

 
Verksamhet 

Marknad 

Eftersom bolaget bedriver en monopolverksamhet finns ingen egentlig 
marknadsrisk. En eventuellt förändrad lagstiftning gällande insamlingsan-
svaret av förpackningar och tidningar innebär både en risk och en  
möjlighet för bolaget. 

Kunder 

Under 2016 har servicen utökats vid Kretsloppsparkens återvinningscentral, 
samtidigt som möjligheterna till utökat återbruk sker på övriga återvinnings-
centraler. Bolaget arbetar även med kontinuerlig utveckling av samarbetet 
med de entreprenörer som utför sophämtning och slamtömning. 

Sen den 1 januari 2016 finns en sammanhållen kundservice för  
vatten/avlopp och avfall inom MSVA-gruppen. Ett program för kunskaps-
överföring mellan de två personalgrupperna genomförs nu och målet är att 
alla ska kunna svara på frågor om båda affärsområdena.  
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En utredning om samfakturering för vatten/avlopp och avfall har  
genomförts och styrelsen har beslutat om att införa en gemensam faktura 
från och med 1 januari 2017. Det kommer att innebära enklare hantering vid 
kontakter med våra kunder. 

Medarbetare 

Inga anställda finns i Reko. Vården av den kommunala renhållnings-
skyldigheten som lämnats över till Reko utförs av intressebolaget  
MittSverige Vatten AB, som är Sundsvall, Timrå och Nordanstig  
kommuners gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan över 
kommungränserna. 

För att förbättra och behålla nivån avseende medarbetarnas engagemang  
har bolaget valt att satsa på ett långsiktigt förändringsarbete, företagslyftet, 
utifrån grundvärderingarna mod, öppenhet och helhetssyn. Syftet med  
företagslyftet är att företagets strategiska mål ska uppfyllas och att företags-
kulturen ska präglas av mod, öppenhet och helhetssyn. 

MSVA-gruppens servicemål och metodik ska inspirera medarbetarna, hjälpa 
till i anpassning av arbetssätt och effektivisera arbetsflöden. En kvalitets-
driven arbetsgång (standard) ska bidra till att arbetsbelastningen utjämnas 
och att våra flaskhalsar minimeras. Ambitionen är att arbetet med standards 
och ständiga förbättringar sker kontinuerligt. 

Under 2017 - 2018 kommer företagslyftet att arbeta med att upprätta en  
gemensam standard för våra arbetsplatser, ”Säker och Stabil”.  
Målsättningen är att alla bolagets arbetsplatser under perioden fram till  
2018 kan interncertifieras enligt vår gemensamma standard. 

Jämställdhet är en annan viktig grund för bolaget för att uppnå målet fram-
gångsrika medarbetare, och ingen kränkande särbehandling accepteras.  
Under 2017 kommer bolaget göra en översyn av nuvarande policy och 
handlingsplan, och i samband med det även genomföra en enkätunder-
sökning. 

Under ett flertal år har bolaget arbetat med förbyggande friskvård, vilket har  
fallit väl ut. Årliga konditionstester med hälsotester genomförs som ett led  
i det förbyggande arbetet för att minimera sjukfrånvaron. 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Enligt mål i avfallsplanen ska mängden förpackningar och tidningar i  
hushållsavfallet minska och bolaget utreder hur insamlingssystemet för  
sophämtningen bäst ska vara utformat för att underlätta för kunderna.  

Optisk sortering av avfallet hemma i hushållet är en möjlighet som används 
i andra kommuner i Sverige. Kortfattat innebär det att varje hushåll sorterar 
sitt avfall i olikfärgade påsar vilka senare sorterar ut i en central anläggning. 



MRP 2017-2020 
Stadsbackenkoncernen 

  

 

82 (130) 
 
 

Ett ytterligare alternativ som används av andra kommuner är större sopkärl 
för hushållen, med möjlighet till flera fack för sortering av olika typer av 
avfallsfraktioner. 

Lätt att göra rätt hemma är den väg som fungerar bäst när det gäller avfalls-
hantering. På kort sikt innebär det en stor investering oavsett metod, men på 
lång sikt innebär det att alla uppsatta miljömål som finns i avfallsplanen 
uppnås. 

 

Viktiga händelser 

Beslutet att Reko från 1 januari 2016 ingår i MSVA-gruppen ger  
samverkansvinster samtidigt som det ger en möjlighet till att utveckla  
avfallsverksamheten till en regional avfallsverksamhet.  

Bolaget har redan idag ett starkt samarbete med andra kommuner/bolag  
i Västernorrland vad gäller upphandlingar och informationsutbyte.  
Förutsättningarna är stora att samarbetet kan utvecklas ytterligare för  
att nå en regional och mer rationell avfallshantering. 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
För att driva och utveckla VA- och avfallsverksamheten är bolaget beroende 
av att den lokala marknaden kan erbjuda bolaget efterfrågade och upphand-
lade tjänster. Bolagets mål är att flera små och lokala företag ska utveckla 
den kompetens som efterfrågas vid kommande upphandlingar. 

I bolagets kommunikationsarbete ska särskild vikt läggas vid att informera 
om värdet av våra kretsloppstjänster. Under planperioden prioriteras bolaget 
yttre verksamhetsområden för att uppnå större lokal förankring, förståelse 
och engagemang. Målet är att genomföra minst 2 aktiviteter i bolagets yt-
tersta verksamhetsområden. 

Möjliggöra praktikplatser för YH-utbildningar, vilket kommer bidra till  
ett ökat intresse för att arbeta inom VA- och avfallsbranschen. Det i sin tur 
bidrar till att bolaget kommer ha större möjlighet att rekrytera lokalt i fram-
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tiden.  
 
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
För att följa upp målet kommer en datainsamling göras för omsättningen  
per teknikområde och kommun i MSVA-gruppen, för att mäta andel lokalt 
köpta tjänster per teknikområde. Även antal genomförda informations-
aktiviteter i ytterområden kommer att mätas, samt antalet genomförda  
praktikplatser för YH-utbildningar. 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jämförelsetal 

Kronor omsättning per 
teknikområde och 
kommun i MSVA-
gruppen 

Mätvärde 
ej klart 

Mätvärde 
ej klart 

Mätvärde 
ej klart 

Målet med data-
insamlingen är 
att bolaget ska 
mäta andel lokalt 
köpta tjänster 
per teknikom-
råde 

Antal genomförda 
informationsaktiviteter 
i ytterområden 

0 2 2  

Antal pratikplatser 
YH-utbildning 

10 9 9 2015:  
6 st 

Andel  
kvinnor/män för  
ovanstående praktik-
platser 

40 % 
kvinnor 

60 %  
män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

2015: 

50 % kvinnor 

50 % män 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Ta fram underlag för att mäta 
köpta tjänster lokalt. 

2017-01 2017-12 Upphandling 
MSVA 

Ta fram verktyg och mallar för 
mindre företag dels för att öka 
förmågan att lämna anbud vid 
upphandling och dels för att 
leva upp till allt högre krav 
inom områden som kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö.  

2017-01 2017-12 Upphandling + 
KMA-
samordning 
MSVA 
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Erbjuda möjlighet till YH-
praktikplatser 

Pågår Löpande Avdelningschefer 
i samarbete med 
personalansvarig 

 

En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
 

Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 

Bolagets mål 
Sedan länge stödjer MittSverige Vatten AB sina tre kommuner med ett  
relativt omfattande skolinformationsarbete. Skolinformationsarbetet är  
prioriterat och är tydligt beslutat i bolagets kommungemensamma styrelses 
strategiarbete.  

Skolinformationen är en fundamental del i att kommunicera om människans 
roll i kretsloppet, barn är ofta bra budbärare om hur beteenden ska vara och 
det är viktigt att börja tidigt. Arbetet ska även bidra till ett ökat intresse för 
att arbeta inom VA- och avfallsbranschen. 
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Mätning och uppföljning av nämndens mål 
För att följa upp målet mäts antalet genomförda aktiviteter studie-
besök hos bolaget och antal som tagit del av den interaktiva studie-
besöksmöjligheten via webben, samt antalet praktikplatser och  
sommarjobb till grund- och gymnasieskolan. 

 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Öppethus 
”Teknik” 

0 1 1  

Sommarjobb 
riktat mot 
teknikcollege 

0 2 2  

Antal studie-
besök hos 
bolaget 

0 70 100 2015: 
30 

Antal praktik-
platser till 
grund- och 
gymnasieskola 

1 2 2 2015: 
1 

Andel  
kvinnor/män 
för ovanstå-
ende praktik-
platser 

 

0 %  
kvinnor 

100 % 
män 

50 % 
kvinnor 

50 % män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

2015: 
0 %  
kvinnor 

100 %  
män 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Tydliggöra innehållet i erbjudna  
praktikplatser 

2017-01 2017-05 Personalansvarig 

Ta fram upplägg och möjlighet 
till interaktiv studiebesöks-
möjlighet via webben 

2017-01 2017-05 Kommunikation 
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Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en 
äldreomsorg av hög kvalitet.  
 
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet 
och relevanta kvalitetsindikatorer.  
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer 
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.  
 
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvalls-
bor ska ha en aktiv fritid.  
 
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet 
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.  
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen 
gällande aktiviteter och delaktighet.  
 
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska 
minska.  
 
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. 
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med 
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.  
 

Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen 
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fort-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga. 
 

Bolagets mål 
Att under planperioden utreda vilka möjligheter bolaget har att bidra till 
kommunens uppsatta mål inom följande områden: 
- Integrationsarbete och kompetensförsörjning 
- Ökad delaktighet exempelvis via visualiserade tjänster och konkreta  
   informationsinsatser  
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Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Genomföra en utredning vilka möjligheter bolaget har att bidra till 
kommunens mål. 

 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Framdrift i 
utredningen 

---------- Påbörjad Avslutad -------------- 

 
 

Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Genomföra en utredning vilka 
möjligheter bolaget har att 
bidra till målen under det  
prioriterade område Goda livs-
villkor 

2017-09 2018-12 Ledningsgruppen 

 

Bolagets övriga mål 

Under våren 2016 har styrelsen tagit fram affärsidé, mission, vision och 
strategiska mål, utifrån det utökade affärsområdet Avfall. 

