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Bokslutskommuniké 2016

Årets resultat 
Bokslutskommunikén innehåller en 
preliminär sammanställning av kommunens 
resultat för 2016 och den ekonomiska 
ställningen per 2016-12-31. Kommunens 
resultat för 2016 uppgår till 130,8 miljoner 
kronor, vilket är en positiv avvikelse mot 
budget med 20,5 miljoner kronor.  I 
jämförelse med resultatet för 2015 så är det 
en förbättring med 97,6 miljoner kronor. I 
jämförelse med fjolåret har nämndernas 
resultat förbättrats med totalt 78,1 miljoner 
kronor. För socialnämnden redovisas en 
resultatförbättring med 58,8 miljoner kronor 
i jämförelse med 2015 men barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en resultat-
försämring med 51,8 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar 
en resultatförbättring med 55,2 miljoner 
kronor i jämförelse med 2015. 
 
Socialnämnden redovisar för 2016 ett 
underskott med 155,0 miljoner kronor, vilket 
är ett förbättrat resultat med 58,8 miljoner 
kronor jämfört med 2015 (-213,8 mnkr) och 
den negativa trenden är bruten. Den resultat-
förbättring som visas finns främst inom 
äldreomsorgen, vilket i stort förklaras av den 
sänkta beställda tiden för hemtjänsten och 
lägre personalkostnader. Underskott finns 
trots resultatförbättringen, främst inom 
äldreomsorgens verksamheter (-83,6 mnkr), 
individ- och familjeomsorg (-43,1 mnkr) 
samt inom omsorgen för funktionshindrade 
(-41,9 mnkr).  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott för 2016 med 54,1 miljoner 
kronor. Främsta orsak är underskott inom 
gymnasieskolans verksamhet (-28,7 mnkr) 
samt grundskolan (-4,2 mnkr).  
 
Främsta positiva budgetavvikelse redovisas 
för kommunstyrelsens verksamheter som  
 
 
   

 
avviker positivt mot budget med 165,7 
miljoner kronor. Främsta orsaker till 
överskottet inom kommunstyrelsens 
verksamheter är överskott på anslaget för 
personalkostnadsökningar (85 mnkr) samt 
försening av byggprojekt (27 mnkr).  
  
Resultatet fördelar sig enligt nedanstående 
tabell. 

2016 2015

Planerat överskott 118,3 103,7

Differens i förhållande till budget

Verksamheternas nettokostnader -32,4 -130,9

Jämförelsestörande poster 0,0 40,1

Skatteintäkter och statsbidrag 20,0 -29,9

Räntenetto 24,9 50,2

Resultat 130,8 33,2  
 

Kommunen klarar balanskravet  
Balanskravet innebär att kommunen inte får 
besluta om en budget där kostnaderna över-
stiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för 
ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt 
kommunallagen regleras under de närmast tre 
följande åren. Kommunfullmäktige ska då anta 
en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet 
ska ske. Kommunen klarar kommunallagens 
krav på balans 2016. Det beräknade överskottet 
i balanskravsutredningen, balanskravsresultatet, 
uppgår till 120,1 miljoner kronor.   
 
Balanskravsutredning, mnkr** 

Balanskravsutredning, mnkr 2 016

Årets resultat 130,8

avgår samtliga realisationsvinster -10,7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 120,1

Medel ti l l/från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 120,1

**Förkortad uppställning. 
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Resultaträkning, mnkr* 

 

 
Balansräkning, mnkr* 

 
Balansräkningen 
Den främsta förändringen i balansräkningen är 
att kommunens långfristiga skulder har ökat 
med 434,5 miljoner kronor. Orsaken är främst 
ökad upplåning i de kommunala bolagen.   
 
De finansiella målen 
Sundsvalls kommuns finansiella mål bygger på 
fyra aspekter vilka är viktiga för att bedöma 
god ekonomisk hushållning.  
 
Det finansiella resultatet, det vill säga vilken 
balans kommunen har över sina intäkter och 
kostnader under året.  
 
Kapacitetsutvecklingen, om kommunen har god 
kapacitet att möta finansiella svårigheter på 
sikt.  
 
Riskförhållanden, om att kommunen på kort 
sikt inte ska behöva vidta drastiska åtgärder för 
att möte ekonomiska problem. 
 
Kontrollen över den finansiella utvecklingen, 
vilken kontroll kommunen har över den 
ekonomiska utvecklingen.   

