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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Söderhamns kommun mötte under 2015 flera utmaningar.
Jag tänker framför allt på den stora strömmen av flyktingar
och asylsökande. Tack vare utmärkt arbete av våra medarbetare tog vi matchen och hanterade utmaningen väl.
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Den stora ökningen av ensamkommande barn har ansträngt
situationen rejält, framför allt inom socialtjänsten och i förskolan och skolan där nya barn och elever kommer med kort
varsel. Verksamheterna har arbetat målmedvetet och proaktivt för att lösa situationen. Överförmyndarenheten har
också arbetat hårt för att få fler gode män.
Den stora tillströmningen av människor är en enorm tillgång för Söderhamn, men den gör också att vi står inför fler
utmaningar framöver. Det handlar om att hitta boenden,
gode män och förskole- och grundskoleplatser här och nu.
Det handlar om hur vi långsiktigt kan behålla, inkludera och
ta till vara kunskap och kompetens hos dem som kommit, så
de väljer att stanna kvar som medborgare och medarbetare.
Hela tiden görs det hjältedåd i vardagen, för att möta dessa
och andra utmaningar.
Slutet av budgetperioden

2015 är det sista året i budgetperioden 2012 – 2015. Såhär
i slutet av budgetperioden ser vi att vår befolkning stadigt
ökar – främst tack vare alla nya människor som kommit till
Sverige. Sammantaget har det varit fyra goda år, med både
utmaningar och många spännande händelser. Jag vill göra
några nedslag.
Först förskolan och skolan. Under perioden har vi genomfört tre riktade kommunala satsningar för förskola och
grundskola. Vi har genomfört ett förskolelyft med fokus på
alla barns rätt till förskola, oavsett om föräldrarna har jobb
eller inte. Femtontimmarsregeln för barns vistelsetid har
hävts och vi har nyanställt pedagoger. Där är vi stolta att
vara en kommun som går före. Vi har också genomfört ett
kommunalt kunskapslyft i skolan, med alla barns rätt till
kunskap i fokus. Genom ett fritidslyft har fritidshemmen
fått mer resurser. Under perioden har vi bildat Hälsinglands utbildningsförbund, där gymnasiet och vuxenutbildningen ingår, tillsammans med Bollnäs och Nordanstigs
kommuner.
Omvårdnadsnämnden har fått mer resurser för att möta
kostnaderna för ett ökat behov, framför allt inom hemtjänsten. Vi har också satsat offensivt på arbetslösa. Projektet 100 jobb ger människor som haft försörjningsstöd en
skapad anställning för att komma in i trygghetssystemen.
Detta har gett mycket goda resultat.
Under 2015 beslutades om ett planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Under kommande år kan vi
utveckla Gurkparken som aktivitetspark, gångbroar och
strandpromenad längs årummet och möjliggöra ny bebyggelse i centrum.
I norra Europas största energieffektiviseringsprojekt satsar vi 280 miljoner under fyra år. Vi kan hämta hem kostnader genom besparingar på några år och minska koldioxidutsläppen med 614 ton.
Kommunen har haft ordning och reda på pengarna. Vi
har betalat av lån, kunnat investera med egna pengar och
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avsatt rejäla summor till pensionsutbetalningar. Vi har inte
nått hela vägen när det gäller resultatmålet, då kostnadsutvecklingen varit aningen för stor. Men det sammantagna
ekonomiska läget är gott för kommunen.
Vi har jobbat för att öka service och tillgänglighet och
beslutat om en gemensam kundstjänst.
Tillsammans med företagare och deras organisationer
har vi arbetat fram ett näringslivsprogram. Inom näringslivsområdet har vi även samarbetat med lokala företag,
rådgivning i samråd med Näringslivscentrum och etableringsfrågor tillsammans med fastighetsägare.
Under budgetperioden tillträdde ett nytt fullmäktige,
nya nämnder och nya styrelser efter valet 2014. Under
2015 beslutades om ny mål- och resursplan för budgetperioden 2016 – 19, med ramar för drift och investeringar
och fem nya fokusområden:
- Jämlikhet
- Infrastruktur
- Attraktiva boenden
- Näringsliv
- Attraktiv arbetsgivare
Styrning och ledning

Den förändrade styr- och ledningsmodell vi nu inför har
mer fokus på helhet än på delar. Med sikte på kundens fokus kan vi forma våra verksamheter och skapa bra flöden
för kunden. Det handlar om att leda mer värdebaserat och
mindre genom detaljreglering, att stimulera medinflytande och uppmuntra medarbetarnas kompetens, delaktighet och kreativitet. Genom ett klimat som uppmuntrar
lärande och experimenterande kan vi testa nya vägar och
utveckla våra processer. Så kan vi skapa utveckling.
Från kommunens sida vill jag tacka alla skickliga och
kreativa medarbetare och förtroendevalda för ert arbete
under året.
Tillsammans skapar vi ett ännu
bättre Söderhamn!
Sven-Erik Lindestam (S),
kommunstyrelsens ordförande
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SÖDERHAMN TAR MATCHEN

SÖDERHAMN 2015
Ett axplock av händelser i Söderhamns kommun 2015.

Fem av kommunens skolor deltog i Gå och cyklautmaningen 2015. Östra skolan och Stugsundsskolan placerade sig inom topp tre i länet.
Östra skolan är i topplacering för tredje året i rad.

Cykel - och promenadstråket på Stugsundsudden har fått sittgrupper vid
vattnet, hårdgjorda ytor för rullstolar och barnvagnar och solcellsbelysning
med rörelsedetektorer vid parkeringen.
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Söderhamn visade sig från sin allra bästa sida när friidrotts-SM avgjordes
på Hällåsen. Tusentals åskådare, strålande sol, värme, härlig stämning,
spännande tävlingar, ett bra arrangemang, svenskt rekord och SM-guld till
Hälsingland.

Kommunfullmäktige har beslutat om att uppföra en hall över en ny ispist
på Hällåsen. Hallen kan bland annat användas under SM-veckan vinter
2017 i Söderhamn.
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Söderhamns kommun arbetar medvetet och framgångsrikt med livsmedelsupphandlingar, för att få fler lokala företag och fler närproducerade livsmedel i våra kök. I ett nyskapande projekt får personer i Trönö/Norrala en
alternativ måltidtjänst där maten lagas lokalt och levereras varje dag av
hemtjänsten.

I november firade familjeavdelningen på upplevelsebadet Aquarena 10
år. Den har blivit en tillväxtmotor i samhället. Helger är största delen av
gästerna från andra kommuner och de kombinerar badet med handel och
måltider i centrum och på E-Center.

De nya odlingslotterna på Norrberget i Söderhamn har fått stor betydelse.
Här kan söderhamnsborna mötas över ålders- och nationalitetsgränser.

2015 öppnade Söderhamns kommun en kommunövergripande sida på
Facebook. Här kan du se vad som händer i Söderhamn, ställa frågor till
oss som jobbar i kommunen och mycket mer.
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ORGANISATIONSSCHEMA

ORGANISATIONSSCHEMA 2015
VALBEREDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNREVISION

Förbereder val av nämndledamöter,
revisorer och representanter

Kommunens högsta beslutande
organ med 49 folkvalda ledamöter

Granskar kommunens verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande Sven-Erik Lindestam (s) 15 ledamöter

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
Ordförande Lennart Gard (s) 11 ledamöter

Kommunchef: Margareta Högberg
Kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningschef: Thomas Norgren
Kommunkansli, ärendehantering, ekonomi, HR, näringsliv
och tillväxt, kommunikation, turism, samhällsplanering,
folkhälsa, ANDT - Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak,
integration, barn och unga, projekt, utredningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Förvaltningschef Lena Wetterlind
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg, familjerådgivning
och vård, ekonomisk rådgivning, drogförebyggande arbete,
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, integration, migration,
Söderhamns dagliga verksamhet (SDV), bilpool, bemanning.
Lärande vuxenverksamheter fram till 2015-08-10.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande Alexandra Gard (s) 11 ledamöter

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ordförande Lillemor Svensson (s) 7 ledamöter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef 2015: Tomas Hartikainen
Förskola, grundskola, kulturskolan och KomTek,
gymnasiepart gentemot Hälsinglands utbildningsförbund.

Bygg- och miljöförvaltningen
Förvaltningschef Herman Claesson
Bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, bostadsanpassning, konsumentvägledning, energirådgivning.

KULTUR- OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN
Ordförande Stig Nordgren (v) 11 ledamöter

OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Ordförande Katarina Hedberg (s) 11 ledamöter

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Förvaltningschef Hans-Göran Karlsson
Skärgårdsverksamhet, kultur, fritid, Verkstäderna, kost, städ,
intern och extern service, detaljplan, GIS-service, drift och
underhåll av fastighet, gata, väg, park, farled och hamn.

Omvårdnadsförvaltningen
Tillförordnad förvaltningschef Annika Larsson Maspers
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade: hemtjänst, boenden, trygghetslarm, assistans, ledsagarservice.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande Mattias Benke (s) 3 ledamöter

VALNÄMNDEN
Ordförande Kjell Pettersson (s) 7 ledamöter

Utser, kontrollerar och utbildar gode män, förvaltare och
förmyndare för minderåriga eller andra personer som behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för
sin person.

Faxeholmen AB

KOMMUNALA BOLAG
Söderhamns Stadshus AB
Söderhamn NÄRA AB

Hälsinglands utbildningsförbund
(Gymnasie- och vuxenutbildning)
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Genomför allmänna val och folkomröstningar. Utser valförättare och rösträknare, ordnar vallokaler och information
om dem, lägger ut röstsedlar.
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Söderhamn Elnät AB

KOMMUNALFÖRBUND
Inköp Gävleborg
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH)
(Inköp)
(Räddningstjänst och alkoholhandläggning)

SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFÖLJNING 2015
Kommunfullmäktige fastställer i budget finansiella mål och verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning.
För budgetperioden 2012 - 2015 finns 4 finansiella mål och 6 verksamhetsmål. Nedan finns en sammanfattning
över måluppfyllelse. Detaljerad analys och uppföljning finns under avsnitten vision, mål och varumärke samt i
den finansiella analysen.

Finansiella mål
Resultatmål

Årets resultat ska under perioden 2012 - 2015 uppgå till 80 miljoner (20 miljoner
per år i genomsnitt för hela budgetperioden, exklusive avsättning för pensionskostnader med 16 miljoner).

20122015



Investeringsmål
Investeringar ska finansieras med egna medel till 100 %. Investeringsnivån kan ökas
med investeringar som genererar intäkter eller sänker kostnader.

Låneskuld
Vid utgången av 2015 ska låneskulden vara oförändrad eller lägre i förhållande till
den 31 december 2011.

Avsättning pensioner




Minst 4 miljoner, plus reavinster från försäljning av mark, ska årligen avsättas för
intjänade pensionsförmåner till anställda före år 1998, som ligger utanför balansräkningen. Utöver denna avsättning tillkommer reavinster från försäljning av mark.



Inriktningsmål

2015

Attraktiv skärgårdskommun
Söderhamn upplevs senast 2015 som en attraktiv skärgårdskommun, med ett levande
stadscentrum med stark skärgårdskänsla.

Långsiktigt hållbart samhälle
Söderhamns kommun ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen klättra
på Miljöaktuellts kommunranking för att senast 2015 nå lägst plats 50 samt årligen
förbättra sin placering enligt SCB:s nöjd medborgarindex.

Utveckling av infrastruktur
Söderhamns kommun ska vara pådrivande för en positiv utveckling av infrastrukturen i kommunen genom att aktivt arbeta för en utveckling av exempelvis hamnar,
motorväg, bredband samt för beslut om dubbelspår på Ostkustbanan.

Bättre företagsklimat
Söderhamn ska senast 2015 ha ett bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar
till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011.

Flexibelt lärande
Söderhamn ska genom ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen
utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering i SKL:s ranking av skolverksamheten,
samt årligen öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Nöjda brukare
I Söderhamn ska nöjdheten årligen öka inom omsorgen för barn, äldre och funktionshindrade.
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Resultatnivån når inte upp till målet.

Relativt låg investeringsnivå hela
budgetperioden.

Kommunen har lägre låneskuld än 31 december 2011. 2016 amorteras en stor andel .

Kommunen har satt av medel under första
åren i budgetperioden.

SAMMANSTÄLLNING UPPFÖLJNING AV MÅL

SAMMANSTÄLLNING UPPFÖLJNING AV MÅL

Måluppfyllelse 2015: De finansiella målen är helt uppfyllda det enskilda året utifrån målformuleringen. Inom
inriktningsmålen har vi utvärderat aktiviteter för året. För att få en grön gubbe för måluppfyllelsen 2015 ska
minst 75 % av aktiviteterna vara klara.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunens ekonomi

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Söderhamns kommun redovisar 2015 ett resultat på 23,3
miljoner. Kommunens reella resultat går inte att beskriva
genom att enbart titta på det redovisade resultatet då flera
poster som har bidragit till resultatet är utöver den ordinarie verksamheten eller av engångskaraktär.
De poster som har påverkat kommunens ekonomi i hög
grad under 2015 är följande:
•	Under året beslutade AFA försäkring att återbetala inbetalda sjukförsäkringspremier för 2004. De uppgick
till 12,4 miljoner.
•	Under hösten kom regeringen och alliansen överens
om att tilldela kommunerna ett extra statsbidrag på tio
miljarder kronor för flyktingmottagandet. Vår kommun
fick 74,5 miljoner. En trettondel, 5,7 miljoner, påverkar
resultatet 2015.
•	Kommuner som har ett högt mottagande av nyanlända
har kompenserats för det under året. Prestationsersättningar för högt mottagande uppgick till 6,5 miljoner.
•	Förtydligande av redovisningsregelverk kring statsbidrag har lett till att ersättning från migrationsverket
som tidigare har avsett flera år har lyfts in i resultatet
under året. Detta påverkar barn- och utbildningsnämnden med 4,7 miljoner och arbetsmarknads- och socialnämnden med 3 miljoner.
•	Kommunen har under året fått stora ersättningar för

mottagande av nyanlända/flyktingar. Inom området råder viss fördröjningseffekt då organisationen inte hunnit
anpassa sig helt. Därför har överskott uppstått under året.
•	Det är fortfarande en hög kostnadsnivå inom insatser
i eget boende. Orsaken är dels att volymen hemtjänsttimmar överstiger budget och att kostnadsläget för den
utförda verksamheten är högre än den tilldelade ersättningen medger.
•	Kommunen har infört förändrade redovisningsrutiner
för tillgångar i fastigheter och gator/vägar. Vissa underhållsinsatser som tidigare belastade resultatet redovisas
nu som reinvesteringar. Effekten av detta är 7 miljoner
som innebär ett överskott i kultur- och samhällsservicenämndens bokslut.
•	I samband med förändrade redovisningsrutiner för tillgångar har kommunen bytt anläggningsregister. Vid
övergången utrangerades tillgångar motsvarande 5,7
miljoner.
•	Kommunen väljer att skriva ner sin regressfodran på
Samkraft med 5,1 miljoner (total fordran innan nedskrivning 8,1 miljoner) då det fortfarande är oklart hur
affären kommer att lösas.
•	Flera förvaltningar har under året haft personalvakanser eller svårighet att rekrytera rätt kompetens. Det påverkar resultatet i form av lägre personalkostnader och
lägre kostnader för köpta tjänster, och nedlagda medel
i åtgärder.

SÖDERHAMNS KOMMUN - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag
			 2011

2012

2013

Allmänt					
Befolkning			
25 323
25 223
25 442
Total utdebitering inklusive avgift till kyrkan		
32,9
32,9
33,2
- kommunal utdebitering			
21,4
21,4
21,7
					
Ekonomiskt resultat					
Årets resultat, mkr 			
11,5
12,9
6,0
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter		
98,5%
98,2%
100,8%
Årets resultat/skatteintäkter (%)			
0,9%
1,0%
0,5%
Årets resultat per invånare, kr			
454
511
236
					
Investeringar, skulder och soliditet					
Nettoinvesteringar, mkr			 56
30
32
Självfinansieringsgrad av investeringar			
106,8%
279,5%
177,5%
					
Totala skulder, mkr			
1 146
1 111
1 164
- varav koncernens andel i internbanken			
758
744
826
Kommunens skulder, mkr exkl. koncerngem. lån		
388
368
338
Kommunens låneskuld, mkr			
130
114
23
Kommunens skulder per invånare, kr			
15 304
14 573
13 277
					
Soliditet i %			
53,4%
53,0%
59,1%
Soliditet i % inklusive pensionsförpliktelser (ansvarsförb.)
-19,4%
-17,8%
-17,0%
		
Personal										
Antal årsarbetare (inklusive vikarier) per 31/12		
2 239
2 283
2 303
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2014

2015

25 456
33,2
21,7

25 759
33,17
21,7

-5,5
102,2%
-0,4
-216

23,3
99,37%
1,71%
905

46
106,5%

61
164,95%

1 150
801
348,8
22
13 715

1 191
696
495
147
19 232

58,9%
-13,9
2 369

51,82%
-6,77%		
2 372

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med
86,5 miljoner (28,8 miljoner 2014). Både de kommunala
bolagen och kommunen gick med vinst under året. Resultat efter finansiella kostnader uppgår till 102,7 miljoner
(38,4 miljoner 2014). Av 102,7 miljoner avser 51,5 miljoner
försäljning av delar av Faxeholmens fastighetsbestånd.
Soliditeten för koncernen var i bokslutet 37,1 procent, en
förbättring med 1,7 procentenheter från 2014. Koncernen
har under året gjort investeringar på 133 miljoner. Koncernen har en låneskuld på 951,8 miljoner (910,2 miljoner
2014). 81 procent av denna (767,2 miljoner) hanteras av
kommunens internbank.
En mer utförlig beskrivning över de helägda kommunala
bolagen återfinns i den sammanställda redovisningen.
Framåtblick – kommunens ekonomi 2016 – 2019

Vid upprättandet av 4-års budgeten, 2016-2019, under våren 2015 konstaterades att under de första åren i den nya
budgetperioden förstärks ekonomin av ökade skatteintäkter, men troligen blir resultatet 2019 ändå mycket svagt. En
bit in i budgetperioden kommer konjunkturen troligen att
börja försvagas.
Vid en nyligen gjord avstämning av kommunens ekonomi framåt för fyraårsperioden så kan konstateras att ekonomin har stärkts med 29 miljoner för alla åren 2016-2019
tillsammans sedan tillfället för budgetupprättandet. Därmed så uppfylls det resultatmål som kommunfullmäktige
beslutat om för åren 2016-2018. 2019 har även förbättrats
men ligger just nu på ett resultat om ca 6 miljoner. Orsaken
till förstärkningen av kommunens ekonomi beror till största delen på en stor ökning av kommunens befolkning under
2015. Mellan 1 nov 2014 och 1 nov 2015 har befolkningen
ökat med 304 personer.
Konjunktur- och befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunens skatteintäkter. Konjunkturutvecklingen kan förväntas avmattas mot slutet av budgetperioden med bl a sjunkande skatteintäkter som följd.
Befolkningsutvecklingen kan förväntas vara fortsatt positiv
även framöver. Befolkningen ökar främst på grund av att
många nysvenskar väljer att folkbokföra sig i kommunen.
Utifrån hur flyktingsituationen ser ut i omvärden kan vi på
goda grunder anta att den positiva trenden fortsätter även
framöver i Söderhamns kommun.
En ökad befolkning i den omfattning som skett de senaste
åren medför också ökade kostnader för kommunen. Det är
främst förskola, skola samt bostadsmarknaden som just nu
är ansträngd.
Omvärldsanalys