Affärsidé 
Vi ska med affärsmässig samhällsnytta i samverkan driva och utveckla håll-
bara vatten- och avfallstjänster med medborgaren i fokus 

Mission 
För ett hållbart samhälle 

Vision 
Vi är miljöföretaget som är ledande inom kretsloppstjänster 

Strategiska mål 
- Framgångsrika medarbetare 
- Verksamhet och ekonomi i långsiktigt hållbar balans 
- Effektivt arbetssätt 
- Rätt leverans 
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Indikatorer för att mäta målet Framgångsrika medarbetare 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

HME- 
Hållbart Medarbetar-
Engagemang,  

min 75 % och ökande 
trend 

76 Min 76 Min 76 2015: 72 

 

Indikatorer för att mäta målet 
Verksamhet och ekonomi i långsiktigt hållbar balans 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-förelsetal 

HBI t ex driftstörning-
ar VA ska vara i 
minskande trend. 

Ej  
aktuell 

Ej  
aktuell 

Ej  
aktuell 

 

Avfallsplan Mängden 
hushållsavfall ska 
minska.  

 
Mäts på 
helår 

 

0 % 

 

0 % 

Oförändrad eller 
minskad nivå  
jämfört med 2012 

2012: 
19 365 ton 

Likviditet >= 100 % 322 % 317 % 195 % 
till 
113 % 

Anläggningsvärde 
i förhållande till 
låneskuld 

Andel fossilfritt driv-
medel av körda mil - 
Öka! 

2,6 % 45 % 60 %  

 

Indikatorer för att mäta målet Effektivt arbetssätt 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Minst 1 kommun 
beslutar om att  
organisera avfalls-
frågorna över 
MSVA-plattformen 

1 1 1 -------- 
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Indikatorer för att mäta målet Rätt leverans 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Nöjdkund index 
VA+Avfall topp-
klass 

83 90 90 Aktuellt 
först från 
2016 

Minska mängden 
driftstörningar pga 
fett i avloppet 

Ej  
aktuell 

Ej  
aktuell 

Ej  
aktuell 

 

 

Bolaget väntar på ägardirektiv efter att ha Stadsbacken har övertagit ägandet 
från Sundsvall Energi AB. Koncernstaben bereder ärendet. 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

81 

66 

 

77 

78 

 

72 

74 

 

76 

72 

 Utfallet för 2015 avsåg Reko 
medan 2016 avser hela MSVA. 

En enkät har genomförts under 
mars 2016 med en svarsfrekvens 
på 88,3 % 

Enkätresultatet visare en  
positiv trend jämfört med 
MSVA:s utfall för 2015. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 0,5 % 2,2 % 2,7 %  Utfallet för 2015 avsåg Reko 
medan 2016 avser hela MSVA. 

Nöjda-kunder-index - - 77  Enbart Avfall 

 

Korsta Oljelager AB 

Bolagets uppgift 

Bolagets verksamhet består av förvaltning av oljelagringsanläggning samt 
lagring av oljeprodukter. 

Kostnaden för att avveckla bergrummen på ett godtagbart miljösätt bedöms 
ligga i intervallet 15-20 mnkr. Bolaget har budgeterat med årliga avsättning-
ar på 4 mnkr under 2017-2019. 
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Investeringsredovisning 

Några investeringar är inte budgeterade. 

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är budgeterat till 3,8 mnkr för 
2017. För 2017 har bolaget till stor del av året hyresintäkter säkrade vilket 
leder till att ägarna inte behöver skjuta till medel. Från 2018 har bolaget för 
närvarande inte några hyresgäster vilket innebär att ägarna budgeterat för 
hyreskostnaderna. 

Bolagets enda inkomskälla är hyresintäkter avseende uthyrning av olje-
bergrum och behovet av att lagra in olja är svårt att förutse. Världsmark-
nadspriset är fortfarande lågt trots den senaste tidens prisuppgång. Men en 
tro på uppgång innebär att det finns potential till fortsatt uthyrning. 

 
Medarbetare 

Bolaget har ingen egen anställd personal. Bolaget administreras av 
Sundsvall Energi AB. 

 

Sundsvall Elnät AB 

Bolagets uppgifter 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan verksamhet 
som behövs för att överföra elektrisk ström på det elektriska nätet och för att 
överföra information på bredbandsnätet, såsom projektering, byggande, 
ägande och underhåll av ledningar och utrustning samt därmed förenlig 
verksamhet. 

Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta främja ut-
vecklingen av infrastrukturen i Sundsvall med avseende på nätanlägg-
ningar. 

Sundsvall Elnät ska: 

 Inom Sundsvalls kommun - i tätorten såväl som på landsbygden -
äga, driva och utveckla nätverksamhet för överföring av el samt 
fiberoptiskt kommunikationsnät samt vara en aktiv huvudman 
inom dessa områden. 

 Tillhandahålla, långsiktigt underhålla och investera inom ovan 
nämnda områden för befintlig och blivande bebyggelse inom verk-
samhetsområdet.  
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 Skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stads-
nätet, för boende och verksamma i hela kommunen att nyttja 
stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via 
stadsnätet. Detta skall ske på konkurrensneutrala och icke diskri-
minerande villkor.   

 Bedriva verksamheter där det krävs en hög tillgänglighet för kun-
den. 

 Verka för hög leveranssäkerhet och servicenivå och tillhandahålla 
produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser.  

 Verka för ökad energieffektivisering i enlighet med kommunens 
klimatstrategi.  

 Arbeta för att antalet stadsnätsanslutna fastigheter ska öka årligen. 
 Utveckla och stödja interkommunal samverkan. 
 

Sundsvall Elnät AB fullgör sina uppdrag inom bredbandsområdet via 
ServaNet AB, som bolaget äger till 66 %.  

 

Investeringsredovisning  

Budgeterade investeringar för 2017 ligger på mycket höga 100 mnkr (för 
2018 och 2019 på 85 respektive 65 mnkr/år). Detta innebär en väsentlig 
ökning av investeringstakten och föranleds på fibersidan av målsättningen 
att ge fler kunder tillgång till fiberanslutning samt de bidrag för ortssam-
manbindande nät som ServaNet och dess delägare sökt ta del av. På elnäts-
sidan väntar också en ökad investeringstakt dels på grund av förändringar i 
stadsplaneringen dels till följd av förväntat nya krav på elmätare som trolig-
vis kommer att vara investeringsdrivande från 2018 och framåt. Efterfrågan 
på investeringar på fibersidan är mycket stor men här kan flaskhalsar uppstå 
i flera led vilket kan inverka dämpande på vilka investeringar som faktiskt 
blir av. 

 

Ekonomisk analys  

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras för 2017 till 34,2 
mnkr, något lägre än prognosen för 2016 (36,3 mnkr). 

Variationen i bolagets omsättning och kostnadsmassa under perioden beror 
till allra största delen på utbyggnadstakten på bredbandssidan. Behov av nya 
lån under perioden uppgår till netto 65 mnkr (med amortering på 10 mnkr 
under det sista planåret). I planering ingår en höjning av elnätstaxan med 
cirka 3 % under 2017 och 2 % årligen under resten av planperioden på 
grund av underliggande kostnadsökningar. 

 
Verksamhet 
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Marknad 

Inga förändringar. Angående händelser på det regulatoriska området, se 
Viktiga händelser. 

Kunder 

Bolaget bedriver monopolverksamhet i koncessionsområdet avseende elnät. 
När det gäller entreprenadverksamheten är ServaNets olika delägare samt 
ServaNet kunder. 

Medarbetare 

Under 2016 arbetar vi med att trimma in den nya organisationen som vi star-
tade 2015. Under 2017 kommer vi att göra de slutgiltiga justeringarna för att 
landa i den nya organisationen fullt ut. För att arbeta med arbetsmiljö och 
kommunikativt ledarskap uppdaterar vi våra utvecklingssamtal för att få ett 
större engagemang. Vid alla rekryteringar så ser vi till mångfaldsperspekti-
vet. Genom att se till mångfald får vi jämställdheten i fokus. Vidare fortsät-
ter bolaget att arbeta konsekvent med friskvård och hälsa. Vi arbetar med 
förebyggande åtgärder för ha så stor del som möjligt av personalen i ”frisk-
grupp”. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
45 
23 
68 

 
45 
24 
68 

 
42 
22 
64 

Visstidsanställda: - - - 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
9 
3 
12 

 
9 
3 
12 

 
9 
3 
12 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Tillväxtmöjligheten i vår elnätsverksamhet styrs till största delen av sam-
hällsutvecklingen i Sundsvall. Under 2016 har en stor våg av nybyggnation 
skett i Sundsvall. Framför allt på Norra och Södra kajen. Utbyggnaden och 
etableringen verkar fortsätta kommande år. Så länge ökning av bostadsbyg-
gandet pågår leder det till en volymökning för nättjänsterna. Uteblir denna 
utveckling uteblir också expansionen och tillväxten i elnätet.  

I och med att bolagets intäktsnivå är reglerad av Energimarknadsinspektion-
en så kommer förändringar i regelverk att påverka intäkts- och investerings-
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utvecklingen. Vi bedömer dock att sådana förändringar inte radikalt kom-
mer att påverka vår verksamhet. 

En ökad samverkan inom regionen pågår inom elnätsverksamheten. Denna 
samverkan skall vidareutvecklas så att stordriftsfördelar kan skapas, spets-
kompetens kan behållas och utvecklas samt kundnyttan ökas. För att uppnå 
skalfördelar inom elnätsverksamheten arbetar vi i Elinorr-förbundet till-
sammans med lokala elnätsbolag i södra och mellersta Norrland samt Da-
larna. Syftet är att bedriva operativ samverkan och därigenom kunna pressa 
våra kostnader. 

 

Viktiga händelser 

Beslutet om nordiskslutkundsmarknad har skjutits framåt, men kommer 
förmodligen att genomföras under denna period. Tanken är att elförsälj-
ningsbolagen ska vara de som har kundkontakt och inte nätbolagen. 

 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
Erbjuda sommarvikarier anställning under sommarperiod. 

 
Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.  

 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal manmå-
nader sommar-
vikarier 

3 

33 % kvinnor  

66 % män 

6 

50 % kvinnor 

 50 % 
män 

6 

50 % kvinnor  

50 % män 

3 

33 % kvinnor  

66 % män 
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Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Förberedelser för vikarier April Maj HR 

Genomförande av arbete Juni Augusti HR 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
 
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
 
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
 
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 
Bolaget ska erbjuda studenter i regionen möjligheter till praktik och hand-
ledning i examensarbeten. 
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Mätning och uppföljning av nämndens mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut. Mätetalet är antal praktikan-
ter och examensarbetare. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal praktikanter 1 2 2  

Antal examens-
arbeten 

2 2 2 2 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Kontakter med bransch-
organisationer och utbil-
dare. 