 
Nyckeltal för finansiella mål 

 
 
Mål 1. Årets resultat ska vara positivt. För att täcka 
in viss egenfinansiering av investeringar, värde-
säkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska 
resultatet uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. Årets resultat beräknas uppgå till 
130,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,4 % 
av skatteintäkter och statsbidrag och innebär att 
målet uppnås.    
 
Mål 2. Nettoinvesteringarna ska finansieras med 
egna medel. Investeringarna uppgår till totalt 
564,1 miljoner kronor 2016. Av dessa har 70 % 
finansierats med egna medel. Detta innebär att 
kommunen har lånefinansierat cirka 164 
miljoner kronor av investeringarna. Målet 
uppnås inte.  
 
Mål 3. Det egna kapitalet ska värdesäkras och växa 
i takt med inflationen (konsumentprisindex KPI).  
Det egna kapitalet har ökat med 5 % vilket är 
högre än inflationen.  
 
Mål 4. Den kortfristiga betalningsberedskapen ska 
motsvara minst 80 procent av de skulder som 
förfaller inom ett år.  Betalningsberedskapen 
uppgår till 144 % för de skulder som förfaller 
inom ett år vilket innebär att målet uppnås.  
 
Mål 5. Prognossäkerheten och budgetföljsamheten 
ska vara god, högst 1 procent i avvikelse.  
Verksamheternas nettokostnad hade en negativ 
avvikelse mot budget med 0,6 % 2016, vilket 
innebär att budgetföljsamheten får anses som 
god för kommunen i sin helhet. Dock finns 
större budgetavvikelser inom enskilda verk-
samhetsområden. Vid delårs-rapporten januari 
till augusti visade prognosen för 
verksamheternas nettokostnad en negativ 
avvikelse mot budget med 89,5 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 1,7 %. Om man jämför 
prognosen för verksamheternas nettokostnad 
per delårsrapporten 30 augusti med årsutfallet, 
redovisas en negativ avvikelse mot budget med 
1,1 %. Målet är som helhet uppnått.   

Resultaträkning, mnkr Utfall 2016 Utfall 2015

Verksamhetens intäkter 1 231,6 1 138,8

Verksamhetens kostnader -6 328,8 -6 128,7

Jämförelsestörande poster 0,0 40,1

Avskrivningar -264,6 -263,8

Verksamhetens nettokostnad -5 361,8 -5 214,6

Skatteintäkter 4 782,0 4 584,5

Generella statsbidrag och utjämning 686,0 631,0

Finansiella intäkter 129,9 144,6

Finansiella kostnader -105,3 -112,3

Jämförelsestörande finansiell  kostnad 0,0 0,0

Årets resultat 130,8 33,2

Balansräkning, mnkr 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstil lgångar 9 806,5 9 159,8

Omsättningstil lgångar 1 754,1 1 951,3

Summa tillgångar 11 560,6 11 111,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 2 781,6 2 650,7

Avsättningar 398,9 393,5

Långfristiga skulder 7 376,5 6 942,0

Kortfristiga skulder 1 003,6 1 124,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 11 560,6 11 111,1

Nyckeltal finansiella mål Utfall 2016

1 Årets resultat /skatteintäkter och generella statsbidrag 2,4%

2 Investeringarnas egenfinansiering 70%

3 Egna kapitalets ökning 4,7%

4 Betalningsberedskap 144%

5 Budgetdifferens, verksamheternas nettokostnad 0,6%

6 Prognosdifferens, verksamheternas nettokostnad 1,1%
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Nämndernas resultat 
Verksamheternas nettokostnad redovisar en 
negativ avvikelse med 20,1 miljoner kronor 
jämfört med budget exklusive finansiering.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens överskott uppgår till 165,7 
miljoner kronor. Kollektivtrafiken redovisar ett 
överskott på 17,9 miljoner kronor. Budgeterat 
anslag till underskottstäckning för flygplats-
verksamheten har inte behövts användas under 
2016 och ger därmed ett överskott på 7,9 
miljoner kronor. Det centrala löneöknings-
utrymmet har inte behövt användas fullt ut 
vilket ger ett överskott på 84,8 miljoner kronor. 
Kommunens anslag för kompensation till 
nämnderna för ökade hyreskostnader på grund 
av investeringar redovisar ett överskott på 31,0 
miljoner. Anslaget för nya boenden inom 
socialtjänsten redovisar ett överskott med 27,0 
miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott på 54,1 miljoner kronor. (18 
miljoner kronor avser tidigare felbokfört 
statsbidrag.) Gymnasieskolans underskott på 
28,7 miljoner kronor samt underskottet för 
administration och övrigt på 27,6 miljoner 
kronor är tillsammans de verksamheterna med 
störst negativ avvikelse. Underskottet för 
gymnasieskolans verksamhet beror bland annat 
på minskade antal elever. Grundskolan har ett 
relativt mindre underskott på 4,2 miljoner 
kronor medan förskolan är den enda 
verksamhet som redovisar ett överskott.  
 