Svensk ekonomi har utvecklats starkt 2015 och den utdragna lågkonjunkturen efter finanskrisen är på väg att övergå i
en högkonjunktur. Det stora inflödet av flyktingar innebär
kraftigt ökade offentliga utgifter på kort sikt och finanspolitiken blir expansiv 2016 och 2017. Samtidigt avvaktar
Riksbanken sannolikt med att höja räntan till senare delen
av 2016 eftersom det tar tid för inflationen att nå 2 procent
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och inflationsförväntningarna är låga. Den expansiva politiken bidrar till att resursutnyttjandet i ekonomin fortsätter att öka de kommande åren. Arbetslösheten förväntas
falla från dagens 8 procent till 6,5 procent 2017. I takt med
att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden stiger arbetslösheten till 7,4 procent 2020. Det beror på att det tar
lång tid för nyanlända att få jobb. Med tiden kommer allt
fler att bli sysselsatta och bidra till produktionen. Det dämpar de offentliga utgifterna och ökar skatteintäkterna.
Svensk bruttonationalprodukt (BNP) växer med cirka 4
procent 2015 och tillväxten blir lika stark 2016. Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in en period av högkonjunktur från 2016. Konjunkturuppgången är en följd av
den expansiva ekonomiska politiken. Det låga ränteläget
driver på den inhemska efterfrågan, samtidigt som det bidrar till att kronan är relativt svag. Tillsammans med en
starkare investeringskonjunktur i många av OECD-länderna gynnar det svensk export som växer med drygt 4
procent per år 2015 − 2017. Produktionsvolymerna i den
svenska industrin återhämtar sig och närmar sig tidigare
toppnivåer. Den snabba uppgången i byggproduktionen
dämpas dock de närmaste åren när brist på arbetskraft och
tomtmark begränsar produktionen. Trots de senaste årens
kraftiga uppgång i bostadsbyggandet råder det brist på bostäder. Tillsammans med låga räntor har det bidragit till att
bostadspriserna och hushållens skuldsättning har rusat i
höjden. De senaste årens prisuppgång innebär en ökad risk
för att bostadspriserna nu befinner sig på en ohållbar nivå.
Den stora invandringen till Sverige kommer att spä på
behovet av nya bostäder ytterligare och driver på de offentliga utgifterna. Den offentliga konsumtionen bedöms
öka med 4,9 procent 2016, vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv. Trots höjda skatter fortsätter hushållens
reala disponibla inkomster att öka snabbt 2016 när sysselsättningen stiger. Det låga ränteläget stimulerar hushållens
konsumtion, men en strävan att jämna ut konsumtionen
över tiden gör att många hushåll också ökar sitt sparande.
Hushållens redan höga sparkvot ökar därmed ytterligare
något 2016.
Flyktingsituationen

Invandringen är en stor källa till osäkerhet i prognosen
för den svenska ekonomin. Trots att flyktingströmmarna
till Europa har ökat snabbt, är de inte så stora att de har
någon större direkt inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Europa som helhet. Den bristande samsynen inom
EU om flyktingpolitiken och hur man ska fördela kostnaderna, stärker nationalistiska och EU-skeptiska partier.
Det och den kommande folkomröstningen i Storbritannien om ett eventuellt utträde från EU och de fortsatta
problemen i Grekland riskerar att undergräva förtroendet
för EU som institution. En sådan utveckling får sannolikt
negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i
EU-länderna.
UNHCR antar att cirka en miljon människor kommer att söka sig till Europa under 2016. Drivkrafterna
hos människor för att lämna sina hemländer är starkare
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Kommunkoncernens ekonomi

än någonsin. En utveckling liknande hösten 2015, där
antalet asylsökande ökar kraftigt i Europa och Sverige,
går inte att utesluta. Samtidigt införs nu åtgärder för att
minska antalet asylsökande, och framtida politiska beslut kommer att ha avgörande effekt på antalet asylsökande till Sverige.
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Integration i Söderhamn

Hösten 2015 inträffade den historiskt största flyktingkrisen
i modern tid. Den främsta orsaken till krisen är det långvariga kriget i Syrien. I Sverige sökte nästan 163 000 personer
asyl under 2015, varav 35 400 ensamkommande barn. Migrationsverket bedömer att den internationella flyktingkrisen inte är över och framtiden bygger helt och hållet på
politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige.
Länsstyrelsen samordnade under hösten insatser och
rapporteringar till myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och ett omfattande underlag om kommunens läge rapporterades in. Kommunerna fick också en
begäran om tillfälliga evakueringsplatser av Migrationsverket. Söderhamn öppnade akut 20 platser vid Stenö
camping, och senare ytterligare 50 vid Moheds camping.
Platserna vid Stenö camping avslutades under december.
I december meddelade regeringen att kommunerna ska
kompenseras för stort flyktingmottagande. Som nämnts ovan
fick Söderhamn 74,5 miljoner och redan i december startade
ett arbete för att skapa insatser kopplade till dessa medel.
2015 beslutade riksdagen om ett helt nytt ersättningssystem till kommuner och landsting för asylsökande och
personer med uppehållstillstånd. Prestationsersättningen
upphör och nya regler gäller från 2016. Kommunen gör
nu en översyn av samtliga statliga bidrag och ersättningar
inom området, med förslag på hur bidrag och ersättningar
ska fördelas. Förslag presenteras 2016.
Boendesituationen är mycket ansträngd i början av 2016
och kan bli akut igen under hösten, trots sänkta krav i upphandling av asylboenden. Om en stor ökning av antalet
asylsökande inträffar efter sommaren behöver Migrationsverket hjälp från andra aktörer (till exempel kommuner)
för att lösa situationen.
Antalet personer som behöver bosättning i en kommun
kommer att öka betydligt framöver. Det ställer stora krav
på kommunerna i form av bostadsförsörjning och skolgång. En tredjedel av de inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem är i skolåldern. Nya regler om kommunplacering från den 1 mars 2016 innebär en starkare styrning till
regioner med hög sysselsättning (storstadsregioner) vilket
kan innebära något lägre invandring för Söderhamns del.
Från 2015 ligger det kommunövergripande samordningsansvaret för integrationsfrågorna på kommunstyrelsen.
Arbetet med en integrationsstrategi beräknas bli klart andra kvartalet 2016. Inom ramen för strategiarbetet pågår
en förstudie, ”Integrationssamarbete utifrån systemsyn”.
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Syftet med förstudien är att forma ett system för att förstå
hur integrationssystemet tillgodoser nyanländas verkliga
efterfrågan och behov i Söderhamn idag. Förstudien sker
i samarbete med Migrationsverket och Borlänge kommun.
Arbetsmarknad i Sverige

Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas starkt och arbetslösheten uppgår per årsskiftet till 8 procent. Indikatorer
tyder på att efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög och
att antalet sysselsatta fortsätter att stiga. Enligt Konjunkturbarometern är anställningsplanerna alltjämt positiva.
Statistiska Centralbyråns (SCB) mått på antalet lediga jobb
ligger på en hög nivå, samtidigt som antalet varsel sjönk till
en mycket låg nivå i december. Ökad offentlig och privat
konsumtion till följd av den ökade flyktinginvandringen
bedöms bidra till att antalet sysselsatta växer förhållandevis snabbt den närmaste tiden och att arbetslösheten sjunker.
Arbetsförmedlingens statistik från december visar att
minskningen av antalet inskrivna arbetslösa framför allt
sker bland inrikes födda och även bland personer födda i
Europa. Samtidigt är det en fortsatt ökning av arbetslösa
födda utanför Europa. Utvecklingen beror på fler nyanlända som skrivs in på Arbetsförmedlingen. Det är också fler
arbetslösa som varit utan arbete en längre tid. Där finns en
överrepresentation av utomeuropeiskt födda.
Bland ungdomar 18 – 24 år fortsätter antalet inskrivna
arbetslösa att minska i god takt, men även här är minskningen hos inrikes födda. För ungdomar som är utomeuropiskt födda ökar arbetslösheten. I relativa termer uppgick
arbetslösheten bland ungdomar till 13,1 procent, vilket ger
en minskning med 1,7 procentenheter sedan i fjol.
En regional nedbrytning av andelen inskrivna arbetslösa
visar att elva av landets 21 län har en högre arbetslöshetsnivå än riksgenomsnittet. De högsta arbetslöshetsnivåerna noteras i Gävleborgs (11,9 procent) och Blekinge län
(11,5 procent). De lägsta nivåerna återfinns i Uppsalas och
Stockholms län (5,6 respektive 6,3 procent).
Arbetsmarknad i Gävleborg

Sysselsättningen i Gävleborgs län bedöms öka till slutet av
2016. Men det väntas även arbetslösheten göra. Samtidigt
har rekordmånga arbetsgivare svårt att få tag på arbetskraft när de ska rekrytera.
Trots ett minskat inflöde av nyinskrivna så ökar antalet
arbetslösa. Det beror på att färre får arbete. Det vill säga
fler blir arbetslösa längre. Den utvecklingen bedöms fortsätta och förstärkas. De som har en längre väg till arbete
utgör en allt större andel av de inskrivna arbetslösa. Hösten
2015 är 72 procent av de inskrivna arbetslösa i länet, personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Omsättningen till arbete minskar och antalet personer med långa
arbetslöshetstider ökar. I länet som helhet är det framför
allt två sökandegrupper som sticker ut: de med förgymnasial utbildning och utrikesfödda.
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, ungdomar 18-24 år
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för Gävleborgs
näringsliv är starkare än normalt men lägre än för riket.
Industrin är trots alla förändringar stor i Gävleborg och
har ett nedtonat men positivt förväntningsläge strax över
det historiska genomsnittet. Byggverksamhetens förväntningar är splittrade, delvis beroende på osäkerhet kring
regler för ROT-avdrag. Den privata tjänstesektorn hyser
generellt stor optimism för kommande marknadsutveckling. Den offentliga tjänstesektorn räknar med en ökad efterfrågan och det gäller även verksamhet som bedrivs av
privata huvudmän.
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Under de senaste fyra åren har in- och utflyttningen i Söderhamns kommun ökat, huvudsakligen genom ökad invandring. Den decennielånga befolkningsminskningen har vänts
till befolkningsökning de senaste åren. 2015 ökade Söderhamns befolkning med 314 personer.
Det är svårt att förutse hur befolkningen utvecklas. De
senaste åren har invandringen gjort att befolkningen ökat.
Utvecklingen inom denna grupp är svårt att förutse. Tidigare analyser visar att cirka 2/3 av de som invandrat till Söderhamn har flyttat vidare. Regeringen föreslog 2015 en ny
lag som innebär att alla kommuner ska anvisas att ta emot
nyanlända för bosättning, för att förbättra etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Den nya lagen gör det
ännu mer osäkert hur stor invandringen i Söderhamn kommer att vara framöver.
Demografiskt har Söderhamns kommun ett underskott i
födelsenetto (antal födda minus antal döda). Den förväntade ”babyboomen” gör att födelsenettot de närmaste åren
kommer att vara mindre negativt, men från 2020 kontinuerligt försämras på grund av lägre födslar och en ökande äldre
befolkning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år

NÄRINGSLIV
Entreprenörskap är viktigt för Söderhamns identitet och
går som en röd tråd genom kommunens verksamheter
från förskola till näringsliv.
Kommunens uppdrag är att arbeta stödjande och serviceinriktat i alla verksamheter. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och vi behöver erbjuda god
service utifrån företagarnas vardag och villkor. Företagare
ska uppleva att det är enkelt att starta, driva och utveckla
företag i Söderhamn.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Quad Helix – samverkan för lokal och
regional utveckling

Triple Helixmodellen brukar användas för att beskriva
innovationssamverkan mellan universitet/högskola, näringsliv och offentlig sektor. Genom att inkludera civilsamhället i arbetsmodellen som en fjärde dimension, Quad
Helix, når vi även andra typer av företagande och betonar
att även civilsamhället har en viktig roll i vårt tanke- och
arbetssätt för att skapa lokal och regional utveckling. Det
är sammanhanget och destinationen som är viktiga – att vi
arbetar tillsammans för att skapa ett attraktivt Söderhamn.
•	Näringsliv – Privat sektor
	Av tradition når vi företagare via exempelvis Företagarna som är aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag. Här finns många industri-, handels- och transportföretag som kan bidra med erfarenhet och kompetens
kring företagande.
•	Akademi – Högre utbildning
Utbildning, kompetensförsörjning, entreprenörskap,
forskning och utveckling är en förutsättning för att
företag och deras produkter/tjänster stadigt utvecklas,
att företagskluster bildas, företag startas och att entreprenöriella drivkrafter tas om hand.
•	Kommun – Offentlig sektor
Kommunens uppdrag är att arbeta stödjande och serviceinriktat i alla verksamheter. Även i myndighetsrol
len kan vi skapa ett kreativt, öppet och tillåtande klimat. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med
kommunen och vi behöver erbjuda god service utifrån
företagarnas vardag och villkor.
• Allmänheten – Civilsamhället
Genom att inkludera civilsamhället i vår arbetsmodell når
vi även andra typer av företagande. Här inräknas ekonomiska föreningar, enskilda firmor, ideella föreningar och
andra icke-statliga organisationer och socialt företagande.
Här finns många företag som agerar inom besöksnäringsindustrin samt frivilligorganisationer.
Målgrupper och insatser

Primära målgrupper för arbetet med näringslivsutveckling
är lokalt företagande inom näringsliv/privat sektor och
allmänheten/civilsamhället, enligt Quad Helixmodellen
ovan. Det handlar om att utveckla befintliga företag, stödja
nya företag och attrahera potentiella etablerare.
Vi behöver verka för bra mötesplatser för företag, för
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att skapa naturliga vägar för att nå kommunen och olika aktörsnätverk. I linje med det ligger fortsatt arbete med att utveckla Faxepark som arena för utveckling och innovationer.
En annan viktig övergripande fråga är hur vi kommunicerar. Bra insatser behöver få uppmärksamhet och genomslag, för att främja ett positivt företagsklimat.
Fler viktiga insatser för att nå våra målgrupper
• Stödja och utveckla företag och företagskluster
• Stödja och utveckla nyföretagande, entreprenörskap
och kompetensförsörjning
• Verka för inflyttning, integration, alternativa företags
former och nyetableringar
• Utveckla ambassadörskap och stolta förebilder
• Skapa mötesplatser och verka för utvecklad infrastruktur
• Kommunen ska ses som en serviceorganisation, med
ökad tillgänglighet och ett öppet och kreativt klimat
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Tillväxt och utveckling
Näringslivsprogrammet Attraktiva Söderhamn – där företagare vill vara antogs 2015. Programmet är framtaget i
samarbete mellan många engagerade från kommunen och
det lokala näringslivet, och kan bli vägledande för strategiska insatser framöver.
Tillsammans med Centrum för flexibelt lärande - CFL
och med stöd av Sparbankstiftelsen har näringslivsenheten
arrangerat föreläsningsserien Föreläsare i världsklass! Under hösten har kända svenska föreläsare inspirerat söderhamnarna till nytänkande och entreprenörskap. Föreläsningarna har varit kostnadsfria och öppna för allmänheten.
Näringslivsenheten erbjuder kontinuerligt under året
nyföretagarutbildning, som ger kunskap och idéer för att
starta eget företag.
Kommunens tillväxtråd har blivit en viktig arena och en
mötesplats mellan offentlig sektor och näringslivets olika
föreningar. Här diskuteras tillväxtfrågor i vid mening.
Under året rekryterades även en chef för näringslivsenheten, som tillträder 2016.
När Svenskt Näringsliv presenterade årets mätning av
de lokala företagsklimaten hade Söderhamn tyvärr tappat
placeringar i kommunrankingen. Resultatet av 2015 års insatser och näringslivsprogrammet kommer att synas 2016.
Ostkustbanan
Det pågår ett omfattande lobbyarbete för dubbelspår på
Ostkustbanan. Under året bildades Ostkustbanan AB som
ska påskynda utbyggnaden av dubbelspår Gävle – Härnösand. Ett dubbelspår skulle få en avgörande betydelse för
regionens tillväxt, det handlar både om godstransporter
och persontrafik.
Näringsliv
Söderhamns näringsliv domineras av skogsindustri. Från
alla de som arbetar i skogen, till sågverk, och företag som
producerar skogsmaskiner, sågverkslinjer, pappersmassa
och förädlar råtallolja. Här finns företag som är stora och
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Statliga myndigheter
En handfull statliga myndigheter har verksamheter i Söderhamn och av dem har flera sin kundtjänst här. Sektorn
har blivit ett betydande och viktigt inslag på vår arbetsmarknad. Kommunen har tagit initiativ till att skapa förutsättningar för att utveckla detta segment.
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Vindkraft
Länet och kommunen erbjuder bra förutsättningar för
vindkraft, inte minst Söderhamns läge vid kusten med
djuphamn för stora transporter. Bergviks Skogs planer för
Ödmården fortskrider.
Arbetsmarknadsregionen
Söderhamns har ett bra geografiskt läge, som gör att
många människor dagpendlar till närliggande orter som
Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Sammantaget gör detta att
kommunen har en dynamisk arbetsmarknad, med en bra
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mix i arbetsmarknadsutbudet.
Arbetslösheten är fortsatt hög och ökade 2015. Söderhamn hade en öppen arbetslöshet på 10,5 % medan länssnittet låg på 9,3 %. Gävleborgs län har den högsta arbetslösheten i landet och Region Gävleborg har tagit initiativ
till ett målarbete med sikte på år 2030.
Framåtblick

Fokusområde näringsliv
Näringslivsfrågorna är fortsatt prioriterade i kommunorganisationen. Ett av kommunens fokusområden för budgetperioden 2016 – 2019 är näringsliv – för att befintliga
företag ska växa, nya starta, för att ge bättre service och
förbättra företagsklimatet. Kommunen ska göra det möjligt för företag att växa och utvecklas, för att ge fler arbetstillfällen och öka Söderhamns attraktionskraft.
Genom att inkludera civilsamhället i arbetsmodellen
Quad Helix har vi en bra modell för att kunna arbeta med
alla olika typer av företagande, med sikte på lokal och regional utveckling.
Tillsammans arbetar vi för att skapa ett attraktivt Söderhamn.
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viktiga arbetsgivare i kommunen. Flera av dessa företag
gjorde ett bra 2015 med omfattande nyanställningar och
investeringsbeslut som bådar gott inför framtiden.

ARBETSMODELL FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN

STYR- OCH LEDNINGSMODELL FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN
Styrning av verksamheten

Söderhamnarnas behov i centrum

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs i direkta val av kommunens invånare. Kommunfullmäktige är den yttersta företrädaren för söderhamnarna. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och
bolag att ansvara för de verksamheter som ska bedrivas i
kommunen.
Kommunstyrelsen är beredningsorgan till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet utifrån en strategisk inriktning. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finanser och har
övergripande ansvar för kommunens ekonomi.
Kommunens budget läggs fast för fyra år i taget. De folkvalda politikerna ska i budgeten kunna utforma sin politik,
men med ett års överlappning över mandatperioden för
allmänna val. I fyraårsbudgeten anges inriktningsmål och
ekonomi både på totalnivå och i nämndernas verksamhet.
Varje år görs en uppdatering av budgeten.

Söderhamnarnas behov och önskemål är utgångspunkten för
kommunens verksamhet. Ett särskilt uttalat inflytande på vår
verksamhet har pensionärerna via Pensionärsrådet och barn
och unga via ”Viktiga modellen”.
Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för kommunens budgetarbete, en verksamhetsledningsprocess. Budgeten bygger på kommunens inriktningsmål och fördelning
av resurser till olika nämnder. I modellen ingår genomförande, uppföljning, analys och förbättringsåtgärder av den kommunala verksamheten, kopplat till budgeten.
Modellen här nedan beskriver hur planering, genomförande, uppföljning och analys- och förbättringsåtgärder samspelar i vår verksamhetsplanering.

Genomförande

Söderhamnarnas
behov och önskemål

Uppföljning

Planering

Nöjda söderhamnare

Analys och
förbättringsåtgärder

Verksamhetsplaner för nämnder och bolag

I verksamhetsplanen beskriver varje nämnd sin planerade
verksamhet för det kommande året. Här ingår åtaganden
från inriktningsmålens handlingsprogram samt verksamhetens egna mål i respektive nämnd/bolag.
Varje nämnd får en budgetram från kommunfullmäktige
för hela sin verksamhet. Nämnden ansvarar för att fördela
budgeten på olika delar i verksamheten. De helägda kommunala bolagen styrs ekonomiskt via avkastningskrav, i
stället för budgetramar.

munstyrelsen centrala ledningsgrupper från förvaltningar
och bolag.
På politisk nivå sker analysdialog mellan kommunstyrelsen
och samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Analysdialoger
sker även på förvaltningsnivå i verksamheterna och i koncernlednings- och ordförandegrupper.
Förbättringsåtgärder som kommer fram i dialogerna prioriteras och läggs in i nästa års verksamhetsplan.