Jan Dec Bosse Andreasson + 
Verksamhetsansvariga. 

 

Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en 
äldreomsorg av hög kvalitet.  
 
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet 
och relevanta kvalitetsindikatorer.  
 
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer 
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.  
 
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvalls-
bor ska ha en aktiv fritid.  
 
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet 
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.  
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Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen 
gällande aktiviteter och delaktighet.  
 
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska 
minska.  
 
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. 
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med 
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.  
 
Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen 
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fort-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga. 
 
Bolagets mål 
För att skapa förutsättningar för landsbygden att utvecklas och bidra till 
kommunens utveckling kommer bolaget att (i samarbete med delägda dot-
terbolaget ServaNet AB) vara mycket aktiva i utbyggnaden av fiberförbin-
delser till landsbygd. Bolaget kommer att utnyttja och samordna de möjlig-
heter till bidragsfinansiering som finns tillgängliga för dessa utbyggnader-
under kommande år. Detta för att så väl på landsbygd som i tätort erbjuda 
trygghetstjänster. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.  

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Antal anslutna 
fastigheter 

1 000 2 000 2 000  

 
Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Sälja anslutningar  Jan Dec ServaNet 

Bygg fibernät Jan Dec ServaNet 

Ansluta kunder Jan Dec ServaNet 

 

Bolagets övriga mål 
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Styrelsens mål på 5 års sikt 

Energitjänster: Inom ramen för gällande regelverk ska bolaget erbjuda 
energitjänster som syftar till effektivare energianvändning.  

Önskat resultat 2020: Bolaget bidrar till minskad CO2-belastning genom 
att erbjuda energitjänster på affärsmässig grund. 

Bolagets mål 
Utforma och erbjuda energitjänster. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål  
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.  

Hållbarhet: Bolaget ska stötta kommunens ambition att stärka de positiva 
sambanden som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling, 
där en hållbar utveckling är en viktig konkurrensfaktor för Sundsvalls fort-
satta ekonomiska utveckling.  

Önskat resultat 2020: Bolaget har utvecklat: 

- Humankapital - människors utbildning, färdigheter, talanger, kompetenser 
och hälsa, 

- Ekologiskt kapital - naturresurser och ekosystemstjänster inom biosfär och 
ekosystem, 

- Socialt kapital - tillit och värdeskapande relationer mellan människor i 
grupper eller nätverk av olika slag och 

- Ekonomiskt kapital - värdeökningen av produktionen. 

Bolagets mål 
Utarbeta aktiviteter inom respektive område. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål  
Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.  

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 2016 Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Utforma och 
erbjuda ener-
gitjänster. 

Laddinfrastruktur 
har tillhandahållits 

En ener-
gitjänst har 
lanserats 

En ener-
gitjänst 
lanseras 
per år 

 

Utarbeta akti-
viteter inom 
respektive 
område 

Bolaget har arbetat 
med kommunfull-
mäktiges mål från 
”MRP 2017-18, med 
plan för 2019-2020” 

Aktiviteter 
inom varje 
område har 
genomförts 

Aktiviteter 
inom varje 
område har 
årligen 
genomförts 

 

 

Ägardirektiv 
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Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direkti-
ven 

Verka för ökad energieffektivi-
sering i enlighet med kommu-
nens klimatstrategi. 

Under 2014 och 2015 har bolaget byggt ut en laddinfrastruktur som 
placerar Sundsvalls kommun i toppen vad gäller tillgång till olika 
typer av laddning av elfordon. Under planperioden skall bolaget 
utveckla och sannolikt komplettera denna infrastruktur samt hantera 
drift och underhåll. 

Utveckla och stödja interkom-
munal samverkan 

Bolagets dotterföretag, ServaNet är ett gott exempel på interkommu-
nal samverkan. Vidare fortsätter bolaget att vara drivande i Elinorr-
samarbetet. Elinorr Ek för består av 19 st lokala elnätsföretag i södra 
och mellersta Norrland samt Dalarna som samverkar i en rad opera-
tiva branschfrågor. 

Avkastningen på eget kapital 
ska långsiktigt uppgå till 14 % 

Avkastningen på eget kapital ligger är budgeterad till 14 – 18 % 
under planperioden. 

 

 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

84 

68 

 

78 

79 

-  

 

 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 2,6 % 4,4 % 3,0 %  Förbättrat utfall jmf T1 som san-
nolikt förbättras ytterligare under 
tertial tre. 

 

ServaNet AB 

Bolagets uppgifter 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernät an-
svara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i 
öppna, konkurrenskraftiga stadsnät.  
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Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svart-
fibernäten, skapa ökade förutsättningar för stadsnätens verksamhet och till-
handahålla en öppen, robust och framtidssäker ICT-infrastruktur (Informat-
ion and Communication Technology) tillgänglig för alla. 

Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv. 

 

Investeringsredovisning 

Bolagets investeringar har budgeterats till 7,4 mnkr under 2017 och därefter 
till 6,0 mnkr/år under MRP-perioden. Investeringarna avser främst aktiv 
utrustning i noder i och med expansionen men även reinvesteringar i befint-
ligt nät för kylutrustning samt reservkraft till noder. 

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras uppgå till 19,6 
mnkr för 2017 för att därefter sjunka till 7,0 mnkr för 2018. 

Bolaget står inför några år av expansion. Bland annat som en följd av det 
vidgade delägarskapet i ServaNet med relativt obearbetade marknader i de 
jämtländska kommunera och en fortsatt stor efterfrågan i Härnösand, 
Sundsvall, Timrå och Ånge. Till denna ökade efterfrågan kan läggas den 
svenska regeringens målsättning i sin bredbandsstrategi som säger att minst 
90 % av alla hushåll och företag i Sverige skall ha tillgång till bredband med 
minst 100 Mbit/s år 2020. 

Till följd av mycket höga anslutningsintäkter från villakunder under fram-
förallt 2017, visar planperioden på några år av mycket starka resultat. I slu-
tet av planeringsperioden bedömer vi att intäkterna från nya anslutningar 
klingar av, samtidigt som kundbasen då har växt till en långsiktigt uthållig 
nivå. 

En förklaring till såväl den branta intäkts- som kostnadsutvecklingen är de 
projekt avseende ortssammanbindande sträckor som ServaNet står som 
samordnande stödmottagare för. Detta innebär att stora projekt arbetas upp i 
ServaNet och vidarefaktureras till den slutlige nätägaren (någon av delägar-
na i ServaNet). För motsvarande utgifter söker ServaNet bidrag och då bi-
drag erhålls förs de vidare till nätägaren.  

 

Verksamhet 

Marknad 

Marknadsförutsättningarna bedöms som mycket goda under planeringspe-
rioden med allt större antal kundförfrågningar. Något som framförallt kan 
påverka efterfrågan i de mer glest bebyggda delarna av verksamhetsområdet 
är vilka bidrag som kommer att finnas tillgängliga under planeringsperioden 
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samt hur ServaNets ägarkommuner ställer sig till den nationella målsätt-
ningen i bredbandsstrategin. 

Kunder 

Bolaget kommer att sträva efter att bli ett känt namn i våra nya kommuner 
och arbetar med att göra vår största konkurrensfördel synlig och kännbar 
hos målgrupperna – nämligen att vi är ”det lokala fibernätet”. Detta trots att 

vi växer geografiskt. 

Medarbetare 

Under 2016 arbetar vi med att trimma in den nya organisationen som vi star-
tade 2015. Under 2017 kommer vi att göra de slutgiltiga justeringarna för att 
landa i den nya organisationen fullt ut. För att arbeta med arbetsmiljö och 
kommunikativt ledarskap uppdaterar vi våra utvecklingssamtal för att få ett 
större engagemang. Vid alla rekryteringar så ser vi till mångfald. Genom att 
se till mångfald får vi jämställdheten i fokus. Vidare fortsätter bolaget att 
arbeta konsekvent med friskvård och hälsa. Vi arbetar med förebyggande 
åtgärder för ha personalen i friskgrupp. 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
27 
7 
34 

 
 
 

43 

 
 
 

38 

Visstidsanställda: - - - 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
7 
1 
8 

 
6 
2 
8 

 
4 
1 
5 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Trenden mot en ökad IT-användning i allt fler sammanhang har nu pågått i 
mer än 30 år och allt tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Vi 
kan därför förvänta oss att efterfrågan på kommunikationstjänster kommer 
att öka.  

Bolaget har en jämn fördelning mellan företags- och privatkunder och bland 
företagskunderna finns ingen enskilt dominerande aktör, det gör bolaget 
mindre känsligt för svängningar i marknaden. 

Bolaget har en god likviditet trots en växande stock av avbetalningsford-
ringar på våra privatkunder. Dessa utgör en risk men erfarenheterna från de 
senaste tre till fyra åren är att denna kundkategori har mycket låg nivå på 
kreditförlusterna.  
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Viktiga händelser 

Marknaden kännetecknas för närvarande av ett högt förändringstryck. Svårt 
dock att separera någon enskild händelse som särskilt viktig. 

 

Prioriterade områden 

ServaNet är ett delägt av Sundsvalls kommun och omfattas som sådant inte 
av de prioriterade områdena.  

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

74 

67 

 

75 

67 

   

Sjukfrånvaro (3,5 %) 3,4 % 2,3 % 3,8 %   

Nöjda-kunder-index     En kundundersökning har genom-
förts under hösten hos kunder 
som har anslutit sin villa under 
året. Den mest anmärkningsvärda 
siffran är att 95%, av kunderna 
som skulle rekommendera Ser-
vaNet till andra som vill fiberan-
sluta sig. 

  

Ägardirektiv 

Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv ska utvecklas av Sundsvall Elnät i 
samråd med ägarna enlighet styrelsebeslut från Stadsbacken vid möte 22 
april 2015. 

 

Sundsvall Logistikpark AB 

Bolagets uppgifter 

I bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska:  
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• förbättra infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom lokalisering av kom-
biterminal med omkringliggande infrastruktur.  

• verka för att de olika intressenterna kring kombiterminal och container-
hamn samordnar sina investeringar i området.  