Socialnämnd 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 
155,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring 
med 58,8 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Främst har äldreomsorgen bidraget till resultat-
förbättringen vilket i stort förklaras av den 
sänkta beställda tiden för hemtjänsten, intern 
omdisponering av personal inom flykting-
verksamheten som finansieras av statliga 
migrationsmedel och till verksamheter 

finansierade av statliga stimulansmedel inom 
äldreomsorgen samt en sammantagen 
minskning av personalkostnadsökningen och 
sänkta personalkostnader.  
 
Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott på 6,4 miljoner kronor. De främsta 
orsakerna till överskottet är att bidrag till 
kulturföreningar har varit för högt budgeterad 
och att lokalkostnader understiger budget. 
 
Nämnd för arbetsmarknas, 
vuxenutbildning och integration 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration redovisar ett överskott på 11,6 
miljoner kronor. Av detta överskott står 
arbetsmarknadsåtgärder för 3,7 miljoner kronor 
och orsaken till det är det bidrag som kommun-
styrelsen under hösten 2016 beviljade för 
pilotprojektet ”Nya jobb” och som kommer att 
drivas under 2017. Även vuxenutbildningen 
redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kronor 
på grund av lägre kostnader för personal och 
köp av utbildningar.  

Stadsbyggnadsnämnd 
Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott 
på 5,1 miljoner kronor. Orsakerna till resultatet 
är bland annat lägre kostnad för vinterväg-
hållning på grund av snöfattig vinter, storlek 
och mängd på bygglovsärenden på grund av 
”byggboom” samt lägre personalkostnader på 
grund av svårigheter att rekrytera personal till 
vakanta tjänster. 
  
Miljönämnd 
Miljönämnden redovisar ett överskott på 1,1 
miljoner kronor främst på grund av lägre 
personalkostnader samt sammantaget något 
mindre övriga kostnader än budgeterat.  
 
Överförmyndarnämnd 
Överförmyndarnämnden redovisar ett 
underskott på 3,7 miljoner kronor. Orsaken till 
underskottet är bland annat ersättning till 
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förvaltarenheten för arvoden under perioden 
2013-2015 på 1,1 miljoner kronor. Även 
verksamheten för ensamkommande barn visar 
ett underskott på 1,1 miljoner kronor. 
 
Lantmäterinämnd 
Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 
2,4 miljoner kronor. Överskottet beror dels på 
ökat bostadsbyggande som resulterat i fler 

ärenden och att antal avslutade förrättningar 
också har ökat. 
 
Personalnämnd 
Personalnämnden bildades under 2016 och 
redovisar ett resultat på 0,2 miljoner kronor.  

 
 

 
Verksamheternas nettokostnad januari-december, mnkr 
 

Nämnd 
Budget 

2016 
Utfall tom 
dec 2016 

Utfall tom 
dec 2015 

Utfall 
avvikelse 

mot 
budget 

Kommunstyrelse -593,5 -427,8 -426,2 165,7 
Barn- och utbildningsnämnd -2 135,9 -2 189,9 -2 075,8 -54,1 
Socialnämnd -1 819,6 -1 974,5 -1 982,3 -155,0 
Kultur- och fritidsnämnd -352,9 -346,5 -343,6 6,4 
NAVI -154,7 -143,1 -145,1 11,6 
Stadsbyggnadsnämnd -238,7 -233,6 -218,8 5,1 
Miljönämnd -18,2 -17,1 -16,6 1,1 
Överförmyndarnämnd -10,9 -14,6 -9,8 -3,7 
Övriga -5,3 -2,5 -2,5 2,8 
Finansiering 0,0 -12,3 6,1 -12,3 
Verksamhetens nettokostnad -5 329,7 -5 361,9 -5 214,6 -32,4 
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