Ekonomisk uppföljning

2014 - 2015 har kommunen arbetat fram en utvecklad styroch ledningsmodell, genom bred intern dialog.
Vi behöver ha kundens fokus och utveckla våra arbetsprocesser utifrån mottagarens behov. Betoningen ligger på samband och relationer, att samverka över verksamhetsgränser
för att uppfylla syftet.
Under 2015 har flera verksamheter börjat ställa om sina
organisationer och arbetsprocesser, för att kunna börja arbeta med värdebaserat och fatta fler beslut längre ut i arbetslinjen, närmare dem vi är till för.

Ekonomi och inriktningsmål följs upp på kommunnivå sista
augusti (delårsrapport) och sista december (årsredovisning)
varje år. Nämnderna följer upp sin ekonomi i månadsrapporter 7 gånger per år. Månadsrapporterna går även till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Analys och förbättringsåtgärder

Analys och utvärdering sker bland annat genom analysdialoger två gånger per år. Då träffar tjänstemän från kom-
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Utveckling av styr- och ledningsmodell

Vision Söderhamn

Varumärke

Entreprenörskap

Kommunens huvuduppgifter
• Tillhandahålla omsorgstjänster
• Möjliggöra lärande & utveckling av individen
• Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö
• Skapa förutsättningar för arbete och tillväxt

Inriktningsmål 2012 – 2015

Perspektiv

• Attraktiv skärgårdskommun
• Långsiktigt hållbart samhälle
• Utveckling av infrastruktur

• Tillväxt
• Kvalitet
• Hållbar utveckling
• Jämställdhet

• Bättre företagsklimat
• Flexibelt lärande
• Nöjda brukare

Mål 2015
Nöjda medborgare

Huvuduppgifter

Vision Söderhamn

För att kunna arbeta med söderhamnarnas behov och
önskemål har kommunen identifierat fyra huvuduppgifter:
• Tillhandahålla omsorgstjänster
• Möjliggöra lärande och utveckling av individer
• Utveckla förutsättningarna för en bra livsmiljö
• Skapa förutsättningar för arbete och tillväxt

Kommunen och söderhamnarna har tillsammans tagit fram
Vision Söderhamn. Visionen beskriver vår önskebild av Söderhamn som en plats att leva på. Visionen finns med som en
idégrund i kommunens arbete.
Det här är målen i visionen:

Huvuduppgifterna samspelar med Vision Söderhamn
och vårt varumärke och ligger till grund för kommunens
inriktningsmål.
Perspektiv

Kommunens förtroendevalda har valt ut fyra perspektiv
som präglar inriktningsmålen och politiska beslut.
Tanken är att konsekvenserna i alla politiska beslut
granskas utifrån de fyra perspektiven:
- Tillväxt
- Kvalitet
- Hållbar utveckling
- Jämställdhet

15
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• Öppna Söderhamn — något att längta till!
•	I Söderhamn unnar vi varandra framgång och alla
hjälps åt
• Söderhamnarna driver samarbete över alla gränser
•	Lärande och mångfald får det att sjuda av skaparkraft
och glädje
• Våra företag växer och alla bidrar till utvecklingen
• Det är verkligen full fart här
För att nå Vision Söderhamn har kommunen arbetat fram sju
strategier:
•
•
•
•
•
•
•

Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling
Vidareutveckla det lärande Söderhamn
Utveckla attraktiva livsmiljöer
Riva murar och bygga broar
Fokusera på möten mellan människor
Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv
Synliggöra framstegen

ARBETSMODELL FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN

ARBETSMODELL FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN

Skärgård

Flexibelt
lärande

Söderhamns varumärke

ARBETSMODELL FÖR SÖDERHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsen har beslutat utveckla Söderhamns varumärke genom att ta fram förslag till profilering och införande. En varumärkesplattform har arbetats fram genom dialog
och analys tillsammans med många hundra söderhamnare
och med extern expertis.
Söderhamns varumärke bygger på
• Skärgård
• Flexibelt lärande
• Entreprenörskap
Varumärkesprojekt 2011 – 2015
Syftet med projektet är att tydliggöra bilden av Söderhamn,
stärka attraktionskraften och utveckla känslan för den egna
kommunen. Ytterst handlar det om att hejda utflyttningen
från Söderhamn och att stärka vår attraktionskraft som en
kommun att flytta till.

Projektets mål
Projektmålen är uppdelade i processmål och effektmål.
Vissa mål ligger utanför processledarens ansvar, under
respektive förvaltnings eller bolags verksamhetsområde,
men är viktiga för att stärka vårt varumärke. Arbetet med
att utveckla Söderhamns tillgångar för att stärka varumärket ska drivas med ett helhetstänk i hela koncernen.
Aktiviteter kring varumärket 2015
Under året avslutades varumärkesprojektet.
2015 har vi sett över innehållet i varumärket och visionen
för att få ett tydligare budskap att arbeta efter och kommunicera. Det är ett led i det pågående arbetet med att förenkla och förtydliga kommunens styr- och ledningsmodell.

Vilken bild av Söderhamn
väljer du att dela med dig av?
16
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Uppföljning av inriktningsmålen 2012 – 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2012–2015

Kommunfullmäktige formulerar inriktningsmål för
kommunens inriktning och ambitionsnivå inför varje
fyraårig budgetperiod. Vision Söderhamn, varumärket
och kommunens huvuduppgifter ligger till grund för de
sex inriktningsmålen för perioden 2012 – 2015:
•
•
•
•
•
•

Attraktiv skärgårdskommun
Flexibelt lärande
Långsiktigt hållbart samhälle
Utveckling av infrastruktur
Nöjda brukare
Bättre företagsklimat

Arbetsmetod

Varje inriktningsmål har haft en processgrupp. Tillsammans med berörda nämnder och bolag har gruppen arbetat fram handlingsprogram med taktik och aktiviteter
för att nå målet samt ekonomi och mätmetoder för att
följa upp målet. Aktiviteterna i handlingsprogrammen
har fastställts av respektive nämnd/styrelse, som ansvarat för genomförandet.
Större investeringar under målperioden

Kommunstyrelsen avdelade investeringsmedel på 74,2
miljoner kronor för utvecklingsområden inför den fyraåriga budgetperioden. Prioriteringar för målens investeringsbehov har processats i inriktningsmålens processgrupper.
Stora investeringar som rör inriktningsmålen under
fyraårsperioden har bland annat varit:
•	Utveckling av de norra stadsdelarna i Söderhamn med
marksanering, en spontanidrottsanläggning och insatser inom projekt Norrskenet för att skapa mötesplatser för boende.
• 	Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum,
som processades fram under budgetperioden och beslutades 2015. De första åtgärderna genomförs 2016.
• 	Taxibåten Hulda af Söderhamn, så att fler kan nå kommunens öar.
• 	Tillgänglighetsplan och trafiksäkerhetsplan.
• 	Muddring av Orrskärshamnen, så att fartyg kan ta sig
in och ut säkert.
• 	 Datorer i skolan, så att elever kan arbeta mer flexibelt.
• 	 Sanering och åtgärder vid kraftstationen i Ljusne.
• 	Åtgärder i Rönnskärs vandrarhem (avlopp, bastu och
baddel, renovering av Vita huset).
• 	Investering i latrintömning för båtarna till Skärså och
en båttvätt, för en renare skärgård.
Uppföljning av inriktningsmålen

Inriktningsmålen har följts upp två gånger per år (i delårsredovisning och årsredovisning) inom varje nämnd/
bolag och på totalnivå för kommunen. Nämnder och bolag har följt upp målen per handlingsprogram. Processgrupperna har ansvarat för uppföljning på totalnivå och
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korrigerat handlingsprogrammet vid behov.
Av de sex inriktningsmålen bedöms fyra mål var uppfyllda, nämligen Attraktiv skärgårdskommun, Flexibelt
lärande, Långsiktigt hållbart samhälle och Utveckla infrastruktur. Målen Bättre företagsklimat och Nöjda brukare
har inte nått måluppfyllelse enligt de mätmetoder som
använts.
Under målperioden har kommunen gjort långsiktiga
insatser för att nå målet Attraktiv skärgårdskommun och
utveckla vår skärgård. En rad evenemang har genomförts,
men enbart marginella åtgärder i den fysiska miljön trots
att det varit prioriterat. Det kan vara orsaken till att betyget i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning är lägre 2015 än 2013. Men genom övergripande
förbättring sedan år 2011 har målet uppnåtts.
Söderhamn har i målet Flexibelt lärande arbetat för att
skapa ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer
och öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. Under målperioden har kommunen
utvecklats positivt i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) ranking av skolverksamheten, bortsett från andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom fyra år.
Bedömningen är ändå att målet uppnåtts. Att en mindre
andel elever slutför gymnasieutbildningen kan spåras till
ökade behörighetskrav samt ökad invandring som ändrat
förutsättningarna för måluppfyllelsen.
Att utveckla Söderhamns kommun till ett Långsiktigt
hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer är en investering för framtiden. Söderhamn uppnår 2015 plats 48 i
Miljöaktuellts kommunranking, målsättningen var lägst
50. Vi ser däremot en försämring inom nöjd medborgarindex i SCB:s medborgarundersökning; index 2011 var
53. År 2015 var index 51. Bedömningen är ändå att kommunen drivit ett mycket positivt arbete för att göra Söderhamn långsiktigt hållbart, både inom miljö och social
hållbarhet.
Söderhamns kommun ska vara pådrivande i att Utveckla infrastruktur för hamnar, motorväg, bredband och
beslut om dubbelspår på ostkustbanan. Målet har inte
haft någon konkret mätmetod, med tanke på den långa
tidshorisonten. Arbetet har följts upp genom de nätverk
och möten som kommunen deltar i för att driva på utvecklingen. Arbetet har gett positiva resultat. Fler hushåll
och företag har fått högkvalitativa fiberanslutningar och
kollektivtrafiken har fått bättre turtäthet för buss och tåg.
Vi jobbar vidare för dubbelspår på ostkustbanan och att
E4 Söderhamn – Gävle byggs ut. Målet fortsätter budgetperioden 2016 – 2019 genom fokusområde Infrastruktur.
Syftet med målet Bättre företagsklimat har varit att få
fler företag och fler arbetstillfällen i kommunen. Målet att
komma högre än plats 176 i för Svenskt Näringslivs har
inte nåtts, placeringen 2015 blev 243. I mätmetoderna andelen företag/1000 invånare och andelen nystartade företag/1000 invånare ser vi en förbättring sedan 2011. Trots
den positiva utvecklingen i delområden och aktivt arbete med företagsbesök för att identifiera företagens
behov är bedömningen att målet inte uppnås. Arbetet
fortsätter budgetperioden 2016 – 2019 genom fokus-
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område Näringsliv. Näringslivsprogrammet som arbetats
fram denna målperiod kan bidra till bättre resultat från 2016.
Inom målet Nöjda brukare låg brukarnöjdheten mycket
högt (nära 100 %) redan när målet formulerades. Eftersom ingångsvärdena redan var höga har det varit svårt att
uppfylla utpekade mätmetoder. Nöjdheten ligger enligt
enkäter på ungefär samma höga nivå som vid målperiodens start, med marginella försämringar. Söderhamn visar väldigt goda resultat och överträffar rikssnittet inom
brukarnöjdhet i omsorgen. En positiv utveckling har skett
inom målområdet, men på grund av mätmetoderna räknas
målet som ej uppfyllt.
Analys av målperioden

Överlag har ett positivt utvecklingsarbete skett inom
samtliga inriktningsmål under målperioden. Orsaken till
att vissa mål inte har uppnåtts beror snarare på problemet
med att hitta bra mätmetoder, än att utvecklingen inte
gått i rätt riktning. November 2015 samlades alla processgrupper och förtroendevalda från kommunstyrelsen och
nämnder för en dialog med slutuppföljning av målperioden. Många förtroendevalda stämde in i att det utförts
bra utvecklingsarbete utifrån inriktningsmålen, och att
mätmetoderna för måluppfyllelsen gett delvis missvisande resultat.
Kommunen är lyhörd för medborgarnas och företagarnas åsikter och behov. Att utveckla våra verksamheter
utifrån dem är en viktig utgångspunkt för framtiden. För
att lära av målarbetet under budgetperioden har även en
intern utredning genomförts 2013 om hur arbetet med
inriktningsmålen upplevts av processdeltagarna och andra medarbetare i organisationen. Nedan beskrivs några
utvecklingsområden som lett till ändringar i arbetet inför
kommande målperiod.
Ett utvecklingsområde som identifierats är planering
och uppföljning av aktiviteter inom målen. Varje inriktningsmål har haft en processgrupp med medarbetare från
berörda förvaltningar och bolag. Grupperna har jobbat
fram förslag på aktiviteter för målperioden som nämnder
och styrelser beslutat om. Många medarbetare och politiker har pekat ut att det bidragit till fel fokus i planeringen
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och framförallt i uppföljningen. Istället för att följa upp vad
aktiviteterna har bidragit till för effekter har uppföljningen
bara fokuserat på om aktiviteterna genomförts eller ej.
Det har också varit problem med själva målformuleringarna. Varje målformulering har innehållit en eller flera
mätmetoder (exempelvis olika typer av rankingar) som
pekat ut hur målen följs upp och vilka mätvärden som är
gränsen för måluppfyllelse. Det har lett till att själva mätmetoderna haft för stor påverkan på hur arbetet organiserats. Istället för fokus på aktiviteter med störst positiv effekt
i samhället, har arbetet många gånger organiserats för att
uppnå mätmetoderna. Kommunen har insett att vi behöver
ändra fokus för hur framtida mål konstrueras och följs upp.
Förändringar i framtida målarbete

Deltagarna i processgrupperna har pekat på ovanstående
problem men menar ändå att det varit mycket positivt att
mötas över förvaltnings- och bolagsgränser. Genom att
arbeta koncernövergripande har förståelsen för varandras
verksamheter ökat och vi stärker koncernnyttan. Det kommer vi att förstärka framöver. Vi kan jobba smartare om vi
samverkar i ännu högre utsträckning.
Lärdomen inför målperioden 2016 – 2019 är att fokusera på de effekter i samhället som arbetet inom fokusområdena ska leda till. Det ställer andra krav på planering och
uppföljning av våra verksamheter för att uppnå effekterna.
Alla aktiviteter inom de nya fokusområdena ska inte gå
upp till politiska beslut per automatik, bara om de berör
större investeringar eller behöver beslut av andra skäl. Istället får varje nämnd göra åtaganden på en mer övergripande nivå, för att nå de effekter som kommunfullmäktige
pekar ut.
Dialogen kring planering och uppföljning kommer att ha
ett större fokus på vad som ska uppnås och varför, och mindre på hur organisationens medarbetare ska gå tillväga.
Formen för att arbeta med inriktningsmålen har upplevts
som problematisk, då många i processgrupperna hamnade
utanför det ordinarie arbetet. Lärdomen inför nästa målperiod är att i högre utsträckning ha anpassade samverkansgrupper i befintlig organisation. På så sätt ökar förutsättningarna för ett gott arbete med de nya fokusområdena.

ATTRAKTIV SKÄRGÅRDSKOMMUN

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Attraktiv skärgårdskommun 2012 – 15 ska Söderhamn upplevas senast
2015 som en attraktiv skärgårdskommun med ett levande
stadscentrum med stark skärgårdskänsla.
Sammanfattande kommentarer

Kommunens långsiktiga arbete med att utveckla Söderhamn som skärgårdskommun har gett positiva resultat.
Söderhamnarna har pekat ut skärgården som en viktig del
av sin identitet och skärgården är en viktig del av Söderhamns varumärke.
Närheten till vatten och hav har utnyttjats både i praktiken och mer symboliskt genom namn, design med mera. I
sociala medier exponeras skärgården flitigt av kommunens
förvaltningar.
Flera aktiviteter i centrala Söderhamn, i kommundelarna och i skärgården gör att medborgarna upplever att
vi är en skärgårdskommun med ett levande centrum med
skärgårdskänsla. Många evenemang genomförs i samverkan med föreningar och näringsliv. Ett gediget arbete med
skärgården var det som bland annat gjorde oss till årets friluftskommun 2014 och tvåa som årets båtkommun.
De konkreta fysiska åtgärderna i centrum har varit få,
men under målperioden har ett väl förankrat Planprogram
för utveckling av Söderhamns centrum antagits av kommunfullmäktige till grund för fortsatt arbete.
Under målperioden har kommunen och tillsammans med
lokala företag även arbetat fram Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015 – 2020 som stödjer inriktningsmålets aktiviteter
Utifrån skärgårdsverksamhetens tillgångar i form av
stugor, anläggningar och båtar kan vi bygga paket med
transport, boende, mat och upplevelser tillsammans med
näringslivet. Exempel på paket är skärgårdskryssningar
till restaurang, att lokala företag levererar mat, sänglinne,
transporter, med mera. Även om paketen är grunden krävs
ganska mycket individuella kundanpassningar. Paketen är
väl etablerade och marknadsförs via trycksaker, webb, med
mera. Bokningsbarheten har ökat genom Visit Söderhamn.
Taxibåten Hulda af Söderhamn har hög kapacitet och är
tillgänglighetsanpassad. Båten trafikerar skärgården sedan
denna målperiod. Tillgängligheten i skärgården har utökats med fler bryggor och åtkomliga landsbaserade vägar,
bland annat promenadstigarna på Stenöudden och cykelleden Sågverkstrampet.
Skärgårdsterminalen och Rönnskärs vandrarhem är regelbundet bemannade. Terminalen och Stenö är utvecklade som infopoints tillsammans med Visit Söderhamn.
Slutlig måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.
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Söderhamn upplevs senast 2015 som en
attraktiv skärgårdskommun, med ett levande
stadscentrum med stark skärgårdskänsla.
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Medborgarnas bedömning av ett levande
centrum med Skärgårdskänsla

Medborgarnas bedömning av ett levande centrum med Skärgårdskänsla
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Mätmetod:

Mätningen görs genom två frågor i SCB:s medborgarundersökning.
1. Upplever du att Söderhamn har ett levande stadscentrum?
2. Upplever du att centrum präglas av att Söderhamn är
en skärgårdskommun?
Ett omfattande arbete har bedrivits inom målets aktiviteter. I vissa fall har arbetet lett till gott resultat. En sammanfattande bedömning är att kommunens långsiktiga
arbete med att utveckla Söderhamn som skärgårdskommun har gett positiva resultat. I stadens centrum har genomförts en rad evenemang med skärgårdstema. Däremot har enbart marginella åtgärder utförts i den fysiska
miljön trots att detta varit prioriterat. Förmodligen är
detta orsaken till att betyget är lägre 2015 än 2013 men
fortfarande högre än 2011.
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LÅNGSIKTIGT HÅLLBART SAMHÄLLE

Söderhamns kommun ska utvecklas till ett
långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva
livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen klättra på Miljöaktuellts kommunranking för att senast 2015 nå
lägst plats 50 samt årligen förbättra sin placering enligt SCB:s nöjd medborgarindex.