• verka för att andra intressenter än Sundsvalls kommun äger och engagerar 
sig i bolagets verksamhet både på kort och på lång sikt.  

• agera affärsmässigt  

• driva verksamheten med tydlig miljöprofil  

 

Bolagsordningens § 3, Verksamhetsföremål, lyder:  

”Oaktat att bolagets verksamhetsföremål är av förberedande samt samord-
nande karaktär, äger bolaget även genomföra de åtgärder som kan anses 
erforderliga för fullgörandet av sitt uppdrag och som innebär att anlägga 
ovanstående infrastruktur.”  

1 juli 2015 förvärvade Sundsvalls kommun Industrifastighetsutveckling AB 
(SKIFU) fastigheten Östermalm 1:35 med tillhörande kombiterminalverk-
samhet. Kombiterminalverksamheten regleras via ett terminalavtal. Verk-
samheten drivs av extern operatör. Sundsvall Logistikpark AB förvärvade 
vid samma tidpunkt terminalavtalet av SKIFU. Verksamheten kommer även 
fortsättningsvis att drivas av extern operatör.  

Tidigare avtal med Logent har sagts upp med sista dag 2016-09-30. Nytt 
terminalavtal är tecknat med Sandahl Goods & Parcel AB och löper från 
och 2016-10-01 och fem år framåt till 2021-09-30.  

Ambitionen är att upphandlad operatör ska vara med vid flytten till den nya 
kombiterminalen i Logistikparken och delaktig vid utformning av anlägg-
ningarna. 

Upphandlingen av en Totalentreprenör med tillhörande Projektör bedöms 
vara klar under mars 2017. Därmed inleds fas 1, vilket innebär markunder-
sökningar, projektering (till viss del), samt upprättande av en produktions-
kalkyl och riskbedömning som sammantaget blir en projektkalkyl.  

Bedömningen är att projektering och kalkyl kan vara klart kring oktober 
2017 och därmed skulle projektkalkylen då ligga till grund för ett slutligt 
investeringsbeslut i KF mot slutet av 2017 eller början 2018. Om vi lyckas 
med det, och samtidigt erhåller miljötillståndet kring sommaren 2018, kan 
fas 2 påbörjas under Q4 2018, vilket innebär detaljprojektering och byggnat-
ion. Då skulle projektet som helhet kunna vara färdigställt under 2021. 

 

Investeringsredovisning 
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År Mnkr Kommentar Finansiering 

-2014 33  35 mnkr från SBAB 

2015 7 
7 mnkr från resultaträkningen 
 

60 mnkr från SBAB 

2016 10 
10 mnkr från resultaträkningen 
 

 

2017 32 
10 mnkr från resultaträkningen 
22 mnkr entreprenadkostnader 

 

2018 107 
9 mnkr från resultaträkningen 
57 mnkr entreprenadkostnader 
41 mnkr markförvärv 

94 mnkr från SBAB 

2019 118 
8 mnkr från resultaträkningen 
110 mnkr entreprenadkostnader 

118 mkr från SBAB 
 

2020 108 
8 mnkr från resultaträkningen 
100 mnkr entreprenadkostnader 

41 mnkr från SBAB 
67 mnkr eget lån 

2021 
Summa 

33 
448 

10 mnkr från resultaträkningen 
23 mnkr entreprenadkostnader 

33 mnkr eget lån 

 

Totalt sett uppgår således investeringen till 448 mkr, varav 365 mkr inom 
planperioden 2017–2020. Inkluderas gjorda investeringar från år 2014 upp-
går investeringsbeloppet till 415 mkr. Finansieringen av den totala investe-
ringen motsvarande 448 mkr kommer att genomföras med medel från 
SBAB fördelade på aktiekapital 156 mkr, ägartillskott 192 mkr och lån 100 
mkr. 

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras till -3,3 mnkr/år 
under planperioden. Notera att budgeten baseras på antagandet att några 
nedskrivningar inte behöver göras under planperioden. Om avkastningskra-
vet skulle sättas till 4,0 % skulle det leda till en nedskrivning av tillgångarna 
med totalt 162 mnkr t.o.m. när anläggningen är driftklar, som skulle för-
sämra resultatet lika mycket. För närvarande pågår ett arbete av FAR (Före-
ningen Auktoriserade Revisorer) där en vägledning förväntas om hur even-
tuella nedskrivningsbehov skall bedömas och beräknas. Bolaget väljer där-
för att invänta denna rekommendation för fortsatt hantering.  

Bokföringsnämnden har lämnat ett ”brevsvar” till FAR, men det har i dags-
läget inte har utmynnat i en slutgiltig rekommendation. Det är fortfarande 
oklart om och eventuellt vilket avkastningskrav som kan ställas på ett kom-
munalt aktiebolag som bedriver verksamhet utan vinstkrav. Bolagets interna 
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kalkyl ger en avkastning motsvarande 2,67 %. Utifrån anläggningsvärdet 
per 2016-09-30, motsvarande 43,4 mnkr, skulle ett hypotetiskt nedskriv-
ningsbehov, vid avkastningskrav motsvarande 4 %, uppgå till 15 mnkr (43,4 
/ investeringsvärde 448 mnkr * 162). 

Bolaget lämnade in miljöprövningsansökan till Mark- och Miljödomstolen i 
juli 2015. Slutliga förhandlingar kommer att ske under januari 2017 och 
beslut förväntas under våren 2017. Om detta beslut överklagas sker en 
prövning i Mark- och Miljööverdomstolen. Detta skulle då innebära att en 
lagakraftvunnen dom meddelas under Q4 2018.  

Markfrågan i Petersvik är utklarad och kommunen fick tillträde till marken 
den 1 oktober 2015. Bolaget kommer att förvärva marken av kommunen 
senast Q1 2018, i samband med att SCA och Sundsvalls kommun träffar 
avtal om marköverlåtelse. 

Bolagets intäkter är avhängiga utvecklingen av godsvolymerna i kombitra-
fiken. Bolaget kommer därför att prioritera marknadsarbetet under kom-
mande MRP-period.  

Enligt den gemensamma tidplanen, mellan Trafikverket, SCA och Sundsvall 
Logistikpark AB, skall entreprenadarbetena påbörjas hösten 2018 (se kom-
mentarer i avsnitt ”framtidsanalys”).  

Inga ytterligare rekryteringar är planerade under planperioden.  

Fyra rekryteringar har skett under 2016 och denna förstärkning bedöms som 
tillräcklig under planperioden. Bolaget har förstärkts med projektledare, 
projektkoordinator, projektingenjör, samt en jurist.  

Under planperioden kommer det att finnas möjlighet att söka EU-bidrag. 
Något belopp är inte prognosticerat under planperioden. 

Vi har i år 2016 ansökt, ej beviljat, om delaktighet i projektet ”Consensus”. 

Projektet, där flera europeiska företag är medverkande, har som övergri-
pande mål att utveckla logistikhubbar. Bidraget motsvarar ersättning för en 
25 % tjänst under en fyraårsperiod.  

 

Verksamhet 

Marknad 

Bolaget arbetar tillsammans med Sundsvalls Hamn AB och Näringslivsbo-
laget, med marknadskontakter, speditörer, logistiker och varuägare. Mark-
nadsarbetet kommer att öka och intensifieras under perioden 2017–2020 då 
vi närmar oss byggskede. Exempel på marknadsarbete som kommer att öka 
under byggtiden är att knyta till sig kunder på etableringsytorna. Det innebär 
att finna lämpliga företag som vill etablera sig på området.  

Den till kommunfullmäktige redovisade investeringsanalysen innehåller en 
intäktsida som är avhängig marknadsarbetet.  
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Under planperioden innebär en del av marknadsarbetet också att tillsam-
mans med aktörer ge förutsättningar för ökning av kombivolymer. 

Godsvolymen i befintligt kombiterminal har utvecklats bättre än den kalkyl 
som låg till grund för förvärvet. För år 2017 budgeteras en liten volymök-
ning i jämförelse med föregående år. 

Kunder 

Sundsvall Logistikpark är delvis i ett utrednings- och planeringsskede. Se 
dock Marknad ovan avseende befintlig kombiterminal.  

Medarbetare 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
4 
3 
7 

 
4 
5 
9 

 
4 
5 
9 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
0 
2 
2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
1 
0 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

• Upphandling av totalentreprenad avslutad våren 2017  

• Projektering och slutgiltig investeringskalkyl klar hösten 2017  

• Beslut av SCA och Sundsvalls kommun (KF) om byggstart Q1 2018  

• Lagakraftvunnen miljödom förväntas erhållas under Q4 2018  

• Byggstart Logistikpark Q4 2018  

• Byggstart Bergsåkerstriangeln år 2018  

• Byggstart Maland/Tunadal år 2019  

• Driftstart Logistikpark år 2021  

Tidplanen har flyttats fram ca 1 år. Anledningen beror på två tungt vägande 
skäl.  
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1. Trafikverket gör i dagsläget bedömningen att järnvägsarbetena i Bergså-
ker och Maland kommer att bli förskjutna med ca 1 år. Driftstarten i Lo-
gistikparken är därför framflyttad 1 år.  

2. Det finns också en osäkerhet i att Mark- och Miljö domstolen beslut 
överklagas med en risk att beslutet kommer att senareläggas med upp till 1 
år. 

  

Viktiga händelser 

Se tidplan ovan under ”Framtids- och utvecklingsanalys” 
 

Prioriterade områden 

Sundsvall Logistikpark AB har i dagsläget svårt att konkretisera indikato-
rerna och få fram jämförelsetal. Vi har ändå försökt beskriva våra mål och 
handlingsplaner och vad vi redan faktiskt har gjort. Bolagets rapporterar de 
prioriterade områdena löpande till styrelsen vid styrelsesammanträden. 

 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
Sundsvall Logistikpark klar år 2021. Skapa förutsättningar för ökad konkur-
renskraft för befintliga och nya företag genom att skapa ett starkt och strate-
giskt logistiknav.   

Bolaget ska under tiden fram till driftstart fortsätta marknadsbearbetnings- 
och säljarbetet. Genomförandeavtal med Trafikverket. Tidplanen följs. 

Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
Sundsvall Logistikpark AB har i dagsläget svårt att konkretisera indikato-
rerna och få fram jämförelsetal. Vi har ändå försökt beskriva våra mål och 
handlingsplaner och vad vi redan faktiskt har gjort. Bolaget rapporterar prio-
riterade områden löpande till styrelsen vid styrelsesammanträden. 

Indikatorer för att mäta målen 
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Indikatorer saknas. 
Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Closer II (på nationell nivå). Nat-
ionellt nätverk inom transportnä-
ringen. Syftet är att skapa kontak-
ter mellan logistikoperatörer och 
företag som är berörda av trans-
porter, samt universitet. 

2015 Bestående 
nätverk 

VD 

TFK (TrafikForskningskommittén 
– nationell nivå) Forskningsorga-
nisation som är medlemsägd. Ut-
för studier på medlemsföretagens 
uppdrag. 

2015 Bestående 
(medlem) 

VD 

Erbjuda traineeutbildning-
ar/praktikplatser  

 

Byggstart Q4 
2018 

2021 VD 

Informera om projektet i olika 
typer av branschorganisationer 
och på olika arenor. 

  VD 
Marknadsansvarig 

 

Logistikparken bidar till den 
framtida utvecklingen för 
skogsnäringens transporter och 
konkurrenskraft för regionen. 

Kontinuerlig  VD 

Söka samverkan med Åkroken 
Science Park (ÅSP) – Bio Busi-
ness Arena (BBA) 

2017  VD 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
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Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 
Bolagets mål 

Bolagets resurser – varken ekonomiskt och personellt – är inte anpassade för 
att delta aktivt i detta arbete.   

Mätning och uppföljning av nämndens mål 

Sundsvall Logistikpark AB har i dagsläget svårt att konkretisera indi-
katorerna och få fram jämförelsetal. Vi har ändå försökt beskriva våra 
mål och handlingsplaner och vad vi redan faktiskt har gjort. Bolaget 
rapporterar de prioriterade områdena löpande till styrelsen vid styrel-
sesammanträden. 

Indikatorer för att mäta målen 
Indikatorer saknas. 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat av-
slut 

Ansvarig 

Roll/enhet 
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Delta i Arbetsmark-
nadsmässa (MIUN) 
mars/april 2016 i sam-
verkan med SHAB 

 Årligt återkom-
mande 

Marknadsansvarig 

Delta vid validering av 
utbildningar 

 Pågående vid behov VD 

Exponera oss vidjobb-
mässor mot gymnasi-
eungdomar. Praoplats 
för gymnasie- och hög-
skoleelver 

 Årligt åter-
kommande 

Projektingenjör/ 

Controller 

 

Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Målet saknar i dagsläget anknytning till bolagets verksamhet och Sundsvall 
Logistikpark AB kan således inte ha aktiviteter på detta område för närvarande. 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Förbättra infrastrukturen i 
Sundsvallsregionen genom 
lokalisering av kombiterminal 
med omkringliggande infra-
struktur 

Avsiktsförklaring angående utformning, ansvar och finansiering av Logistik-
parken har träffats med SCA. Översyn av avsiktsförklaringen gjordes under 
2015. KF beslutade 2013-06-17 om genomförande av Logistikparken. Detalj-
planen vann laga kraft i januari 2014.  

Trafikverkets arbete med järnvägsplaner för de båda järnvägsanslutningarna 
pågår enligt tidplan. Projekteringsfasen för logistikparken inkl. ny container-
hamn påbörjas under 2016. Byggstart planeras till Q4 2018. 

Verka för att de olika intressen-
terna kring kombiterminal och 
containerhamn samordnar sina 
investeringar i området. 

Informationsträffar med regionens näringsliv har genomförts under året och 
aktiviteterna kommer att fortsätta.  

Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 innebär byggstart Bergså-
ker 2017 och Maland/Tunadal 2018. Bolaget har träffat en överenskommelse 
med SCA om genomförande och finansiering m.m. Bolaget kommer att fort-
sätta verka för att tillsammans med Trafikverket hålla tidplanen. 

Agera affärsmässigt. Arbetet med att stärka godstransporter med järnväg pågår i ett samarbete med 
centrala godsnoder och tåg- och terminaloperatörer. 

Driva verksamheten med tydlig 
miljöprofil. 

 

Ett möjligt samarbete med SCA angående nyttjandet av LNG har identifierats. 
Ansökan om EU-medel för bl.a. studie om miljöprofil har inlämnats, ansökan 
inkluderar projektering av logistikparken, samt fortsatt JP-arbete hos Trafik-
verket. Medel för särskilda miljöåtgärder har medtagits i projektets budget.  

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 
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Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

71 

87 

 

91 

87 

  Bolaget har förstärkt organisa-
tionen väsentligt under året. (se 
avsnitt ”Ekonomisk analys” och 

”Medarbetare”)  
. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 0,3 % 1,3 % 2,4 %   

 

 

Sundsvall Vatten AB 

Bolagets uppgift 

Sundsvall Vatten AB (nedan även kallat för Sundsvall Vatten/bolaget) är  
ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Stadsbacken AB. Bolaget äger 
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls kommun. 

Sundsvall Vatten producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 88 000 
människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Sundsvalls 
kommun är ca 90 % av invånarna anslutna till Sundsvall Vattens anlägg-
ningar. 

Ägarnas syfte är att genom bolaget driva och utveckla vattenförsörjning och 
avloppshantering så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster 
samt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sundsvall utförs av 
dotterbolaget MittSverige Vatten AB på uppdrag av Sundsvall Vatten. 

MittSverige Vatten AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners 
gemensamma bolag för VA- och avfallssamverkan över kommungränserna.  
MittSverige Vatten AB ägs av Sundsvall Vatten (76 %), Reko Sundsvall AB 
(4 %), Timrå Vatten AB (18 %) och Nordanstig Vatten AB (2 %).  

Bolaget samverkar med alla i samhällsbyggnadsprocessen ingående 
förvaltningar och bolag gällande de gemensamma infrastruktur-
satsningar som Sundsvalls kommun genomför. 

Arbetet med en långsiktig utveckling av Sundsvalls behov av  
allmänna vatten- och avloppstjänster har sin grund i ett samspel  
mellan samhällsplaneringen i stort, miljöfrågorna samt VA-
huvudmannen och utgår från den kommunövergripande VA-planen.  
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God vattenkvalité är avgörande för att säkerställa vattenförsörjningen  
i kommunen. Tryggande av långsiktigt hållbar leverens i olika  
klimatscenarier är en viktig del i bolagets uppdrag. 

För att bidra till strategin RIKARE (Relationer Infrastruktur  
Kompetens Attraktivitet Region Effektiv kommun), vars syfte är att 
uppnå en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt, har bolaget 
valt att använda VA-branschverktyget hållbarhetsindex, för att mäta 
framdriften i dessa frågor. Hållbarhetsindex består av följande delar: 

 Miljömässig hållbarhet (ekologisk hållbarhet) handlar om att upp-
fylla miljökrav, hantera näringsämnen och energi på ett hållbart sätt 
och långsiktigt skydda vattnet som resurs. 

 Hållbara resurser (ekonomisk hållbarhet) innebär att verksamheten 
kan säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden. Det innebär 
att ledningsnät förnyas, anläggningar har den status och kapacitet 
som krävs och att organisationen har den personal som erfordras 
idag samtidigt som beredskap finns att trygga kompetensförsörj-
ningen för framtidens utmaningar. Det ska ske med en ekonomi i 
balans. 

 Hållbara tjänster för brukare (social hållbarhet) handlar om att 
brukarna skall känna sig trygga i att VA-verksamheten levererar ett 
hälsomässigt säkert dricksvatten med hög leveranssäkerhet och att 
man även klarar att hantera krissituationer. Den långsiktiga håll-
barheten upprätthålls med god VA-planering, som säkerställer att 
resurser finns att möta nya behov. Brukarnas nöjdhet mäts regel-
bundet och problem möts med åtgärder. 

Bolaget driver även ett långsiktigt strategiskt målarbete, Företagslyftet 
med målet Världsklass 2021, som även det har sin ansats och ambit-
ionsnivå sprunget ur den hållbara tillväxtstrategin RIKARE. 

 

Investeringsredovisning 

Totalt är nettoinvesteringarna budgeterade till 106,0 mnkr för 2017, varav  
reinvesteringar i VA-systemet motsvarar 55,0 mnkr. 

Under 2015 genomfördes en utredning och beslut fattades för de  
nödvändiga anpassningarna av ledningarna vid Norra kajen, som behöver 
genomföras utifrån de nya bostäderna och övriga planer för området.  
Utredningen har även tagit hänsyn till omläggningen av ”gamla E4:an”  
genom Sundsvalls stad. Det har inneburit att hela Sundsvalls huvudvatten-
försörjningssystem setts över, och att även huvudavloppssystemet kommer 
påverkas. Dessa arbeten är planerade till 2017. Finansiering kommer ske via 
Sundsvalls kommun, Sundsvall Vatten och Norra Kajen AB enligt  
kommunfullmäktige beslutat ram- och exploateringsavtal. 
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Även exploateringarna på Norra kajen och i inre hamnen är andra viktiga 
projekt som påverkar bolaget. Särskilt exploateringen av Norra kajen  
påverkar Tivoliverkets slamhantering, för vilket styrelsen och ägaren  
behöver ta ställning till ett större investeringbehov för att långsiktigt lösa 
stadens utveckling. En utredning pågår och kommer översändas till  
kommunstyrelsen i mars 2017 för vidare hantering av kommunfullmäktige. 

Under planperioden 2018-2020 beräknas bolagets totala nettoinvesteringar 
till 80,0 mnkr per år. 

 

Ekonomisk analys  

Resultatet beräknas till 7,8 mnkr i budgeten för 2017. I planen 2018-2020 
beräknas sammantaget ett underskott på 12,1 mnkr, vilket kommer att  
täckas av tidigare års upparbetade medel i enlighet med lagen om  
allmänna vattentjänster.  

Det ska noteras att under 2016 planerades att göra avsättningar, i form  
av fondering, till bland annat planerad investering vid Wifsta vattentäkt. 
Eftersom investeringen inte blir lika omfattande som tidigare utredning  
visade på kommer ingen fondering genomföras under 2016. 

I budgeten för 2017 är taxan oförändrad. Trots det ökar intäkterna under 
2017 med 1,1 mnkr jämfört med prognosen för 2016, vilket beror på att  
bolaget räknar med flertalet nya kunder under 2017 utifrån den exploatering 
som sker i Sundsvall. Även under resterande del av planperioden 2018-2020 
planeras taxan vara oförändrad. 