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Långsiktigt hållbart samhälle 2012 – 15 ska Söderhamns kommun utvecklas
till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer
för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen
klättra på Miljöaktuellts kommunranking för att senast 2015
nå lägst plats 50 samt årligen förbättra sin placering enligt
Statistiska Centralbyråns (SCB) nöjd-medborgarindex.
Sammanfattande kommentarer

Nämnder och bolag har påbörjat flera aktiviteter som ingår
i handlingsprogrammet och slutfört mer projektinriktade
insatser. Många påbörjade aktiviteter är i olika faser av genomförande. Det är mycket viktigt att organisationen säkrar att arbetet hålls samman och fullföljs. De få aktiviteter
som inte påbörjats har sin förklaring bland annat i organisationsförändringar, otydlighet i uppdraget eller fokus på
andra liknande ärenden än den ursprungliga aktiviteten.
Här är våra delmål och några aktiviteter med betydelse för
respektive delmål:
- GOD FOLKHÄLSA Strategi för folkhälsa finns, arbete
	
med Hälsans stig påbörjat viktigt med fortsättning,
satsning Hällå sen, kommunstöd i Konstkraft Ljusne
Fördjupa sina intressen och möten med andra människor Kommunstöd i Konstkraft Ljusne, Projekt Norrskenet/satsning på norra staden.
- 	TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Lokal
naturvård
satsning på Västra Berget som tätortsnära
friluftsområde med ökad tillgänglighet, Norrskenet och
pilotstudie Norra stadsdelen för mer utvecklad skötsel
och åtgärder grönområden, Lokal naturvårdssatsning
friluftsliv Norra stadsdelen, Bostadsförsörjningsprogram
påbörjat, kommunsam verkan med Södra Norrlands
omställningscentrum (SNOC) viktigt att den fortsätter,
tillgänglighet till äldreboende viktigt att det fortsätter,
Kommunsamarbete med Stenbackens boendekooperativ
- ARBETA FÖR ALLAS LIKA VÄRDE Kommunsamarbete med Stenbackens boendekooperativ
- 	SATSA PÅ MILJÖUTBILDNINGAR miljöutbildning
på CFL via energieffektiviseringsstödet, en Energipilotsatsning som föll väl ut, det är bra med kommunmedarbetare som greppar området hållbar utveckling och
viktigt med fortsättning för kommuninvånare
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- DEMOKRATISK SAMHÄLLSPLANERING Ny
översiktsplan påbörjad
- SMARTA OCH LOKALA ENERGILÖSNINGAR
Kommunmedarbetare fått verktyg för att vara ett föredöme som energipilot i kommunen, yttersta målsättningen är att få genomslag i hela samhället
- 	FÖRBÄTTRAD AVFALLSHANTERING Källsortering av matavfall, modern avfallsplan till 2030 med
åtgärdsprogram kommer märkas tydligt för alla företagare, kommunorganisation, allmänhet
- 
SÄKRA OCH FÖRBÄTTRA VÅRT VATTEN
Problem ytvatten lyfts fram för kommande åtgärder,
grundvattenöversyn för säkrat dricksvatten pågår
-
SANERING AV FÖRORENAD MARK OCH
BYGGNADER Flera saneringsobjekt genomförda
under målperioden skapar fördelar för alla som bor
och lever i kommunen nu och i generationer framöver
- VÅR MAT SKA VARA RESURSSNÅL, MILJÖVÄNLIG OCH AV BRA KVALITET Lokala livsmedelsleverantörer till äldre och barn har fått positivt
genomslag och mersmak genom bra upphandlingar,
med mera
Både internt i själva kommunorganisationen och för våra
kunder har vi gått mot ett mer hållbart samhälle. Nedan
nämns några effekter:
Den unika samverkansgruppen/processgruppen för
inriktningsmålet som fått chansen att arbeta tillsammans under 5 år har varit framgångrik i sitt arbete och
fått god insikt om allas arbetsområden. Liknande samarbetsformer kan vi varmt rekommendera, i slutet var vi
även mixade med politiker. Kanske är det läge att skapa

ett Hållbarhetsråd, á la ekokommunrådet som många saknar.
Söderhamns kommun har behov av profilerna Ekokommun
och Hållbar framtid.
Delmålen visar vilken effekt målet fått. Inom alla delmål
har aktiviteter genomförts.
Vi har skapat förutsättningar för övergripande hållbar utveckling via delmål som styr mot positiv effekt i samhället. Vi
ser ett värde i att dessa effektmål/delmål kvarstår och kontinuerligt utvärderas till exempel via nyckeltal.
Långsiktigt hållbar samhällsutveckling är en mycket lång
process. Trendavläsningar kan vara en bra modell att hitta
vilka effekter kommunens sammanvägda arbete ger för
medborgare/ kunder/ företag, mm.
Det har tyvärr varit svårt att få alla aktiva i kommunens alla
verksamheter, att få förvaltningar och bolag att dra sitt strå
till stacken. Tiden har varit för kort för att få fullt genomslag.
Ett längre tidsperspektiv behövs för att få ett långsiktigt
hållbart samhälle, fem år är för kort. Inriktningsmålet blev
i inledningen hårt pressat. Samverkan ifrågasattes och det
fanns motsättningar internt. Det är en utmaning nu när hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete.
De delmål processgruppen formulerat kan vara en röd
tråd för det fortsatta arbetet med att hitta bra nyckeltal för
att se trender inom respektive delmål/effektmål.

Medborgarnas bedömning om kommunen som
plats att leva och på, SCB i jämförelse med riket
Medborgarnas bedömning om kommunen
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Vakansgrad (Faxeholmen).
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Faxeholmen AB har på fem år halverat vakansgraden (andelen outhyrda lägenheter) och nu nått en vakansgrad
om 3,5 %. Faxeholmen tidigare målsättningen att nå 5 %
vakansgrad är nu uppnått och fortsatt omställningsarbete
planeras dels för att få ner vakansgraden ytterligare inom
vissa områden, dels för att tillgodose en ökande efterfrågan på centrumnära lägenheter. En "sund" vakansgrad betraktas av branschen vara kring 1-2%.
Nettoutsläppen av koldioxid från kommunen
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Visar kommunens placering i förhållande till Sveriges alla
290 kommuner.
Anledningen till placeringen 2011 är att inte alla uppföljningar gjordes av kommunen. Det gjorde att inte all information om vad kommunen arbetar med kom med.

Slutlig måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.
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Nettoutsläppten av koldioxid fortsätter att minska. Utfasning av eldningsolja fortsätter både hos Söderhamn
NÄRA AB och kommunens fastigheter.Beräkning för
2014 har ännu inte gjorts men kommer att redovisas i separat miljöredovisning.
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UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR

Söderhamns kommun ska vara pådrivande
för en positiv utveckling av infrastrukturen i
kommunen genom att aktivt arbeta för en
utveckling av exempelvis hamnar, motorväg,
bredband samt för beslut om dubbelspår på
Ostkustbanan.

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Utveckla infrastruktur 2012 – 15 ska Söderhamns kommun vara pådrivande för en positiv utveckling av infrastrukturen i
kommunen genom att aktivt arbeta för en utveckling av
exempelvis hamnar, motorväg, bredband samt för beslut
om dubbelspår på ostkustbanan.
Infrastrukturmålets aktiviteter ingår i verksamheter hos
kommunstyrelsen, kultur- och samhällsservicenämnden
och Söderhamn Nära.
Järnväg
För att utveckla järnvägen deltar Söderhamns kommun i
två regionala nätverk: Ostkustbanan AB och Samordnad
Planering samt en samverkansgrupp med SJ för planering
av tågtider.
I det nybildade bolaget Ostkustbanan AB sysslar vi framförallt med lobbyverksamhet för att få in dubbelspåret i
planering på nationell nivå. Projekt Samordnad Planering
handlar om att ta fram en fördjupad översiktsplan för att
bestämma läget för framtida dubbelspår.
Vägtransporter
För att utveckla vägtransporterna deltar vi aktivt i länets
infrastrukturgrupp, som leds av Region Gävleborg. Gruppen fokuserar bland annat på viktiga stråk som berör oss:
E4, riksväg 50, Bergslagdiagonalen, Fjällvägen. Vi verkar för
fyrfältsväg på E4 sträckan Söderhamn – Gävle och trefältsväg på riksväg 50 sträckan Söderhamn – Bollnäs.
Projektet Södra Norrlands Vindkraftcentrum (SN Vind) arbetar för att skapa ett planeringsunderlag för infrastruktur
kring vindkraftsutveckling och en regional infrastrukturplan
för vindkraftstransporter. Där pågår aktiviteten även 2016.
Kollektivtrafik
När det gäller kollektivtrafiken arbetar vi tillsammans med
Region Gävleborg med att utveckla trafiken i Söderhamns
kommun. Det gäller linjedragning och turtäthet samt att
förbättra infrastrukturen kring hållplatser och resecentrum.
Hamnar/sjöfart
Utvecklingen av våra hamnar, Orrskärshamnen och Långrörshamnen, pågår även under 2016 genom framtagande
av en kommunal hamnstrategi. Orrskärshamnen har i första hand inriktning mot att vara supporthamn för offshoreverksamhet. Långrör är framförallt en import- och supporthamn för vindkraftsparkerna i mellersta Sverige. Åtgärder
som vidtas ska säkerställa Orrskär som en av Sveriges största hamnar av sågade trävaror framöver.
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Infrastruktur för IT
Söderhamns kommun och Söderhamn NÄRA har tagit
fram en lokal bredbandsstrategi i regional samverkan. Vi
har även deltagit i nätverk för att skapa tillväxt genom att
utveckla infrastruktur för IT och IT-tjänster. Målet 2016 är
att minst 60 % av hushåll och företag har 100 Mbit/s och
att denna siffra minst 90 % år 2020.
Mätmetod:

Mätmetoden för inriktningsmålet Utveckla infrastruktur
är vårt deltagande i möten, samarbeten och nätverk. Vi
ingår ibland annat i dessa:
Järnväg 				
- Ostkustbanan AB					
		
- Samordnad Planering 				
		
- Samverkansgrupp för tågtider SJ		
			
Väg
- Region Gävleborgs Infrastrukturgrupp		
		
- Bergslagsdiagonalen 		
			
			
- Fjällvägen 			 			
			
- Mellansveriges logistiknav 				
		

- DAR (Den attraktiva regionen)		

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2012–2015

- RNS (region näringsliv samhälle)		
Kollektivtrafik
- Region Gävleborg (X-trafik)
		
Hamnar/Sjöfart/farled
- Åtgärdsvalstudie (ÅVS) Hamnar Söderhamn
- Sveriges Hamn organisation, Stuveri o hamn
- European Wind Energi Association (EWEA)
- Södra Norrlands Vindkraftcentrum (SN Vind)
Bredband
- Nätverk för utveckling av bredbandstrategier
Sammanfattande kommentarer

Aktiviteterna inom området infrastruktur fortsätter även
budgetperioden 2016 – 2019 genom fokusområde infrastruktur. Det är viktigt att kommunen fortsätter att prioritera
arbetet med att verka för:
- Dubbelspår på Ostkustbanan genom arbetsgrupperna
Ostkustbanan AB och Samordnad Planering.
- Fyrfältsväg på E4:an genom arbetet med länstransport
planen tillsammans med Trafikverket och Region Gävle
borg.
- Djupare farleder in till kommunens hamnar och genom
Trafikverkets arbete med prioriteringar.
- Förbättrad kollektivtrafik i kommunen och länet och
över länsgränser genom arbetet i Region Gävleborg (X-trafik)
Genom att arbeta med ovanstående frågor skapar vi för
kommunen och våra medborgare:
-

Bättre livskvalitet
Ökad befolkning
Positiv näringsutveckling
Fler arbetstillfällen
Ökad kompetens till företagen

Kommunstyrelsen (KS), Kultur- och samhällsserviceförvaltningen (KUS) och Söderhamn Nära har arbetat med aktiviteterna på ett bra sätt.
Många av aktiviteterna ingår redan i kommunstyrelsens
ansvarsområde, såsom arbetsgrupperna för Ostkustbanan
AB och Samordnad planering samt arbete tillsammans med
Trafikverket och Region Gävleborg för att utveckla järnväg,
vägar, farleder och kollektivtrafik. KUS och KS har arbetat
fram hamnstrategin för att utveckla farledsdjupet. Söderhamn Nära arbetar aktivt för att förbättra hushållens och
företagens tillgång till bredband.
Vi har inom områden, järnvägar, vägar, hamnar och bredband arbetat systematiskt för att uppnå kommunfullmäktiges
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inriktningsmål. En anledning till att vi lyckats bra kan
vara att arbetsuppgifter till största del ingått i det ordinarie arbetet.
Infrastrukturstrategen/planeraren har arbetet med att
utveckla järnvägar, vägar och farleder i sitt huvuduppdrag
och bredbandsutbyggnaden faller naturligt inom Söderhamn Näras ordinarie verksamhet.
Inom några år hoppas vi att vårt arbete kommer att
märkas genom dubbelspår på ostkustbanan och att E4
Söderhamn – Gävle byggs ut till fyrfältsväg. Genom det
skulle människor och företag kunna finnas och verka i Söderhamn på ett helt annat sätt än idag.
När det gäller kollektivtrafiken så har vi genom stort
engagemang successivt fått bättre turtäthet på våra bussoch tåglinjer, både inom kommunen och med angränsande kommuner.
Många hushåll och företag har fått fiberanslutningar
för bredband 2012 – 2015. Under 2016 är målet att minst
60% av hushållen och företagen har minst 100 Mbit/s.

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015

Slutlig måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.
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UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR
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FLEXIBELT LÄRANDE

Söderhamn ska genom ett kvalitativt och
flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen
utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering
i SKL:s ranking av skolverksamheten, samt
årligen öka andelen elever som slutför sin
gymnasieutbildning inom fyra år.

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Flexibelt lärande 2012 – 15 ska Söderhamn genom ett kvalitativt utbud och flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen utifrån
2011 års resultat förbättra sin placering i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ranking av skolverksamheten,
samt årligen öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.
Mätmetod:
SKL:s ranking av grundskola och gymnasieskola
SKL ranking
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OBS! I rankingen är en så låg placering som möjligt eftersträvansvärd.

I tidigare års mätning fanns ett framtaget värde för andelen behöriga till gymnasiet. Det är ändrat i statistiken från
2012 och istället är värdet för parametern i diagrammet
en sammanvägning av resultatet från fyra parametrar: andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram (plats 188), andel behöriga till gymnasieskolans
ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram (plats
177), andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program (plats 160) och andel behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram (plats 162). En sammanvägning av siffrorna
placerar Söderhamn på plats 172.
Resultatet visar fina värden jämfört med tidigare år.
Undantaget är andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom 4 år. Tidigare resultatförsämring beror på att en
större andel elever går Introduktionsprogrammen under en
längre tid, vilket gör att de inte hinner med sin gymnasieutbildning på fyra år. Ökningen på Introduktionsprogrammen
beror på ökade behörighetskrav samt ökad invandring.
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Årligen starta tre undervisningsgrupper med flexibelt
lärande

Den andra mätmetoden för detta mål var att det årligen
skulle starta tre undervisningsgrupper som arbetade
med flexibelt lärande på pedagogikens villkor, där arbetet med öppna läroresurser, sociala medier och digitala
läroverktyg skulle utvecklas. Datorer beställdes årligen
med början 2013 och sju grupper är igång.
Öppna jämförelser

Statistiken i Öppna jämförelser släpar efter med ett år.
Resultaten som redovisas med jämförelse mot andra
kommuner härrör därför från läsåret 2013/2014.
Vi kan konstatera att vidtagna åtgärder har gett resultat. Dessa åtgärder är bland annat ett kommunalt kunskapslyft som beslutades av kommunfullmäktige i juni
2012 som svar på de låga resultaten.
Resultaten har också uppmärksammats av barn och utbildningsnämnden som tillsammans med förvaltningens
ledningsgrupp genomfört förbättringsåtgärder.
Ovanstående gäller även för inriktningsmålet flexibelt
lärande vars aktiviteter syftar till att förbättra resultaten.
Positiva resultat kan vi se i följande tabell:
Källa: Skolverkets officiella statistik.

Elever årskurs 9

2015

2014		 2013

2012

2011

2010

Genomsnittligt
meritvärde

210,2

207

201,4

195,8

197,0

204,1

Andel (%) behöriga till
yrkesförberedande prgm

81

85,5

81,1

76,7

82,1

Andel (%) som uppnått
målen i alla ämnen

75

73,4

74,0

64,7

74,6

81,7

Andel (%) som ej uppnått
målen i ett ämne

4,8

8,5

7,1

11,6

6,5

5,9

2014 års genomsnittliga meritvärde (efter sommarskola) var
211,7 p och 85,4 % av eleverna i årskurs 9 var behöriga till
gymnasiet. 2015 års genomsnittliga meritvärde (efter sommarskola) är 199,5 p och 84,2 % av eleverna i årskurs 9 var
behöriga till gymnasiet.
Sammanfattande kommentarer

Sju grupper arbetar med de datorer eller lärplattor som inriktningsmålet kunnat införskaffa genom investeringsmedel. Arbetet bedrivs mindre läroboksbundet och mer med
digitala mötesplatser och andra webbaserade resurser. Tre
grupper finns inom grundskolan (Norrtull, Bergvik samt
Stenberga) två på gymnasiet (Introduktionsprogrammen
samt Estetiska programmet) och två inom vuxenutbildningen (Komvux samt SFI). Grupperna har berättat om sitt arbete för att inspirera andra kring hur man kan jobba mindre
läroboksbaserat och mer med digitala läroresurser.
En grupp med deltagare från barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) och Centrum för flexibelt lärande (CFL)

har arbetat mycket aktivt med hur digitala läroverktyg ska
användas i undervisningen. Lärare har träffats regelbundet
för att berätta om sina erfarenheter. En Facebookgrupp möjliggör inspiration mellan träffarna.
En vikariepool har startats inom barn- och utbildningsförvaltningen. Poolen fanns först som ett projekt under läsåret 2013/2014. Satsningen har fallit väl ut och är nu permanentad verksamhet, men det finns rekryteringssvårigheter
på grund av tillgången till kompetent a medarbetare.
En stor utbildningsinsats har genomförts med kommunens pedagoger kring entreprenöriellt förhållningssätt. En
stor satsning på grundläggande datorutbildning startade
hösten 2014, för att få pedagogerna att nyttja datorn som
pedagogiskt verktyg.



Slutlig måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.

Kompletterande nyckeltal
Grundskolans effektivitet i förhållande till
övriga kommuner
Grundskolans effektivitet i förhållande till övriga kommuner
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Nyckeltalet är en rankning över landets grundskolor i kostnadseffektivitet. Resultaten rör sig i rätt riktning och har
förbättrats avsevärt sedan 2012. 2015 års resultat presenteras i juni.
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Andelen personer som tre år efter avslutad
gymnasieutbildning
har övergått till högskolestudier
Vakansgrad faxeholmen
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Söderhamn låg fram till 2012 över rikssnittet. Nuvarande
uppgift om 35% ligger under rikssnittet som är 41%.
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FLEXIBELT LÄRANDE

FLEXIBELT LÄRANDE

Andelen elever som startar UF-företag på Staffangymnasiet (tidigare inriktningsmål)
Procent
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Andelen elever som startar UF-företag på Staffangymnasiet (tidigare
inriktningsmål)
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Nyckeltalet ingick i inriktningsmålen för 2008-2011. Söderhamn har det högsta andelen i Gävleborg. Andelen
elever som startar UF-företag är en mätare på hur arbetet
med entreprenörskap utvecklas i skolan. Efter dippet 2013
till 36%, vilket berodde på formella oklarheter kring den
nya gymnasieskolan har antalet UF-företag ökat igen och
ligger nu på den högsta nivån sedan starten.
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NÖJDA BRUKARE

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Nöjda brukare
2012 – 15 ska nöjdheten i Söderhamn årligen öka i barn-,
äldre- och handikappomsorgen. Det är en utmaning att
öka ytterligare, då brukarnöjdheten redan inför ingången
i målperioden 2012 var relativt hög. Liksom i övriga kommuner varierar resultatet något mellan åren.
Mätmetod:

Inom barnomsorg genomför barn- och utbildningsnämnden en årlig brukarundersökning i förskola och fritidsverksamhet. Resultatet redovisas nedan.
Som helhet är vi nöjd med
Andelen brukare

100

94%
2013

92%
2014

92%
2015

87%
2013

88%
2014

80
60

89%
2015

dersökning, senast år 2011. Frågan om hur nöjd brukaren
var som helhet med sitt boende/boendestöd/daglig verksamhet, med mera visade följande resultat:
Brukare i särskilda boendeformer		
Brukare i stöd i ordinärt boende		
Brukare i daglig verksamhet 		

94 %
100 %
95 %

En anledning till de höga värdena (framför allt i ordinärt
boende) kan vara att det är svårt att hitta en bra metod
0
för att mäta nöjdhet hos personer med kognitiva funkFöräldrar
Föräldrar
tionsnedsättningar.
fritids
förskolan
Arbetsmarknads- och socialnämnden och omvårdnadsnämnden har tillsammans med forskare vid CentrSom helhet
nöjd med
um för flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn sökt forskAndelen brukare
ningsanslag från Allmänna arvsfonden för att utarbeta
94%
92%
92%
ett alternativt utvärderingssätt som passar personer med
87%
86%
2014
79%
100
2015
2013
2014
2013
2015
kognitiva funktionsnedsättningar. Ansökan har avslagits.
80
Nämnderna har utbildat handledare i den så kallade
60
delaktighetsmodellen. Modellen ska bland annat använ40
das i nämndernas gemensamma brukaruppföljning inom
20
funktionshindersomsorg våren 2016. Undersökningen
0
kommer att röra tre kvalitetsområden: självbestämmanVård- och omsorgsboende
Hemtjänst
de, trygghet och bemötande.
Effekterna av omsorgstjänster kommer att analyseras
genom samtal med ett urval av brukare. Nämnderna arResultat för Söderhamns kommun
(jämfört med riket)
betar för att utveckla former för brukarnas delaktighet.
Det sker bland annat i samband med uppföljning av varje
brukares genomförandeplan. Dagliga verksamheten anÅr
2012
2013
2014
2015
vänder sig av tolkningar och reflektioner i vardagen, som
Hemtjänst
93% (88%) 92% (90%)
94% (89%) 92% (89%)
speglas i så kallade etiska torg varje vecka. Dagliga verksamheten deltar även i Sveriges Kommuner och LandsVård- och omtings (SKL) arbete med att ta fram en nationell brukarsorgsboende
76% (80%) 86% (83%)
87% (83%) 79% (82%)		
undersökning.
Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg gör
arbetsmarknads- och socialförvaltningens försörjningsNär det gäller funktionshindersomsorgen har omvårdnadsenhet regelbundna brukarundersökningar med frågor
nämnden och arbetsmarknads- och socialnämndens dagliga
om upplevelse av mötet med handläggarna, information
verksamhet (SDV) tidigare gjort en gemensam brukarunmed mera.
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I Söderhamn ska nöjdheten med barn- äldre
och handikappomsorgen årligen öka.