Det sker ingen priskompensation för varor och tjänster under 2017. Bolaget 
kommer lägga stort fokus på de investeringar som kommunens utveckling 
kräver, vilket innebär att driftskostnaderna minskar med 3,9 mnkr jämfört 
med nuvarande prognos för 2016. 

Även för resterande del av planperioden 2018-2020 beräknas ingen pris-
kompensation för varor och tjänster, dock är det viktigt att inte minska  
underhållet ytterligare under 2018-2020. Det innebär att driftskostnaderna 
beräknas öka med 0,5 % per år. 

Köpta tjänster MSVA beräknas öka marginellt med 0,8 % under 2017,  
jämfört med nuvarande prognos för 2016. Främsta orsaken är att SVAB  
har behov av utrednings- och driftsresurser för de satsningar som krävs 
inom Sundsvalls kommun och för rätt planering framåt. Under resterande 
del av planperioden 2018-2020 beräknas köpta tjänster MSVA öka med  
2,0 % per år. 

Avskrivningarna beräknas att öka med 3,5 mnkr under 2017. Under  
resterande del av planperioden ökar avskrivningarna med 2,5 mnkr för 
2018, 3,0 mnkr för 2019 och 1,5 mnkr för 2020. Investeringsnivåerna är 
lägre jämfört med tidigare år, men avskrivningarna påverkas samtidigt av  
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att nivån för färdigavskrivna anläggningar sjunker i en långsammare takt 
än tidigare. 

Räntekostnaderna beräknas minska med 2,5 mnkr under 2017. Det beror på 
att flertalet av lånen som ska omsättas under 2017 idag har höga räntor, och 
förväntas få lägre ränta vid omsättningen utifrån det gynnasamma ränteläget 
som råder. Räntekostnaderna beräknas fortsätta minska även för 2018 med 
0,5 mnkr, för att därefter öka med 2,3 mnkr för 2019 respektive 3,7 mnkr 
för 2020 utifrån internbankens räntenivåer. 

 
Verksamhet 

Marknad 

VA-verksamheten finansieras till cirka 95 procent av brukningsavgifter, och 
resterande del med intäkter från anläggningstaxan och övriga intäkter. 

Bolagets målsättning är att arbeta för en effektiv verksamhet med rimliga 
taxor. Brukningstaxan för VA är i sin konstruktion uppdelad på fast och 
rörlig avgift men skall ändå stimulera till minskad användning av våra  
gemensamma resurser. 

Kunder 

Sen den 1 januari 2016 finns en sammanhållen kundservice för  
vatten/avlopp och avfall inom MSVA-gruppen. Ett program för kunskaps-
överföring mellan de två personalgrupperna genomförs nu och målet är att 
alla ska kunna svara på frågor om båda affärsområdena.  

En utredning om samfakturering för vatten/avlopp och avfall har  
genomförts och styrelsen har beslutat om att införa en gemensam faktura 
från och med 1 januari 2017. Det kommer att innebära enklare hantering vid 
kontakter med våra kunder. 

Medarbetare 

Inga anställda finns i Sundsvall Vatten. Utveckling, drift och  
underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sundsvall utförs  
av MittSverige Vatten AB, som är Sundsvall, Timrå och Nordanstig  
kommuners gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan över 
kommungränserna. 

För att förbättra och behålla nivån avseende medarbetarnas engagemang  
har bolaget valt att satsa på ett långsiktigt förändringsarbete, företagslyftet, 
utifrån grundvärderingarna mod, öppenhet och helhetssyn. Syftet med  
företagslyftet är att företagets strategiska mål ska uppfyllas och att företags-
kulturen ska präglas av mod, öppenhet och helhetssyn. 

MSVA-gruppens servicemål och metodik ska inspirera medarbetarna, hjälpa 
till i anpassning av arbetssätt och effektivisera arbetsflöden. En kvalitets-
driven arbetsgång (standard) ska bidra till att arbetsbelastningen utjämnas 
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och att våra flaskhalsar minimeras. Ambitionen är att arbetet med standards 
och ständiga förbättringar sker kontinuerligt. 

Under 2017 - 2018 kommer företagslyftet att arbeta med att upprätta en  
gemensam standard för våra arbetsplatser, ”Säker och Stabil”.  
Målsättningen är att alla bolagets arbetsplatser under perioden fram till  
2018 kan interncertifieras enligt vår gemensamma standard. 

Jämställdhet är en annan viktig grund för bolaget för att uppnå målet fram-
gångsrika medarbetare, och ingen kränkande särbehandling accepteras.  
Under 2017 kommer bolaget göra en översyn av nuvarande policy och 
handlingsplan, och i samband med det även genomföra en enkätunder-
sökning. 

Under ett flertal år har bolaget arbetat med förbyggande friskvård, vilket har  
fallit väl ut. Årliga konditionstester med hälsotester genomförs som ett led  
i det förbyggande arbetet för att minimera sjukfrånvaron. 
 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
116 
  41 
157 

 
123 
  43 
166 

 
123 
  43 
166 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Inom Sundsvalls kommun pekar VA-planen ut två prioriterade områden för 
utbyggnad av vattentjänster till befintlig bebyggelse. En mindre utbyggnad 
gällande Kvällsjön i Matfors år 2018 och projektering och utbyggnadsstart i 
senare delen av planperioden för Bergafjärden år 2018-2021. 

Även exploateringarna på Norra kajen och i inre hamnen är andra viktiga 
projekt som påverkar bolaget. Särskilt exploateringen av Norra kajen på-
verkar Tivoliverkets slamhantering, för vilket styrelsen och ägaren behöver 
ta ställning till ett större investeringbehov för att långsiktigt lösa stadens 
utveckling. 
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Under 2015 togs beslut för de nödvändiga anpassningarna av ledningarna 
vid Norra kajen, som behöver genomföras utifrån de nya bostäderna och 
övriga planer för området. Utredningen tog även hänsyn till omläggningen 
av ”gamla E4:an” genom Sundsvalls stad. Det har inneburit att hela 

Sundsvalls huvudvattenförsörjningssystem setts över, och att även huvudav-
loppssystemet kommer påverkas. Dessa arbeten är planerade till 2016-2017. 
Finansiering kommer ske via Sundsvalls kommun, Sundsvall Vatten och 
Norra Kajen AB enligt kommunfullmäktige beslutat ram- och  
exploateringsavtal. 

 

Viktiga händelser 

Avloppsstrategi 
Under 2016 har ett arbete påbörjats med att ta fram en avloppsstrategi.  
Målet är att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvattenrening och  
slamhantering i Sundsvalls kommun med fokus på de centrala delarna  
så att rätt beslut kan fattas som är långsiktigt hållbara. Strategin behöver 
vara förankrad och samspela med hur kommunen (politiken) vill att 
Sundsvalls kommun ska utvecklas, både vad gäller stadsplanering och  
till exempel energianvändning. Arbetet beräknas vara färdigt i december 
2017. 
Flytt av slamhanteringen, Tivoliverket 
Sundsvall kommun expanderar med den nya stadsdelen Norra kajen.  
Detaljplan 1B är första etappen i denna stadsdel som produceras och  
innehåller bostadskvarter och en stadsdelspark. Detaljplanen innehåller  
även kajstråk, båthamn, gång- och cykelstråk samt gator.  

I samband med att utbyggnadsetapper på DP 1B på Norra kajen fortskrider 
samt att Norra Kajen Exploatering AB säljer byggrätter kommer nytt  
VA-nät byggas ut med tillhörande pumpstationer. 

Målet under hela utvecklingen av exploateringsområdet har varit att  
Tivoliverkets anläggning för rötning av avloppsslam ska avlägsnas från 
platsen under processens gång. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att rötning av slam inte längre 
ska ske på Norra Kajen från årsskiftet 2017/18. Sundsvall Vatten fick ett 
utredningsuppdrag, och en rapport överlämnades till kommunstyrelsen i 
november 2015.  

Utredningen visade att flytten av rötkamrarna var komplicerad och pekade 
på att kostnaden samt tidsramen inte kunde motsvara Koncernstabens upp-
satta mål. 

Koncernstaben bedömde att det fortfarande fanns för stora inbyggda  
osäkerheter, och ansåg att riskerna var för stora, för att föreslå beslut i  
frågan. Istället beslutades om en förprojektering av en ny slambehandlings-
anläggning som inryms i ett bergrum, anslutet till Tivoliverket. I utredning-
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en tas hänsyn till lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), och 
bergets beskaffenhet utreds för att kvalitetssäkra kalkyl och funktion.  
Parallellt med bergrumssalternativet ingår det att även utreda ett alternativ 
där slambehandlingsanläggningen blir kvar i nuvarande placering men inte-
greras i ett parkeringshus. Utredningen med de båda alternativen genomförs 
av Sundsvalls Vatten och ska rapporteras till Koncernstaben mars 2017, för  
att kunna presenteras för kommunfullmäktige senast i juni 2017. 
Ny utloppsledning, Tivoliverket 
För att Sundsvalls kommun skall kunna fortsätta med sin framtida strategi 
med att utveckla Norra kajen och även få tillgång till området norr om  
Heffnersvägen, detaljplan 1C, för framtida byggnationer måste den  
nuvarande utloppsledningen flyttas från sitt befintliga läge. Kommande  
utloppsledning kommer att byggas genom DP 1A (Beijer) och bolaget 
kommer att för utsläppspunkten ta fram tre olika förslag, för beslut  
i kommunfullmäktige. 

 

Prioriterade områden 

Jobb och näringsliv, prioritrat område 1 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvalls-
borna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbyggd-
en.  
 
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre 
än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag 
både i stad och på landsbygd. 
 
Bolagets mål för prioriterat område 1 
För att driva och utveckla VA- och avfallsverksamheten är bolaget beroende 
av att den lokala marknaden kan erbjuda bolaget efterfrågade och upphand-
lade tjänster. Bolagets mål är att flera små och lokala företag ska utveckla 
den kompetens som efterfrågas vid kommande upphandlingar. 

I bolagets kommunikationsarbete ska särskild vikt läggas vid att informera 
om värdet av våra kretsloppstjänster. Under planperioden prioriteras bolaget 
yttre verksamhetsområden för att uppnå större lokal förankring, förståelse 
och engagemang. Målet är att genomföra minst 2 aktiviteter i bolagets yt-
tersta verksamhetsområden. 