NÖJDA BRUKARE

Sammanfattande kommentarer

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2012–2015

Vid inriktningsmålsperiodens slut 2015 har ett antal av de
planerade aktiviteterna inte kunnat slutföras. Vissa har inte
kunnat genomföras då resurser saknas, andra aktiviteter
pågår och slutförs under 2016.
Det finns flera förvaltningsövergripande fora för fortsatt
samarbete:
- samordningsmodellen med barn- och utbildningsnämnden (BUN), arbetsmarknads- och socialnämnden
(ASN) samt omvårdnadsnämnden (ON)
- rådgivningsgruppen med ASN och ON
- centrala kostgruppen mellan kultur- och samhällsservicenämnden (KUS) och ON
Ett förnyat forum behövs mellan KUS och ON kring kultur
och fritid för personer med funktionsnedsättning
Nöjda brukare är ett prioriterat mål för BUN, ASN och
ON. Ett omfattande arbete sker redan för att utveckla verksamhet inom respektive nämnd. Resursbrist är en orsak till
att det varit svårt att i inriktningsmålsgruppen ta gemensamma initiativ till ytterligare aktiviteter.
Flera aktiviteter för att öka brukarnöjdheten har utvecklats utifrån brukarundersöknings-resultat eller utvecklingsbehov som framkommit på annat sätt. Genom
samarbetet i inriktningsmålsgruppen har samverkan med
andra förvaltningar kring utbildning, arbetsmodeller och
samverkanforum utvecklats ytterligare.
Aktiviteter för att öka trygghet, tillgänglighet, trivsel
och kunskap

Inom inriktningsmålet Nöjda brukare har aktiviteter genomförts för att öka trygghet, tillgänglighet, trivsel och
kunskap. Några exempel på effekter för brukare/medborgare är:
Barnomsorg
-	Personalbemanningen i förskola och fritidsverksamhet
har utökats med 18 respektive 6,7 tjänster.
-	
Barnomsorgen och socialtjänsten har utvecklat ett
samarbete kring barn och ungdomar med problematik/
normbrytande beteende i en gemensam arbetsmodell
kallad Pinocchio. Ett 25 tal medarbetare fördelat på
båda förvaltningarna har utbildats i ESTER-systemet
som innebär screening och en bedömningsmodell som visar styrkor och svagheter hos barnet/ungdomen och dess
familj.
-	Den årliga brukarundersökningen inom barnom-sorgen har från 2013 digitaliserats. Arbetet med brukarundersökning ingår i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och resultatet redovisas per enhet.
Funktionshindersomsorg
-	För att fler personer med funktionsnedsättning ska få
arbete på öppna arbetsmarknaden har arbetsmarknads- och socialförvaltningen permanentat en tjänst
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(0,5 årsarbetare) som arbetsanpassare. Arbetsanpassaren arbetar bland annat för att utveckla samverkan
med arbetsförmedling och försäkringskassa.
- För att förbättra kosten för personer med funktionsnedsättning har en representant för varje särskilt bo
ende i omvårdnadsnämnden fått kostutbildning.
-	Anhörigstödet har utvecklats genom att omvård
nadsnämnden utökats med 0,5 årsarbetare anhörig
konsulent inom funktionshindersomsorg. Nämnden
har tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden utvecklat samarbetet kring anhörigstöd.
-	
För att ge personer med allvarlig psykisk ohälsa
stöd och hjälp med samordning har omvårdnadsnämnden och arbetsmarknadsnämnden utbildat två
handledare var i Case management (CM)-metoden.
-	Arbetsmarknads- och socialnämnden och omvårdnadsnämnden har deltagit i ett forskningsprojekt
kring Yrkesspråk i social omsorg.
-	Nämnderna arbetar för att hitta bättre anpassade arbetssätt för utvärderingsarbete. För att utarbeta ett
alternativt utvärderingssätt anpassat till personer
med kognitiva funktionsnedsättningar har projektmedel sökts från Allmänna arvsfonden. Ansökan har avslagits.
-	För att öka brukarnas delaktighet har nämnderna utbildat två handledare var i delaktighetsmodellen och
arbetar för att utveckla bra arbetsformer för brukardelaktighet. Inom daglig verksamhet har verksamhetsråd
bildats med deltagare från olika verksamhetsgrupper.
Äldreomsorg
-	Kultur- och samhällsservicenämnden och omvårdnadsnämnden har utvecklat tvårättsalternativ på
samtliga vård- och omsorgsboenden.
-	För att öka tryggheten för brukare och anhöriga efter
sjukhus- eller korttidsvård har omvårdnadsnämnden skapat en grupp som arbetar med att ge insatsen
Trygg hemgång.
-	För att öka tillgängligheten till bra bostäder för
äldre deltar omvårdnadsnämnden i det kommungemensamma projektet Attraktiva bostäder och
boendemiljöer för äldre, för att ta fram strategier
och en handlingsplan.
-	Stödet till personer med demenssjukdom och deras
anhöriga samt till omvårdnadspersonal har ökat genom
att Silviasystrar och en Silviasjuksköterska utbildats.
-	För att säkerställa kompetens och kvalitet inom viktiga områden för verksamheten har omvårdnadsnämnden skapat tre kvalitetsteam för arbete kring värdegrund, demensvård och dokumentation.
-	För att utveckla kvaliteten i vården av äldre har omvårdnadsnämnden utvecklat ett systematiserat arbete
med nationella kvalitetsregister.
Slutlig måluppfyllelse
Målet ej uppnått.
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Andel invånare 80 år och äldre med plats på
äldreboende
Andel invånare 80 år och äldre med plats på äldreboende

Andel invånare 80 år och äldre med
hemtjänstinsats
Andel invånare 80 år och äldre med hemtjänstinsats
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Ovanstående mätetal visar på åtgärder som kan ses som
kommunicerande kärl, antingen är äldreomsorgens insatser som hemtjänst eller som äldreboende. Under 2015
har andelen invånare >80 med äldreboende ökat något i
jämförelse med 2014, vilket beror på att något fler med
åldern >80 år bor på våra äldreboenden än vid samma
mätpunkt fg år. Antalet invånare >80 år är i stort sett
oförändrat mellan 2014 och 2015 i kommunen.

Under 2015 har även antalet personer med hemtjänstinsats ökat för andel invånare >80 år som har insatsen.

Antal barn och unga 0 - 20 år som erhållit
Andelen
av invandrade personer (18-64
år) i Söderhamn
som efter fyra år
individuellt
behovsprövade
öppna
insatser

Antal vårddygn barn och unga 0 - 20 år
Andelen av invandrade personer (18-64 år) i Söderhamn som efter fyra år
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Socialtjänsten har en skyldighet att skydda barn och
unga som far illa liksom att förebygga att barn och unga
utvecklas ogynnsamt. Forskning visar att öppenvårdsinsatser är att föredra då dessa ger bättre resultat över tid
samt är mer kostnadseffektiva. Institutionsplacering har
under 2015 endast använts för de barn och unga som inte
kunnat skyddas i öppenvård, t ex vid livshotande missAndelen (%) hushåll som erhållit ekonomiskt
bistånd under minst tio månader av året
Procent

Andelen av invandrade personer (18-64 år) i Söderhamn som efter fyra år
befinner sig i arbete eller utbildning
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Under 2015 minskade andelen hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd under minst 10 månader av året med 2,6
procentenheter. Anledningen till det är att på totalen har
vi fler hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 1-4 månader än 2014. Vi har sett under 2015 att vi fått fler hushåll när det gäller nyanlända, vilka får tillfälligt bistånd i
väntan på att etableringsersättningen kommer igång från
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan.
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bruk och mycket allvarlig omsorgssvikt där ett yttre skydd
varit nödvändigt under utredningstid. Under 2015 har öppenvårdsinsatser för barn och föräldrar gjorts mer lättillgängliga för kommunmedborgarna genom att råd och stöd
erbjuds utan biståndsbeslut. Vidare pågår en satsning på att
kunna erbjuda fler evidensbaserade metoder för t ex våld i
nära relationer och omsorgssvikt.
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Söderhamn ska senast 2015 ha ett bättre
företagsklimat och fler företag vilket bidrar
till fler arbetstillfällen jämfört med 2011.

Enligt kommunfullmäktiges inriktningsmål Bättre företagsklimat 2012 – 15 ska Söderhamn senast 2015 ha ett
bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011.
Mätmetod:

Målet mäts årligen genom Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet, andelen företag/1000 invånare samt andelen nystartade företag/1000 invånare.
•

•
•

Företagsklimat: Söderhamn sjönk 2015 i rankingen
från plats 198 till 243. Målet var att vi senast 2015
skulle ha ett bättre företagsklimat jämfört med 2011
som var 177.
Andel företag: Här mäts det totala antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare. Har gått från 34,0 under
2014 till 34,1 för 2015.
Andel nystartade företag: Här mäts andelen nystartade
företag per 1000 invånare. Har gått från 8,1 under 2014
till 6,8 2015.

Effekten av de insatser som genomförts under 2015 kommer att fångas upp via enkäter till företagen under 2016.
Först då vet vi om målet har uppnåtts.
Slutlig måluppfyllelse

Målet ej uppnått



Sammanfattande kommentarer

Gruppen valde tidigt att fokusera på att genomföra många
företagsbesök. I samband med besöken tillfrågades företagen vilka insatser de ansåg vara viktigast för kommunen
att prioritera. Utifrån företagsbesöken och synpunkter
som kommit fram under workshops på företagardagen,
kick-offen samt diskussioner i Tillväxtrådet prioriterades
följande områden:
•
•
•
•

Tillgänglighet
Företagsbesök
Synpunktshantering
Upphandling och Erkännande

Ansvarsområdena fördelades mellan medlemmarna i gruppen. Delansvariga tog fram handlingsplan för arbetet. Gruppen knöt också till sig ett företagarråd med företag/personer
som är ett representativt urval av Söderhamns företag.
Under 2015 års företagardag genomfördes en särskild
aktivitet för att förbättra företagsklimatet. Syftet med denna workshop var att utifrån det nya näringslivsprogrammet
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Attraktiva Söderhamn – där företagare vill vara skulle
alla deltagare fundera på vilka insatser var och en kan
göra för att bidra till att skapa det attraktiva Söderhamn
– där företagare vill vara.
Att använda sig av svenskt näringslivs företagsklimatranking är inte helt oproblematiskt. Viktigt att komma ihåg
är att undersökningen är en attitydundersökning – svaren ger uttryck för en upplevelse, som inte behöver vara
självupplevd. Kommunen är en av många aktörer som
påverkar det lokala företagsklimatet och rankingen mäter även områden som kommunen inte påverkar alls.
Slutsatsen är att alla bidrar till det lokala företagsklimatet och att alla äger det. Det är inte ett enskilt mått på
den kommunala organisationen eller den kommunala
näringslivsorganisationen.

BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT

Söderhamns placering för målgruppen ungdomar
i Arbetsförmedlingens rankinglista (från tidigare
inriktningsmål)

Antal gästnätter i skärgården per år
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2012–2015
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Statistiken är ett mått på hur skärgårdssatsningen utvecklas. Stugor finns på Storjungfrun, Enskär och Klacksörarna. Därtill finns ett vandrarhem på Rönnskär. Både antalet
gästnätter och uthyrningen ökade under 2015 i jämförelse
med 2014.
Antalet studerande vid eftergymnasiala yrkesutbildningar i Söderhamn
Antalet studerande vid eftergymnasiala yrkesutbildningar i Söderhamn
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Statistiken är utvecklingen av eftergymnasiala yrkesutbildningar (exkl högskoleutbildning).Den låga nivån från 2013
kvarstår och från och med 2013 finns enbart yrkeshögskoleutbildningen Vindkraft. Att antalet minskade under 2015
trots att söktrycket vara normalt beror på flera faktorer
främst att sökandena hade fått arbete och att sökanden fått
liknande utbildning närmare sin hemort.
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Gävleborg har den högsta öppna arbetslösheten för ungdomar i riket. Söderhamns ungdomsarbetslöshet har
dock minskat med 1,7 procentenheter under 2015 och
upgår per 31 december 2105 till 23,6%. Under åren har
Söderhamn pendlat mellan 65-90:e plats.
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FINANSIELL ANALYS 2015
Modell för finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och
ställning för Söderhamns kommun använder kommunen
en analysmodell som utgår ifrån fyra viktiga finansiella aspekter: det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen. De fyra aspekterna benämns i korthet resultat,
kapacitet, risk och kontroll.
Utifrån dessa aspekter är målet att identifiera eventuella
finansiella möjligheter och problem och försöka förtydliga
om kommunen anses ha en god ekonomisk hushållning
enligt kommunallagen.
RK-modellen

FINANSIELL ANALYS

Fyra aspekter vid finansiell bedömning
Vilken balans har kommunen
haft över sina intäkter och
kostnader under året
och över tiden?

Resultat

Vilken kapacitet har
kommunen att möta
finansiella svårigheter
på lång sikt?

Kapacitet

Målet är att ha en ekonomi som klarar svängningar i konjunkturen och oförutsedda händelser både på kostnadsoch intäktssidan. Därför är det acceptabelt om det finansiella målet inte uppnås om sådana oförutsedda händelser
inträffar.
Sedan 4-årsbudgeten beslutades i oktober 2011 har
mycket hänt: nya skatteprognoser har kommit och anpassningar till den rådande situationen har skett. Vid budgetuppdatering inför 2015 låg resultatnivåerna för året
lägre än ursprungsbudget.
Resultatet i diagrammet för 2016 är justerat efter budgetbeslutet, främst kopplat till befolkningsökningen under
året. I ursprungsbudget för 2016 har en betydligt lägre
befolkningsökning använts som beräkningsgrund. Kommunen fick ett extra statsbidrag på 74,5 miljoner i slutet
av 2015, där största delen periodiseras till 2016. Det ligger
inte med som en resultateffekt då förhoppningen är att det
nyttjas under året.
För att kommunen ska klara ekonomisk balans framöver behöver kraven på kostnadsminskningar i budgeten
klaras. Det finns även stora utmaningar kopplade till stegrande behov utifrån befolkningsförändringar. Kostnaderna för kommunala tjänster kommer troligen att öka under
kommande år.
Årets resultat 2010-2016
(mkr)

Risk

Kontroll
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Vilken kontroll har
som kan påverka
kommunen över den
kommunens resultat
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och kapacitet?
vecklingen?
			
Resultat och kapacitet

Kommunens resultat 2015 uppgår till 23,3 miljoner. Det är
högre än det resultat som budgeteterades för året (3,6 miljoner). Resultatet påverkas av flera poster av engångskaraktär: Kommunen har under året fått extra statsbidrag för
flyktingmottagande, återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA samt ny tillämpning av redovisningsregelverk för inbetalda statsbidrag och redovisning av anläggningstillgångar. Utan dessa positiva poster skulle resultatet
ha varit negativt.
Lagen om god ekonomisk hushållning kräver att en
kommun måste göra en budget där intäkterna överstiger
kostnaderna. Det är inte tillräckligt att budgetera ett nollresultat. Reserver måste finnas för att kunna möta oförutsedda kostnader, minskade intäkter och finansiering av
kommunens pensionsskuld för pensioner intjänade före
1998. Söderhamns kommun har därför i budget för åren
2012 – 2015 satt det finansiella resultatmålet till i genomsnitt 20 miljoner per år, inkluderat avsättning till pensionsskulden om 4 miljoner.
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Budgetutfall

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Kommunen redovisar ett budgetöverskott med 42,9 miljoner på totalen. Nämnderna
redovisar ett budgetöverskott med 33,6 miljoner. Som tidigare har nämnts har flera enskilda poster bidragit till det
positiva resultatet. Räknar vi bort dem så redovisar nämnderna ett mindre positivt budgetöverskott. Flera nämnder
har haft personalvakanser under året. Det har inneburit
lägre personalkostnader och eftersatta kostnader.
Skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning blev 10,6 miljoner lägre än ursprunglig budget. Det
beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget. Två poster som påverkat resultatet i hög grad är ersättning för flyktingmottagning samt ersättning från AFA
försäkring med 12,4 miljoner för sjukförsäkringspremier
inbetalade under 2004. Ny tillämpning av redovisningsriktlinjer rörande tillgångar i fastigheter och gator/ vägar
har också förbättrat resultatet.

Budgetutfall 2010-2015

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 2010-2015
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Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet är den
största inkomstkällan för kommunen och svarar för hela 80
procent av samtliga intäkter. Skatteintäkternas utveckling i
Söderhamn beror på antal invånare i kommunen och tillväxten i Sveriges ekonomi. Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning har under året ökat
med cirka 3 procentenheter jämfört med 2014. Den största
delen är ett resultat av den kraftiga befolkningsökningen i
Söderhamn 2014. De senaste tre årens befolkningsökning
kommer efter en lång period av minskande befolkning. Vid
budgettillfället användes en oförändrad befolkningsprognos. Att befolkningen istället ökade 2015 får därför en stor
påverkan på skatteintäkterna kommande år.
Enligt den senaste skatteprognosen i februari 2016 beräknas de förväntade skatteintäkterna öka under 2016-2018
jämfört med de beräkningar som gjordes för ett år sedan.
Detta beror enligt SKL på snabbt växande investeringar
och kraftigt ökad offentlig konsumtion. Inte minst kommunernas kostnader beräknas öka snabbt till följd av det
stora flyktingmottagandet. Den svårbedömda utvecklingen
under de närmaste åren gör att SKL varnar för att den höjda skatteprognosen är befattad med stor osäkerhet och att
kommuner bör budgetera för detta.
Nettokostnaderna ökade med 0,6 procent (cirka 8 miljoner) under året. En stor anledning till den hämmade kostnadsutvecklingen beror på ersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagning och integration. Det märks även i
några nämnders utfall. Nämnderna fick totalt 42,7 miljoner
(94,6 år 2014) i extra anslag under året och de har under året
tagit 11,7 miljoner (19,3 år 2014) i anspråk av resultatbalanserade medel från föregående års resultat. Samtidigt som
nämnderna nyttjar resultatbalanserade medel under året,
lämnar de medel som de har sparat i och med överskott i
andra änden. Totalt har förändringen i resultatbalanserade
medel varit 14,3 miljoner under året.
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Fortsatt fokus på budget är förutsättningen för balans mellan skatteintäkter och nettokostnader, enligt diagrammet.
Nettokostnaderna får inte öka mer än skatteintäkterna
över tiden.
Skattesatser

Kommunens totala skattesats är 33,17 procent. Den kommunala delen var 21,66 procent och landstingsskatten var
11,55 procent under 2015. I jämförelse med snittet i Gävleborgs län ligger Söderhamns 36 procentenheter lägre.
Sedan 2009 har den totala kommunalskatten för Söderhamn ökat med 0,3 procentenheter, medan länets skattesats har ökat med 0,7 procentenheter. Den kommunala
skattesatsen ökade 2013 genom en skatteväxling när hemsjukvården övergick i kommunal regi. Det innebar en ökad
kommunal skatt med 22 öre och motsvarande sänkning
av landstingsskatten. I övrigt har den kommunala skatten
varit oförändrad sedan 2010.
Skattesatser

(procent)
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Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens finansiella handlingsutrymme. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring påverkar soliditeten.
Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap. En oförändrad soliditet pekar på att det
egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.
Kommunens soliditet har under året minskat med 7
procentenheter till 58,9 procent.
Den minskade soliditeten beror på att omsättningstillgångarna har ökat kraftigt. Det beror på att 70 miljoner
avsattes i räntefonder, när Faxeholmen amorterade av ett
stort lån. 2016 utreds om ränteplaceringarna ska vara kvar
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Ökningstakt nettokostnader

för att möta det väntade högre finansiella behovet i samband med starten av det stora energieffektiviseringsprojektet. Det extra statsbidraget på 74,5 miljoner i slutet av
december har också bidragit. Under februari kommer en
amortering av låneskulden med 75 miljoner att göras.
Ett annat vanligt sätt att räkna ut soliditeten är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser. För Söderhamn
innebär det att soliditeten i stället blev -6,8 procent 2015,
en ökning med 7,2 procentenheter under året. Det beror
på att pensionsskulden under året har minskat med 35,8
miljoner.
Soliditet jämförbara kommuner år 2014
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Kommunens nettoinvesteringar uppgick 2015 till 61,1
miljoner, budgeterad investeringsnivå var 129,5 miljoner.
Flera stora investeringsprojekt har försenats, såsom energieffektiviseringsinvestering, investering i skolor samt flera
utvecklingsinvesteringar. Kommande år förväntas de hämtas igen och investeringarna blir då högre än budgeterat.
Största investeringarna under året har varit återuppbyggnad av Ljusne idrottshall samt investeringar i energieffektiviseringsprojektet EPC. Avskrivningarna uppgår till 41,8
miljoner 2015 och är något högre än 2014 (40,6 miljoner).
Under året har fastigheter och tomträtter motsvarande 1,3
miljoner sålts, de största posterna avser Förskolan Måsen
och en hangar till fallskärmsklubben.
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För att möta kommande utbetalningar av pensionsförpliktelser var ett finansiellt mål budgetperioden 2012 – 2015
att årligen avsätta minst 4 miljoner till pensioner. Avsättningen påbörjades 2007. 2012 – 2013 gjordes extra inbetalning som inneburit att vi totalt avsatt 39,5 miljoner under budgetperioden. Totalt har 62,9 miljoner använts för
att lindra framtida kostnadseffekt av pensionsskulden.
I förhållande till jämförbara kommuner har Söderhamn
låg soliditet om pensionsförpliktelsen är inkluderad.
Avsättningar och nedskrivningar

Enligt redovisningsreglerna ska årliga avstämningar ske
av avsättningsposter i balansräkningen. Kommunen har
under året genomfört sanering av fastigheten Bromsäng.
Marksaneringen är i det närmaste klar, det kvarstående
arbetet består i att sanera avfallet i byggnaden. När hela
saneringsarbetet är färdigt beräknas det ha kostat kommunen cirka 18 miljoner exklusive eventuell rivning av
byggnaderna.
Ett flertal kommunala bolag samt några privata intressenter har gått samman och bildat bolaget Samkraft för
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att utveckla vindkraften i Gävleborgs län. Finansiering av
verksamheten har skett genom tillskott från bolagen och
externa lån men även genom att kommunerna gått i borgen
för lån till Samkraft. Bland annat genom kraftigt sjunkande
elpriser har Samkraft hamnat i ekonomiska problem. Det
har bland annat lett till att Kommuninvest inte velat omsätta ett lån på ca 63 mkr som ledde till att kommuninvest gick till borgenärerna för att få betalt för sitt lån vilket
skedde i slutet av augusti. I och med att kommunerna och
2 kommunala bolag infriat sitt borgensåtagande har dessa
automatiskt en regressrätt på det infriade borgensbelopp
gentemot Samkraft.
Samkraft har under hösten arbetat för att avyttra anläggningarna och avveckla bolaget men ännu har ingen lösning
kommit till stånd.
Med den information som finns i dagsläget bedömer Söderhamns kommun att göra en nedskrivning av fordringen. Fordringen i bokslutet värderas till 3 miljoner.
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Ett viktigt nyckeltal för investeringar är skattefinansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investeringarna
som kan finansieras med skatteintäkter efter att den löpande driften är finansierad. En skattefinansieringsgrad på 100
procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar under året. Det innebär att kommunen
inte behöver låna till investeringar och att det långsiktiga
finansiella handlingsutrymmet stärks.
Skattefinansieringsgraden har de senaste åren legat på
en hög nivå i och med lägre investeringsvolym. Vid beräkningen av skattefinansieringsgraden 2014 – 2015 har
vi tagit hänsyn till investeringen i Ljusne idrottshall motsvarande 11,7 miljoner 2014 och 19 miljoner 2015, som

finansieras genom försäkringsersättning. Under 2015 uppgår skattefinansieringsgraden till 165 procent (114 procent om investeringen vid Ljusne idrottshall räknas med).
Investeringarnas senareläggning innebär att skattefinansieringsgraden beräknas sjunka kommande år när investeringsnivån blir högre.
Skattefinansieringsgrad

(procent)
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har det utretts om ränteplaceringarna ska vara kvar, med lånenivån bibehållen för att möta det högre finansiella behovet
i samband med starten av energieffektiviseringsprojektet. Eftersom kommunen fick extra statsbidrag i slutet av året kommer låneskulden att amorteras med 75 miljoner 2016.
Skulder inklusive internbanken
Den totala skuldsättningsgraden var 63,9 procent, vid beaktandet av andelen lån gentemot koncernens bolag, en
oförändrad nivå i jämförelse med 2014. Kommunens andel av den totala låneskulden på 842,2 miljoner var 146,5
miljoner.
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Sociala investeringsfonden

Tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering. Därför inrättade Söderhamn en social investeringsfond 2011. Syftet med
fonden är att på längre sikt minska risken för långvarig arbetslöshet. Förebyggande insatser genom metodutveckling
sker utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Investeringarna ger många vinster för individen och lägre kommunala kostnader på sikt.
2011 – 2012 har 19,5 miljoner avsatts i den sociala investeringsfonden och är öronmärkta. 2013 startade flera projekt
inom den sociala investeringsfonden och arbetet har fortsatt 2014 och 2015. Totalt har 7 miljoner nyttjats ur fonden
under året. I samband med bokslutet 2015 öronmärks ytterligare 11 miljoner i den sociala investeringsfonden. Kvarvarande medel som är öronmärkta uppgår till 11,8 miljoner.
Skulder

Kommunen har en internbank där kommunkoncernens
totala upplåning hanteras. Vid beräkning av kommunens
skulder har upplåningen genom kommunens internbank
till de kommunala bolagen exkluderats.
Av kommunens totala tillgångar har ca 50 procent finansierats med främmande kapital. Det brukar kallas för
skuldsättningsgrad och är soliditetens motsats. Kommunen totala skulder är 507 miljoner vid utgången av 2015
(158 miljoner 2014). Vid utgången av 2015 var 17,8 procent
av kommunens skulder långfristiga, (de förfaller till betalning senare än ett år), en ökning i jämförelse med 9,5 procentenheter 2014. De kortfristiga skulderna utgjorde 82,2
procent, en motsvarande minskning jämfört med 2014.
Anledningen till att skuldsättningsgraden har gått upp beror på en högre låneskuld.
Ett av kommunens finansiella mål var att låneskulden
den 31 december 2015 ska vara oförändrad eller minskad
i förhållande till den 31 december 2011. Målet uppfylls, då
skulden är lägre i förhållande till utgången av 2011, trots att
kommunens andel av låneskulden har ökat under året med
124 miljoner. Den faktiska låneskulden är dock 70 miljoner
lägre, cirka 54 miljoner, då kommunen avsatt 70 miljoner i
räntefonder när Faxeholmen amorterade sitt lån. Därefter
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Risk och kontroll
Likviditet

Kassa- och balanslikviditet visar förhållandet mellan kommunens omsättningstillgångar (banktillgodohavanden,
kortfristiga fordringar, med mera) och kortfristiga skulder.
Kassalikviditeten bör ligga mellan 60 och 80 procent, för
att garantera att kommunen ur ett kort och medellångt finansiellt perspektiv kan möta betalningstoppar. Det är inte
tillräckligt att bara studera likviditeten, den bör studeras i
kombination med kommunens skuldsida. Förbättras likviditeten samtidigt som skuldsättningen sjunker, förbättrar
kommunen sin finansiella handlingskraft.
Kassa- och balanslikviditeten ligger 2015 på 88 procent,
en förbättring med 21 procentenheter jämfört med 2014.
Det beror på att omsättningstillgångarna har ökat kraftigt
under året, då kommunen avsatt 70 miljoner i räntefonder
och fått extra 74,5 miljoner i statsbidrag kopplat till flyktingmottagning.
Kassaflöde

I kassaflödesanalysen finns information om hur kommunen har finansierat sin verksamhet, om betalningsströmmar och investeringar. Analysen visar vad som hänt under året. Kassaflödesanalysen ger fördjupad kunskap om
hur organisationen fungerar och visar hur organisationen
utvecklas. Kassaflödesanalysen hämtar information både
från resultat- och balansräkningar. Under året har kommunens kassaflöde varit positivt, främst tack vare kommunens
positiva resultat samt ökningen av kortfristiga skulder.
Finansiella nettotillgångar

Finansiella nettotillgångar är tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på 10
– 20 års sikt. Här ingår finansiella anläggningstillgångar,
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omsättningstillgångar samt kort- och långfristiga skulder. Måttet speglar vilken finansiell handlingsberedskap
som ligger mellan det kortsiktiga likviditetsmåttet och
det mer långsiktiga soliditetsmåttet.
Kommunens finansiella nettotillgångar förbättrades
marginellt under 2015 med cirka 8 miljoner.

reservera särskilda medel. 2007 – 2013 har kommunen
totalt reserverat 62,9 miljoner för detta ändamål. Under
2013 betalades det in i en försäkringslösning för att lösa
delar av kommunens pensionsförpliktelse. Det påverkar
kommunens pensionsskuld.
Pensionsförpliktelser
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Prognossäkerhet

Pensionsåtagande

Den största delen av kommunens åtagande för pensioner redovisas utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse, medan den mindre delen finns som skuld i
balansräkningen.
Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt var 750 miljoner 2015. 691 miljoner av det är förpliktelser som är intjänade före 1998. De redovisas enligt
kommunal redovisningslag som ansvarsförbindelse, och
ingår inte i kommunens balansräkning. Det innebär att
92 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen. Pensionsåtagandet från och med 1998
kostnadsförs i resultaträkningen.
Det totala pensionsåtagandet minskade under året
med 36 miljoner. Framtida pensionsutbetalningar för
detta åtagande belastar kommunens resultat och likviditet det år pensionerna betalas ut. Pensionsutbetalningarna beräknas vara som högst omkring år 2026.
För att motverka kostnads- och likviditetsbelastningen för åtaganden före 1998 har fullmäktige beslutat

En prognossäkerhet med omkring en procent av kostnadsomslutningen anses vara god. Budgetföljsamhet är
ett annat mått på god finansiell kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. God prognossäkerhet innebär att kommunen får goda möjligheter att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Under
året har förvaltningarna lämnat månadsvisa rapporter
med prognos (inte januari, juni och juli) till sin nämnd, till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämndernas visade ett överskott mot budget på 33,6
miljoner (14,9 miljoner vid delårsbokslutet). Nämndernas
resultat avvek mot budget med 2,5 procent från nämndernas totala kostnadsomslutning.
Flera poster som har varit svåra att förutse har påverkat
nämndernas resultat positivt under slutet av året. Däribland kan nämnas inbetalda medel för migration som av
redovisningsmässiga skäl har lyfts från balansräkningen
till resultaträkningen med närmare 8 miljoner samt ersättning från Migrationsverket för utredningar samt positivt utslag för ärenden som varit i tvist i domstol.
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Kommunen redovisar ett positivt resultat med 23,3 miljoner för 2015. I jämförelse med resultatet 2014 är det en
förstärkning med 28,8 miljoner. I årets resultat finns flera
stora engångsposter, främst ersättningar från Migrationsverket för kommunens arbete med flyktingmottagande.
Om de räknas bort är det ekonomiska ställningen negativ.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott för 2015
med 33,6 miljoner. Längre fram finns en mer detaljerad
redovisning för varje nämnd.
Året har varit besvärligt ekonomiskt för flera nämnder,
med ökad demografisk belastning och personalvakanser
inom flera områden. Totalt har nämnderna använt 11,7
miljoner av resultatbalanserade medel och fått extra anslag med 42,7 miljoner under året. De största posterna
avser kapital- och hyreskompensation med 11,5 miljoner,
nyttjande ur sociala investeringsfonden med 7 miljoner
samt demografianpassning för barn- och utbildningsnämnden med 9,3 miljoner.
Det kommande avsnittet ger en djupare analys av de finansiella målen.
Kommunens fyra finansiella mål

Söderhamns kommun har fyra finansiella mål som ska
säkra en långsiktig ekonomi i balans, för hela budgetperioden 2012 – 2015: ett resultatmål, ett investeringsmål,
ett mål för låneskulden samt ett för avsättningar till pensioner.
Resultatmål

Årets resultat ska under perioden 2012 – 2015 uppgå till
80 miljoner (20 miljoner per år i genomsnitt för hela budgetperioden, exklusive extra avsättning för pensionskostnader med 16 miljoner).
Målet uppfylls inte, varken för 2015 eller för hela budgetperioden. Årets resultat ligger under resultatnivån i ursprunglig budget. Vid värdering av måluppfyllelse är det
viktigt att se till syftet med målet, en ekonomi i balans, och
inte behöva göra kortsiktiga besparingar. I boksluten bör
det därför räcka att redovisa positiva resultat
med en mindre konsolidering.
Det är inget huvudsyfte för kommunen att successivt
bygga upp det egna kapitalet, om det i grunden är på en
tillfredsställande nivå. De skattemedel som kommunen får
in ska i största möjliga utsträckning användas för att tillgodose kommuninvånarnas behov av kommunal service.
Huvudsyftet med målet är en ekonomi över budgetperioden, så att oväntade kostnader och svängningar i skatteintäkterna kan hanteras utan kortsiktiga besparingar. I
grunden ska kommunen ha ett resultat som motsvarar 2 %
på skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vid
budgeteringstillfället. Kommunen redovisar ett positivt
resultat på 23,3 miljoner för 2015. Summeras resultatet
med utfallet för de övriga perioderna inom budgetperioden uppgår resultatet för perioden till 68,2 miljoner. Det
motsvarar 85 % av den ursprungliga budgeterade resultatnivån på 80 miljoner.
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		Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Totalt
(mkr)		
2012
2013
2014
2015
Ursprunglig
budget		
Redov. resultat
Extra pensionsavsättning
Resultat innan
extra pensionsavsättning
Justerat resultat

13,0
12,9

15,0
6,0

23,0
-5,5

29,0
23,3

80,0
36,7

27,5

4,0

0,0

0,0

31,5

40,4
40,4

10,0
10,0

-5,5
-5,5

23,3
23,3

68,2
68,2

Finansiellt mål
under perioden					80,0
Skillnad mot målet				
-11,8
					
Investeringsmål

Investeringarna ska finansieras med egna medel till 100 %.
Investeringsnivån kan ökas med investeringar som genererar intäkter eller sänker kostnader.
Målet uppfylls för det enskilda året och bedöms uppfyllas för hela budgetperioden. Skattefinansieringsgraden
uppgår till 165 procent för året. Syftet är att ligga på en
investeringsnivå som svarar mot kommunens ekonomiska
utrymme och inte försämra kommunens ekonomi genom
för stora investeringar. Det långsiktiga målet att investeringarna ska finansieras med egna medel uppfylls för budgetperioden 2012– 2015.
Bokslut Bokslut Budget Bokslut Totalt

(mkr)

2012

Investeringar
(ursprunglig
budget)
83,5
Redovisade
Investeringar/
Prognos
2014-15
30,2

2013

2014

2015

111,5

29,7

26,6

251,3

32,5

45,7

29,5

169,5

Under 2015 har investeringsnivån varit fortsatt låg. Inför budgetperioden beräknades stora investeringar ske
i början av perioden för att sedan minska, men stora investeringar som energieffektivisering, skolbyggnader och
utvecklingsprojekt har försenats. 2015 har energieffektiviseringsprojektet börjat. Den största investeringen under
året är uppbyggnaden av Ljusne idrottshall som ligger utanför budgeten och är finanserad via försäkringsersättning.

Vid utgången av 2015 ska låneskulden vara oförändrad
eller lägre i förhållande till den 31 december 2011.
Målet uppfylls för 2015 och för hela budgetperioden.
Vid beräkning av låneskulden exkluderas den del av låneskulden som internbanken hanterar för de kommunala
bolagen. Under 2015 har kommunens andel ökat med
124,2 miljoner och uppgår vid årsskiftet till 146,5 miljoner. 75 miljoner av låneskulden amorteras 2016.
SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

		

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Låneskuld
31 dec
152,5

106,4

22,5

22,3

146,5

Avsättning pensioner

Minst 4 miljoner, plus reavinster från försäljning av mark,
ska årligen avsättas för den ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner till anställda före år 1998, som
ligger utanför balansräkningen. Utöver denna avsättning
tillkommer reavinster från försäljning av mark.
Målet uppfylls för 2015 och bedöms även uppfyllas för
hela budgetperioden. Syftet med avsättningarna är att
motverka kostnads- och likviditetsbelastning för pensionsåtaganden före 1998. Då god ekonomisk hushållning
eftersträvas väljer kommunen att avsätta 11 miljoner för
pensionsförsäkringen. Det sker som en märkning av post
i det egna kapitalet. Kommunen vill minska kostnadsbelastningen kommande år. När denna inbetalning regleras
kommer totalt 77,9 miljoner ha betalats in i pensionsförsäkring för framtida pensionsutbetalningar.
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Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på
ekonomisk balans för kommuner och landsting. Underskott från enskilt räkenskapsår ska återställas inom de följande tre åren. Kommunen har inget ackumulerat underskott från tidigare år att återställa och redovisar även för
2015 ett överskott enligt balanskravsavstämningen nedan.
Kommunen uppfyller därmed kommunallagens balanskrav.
God ekonomisk hushållning i Söderhamn innebär att de vi
är till för sätts i centrum, den kommunala servicen infriar
mottagarens behov och förväntningar och bedrivs
kostnadseffektivt.
Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska det
även finnas en hög grad av måluppfyllelse (verksamhetsoch finansiella mål). Målen ska vara genomförda inom ramen för tilldelade medel, kommunen ska kunna betala för
verksamheten och skjuter inte över betalningsansvaret på
framtiden.
Avstämningskrav enligt god ekonomisk hushållning

Balanskravsavstämning
Årets resultat enligt resultatuträkningen		
Reducering av samtliga realisationsvinster		
Årets resultat efter balanskravsjustering		
Årets balanskravresultat		
		

23,3
1,0
22,3
22,3

Öronmärkningar

Söderhamns kommun har beslutat att öronmärka delar
av det egna kapitalet i en social investeringsfond samt för
avsättningar inför framtida pensionsutbetalningar. Under
2015 har 7 miljoner ur den sociala investeringsfonden
nyttjats, främst för finansiering av satsningen ”100 jobb”.
Av överskottet 2015 öronmärks 11 miljoner till den sociala
investeringsfonden samt 11 miljoner till pensionsavsättningar.

SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

Balanskravet

Låneskuld

FRAMÅTBLICK

FRAMÅTBLICK

Kommunens totalekonomi

Kommunens resultat för 2015 uppgår till 23,3 miljoner.
Justeras resultatet för engångsposter så är det egentliga resultatet för den löpande verksamheten -13,1 miljoner. Engångsposterna som påverkat resultatet består huvudsakligen av effekter vid övergång till komponentavskrivning,
återbetalning av sjukförsäkringsavgifter för 2004 samt
olika typer av migrationspengar från staten.
Vid en nyligen gjord avstämning av kommunens ekonomi framåt för fyraårsperioden så kan konstateras att
ekonomin har stärkts med 29 miljoner för åren 2016-2019
tillsammans. Därmed så uppfylls det resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat om för åren 2016-2018. 2019
har även förbättrats men ligger just nu på ett resultat om
ca 6 miljoner. Orsaken till förstärkningen av kommunens
ekonomi beror till största delen på en stor ökning av kommunens befolkning under 2015. Mellan 1 nov 2014 och 1
nov 2015 har befolkningen ökat med 304 personer.
Merparten av nämnderna får balans i budgeten 2016 vid
upprättandet av mål- och resursplanerna för 2016. Det är
främst omvårdnadsnämnden som inte kommer att klara
att få ihop ekonomin 2016 utan besparingar alternativt
budgettillskott. Här pågår politiska diskussioner i nämnden hur situationen ska hanteras.
Konjunktur- och befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunens skatteintäkter. Konjunkturutvecklingen kan förväntas avmattas mot slutet av budgetperioden med bl a sjunkande skatteintäkter som följd.
Befolkningsutvecklingen kan förväntas vara fortsatt positiv även framöver. Befolkningen ökar främst på grund av
att många nysvenskar väljer att folkbokföra sig i kommunen. Utifrån hur flyktingsituationen ser ut i omvärden kan
vi på goda grunder anta att den positiva trenden fortsätter
även framöver i Söderhamns kommun.
En ökad befolkning i den omfattning som skett de senaste åren medför också ökade kostnader för kommunen.
Det är främst förskola, skola samt bostadsmarknaden som
just nu är ansträngd.
Nyanlända – integration (demografiska förändringar)

Det stora antalet utrikesfödda, både de som har fått en
kommunplacering och varit Söderhamnare ett antal år
samt de som nyligen fått en kommunplacering är en målgrupp som det krävs gemensamma krafttag att investera i.
För arbetsmarknads- och socialförvaltningen är det en utmaning att fördelningstalet för mottagande av asylsökande
ensamkommande barn har ökats från 10 barn och unga, år
2015 till 105 barn och unga, år 2016. Utmaningen består
också i att antalet HVB-boenden (hem för vård och boende) för ensamkommande barn kommer att fördubblas
till 8 st. boenden.
Den första utmaningen är att hitta bra HVB-hem för att
finna tak över huvudet. Senare utma-ningar är att dessa
barn och unga ska få finna trygghet och välbefinnande.
För barn- och utbildningsförvaltningen är en av de största utmaningarna att möta det stora antalet nyanlända och
att säkerställa förskoleplatser och skolgången för alla barn
och elever i Söderhamns kommun. I förhållande till tidigare
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prognoser ökar antalet förskolebarn och grundskoleelever
i centrala Söderhamn och stora krav ställs på förskole- och
grundskoleorganisationen. För att klara denna utmaning
krävs tillgång till fler lokaler, fler medarbetare, omfattande
planering och innovativa lösningar. Det kan bli fråga om
att fler elever får vara beredda att åka buss till skolor där
det finns ledig kapacitet. Vidare är det viktigt att kartläggningen av de nyanlända innebär möjligheter att placera elever mer noggrant efter kunskapsnivå oavsett ålder.
Förutsättningarna för ett brett samlat jämlikhetsfokus är
mycket gott och bland annat integrationsfrågan kommer
att bli ett av flera kommande utvecklingsområden över förvaltnings- och nämndsgränserna. Barn- och utbildningsnämnden planerar för att bygga en ny förskola på mellan
80-100 platser. Även utbyggnader av skolplatser planeras.
Bostadsbehovet för olika grupper i kommunen

I kommunen finns ett behov av bostäder för alla grupper
i samhället, i synnerhet seniorbostäder/trygghetsbostäder
för äldre och för nyanlända. Det finns en ökad efterfrågan
på boende i stadskärnan med närmaste omgivningar, men
det finns också grupper som föredrar ett annat boende på
landet och i små byar. Något tryck på bostäder i de mindre
orterna i kommunen existerar generellt inte. Kommunen
arbetar nu strategiskt med att skapa bättre förutsättningar
för nya bostäder. Det är dock inte sannolikt att situationen
kommer att förändras snabbt. Bostadsfrågan kommer att
vara en prioriterad fråga under lång tid, vilken kräver insatser från många aktörer i samhället.
Att beräkna behov av bostäder sett utifrån olika grupper i
samhället är vanskligt på grundval av de utredningar kommunen har idag. En mycket preliminär beräkning visar att
det finns ett behov av ca 500-750 nyproducerade bostäder
idag. Med utgångspunkt från Migrationsverkets erfarenheter av hur många personer med uppehållstillstånd som
stannar kvar i sin första kommun, innebär det att behovet av bostäder för enbart nyanlända är ca 200 lägenheter.
Siffran baseras på ett hushåll om 3 personer. Under 2016
och 2017 planeras en nyproduktion om ca 135 lägenheter.
Detaljplaner för Faxevallen och Sandviksudden är under
framtagande.
Fler äldre ökar kraven på vård och boende

Andelen äldre i kommunen är högt och antalet äldre invånare kommer fortsatt att öka. Det gäller framför allt äldre
äldre, där andelen med behov av service och omvårdnad är
störst. Inom de närmaste tio åren beräknas antalet invånare 65-74 år minska med ca 450 personer, medan antalet
invånare 75 år och äldre ökar med ca 935 personer.
De som söker och beviljas vård- och omsorgsboende
har större behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård
än tidigare. Även i ordinärt boende ökar antalet brukare
med omfattande omvårdnadsbehov. Antal personer med
demenssjukdom som bor i ordinärt boende ökar och ställer
större krav på kommunen att erbjuda dagverksamhet, avlösning, och annat stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
Redan idag bedriver omvårdnadsnämnden mer verksamhet än vad nämndens ekonomiska ram medger. Ska

verksamheten komma in i budgetram med bibehållen och
förbättrad kvalitet bedömer omvårdnadsnämnden att de
kostnadsreduceringar som behöver göras för att komma
inom ram kräver stora volymminskningar.
Genomförandet av en energieffektiviseringsanalys avseende samtliga kommunens och Faxeholmens fastigheter
påbörjades 2011. Arbetet har nu nått så långt att första
etappen av fyra kommer att starta under 2016 med genomförandet av åtgärderna. För kommunen uppgår den
totala satsningen till ca 137 miljoner under 4 år och ungefär lika mycket för Faxeholmen.
Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Totalt kommer 430 000m2
hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma
lokaler energieffektiviseras och moderniseras. Detta beräknas minska kommunens miljöpåverkan med cirka 600
000 kg CO2 och energianvändningen med cirka 23 % till
2019. Därtill kommer att projektet kommer att skapa
lokala arbetstillfällen.
Projektet är självfinansierande vilket innebär att de
besparingar som genereras kommer motsvara investeringskostnaden.
Ny styr- och ledningsmodell

I slutet av 2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny
styr- och ledningsmodell för Söderhamns kommun. Modellen syftar till att förenkla och förtydliga hur styrningen
ska ske i kommunkoncernen. Inriktningsmålen ska fokusera på vilka effekter som ska uppnås och där nämnderna
gör åtaganden mot inriktningsmålen. Medarbetarnas roll
framhävs gentemot dem vi är till för och ledarna ska styra
genom ett värdebaserat ledarskap. Den nya modellen är
en stor kulturförändring som kommer att ta åtskilliga år
att genomföra. Det börjar redan märkas positiva förväntningar i organisationen på den nya modellen. Ett lyckat
införande av den nya modellen förväntas leda till en effektivare verksamhet med högre kvalitet. 2015 var första
året där modellen börjat tillämpas. Bedömningen så här
långt är att de påbörjade förändringarna mottagits positivt såväl bland medarbetare och politiker. Samordning
och övergripande ansvar för att modellen får genomslag i
organisationen ligger hos koncernledningsgruppen.
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Energieffektiviseringsprojekt

PERSONALREDOVISNING 2015
Sammanfattning

Sjukfrånvaro uppdelad på ålder 2015

PERSONALREDOVISNING 2015

Antal medarbetare
Söderhamns kommun hade 2 072 tillsvidareanställda
den 31 december 2015, 85% kvinnor och 15% män. Antal
årsarbetare var 2 372. Av dem var 180 månadsavlönade
visstidsanställda och 214 timavlönade visstidsanställda.
Antalet årsarbetare har ökat marginellt under året. Inom
vård och omsorg har antalet medarbetare ökat även under
2015, medan antalet inom bildning och fritid har minskat.
Minskningen beror på att gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergått från Söderhamns kommun till Hälsinglands utbildningsförbund.
Åldersfördelning
Medarbetarnas medelålder var 47,5 år och har därmed
fortsatt att sjunka under 2015. Andelen medarbetare under
30 år är fortfarande få (10%) men har fortsatt att öka under
2015. Andelen medarbetare som är 50 år och äldre är fortfarande hög (50 %).
Sysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgraden är 95,4% och är därmed högre
än 2014.
Frisktal
Under 2015 är 29 % av de tillsvidareanställda utan någon
sjukfrånvaro, 31 % har 1 till 7 sjukdagar och 40 % har 8 sjukdagar eller fler.
Redovisning av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron redovisas för perioden 1 januari - 31 december 2015 i procent per kön och per åldersintervall. Sjukfrånvaron uppdelas totalt och enbart långtidssjukfrånvaro
(sammanhängande frånvaro mer är 60 dagar). Inom parentes anges motsvarande värde för 2014.
Sjukfrånvaro uppdelad på kön 2015

Kön
		
		

Kvinnor
Män
Totalt

Total sjukfrånvaro,
procent

Långtidssjukfrånvaro,
procent

7,4 (6,1)
5,0 (4,4)
6,9 (5,7)

50,8 (44,0)
37,2 (30,8)
48,6 (41,6)

Inom parentes anges motsvarande värde för 2014.
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Ålder
		
		

- 29 år
30-49 år
50 år eller äldre
Totalt

Total sjukfrånvaro,
procent

Långtidssjukfrånvaro,
procent

7,1 (5,7)
6,8 (5,1)
7,0 (6,2)
6,9 (5,7)

27,4 (17,7)
52,5 (34,8)
52,7 (52,4)
48,6 (41,6)

Inom parentes anges motsvarande värde för 2014.
Den totala sjukfrånvaron har ökat kraftigt under 2015 från
5,7 % till 6,9 %. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 41,6 %
till 48,6 % av den totala sjukfrånvaron.
Redovisning av bisyssla
Söderhamns kommun har riktlinjer för bisysslor. Förekomsten av bisysslor samt antal beslut om tillåtna och förbjudna bisysslor redovisas varje år. Under 2015 har totalt
52 beslut fattats om tillåtna bisysslor och inget beslut gällande förbjudna bisysslor.
Tillbud och arbetsskador
Under 2015 har 68 arbetsskador och 74 tillbud anmälts.
Detta är en kraftig minskning jämfört med 2014 då antalet
anmälningar över tid stack ut. Andelen anmälda arbetsskador som lett till sjukskrivning är 21 %
Verksamhetsutveckling inom HR

(*HR: Human Resources = personalfrågor)
Kompetensförsörjning
Kommunen noterar ett allt kärvare rekryteringsläge. Ökad
konkurrens om kompetens, ett ökat behov och personalavgångar gör tillsammans att det uppstår brist på kompetens och medarbetare.
Rekryteringsbehovet är stort. 2015 har 455 tillsvidare-,
och visstidsanställningar utannonserats – av dem var 158
tjänster inom pedagogiskt arbete, 120 tjänster inom hälso- och sjukvård och 95 tjänster inom socialt arbete. Den
ökade flyktingströmmen har ökat rekryteringsbehovet
inom flera områden. Det finns en nationell brist och ökad
konkurrens på utbildade personer inom områden som till
exempel socialsekreterare (26 utannonserade tjänster) och
sjuksköterskor (10 tjänster).
Riktade insatser görs för att väcka uppmärksamhet. För
att förbättra vårt rekryteringsläge genomför vi egna aktiviteter och deltar tillsammans med andra kommuner på
arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet och vid
arbetsförmedlingens arrangemang.
Tillsammans med kommunikationsenheten arbetar vi
för att bättre förmedla vårt arbetsgivarvarumärke – attraktiv arbetsgivare är också ett av kommunens fokusområden för kommande budgetperiod.
Under året har 34 chefstjänster på olika nivåer utannonserats, dels på grund av personalavgångar dels på grund
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Diagrammet ovan redovisar ett kalkylerat rekryteringsbehov, förutsatt att pensionsavgång sker vid 65 års ålder och
att den övriga personalomsättningen uppgår till 3 %.

av organisationsförändringar i vissa verksamheter. Att Söderhamns kommun har fått många nya chefer visar sig i
att två arbetsmiljöutbildningar med fulla grupper har hållits under året.
Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har ökat i kommunen. Organisationen har
gjort analyser av orsaker och metoder för att komma till
rätta med situationen – ett tålmodigt arbete utan självklara åtgärder. Under året har kommunen nyttjat en ny
leverantör av företagshälsovårdstjänster, Feelgood.
Hälsinglands utbildningsförbund
HR-enheten är ansvarig för löne- och HR-frågor för
Hälsinglands utbildningsförbund. Ett omfattande utvecklings- och implementeringsarbete gjordes under
våren och sommaren inför förbundets verksamhetsstart. Vid slutet av året hanterades cirka 500 löner och
arvoden per månad.
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HR Hälsingland
Projekt HR Hälsingland, initierat av Hälsingerådet, avslutades första halvåret 2015. Kommunerna Nordanstig, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn prövade frågan om att bilda
en gemensam HR-enhet. Söderhamns kommun förklarade
sig positiv men genom ett nej och några avvaktande svar
från de andra kommunerna, kunde en sådan organisation
inte etableras.
Gemensam HR-enhet
Då kommunen var positiv i sak till HR Hälsingland överfördes argumentering till ett internt perspektiv, eftersom
HR Hälsingland inte realiseras. 2016 prövas frågan om att
samla HR-resurserna i Söderhamns kommun till en gemensam och större HR-enhet. Koncernledningsgruppen
och HR-nätet visade sig positiva redan 2015.
HR nätet
HR-nätet samlar de personer som arbetar med HR i olika förvaltningar och bolag och koordinerar HR-arbetet i
kommunen. Nätet träffas var tredje vecka och arbetar med
dagsaktuella frågor och en egen verksamhetsplan.
Ledarutveckling
Under året avslutades omfattande upphandling av ledarutveckling och vi inledde ett arbete med att forma ett ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer. Utbildningen ”Ny som chef och ledare” startade och tillsammans
med andra kommuner planerade vi för en ny omgång av
utvecklingsprogrammet ”Framtida ledare”.
För att koordinera, entusiasmera och förmedla kunskap
har kommunens ledare varit samlade till fyra ledardagar
under året.
Koncernledningsgruppen har under året haft en egen
grupputveckling.
Upphandlingar
En allt större tid går åt till medverkan i upphandlingar. Under året har tre sådana genomförts gällande friskvårdsbidrag, rekryteringstjänster och bemanningstjänster.
Satsning på sommarjobbare
Cirka 100 ungdomar fick chansen att prova på en anställning 2015. Ansökning och anställning liknar en vanlig
anställning, vilket tränar ungdomarna för ett kommande
yrkesliv. Med tanke på nuvarande och framtida rekryteringsbehov är det av stor vikt att inspirera ungdomar till
att utbilda sig.

PERSONALREDOVISNING 2015

Antal tillbud/arbetsskador 2013-2015

PERSONALREDOVISNING 2015
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Driftredovisning 							

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd/förvaltning netto, kkr

Ursprungs-

Budget-

budget

justeringar

2015

2015

2015

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

-3,2
-1,5
-133,1
-3,1
0.0
-119,6
-10,5
-435,5
0,0
0,0
-476,0

0,0
0,0
-10,7
0,0
0,0
-9,5
-0,2
-20,8
0,0
0,0
-0,7
-54,5

-3,2
-1,5
-143,8
-3,1
0.0
-129,1
-10,7
-456,3
0,0
0,0
-476,7

-1 367,3

-3,5
-1,4
-139
-3,0
0,0
-118,6
-9,3
-448,2
0,0
0,0
-477,7

-1 333,6

-0,2
0,0
4,8
-0,0
0,0
10,4
1,5
8,0
0,0
0,0
-1,0

-3,3
-1,4
-95,1
-3,0
-0,1
-124,1
-10,2
-475,0
-72,8
-79,3
-472,5

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kultur- och samhällsutveckl nämnden
Bygg- och Miljönämnden
Barn- och utbildningsämnden
Nämnden för lärande och arbete
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Summa nämnder

Vht övergripande driftskostnader

Summa verksamhetens nettokostn

Nämndernas finansiella kostnader
S:a exkl.nämndernas finans

-1 312,8
-1 312,8

0,0

-1 312,8

-54,5

Redovisn

Avvikelse

Redovisn

-1 367,3

0,0

-1 367,3

-1 334,2

0,2

-1 334,0

33,7
33,7

0,0

33,7

-1 336,8

16,3

-1 320,5

0,2

-1 320,2

							
*						
Nämnden för lärande och arbete och socialnämnden gick per 2015-01-01 in i en gemensam nämnd,
arbetsmarknad- och socialnämnden.
Driftredovisningen visar utfallet av nämndernas kostnader och intäkter i förhållande till ursprungsbudget
och budgetjusteringar.
Ursprungsbudget tar kommunfullmäktige beslut om
varje år. Under året görs budgetjusteringar genom til�läggsbudget och resultatbalanseringar, där nämnderna
får ta med sig över- och underskott mellan åren. Resultatbalanseringar är inte finansierade i budget och påverkar därmed det budgeterade resultatet.
Tilläggsbudget fördelar vi i normalfallet från andra
poster, till exempel budget för projekt och utveckling.
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Tilläggsbudgeten påverkar därmed inte det budgeterade resultatet på totalen. Under 2015 har ett undantag
skett och det är finansiering ur den sociala investeringsfonden där medel har öronmärkts i egna kapitalet av
tidigare års överskott.
Demografijustering har under året gjorts för barnoch utbildningsnämndens budget i och med förändrade
skatteintäkter.

Resultatbalansering

Resultatbalansering mellan år tillämpas i Söderhamns kommun sedan 2005. Det är ett sätt för nämnder och verksamheter
att budgetmässigt planera sin verksamhet över tid. Det gör att verksamheter kan undvika panikköp vid slutet av året, i
rädsla för att eventuella budgetöverskott ska ”försvinna” från verksamheten vid bokslutet.