Möjliggöra praktikplatser för YH-utbildningar, vilket kommer bidra till  
ett ökat intresse för att arbeta inom VA- och avfallsbranschen. Det i sin tur 
bidrar till att bolaget kommer ha större möjlighet att rekrytera lokalt i fram-
tiden.  
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Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1  
För att följa upp målet kommer en datainsamling göras för omsättningen  
per teknikområde och kommun i MSVA-gruppen, för att mäta andel lokalt 
köpta tjänster per teknikområde. Även antal genomförda informations-
aktiviteter i ytterområden kommer att mätas, samt antalet genomförda  
praktikplatser för YH-utbildningar. 

 

Indikatorer för att mäta målen 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jämförelsetal 

Kronor omsättning per 
teknikområde och 
kommun i MSVA-
gruppen 

Mätvärde 
ej klart 

Mätvärde 
ej klart 

Mätvärde 
ej klart 

Målet med data-
insamlingen är 
att bolaget ska 
mäta andel lokalt 
köpta tjänster 
per teknikom-
råde 

Antal genomförda 
informationsaktiviteter 
i ytterområden 

0 2 2  

Antal pratikplatser 
YH-utbildning 

10 9 9 2015:  
6 st 

Andel  
kvinnor/män för  
ovanstående praktik-
platser 

40 % 
kvinnor 

60 %  
män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

2015: 

50 % kvinnor 

50 % män 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Ta fram underlag för att mäta 
köpta tjänster lokalt. 

2017-01 2017-12 Upphandling 
MSVA 

Ta fram verktyg och mallar för 
mindre företag dels för att öka 
förmågan att lämna anbud vid 
upphandling och dels för att 
leva upp till allt högre krav 

2017-01 2017-12 Upphandling + 
KMA-
samordning 
MSVA 
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inom områden som kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö.  

Erbjuda möjlighet till YH-
praktikplatser 

Pågår Löpande Avdelningschefer 
i samarbete med 
personalansvarig 

 
En likvärdig skola, prioriterat område 2 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.  
 
Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller ut-
vecklingen för gymnasiebehörighet.  
Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha 
halverats jämfört med 2016.  
 
Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gym-
nasieexamen eller yrkesexamen.  
 
Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yr-
kesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.  
Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen 
eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.  
 
Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxen-
utbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.  
 
Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.  
 

Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på ar-
betsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenut-
bildning motsvarar minst riksgenomsnittet. 
 

Bolagets mål 
Sedan länge stödjer MittSverige Vatten AB sina tre kommuner med ett  
relativt omfattande skolinformationsarbete. Skolinformationsarbetet är  
prioriterat och är tydligt beslutat i bolagets kommungemensamma styrelses 
strategiarbete.  

Skolinformationen är en fundamental del i att kommunicera om människans 
roll i kretsloppet, barn är ofta bra budbärare om hur beteenden ska vara och 
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det är viktigt att börja tidigt. Arbetet ska även bidra till ett ökat intresse för 
att arbeta inom VA- och avfallsbranschen.  

Mätning och uppföljning av nämndens mål 
För att följa upp målet mäts antalet genomförda aktiviteter studie-
besök hos bolaget och antal som tagit del av den interaktiva studie-
besöksmöjligheten via webben, samt antalet praktikplatser och  
sommarjobb till grund- och gymnasieskolan. 

Indikatorer för att mäta målen 
 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Öppethus 
”Teknik” 

0 1 1  

Sommarjobb 
riktat mot 
teknikcollege 

0 2 2  

Antal studie-
besök hos 
bolaget 

0 70 100 2015: 
30 

Antal praktik-
platser till 
grund- och 
gymnasieskola 

1 2 2 2015: 
1 

Andel  
kvinnor/män 
för ovanstå-
ende praktik-
platser 

 

0 %  
kvinnor 

100 % 
män 

50 % 
kvinnor 

50 % män 

50 % 
kvinnor 

50 % 
män 

2015: 
0 %  
kvinnor 

100 %  
män 

 

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola 
 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Tydliggöra innehållet i erbjudna  
praktikplatser 

2017-01 2017-05 Personalansvarig 

Ta fram upplägg och möjlighet 
till interaktiv studiebesöks-
möjlighet via webben 

2017-01 2017-05 Kommunikation 
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Goda livsvillkor, prioriterat område 3 
 
Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020” 

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en 
äldreomsorg av hög kvalitet.  
 
Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet 
och relevanta kvalitetsindikatorer.  
Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer 
visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.  
 
Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvalls-
bor ska ha en aktiv fritid.  
 
Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet 
ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.  
Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen 
gällande aktiviteter och delaktighet.  
 
Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska 
minska.  
 
Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. 
Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med 
missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.  
 

Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen 
unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fort-
satt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga. 
 

Bolagets mål 
Att under planperioden utreda vilka möjligheter bolaget har att bidra till 
kommunens uppsatta mål inom följande områden: 
- Integrationsarbete och kompetensförsörjning 
- Ökad delaktighet exempelvis via visualiserade tjänster och konkreta  
   informationsinsatser 
 

Mätning och uppföljning av bolagets mål 
Genomföra en utredning vilka möjligheter bolaget har att bidra till kommu-
nens mål. 

Indikatorer för att mäta målen 
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 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Framdrift i 
utredningen 

---------- Påbörjad Avslutad -------------- 

 
Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor 

 

Aktivitet 

 

Planerad 

start 

Planerat 
avslut 

Ansvarig 

Roll/enhet 

Genomföra en utredning vilka 
möjligheter bolaget har att 
bidra till målen under det  
prioriterade område Goda livs-
villkor 

2017-09 2018-12 Ledningsgruppen 

 

Bolagets övriga mål 

Under våren 2016 har styrelsen tagit fram affärsidé, mission, vision och 
strategiska mål, utifrån det utökade affärsområdet Avfall. 

Affärsidé 
Vi ska med affärsmässig samhällsnytta i samverkan driva och utveckla håll-
bara vatten- och avfallstjänster med medborgaren i fokus 

Mission 
För ett hållbart samhälle 

Vision 
Vi är miljöföretaget som är ledande inom kretsloppstjänster 

Strategiska mål 
- Framgångsrika medarbetare 
- Verksamhet och ekonomi i långsiktigt hållbar balans 
- Effektivt arbetssätt 
- Rätt leverans 

Indikatorer för att mäta målet Framgångsrika medarbetare 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

HME-Hållbart Medarbe-
tarEngagemang,  

min 75 % och ökande 
trend 

76 Min 76 Min 76 2015: 72 
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Indikatorer för att mäta målet 
Verksamhet och ekonomi i långsiktigt hållbar balans 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jämförelsetal 

HBI t ex drift-
störningar VA 
ska vara i mins-
kande trend. 

Mäts 
på 
helår 

Minskning 
med 50 % 

Minskning 
med 60 % 

Jämförelse år 2010 
för avloppsstopp, 
läckor och källaröver-
svämningar. 
 
2015: 
Sammanvägd  
minskning med 43 % 

Avfallsplan 
Mängden hus-
hållsavfall ska 
minska.  

Ej 
aktuell 

Ej aktuell Ej aktuell  

Likviditet >= 100 
% 

129 % 128 % 128 % 
till 
126 % 

Anläggningsvärde i 
förhållande till lånes-
kuld 

Andel fossilfritt 
drivmedel av 
körda mil - Öka! 

2,6 % 45 % 60 %  

 

Indikatorer för att mäta målet Effektivt arbetssätt 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-
förelsetal 

Minst 1 kommun 
beslutar om att  
organisera avfalls-
frågorna över 
MSVA-plattformen 

1 1 1 Ej aktuellt 
tidigare 

 

Indikatorer för att mäta målet Rätt leverans 

 Indikator  Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål (2018, 
2020) 

Jäm-förelsetal 

Nöjdkund  
index 
VA+Avfall 
toppklass 

83 90 90 Aktuellt först från 
2016 

Minska  
mängden drift-

3,34 % 3,0 % 2,0 % Kostnad för fett vid 
avloppspumpstationer 
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störningar pga 
fett i avloppet 

i förhållande till total 
kostnad avlopps-
pumpstationer 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Utveckla och stödja interkom-
munal samverkan 

Bolaget kommer under 2017 aktivt arbeta med övriga kommuner i MSVA-
samarbetet för att samordna avfallsverksamheten i dessa kommuner. 

Satsa på leveranskvalitet och 
säkerhet 

 

Under 2017 kommer utredningar och arbeten kring huvudvattenförsörjningen 
och strategin ringen att fortsätta.  
Även arbetet med framtagandet av en avloppsvattenstrategi är viktigt för bo-
laget och kommer att slutföras under december 2017. 

Vidareutveckla att Sundsvalls 
unika vattentillgång är ett pro-
filskapande kännetecken för 
kommunen 

Under 2017 fortsätter Svenskt Vatten med kommunikationssatsningar på nat-
ionell nivå tillsammans med medlemmarna, för att synliggöra och öka känne-
domen om branschens utmaningar. Bolagets ambition är att agera på lokal 
nivå för att förstärka  
budskapet. 

I samråd med koncernstaben 
utbilda bolagets och dotterbola-
gets styrelseledamöter i styrel-
searbete och den  
särskilda miljö kommunala 
bolag befinner sig i. 

Aktivt delta i koncernstabens aktiviteter planeras. 
Bolaget kommer genomföra två (2) styrelsekonferenser under året i februari 
och augusti. 

I samverkan med andra intres-
senter aktivt främja en utveckl-
ing för hållbar tillväxt i region-
en. 

Aktivt delta i de utvecklingsprojekt som sker inom samhällsbyggnadsproces-
sen. 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

69 

66 

 

72 

70 

 

72 

74 

 

76 

72 

 En enkät har genomförts under 
mars 2016 med en svarsfrekvens 
på 88,3 % 

Enkätresultatet visar en  
positiv trenden. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 2,2 % 2,0 % 2,7 %   

Nöjda-kunder-index (95)  89   Genomförs vartannat år. 
Avser enbart VA. 
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Sundsvalls Hamn AB 

Bolagets uppgifter 

Sundsvalls Hamn AB (SHAB) bedriver verksamhet i Tunadalshamnen på 
uppdrag av Sundvalls Kommun. SHAB tillser att ytor och kajer inom hamn-
området underhålls och utvecklas på ett sådant sätt att verksamhet kan ske 
på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.  

Hamnens huvuduppgift är att ansvara för hamndrift som: 

 upprätthålla och utveckla infrastrukturen i hamnområdet. 
 verka för att farleds-, väg- och järnvägförbindelse har tillräck-

lig kapacitet och kvalitet. 
 vara samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och ar-

betsmiljö inom hamnområdet. 
 följa nationella och internationella lagar, regler och konvent-

ioner som gäller för hamnverksamhet. 
 

För att verksamheten ska fungera på bästa sätt är ett bra samarbete med 
SCA en viktig del då de har personal och maskiner som utför arbetet i 
hamnen. I en snar framtid så kommer Logistikpark och vara en stor samar-
betspartner på frakt och lagringssidan. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringar i hamnanläggningen görs via kommunen enligt gällande upp-
drags- och nyttjanderättsavtal mellan parterna. Investeringar budgeteras att 
uppgå till 1,3 mnkr under 2017. Investeringen för Logistikparksprojektet är 
uppskattat till 238 mkr under perioden. 

 

Ekonomisk analys  

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras till 0,1 mnkr för 
2017. Fr.o.m. 2018 budgeteras resultatet att förbättras kraftigt då budgeten 
baseras på antagandet att det nya aktieägaravtalet med SCA träder i kraft 
fr.o.m. 1 januari 2018. Det medför bl.a. att den nyttjanderättsavgift som bo-
laget har blivit fakturerade faller bort. I gengäld ställer ägarna avkastnings-
krav på bolaget och bolaget förväntas lämna utdelning. 

Budgeten påverkas till största delen av två faktorer, kostnaden för att under-
hålla hamnanläggningarna och vilka godsvolymer som hanteras.  

Prognosen för godsflöde 2017 är något lägre än 2016 vilket också kan med-
föra färre fartygsanlöp. 
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Minskade intäkter kan ses under 2017 och därefter kommer troligtvis den 
ökade produktionen i SCAs sågverk och på sikt kraftigt ökad produktion i 
Östrand att medföra ökade gods och fartygsintäkter för hamnen. 

I logistikparksprojektet ingår att SHAB bygger ny containerkaj med upp-
ställningsplan vilken enligt plan ska vara i drift 2021. 

 
Verksamhet 

Marknad 

I logistikparksprojektet ingår att SHAB bygger ny containerkaj med upp-
ställningsplan, detta tillsammans med elektrifierat spår till och i hamnområ-
det ger mycket bättre konkurrensförutsättningar genetmot hamnens konkur-
renter. 

Kunder 

Inga större ändringar kan ses i marknadsförutsättningarna för hamnverk-
samheten inom den närmaste framtiden, däremot ser det bra ut 2018 och 
framåt när SCA investerar tungt i industri som använder hamnen. 2020 och 
framåt kommer större och effektivare anläggning ge goda förutsättningar för 
nya kunder.  

Medarbetare 

Med få anställda är beslutsvägarna korta vilket gör att frågor enkelt kan be-
handlas och beslutas vilket skapar engagemang ända ut i organisationen. 
Frågor av olika art är troligtvis lättare att ta upp då dagliga kontakter sker 
med i princip alla i organisationen. 

För närvarande finns inga planer på att ändra nuvarande arbetssätt, vid ny-
rekrytering kommer kunskapsnivån i första hand och därefter strävar företa-
get efter att i vårt fall anställa fler kvinnor. 

 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
5 
1 
6 

 
5 
2 
7 

 
5 
2 
7 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
1 
1 
2 

 
1 
0 
1 

 
1 
0 
1 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Med stort vattendjup till kaj och hamnområdet med kajer i gott skick kom-
mer hamnen att vara konkurrenskraftig gentemot andra hamnar. 

För att tillgodose hållfasthet på kajer med tanke på nya tyngre maskiner som 
kommer är det troligt att investeringar i delar av kajerna behöver göras un-
der perioden. Hamnens framtid ser ljus ut, men beroende på hur regionen 
med företag utvecklas kommer också hamnen att påverkas då hamnen end-
ast är en effektiv omlastningspunkt för företag i regionen. 

 

Viktiga händelser 

Under hela perioden fortsatt arbete med ny containerkaj och logistikpark. 

Att med aktörer inom hamnområdet effektivisera användandet av befintliga 
magasin och uppställningsytor i hamnen för att möta det ökade godsflödet. 

 

Prioriterade områden 

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”. 

Sundsvalls Hamn är inte till 100% ägt av kommunen och enligt beslut så 
redovisas här inga prioriterade områden. 

Bolagets övriga mål 

Förvalta och utveckla hamnanläggningar i Tunadalshamnen. Bedriva hamn-
verksamhet på ett affärsmässigt och effekt sätt genom att arbeta i nära sam-
arbete med nya företag och de företag som redan finns inom hamnområdet. 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

SHABs verksamhet regleras i 
aktieägaravtal och nyttjande-
rättsavtal. 
Relationen mellan ägarna är 

Underhålla anläggningen så att driftstörningar minimeras. 

Aktivt undersöka nya effektiva/miljövänliga lösningar. 

Nära samarbete med hamnens kunder för att effektivisera hanteringen i ham-
nen.  
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Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

reglerad i ett aktieägaravtal. 
Kommunens nyttjanderättsupp-
låtelse med SHAB är i sak 
samma som aktieägaravtalet. 
Tunadalshamnen ska vara en 
allmän hamn och verksamheten 
skall bedrivas affärsmässigt, 
rationellt och effektivt. 
Sundsvalls Hamn ska visa ett 
noll resultat. 

Under 2017 utreds möjligheter för att effektivisera hanteringen av det ökade 
godsflödet från i första hand SCA med start 2018, men också möjlighet att 
tillgodose Imerys ökade behov av upplagsytor. 

 

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

-  

87 

89 

 

92 

88 

  Arbetar för att bibehålla nivån 
från mätning 2015. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) 3,7 % 1,5 % 4,0 %   

 

Sundsvall Oljehamn AB 

Bolagets uppgift 

Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB) bedriver verksamhet i Vindskärsudde på 
uppdrag av Sundsvalls Kommun. SOHAB tillser att ytor och kajer inom 
hamnområdet underhålls och utvecklas på ett sådant sätt att verksamhet kan 
ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 

 Hamnens huvuduppgift är att ansvara för hamndrift som: 

 upprätthålla och utveckla infrastrukturen i hamnområdet. 
 verka för att farleds-, väg- och järnvägförbindelse har tillräck-

lig kapacitet och kvalitet. 
 vara samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och ar-

betsmiljö inom hamnområdet. 
 följa nationella och internationella lagar, regler och konvent-

ioner som gäller för hamnverksamhet. 
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För att verksamheten ska fungera på bästa sätt är ett bra samarbete med 
Oljebolagen inom området ett måste. 

 

Investeringsredovisning 

Investeringar i hamnanläggningen görs via kommunen enligt gällande upp-
drags- och nyttjanderättsavtal mellan parterna. Under perioden budgeteras 
bolagets investeringar endast att uppgå till 0,1 mnkr/år. Under slutet av pe-
rioden planeras investeringen av oljehamnskajen på 25 mkr som finansieras 
av kommunen och regleras via nyttjanderättsavtalet. 

 

Ekonomisk analys  

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt budgeteras till 4,9 mnkr för 
2017.   

Det förväntas ingen större förändring i verksamheten med tanke både på 
ekonomi och verksamhet under perioden. Det troliga är att det kommer att 
vara i stort sätt samma volymer olja som kommer att hanteras de närmaste 
åren. På bulksidan landar troligtvis volymerna på 2016 års nivå. Byggnat-
ioner i regionen kommer att förbruka betong vilket gör att volymerna trolig-
en blir stabila de närmaste åren. Vindkraftsutbyggnaden är mer osäker på 
grund av minskade subventioner och lågt elpris.  

Budgeten påverkas till största delen av två faktorer, Kostnaden för att un-
derhålla hamnanläggningarna och vilka godsvolymer som hanteras. 

Investering i kajanläggning i oljehamnen planeras att utföras i slutet på peri-
oden.  

 
Verksamhet 

Marknad 

Marknadsförutsättningarna för planperioden ser goda ut för hamnen. 

Kunder 

Inga större ändringar kan ses i marknadsförutsättningarna för hamnverk-
samheten inom den närmaste framtiden. 

Medarbetare 

Personal för drift av anläggningen hyrs in från Sundsvalls Hamn AB. 

Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Tillsvidareanställda: 
Män 
Kvinnor 
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Antal 2016-12-31 2017-12-31 2020-12-31 

Totalt - - - 

Visstidsanställda: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Inhyrd personal: 
Män 
Kvinnor 
Totalt 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

Framtids- och utvecklingsanalys 

Med bibehållet vattendjup till kaj och hamnområdet med kajer i gott skick 
kommer hamnen att vara konkurrenskraftig gentemot andra hamnar. Ham-
nens framtid ser ljus ut, men beroende på hur regionen med företag utveck-
las kommer också hamnen att påverkas då hamnen endast är en effektiv om-
lastningspunkt för oljebolagen i regionen. 

 

Viktiga händelser 

Planering för ombyggnad/nybyggnad av oljehamnskajen under perioden. 

 

Prioriterade områden 

Hamnen bemannas av personal från Sundsvalls Hamn AB vilket gör att pri-
oriterade områden inte hanteras/redovisas. 

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv  Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven 

Sundsvall Oljehamn AB ägs till 
100 % av Sundsvalls kommun. 
Oljehamnen skall vara en all-
män hamn och verksamheten 
skall bedrivas affärsmässigt, 
rationellt och effektivt. 

Underhålla anläggningen så att driftstörningar minimeras. 

Aktivt undersöka nya effektiva/miljövänliga lösningar. 

Nära samarbete med hamnens kunder för att effektivisera hanteringen i ham-
nen. 

Bolagets resultat ska ligga i 
nivå med 2012 års resultat (5,7 
mnkr) 

Budgeterat resultat för perioden bedöms inte uppgå till 5,7 mnkr med mark-
nadsmässig prissättning och nödvändig kostnadsmassa för bolaget. 
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Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017 

Indikatorer 2014 2015 2016 2017 Kommentar 

Medarbetarindex: 

Arbetsmiljö (75) 

Ledarskap (75) 

Medarbetare- 

engagemang (75) 

Möjlighet till fullgörande 
(75) 

- - -  Inte aktuell då personalen hyrs in 
från Sundsvalls Hamn AB. 

Sjukfrånvaro (3,5 %) - - -  Inte aktuell då personalen hyrs in 
från Sundsvalls Hamn AB 
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