Resultatbalansering
från 2014
Beslutade dispositioner
under 2015
Ombudgetering av
2015 års resultat
Resultatbalansering till
2015

Kf

Rev

Ks

Öfn

Valn

Kus

BoM

640

-102 183

4 375

-332

0

228

0

-4 375

0

0

0

Bun

ASN

On

Proj & utv.medel

Total

7 324

2 561 -9 392 1 150		6 635

-5 018 -200

-545

-1 593		

0			-11 681
514		25 264

-316 0

10 313 332

0

80

1 611

3 627

10 102 -998

-418 183

10 313

0

-4 710

1 901

10 406

11 269 -10 390 1 664		20 218

0

Totalt uppgår resultatbalanseringarna till 20,2 (2014; 5,9 miljoner) vid utgången av året. Dessa medel överförs till 2016.
När en nämnd använder resultatbalanserade medel försämras kommunens resultat på totalnivå med samma belopp.
Samtidigt uppmuntrar resultatbalanseringssystemet till sparsamhet och god planering över tid. Det innebär att det uppkommer nya budgetöverskott. Systemet med resultatbalanseringar är en del av kommunens ekonomistyrningsmodell.
Endast vid några få tillfällen hittills har det varit aktuellt att begränsa nämndernas möjlighet att använda resultatbalanserade medel. Då har det främst berott på lågkonjunktur utöver det vanliga.
Nämnder som använt resultatbalanserade medel under 2015

									
Nämnd				

Summa mkr

Åtgärd

					

Kommunstyrelsen

Fördelning till respektive enhet av överskott 2014
Ombudgetering från 2014 avseende pågående projekt		
Finansiering diverse projekt 2015
Kostnader avseende Kommunbygderådet Allis			
4,4				
					
Kultur- och samhällsservicenämnden
5,0
Ombudgetering från 2014 avseende pågående projekt
5,0				
					
Bygg- och miljönämnden
0,2
Lönekostnad extra personal		
0,2				
					
Barn- och utbildningsämnden
0,5
Kostnader första lärare			
0,5				
					
Arbetsmarknad- och socialnämnden
0,2
Kostnader avseende medborgarkontoret
1,4
SFI Kostnader medborgarkontoret Ljusne		
1,6				
					
					
Totalt
11,7					
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

(tkr)

Investeringsredovisning

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

De totala nettoinvesteringarna uppgår till 61,1 miljoner under 2015. Det är lägre än den budgeterade nivån. Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2015 var 29,5 miljoner, men genom överföring från investeringsbudgeten 2014 utökades
investeringsutrymmet med 59,8 miljoner och det beslutades om tilläggsbudget för investeringar med 40,1 miljoner. Det
totala investeringsutrymmet för 2015 uppgick därmed till 129,5 miljoner. Anledningen till den låga investeringsnivån är att
ett flertal stora investeringsprojekt har försenats. Detta gör att nivån de kommande åren kan komma att ligga över budget.

Investerings-

Investerings-

Investering

Budget

Avvikelse

Investerings-

Redovisat

utgifter 2015

intäkter 2015

netto

2014

2015

projektens

ack

						

Kommunstyrelsen
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Summa investeringar
fördelat på nämnder

Ej nämndsfördelad
investering
Total investering

-0,8

0,0

-60,9

1,4

-0,5
-0,3

0,0
0,0

-0,5
-0,3

-56,1

10,4

-45,7

0,0

0,0

-62,5

1,4

-0,8

Prognos

Avvikelse

totala budget 		

-5,1

4,3

-11,7

-7,3

-11,7

0,0

-59,4 -103,9

44,5

-303,5

-96,5

-305,4

-1,9

-1,0
-1,0

0,5
0,7

-1,0
-1,0

-0,5
-0,3

-0,5
-1,0

0,5
0,0

-104,0

58,3

-107,5

-56,6

-106,1

1,2

-18,4

18,4

0

-61,1

-129,5

68,4

-18,4

-335,6

0,0

-104,6

-18,4

-337,0

0,0

-1,4

Största investeringarna 2015							
Investering

Budget

Redovisat

Avvikelse

Projektets

Redovisat

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

tot.budget

ack.

Prognos

Avvikelse

-30,7
-138,3
-6,1
0,0
-2,5
-7,2
-3,3
0,0
-2,8
-0,5

-2,7
0,0
-1,4
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,0

		

Ljusne Idrottshall
Energitjänstproj EPC
Ljusne vid havet
Reinv UH på fastigheter
Aktivitetspark
Utbyte fordonspark
Markarbete Orrskär
Reinv GC och gator
Digitala infartsskyltar
Snökanonanläggning
Summa

-16,3
-35,0
-4,3
0,0
-2,8
-4,7
-3,3
0,0
-2,2
-0,5
-69,1

-19
-9,8
-4,7
-4,6
-4,4
-4,2
-3,2
-2,5
-1,9
-0,9

-55,2

-2,7
25,2
-0,4
-4,6
-1,6
0,5
0,0
-2,5
0,4
-0,4
13,9

-28,0
-138,3
-4,7
0,0
-1,8
-7,2
-3,3
-0,0
-2,2
-0,5
-185,9

-30,7
-9,8
-5,1
-4,6
-3,3
-6,7
-3,2
-2,5
-1,9
-0,9
-68,7

-191,3

-5,4

Investeringen i Ljusne idrottshall blev 2,7 miljoner högre än budgeteterat beroende på fler investeringskringkostnader än
beräknat som försäkringsbolaget inte ersatte.
Investeringen Ljusne vid havet redovisar en negativ avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Prognosen är att utgifterna för
projektet uppgår till 6,1 miljoner kronor då saneringen har blivit betydligt dyrare än beräknat. Projektet beräknas klart
under 2016.
Investeringen i Aktivitetspark redovisar en negativ avvikelse på 1,6 miljoner kronor. Arbetet är slutfört och anläggningsarbetet klart. Projektet kvarstår i väntan på pengar som utlovats från Riksidrottsförbundet.
Investeringen i digitala infartsskyltar beräknar en negativ avvikelse då anläggningsarbete inte var budgeterat i anvisade
pengar. Projektet beräknas klart under 2016.
Under året har vi infört en ny redovisningsrutin för investeringar. Den innebär att tidigare medel som sågs som underhåll nu är att se som reinvestering. Detta har ökat investeringsnivån med 7,1 miljoner.
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RESULTATRÄKNING						
						

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1,9
2,9
3

Koncern

Koncern*

2015-12-31

2014-12-31

385,2
-1 670,8
-40,6

773,7
-1 955,6
-108,5

754,2
-1 904,6
-103,1

				
Skatteintäkter
4
1 008,3		
Generella statsbidrag och utjämning
5
352,6		
Finansiella intäkter internbanken
6
13,2		
Finansiella intäkter övriga
6,9
7,6		
Finansiella kostnader internbanken
7
-15,6		
Finansiella kostnader övriga
7
-9,5		

974,0
341,6
19,6
8,2
-20,2
-2,4

1 008,3
352,6
0,0
69,7
0,0
-37,6

974,0
341,6
0,0
7,0
0,0
-30,6

Resultat före extraordinära poster 		

RESULTATRÄKNING

Kommun		

406,7		
-1 698,2		
-41,8		

Verksamhetens nettokostnader		

48

Kommun

2015-12-31		 2014-12-31

-1 333,3		

23,3		

-1 326,3

-5,5

-1 290,4

102,7

						
Extraordinära intäkter
8
0,0		
0,0
0,0
Extraordinära kostnader
8
0,0		
0,0
0,0
Skatt på årets resultat 		
0,0		
0,0
-16,3
Årets resultat		

23,3		

-5,5

86,5

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden finns specificerade under rubriken "Sammanställd redovisning".
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-1 253,6

		

38,4

0,0
0,0
-9,7

28,8

RESULTATRÄKNING

Not

BALANSRÄKNING
			
mkr

Not

		

Kommun 		
2015-12-31

2014-12-31

Koncern
2015-12-31

2014-12-31 		

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					

Immateriella anläggningstillgångar
10
0,0
Materiella anläggningstillgångar
11
0,0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		
683,0
Maskiner och inventarier		
35,1
Pågående nyanläggningar		26,3
Finansiella anläggningstillgångar
12
751,3

0,0
0,0
653,0
41,0
35,7
854,2

0,0
0,0
1 707,7
97,7
84,6
44,0

0,0
0,0
1 719,6
91,3
82,2
45,2

Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

0,3
116,3
66,9
32,2

3,0
203,0
116,4
139,5

5,2
206,4
66,9
53,9

BALANSRÄKNING

Summa anläggningstillgångar		
1 495,7
1 583,8
1 934,1
1 938,4
		
		
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
13
0,0
0,0
0,0
0,0
										
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					

14
15
16
17

0,2
132,5
116,4
118,6

Summa omsättningstillgångar		367,7

215,7

462,0

332,4

SUMMA TILLGÅNGAR		
1 863,5
1 799,6
2 396,0
2 270,8
		
		
EGET KAPITAL					

Eget kapital
18
0,0
Årets resultat		
23,3
Resultatutjämningsreserv		0,0
Övrigt eget kapital		
588,0
Summa eget kapital		

611,3

0,0
-5,5
0,0
593,5
588,0

0,0
86,5
0,0
803,5
890,0

0,0
28,8
0,0
774,6
803,4

					
AVSÄTTNINGAR 					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19
59,2
59,4
66,2
66,4
Andra avsättningar
20
1,9
2,2
71,5
69,6

Summa avsättningar		61,1
61,5
137,7
136,1
		
		
SKULDER						

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

21
22

773,9
417,2

830,2
319,8

876,8
491,6

920,9
410,5

Summa skulder		
1 191,1
1 150,0
1 368,3
1 331,4
						
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
1 863,5
1 799,6
2 396,0
2 270,8 		

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 						
Panter och därmed jämförliga säkerheter
23
0,0
0,0
0,0
0,0
Ansvarsförbindelser		804,0
888,4
804,0
888,4
Pensionsförplikelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna
24
691,2
727,0
691,2
727,0
Övriga ansvarsförbindelser
25
112,8
161,4
112,8
161,4
Leasing
26
0,0
0,0
0,0
0,0

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden finns specificerade under rubriken "Sammanställd redovisning".
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NOTER						
						

Kommun
2015

Koncern
2014

2015

2014

Not 1 Verksamhetens intäkter 				

17,7
59,4
59,5
255,5
13,0
0,0
1,4
0,0
0,1

-21,9
274,3
231,2
219,5
15,1
0,0
1,0
34,0
1,0
Summa verksamhetens intäkter
406,7
385,2
773,7
754,2 				
I verksamhetens intäkter 2015 för kommunen och kommunkoncernen ingår jämförelsestörande poster på
18,1 miljoner kronor, se not 9.

NOTER

Summa verksamhetens kostnader

55,6
216,8
228,6
255,5
13,0
0,0
1,4
0,0
2,6

			

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror*
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader

31,3
36,3
57,8
219,5
15,1
0,0
1,0
24,0
0,1

-1 104,8
-21,9
-5,6
-37,1
-236,3
-77,0
-40,2
-59,3
-0,3
0,0
-115,7
-1 698,2

-1 044,0
-70,1
-4,4
-37,2
-222,9
-85,6
-39,6
-61,1
-0,2
0,0
-105,6
-1 670,8

-1 158,7
-27,1
-5,6
-105,5
-176,3
-77,0
-52,0
-59,3
-0,3
0,0
-293,8
-1 955,6

-1 092,2
-74,8
-4,4
-108,0
-160,5
-85,6
-40,1
-61,1
-0,2
0,0
-277,7

-1 904,6

I verksamhetens kostnader 2015 ör kommunen och kommunkoncernen ingår jämförelsestörande poster på
10,7 miljoner kronor, se not 9.
				
Not 3 Avskrivningar 				

Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0,0
-28,9
-7,4
-5,6
-41,8

0,0
-33,4
-7,4
0,1
-40,6

0,0
-81,1
-18,2
-9,1

-108,5

0,0
-84,3
-16,9
-1,9

-103,1

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.
				

Not 4 Skatteintäkter 				

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

1 009,2
1,1
-2,0
1 008,3

976,6
0,0
-2,6
974,0

1 009,2
1,1
-2,0
1 008,3

976,6
0,0
-2,6

974,0

				

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 				

Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal skatteutjämning
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag / kostnad
Fastighetsavgift
Övriga generella bidrag

Summa generella statsbidrag och utjämning

250,0
238,4
2,6
2,6
41,4
45,4
3,5
1,1
-1,0
5,9
48,4
48,2
7,6		
352,6

341,6

250,0
2,6
41,4
3,5
-1,0
48,4
7,6
352,6

238,4
2,6
45,4
1,1
5,9
48,2
0,0

341,6

				

Not 6 Finansiella intäkter 				

Utdelning på aktier och andelar
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3,3

2,6

3,3

2,6

NOTER

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter

Kommun

Ränteintäkter internbanken
Ränteintäkter övriga
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Koncern

2015

2014

2015

2014

13,2
0,5
3,8

19,6
1,0
4,5

0,0
0,8
65,7

-1,9
1,7
4,5			

20,8

27,7

69,7

7,0

I verksamhetens intäkter 2015 för kommunkoncernen ingår jämförelsestörande poster på 51,4 miljoner kronor, se not 9.
				
Not 7 Finansiella kostnader 				

Räntekostnader internbanken
Räntekostnader övriga
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-15,6
-0,3
-0,9
-8,4
-25,1

-20,2
-0,5
-0,6
-1,2
-22,5

-22,1
-0,4
-0,9
-14,2
-37,6

-25,5
-0,5
-0,6
-3,9

-30,6

				

Not 8 Extraordinära poster 				
Summa extraordinära poster
0,0
0,0
0,0
0,0

NOTER

Not 9 Jämförelsestörande poster				

Återbetalning AFA avseende 2004					
Återbetalning försäkringspremie
12,4
0,0
12,4
0,0
Brand Ljusne idrottshall					
Försäkringsersättning
0,0
24,0
0,0
24,0
Utrangering			
0,0
0,0
Övriga kostnader			
0,0
0,0
Extrainbetalning statsbidrag Migrationsverket
del av 74,5 mkr				
Inbetalt statsbidrag, 1/13
5,7		
5,7
0,0
Borgensåtagande Samkraft, nedskrivning					
Lösen lån Kommuninvest
-5,2
0,0
-5,2
0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar 					
Nedskrivningskostnad
-5,6		
-5,6
0,0
Försäljning fastigheter till Gimmel AB (Faxeholmen)					
Vinstpåverkan årets resultat
0,0		
51,4
0,0
Summa jämförelsestörande poster

7,4

24,0

58,8

24,0

Ljusne idrottshall brann ner hösten 2013. Idrottshallen kommer har byggts upp igen. För skadan har kommunen fått en försäkringsersättning på 24 miljoner kronor.
				
Not 10 Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar 				

Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, totalt				

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade uppskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider

1 417,0
-658,3
0,0
-75,7
683,0
0 - 100 år

1 481,0
-758,0
0,0
-70,1
653,0
0 - 33 år

3 348,3
-1 403,6
69,7
-306,7
1 707,7
0 - 100 år

3 480,1
-1 477,1
81,0
-364,3
1 719,6
0-50 år

210,8
-109,5

397,3
-306,0

Maskiner och inventarier, totalt 					

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
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79,4
-44,3

291,5
-250,5

Kommun

Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider

Koncern

2015

2014

2015

2014

0,0
35,1
3 - 25 år

0,0
41,0
5 - 15 år

-3,5
97,7
3 - 25 år

0,0
91,3
5 - 15 år

Mark,byggnader och tekniska anläggningar 					

Redovisat värde vid årets början
653,0
652,5
1 719,7
Investeringar
63,0
33,1
75,3
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
-5,0
-0,7
-44,7
Uppskrivningar			 1,3
Nedskrivningar
0,0
0,0
0,0
Återförda nedskrivningar
0,0
0,0
0,0
Avskrivningar
-28,8
-31,9
-82,3
Avskrivning på uppskrivet belopp
0,0
0,0
-1,0
Överföring från eller till annat slag av tillgång
0,9
0,0
39,5
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,0
Redovisat värde vid årets slut

683,0

1 738,0
51,3
-0,7
0,0
-2,1
0,0
-81,2
-1,6
16,0
0,0

653,0

1 707,7

1 719,6

41,0
7,5

311,1
8,4

91,3
25,6

355,0
24,3

-10,2
0,0
0,0
-1,8
-1,3

-26,7
0,0
0,0
-250,5
-1,3

-10,3
-3,5
0,0
-12,6
7,3

-26,7
0,0
0,0
-260,1
-1,2

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Redovisat värde vid årets slut

35,1

41,0

97,7

NOTER

NOTER

Maskiner och inventarier 					

91,3

Pågående arbeten					

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Redovisat värde vid årets slut

35,7
10,8
-20,2

26,3

30,8
32,0
-27,1

35,7

82,2
69,8
-67,4

84,6

49,1
76,3
-43,2

82,2

					
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 				

Aktier och andelar i koncerninterna företag
39,1
39,1
0,0
0,0
Söderhamns Stadshus AB
19,0
19,0
Faxeholmen AB
41,5
41,5
värdereglering avgår med
-21,4
-21,4
						
Aktier och andelar i övriga företag

28,4

13,9

30,1

20,0

därav företag med andelar över
0,05 mkr (2014 års belopp)						
Kommuninvest ek förening, 5 000 000 kr
5,0
5,0
5,0
5,0
Söderhamns Stuveri AB, 116 442 kr
0,1
0,1
0,1
0,1
Kommuninvest, insatskapital 22 910 400 kr
22,9
8,5
22,9
8,5
Inköp Gävleborg, 363 214 kr
0,4
0,4
0,4
0,4
Tallriset i Söderhamn AB (direktägt dotterbolag)
0,0
0,0
Andel i SABO Byggnadsförsäkring AB, 50 000 kr
0,1
0,1
Samkraft AB, 5 478 000 kr
0,0
4,4
Gävle Energisystem AB, 1 250 000 kr
1,3
1,3
Norrsken AB, 297 000 kr
0,3
0,3
						
Internbankens fordran på de bolag
som ingår i kommunkoncernen
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683,7
801,2
0,0
0,0
Faxeholmen AB
432,2
502,2
Söderhamns Elnät AB
0,0
0,0
Söderhamns Stadshus AB
15,0
15,0
Söderhamn NÄRA AB
236,5
284,0
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Kommun

Övriga långfristiga fordringar

Uppskjutna skattefordringar
Innestående återbäringsmedel HBV
Övriga långfristiga fordringar Stadshuskoncernen
Redovisat värde vid årets slut

Koncern

2015

2014

2015

2014

0,0

0,0

1,7

11,3

-

-

0,8
0,5
0,4

10,5
0,5
0,3

751,3

854,2

31,7

31,3

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur					

Inga bidrag till statlig infrastruktur finns
i kommunen eller kommunkonceren.					
					
Not 14 Förråd mm					

Tomtmark för försäljning
Förråd
Olja i tank
Bränsle Söderhamn Stadshus AB
Utsläppsrätter Söderhamns Stadshus AB
Redovisat värde vid årets slut

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,2

0,0
0,3
0,0
0,0
0,0

0,3

0,0
2,9
0,1
0,0
0,0

3,0

0,0
5,1
0,1
0,0
0,0

5,2

					

NOTER

Not 15 Fordringar					

Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Skattefordringar
Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

17,6
36,2
34,7
26,1
17,9

132,5

18,9
23,1
35,3
36,9
2,1

116,3

34,4
36,2
36,6
41,1
54,8

203,0

41,2
23,1
39,1
68,8
34,1

206,4

Not 16 Kortfristiga placeringar					

Telge Energi AB deposition
Agenta, Alternativa räntor klass B
Redovisat värde vid årets slut

0,9
115,5

116,4

0,9
66,0

66,9

0,9
115,5

116,4

0,9
66,0

66,9

					
Marknadsvärden					
Telge Energi AB deposition
2,4
2,4
2,4
2,4
Agenta, Alternativa räntor klass A
49,2
0,0
49,2
0,0
Agenta, Alternativa räntor klass B
66,3
66,0
66,3
66,0
Markandsvärde vid årets slut

117,9

68,4

117,9

68,4

					
Not 17 Kassa och bank					

Kassa
0,0
0,0
0,0
0,1
Swedbank					
Kommunens andel av koncernkonto i Swedbank
117,2
23,3
117,2
23,3
Koncernbolagens andel av koncernkonto i Swedbank
20,8
21,6
Övriga banker
1,4
8,8
1,4
8,9
Redovisat värde vid årets slut

118,6

32,2

139,5

53,9

Kommunen har en checkkredit på 110 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.
De kommunala bolagen har en checkkredit på 25 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.
Not 18 Eget kapital					
Ingående balans
588,0
593,5
803,4
782,6
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,1
-8,0
Årets resultat
23,3
-5,5
86,5
28,8
därav öronmärkning sociala investeringsfonden
11,7
7,8
11,7
7,8
varav årets öronmärkning
11,0
11,0
0,0
därav öronmärkning pensionsavsättningar
15,0
4,0
15,0
4,0
varav årets öronmärkning
11,0
4,0
11,0
4,0
Utgående balans

611,3

588,0

890,0

803,4
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Kommun
2015

Koncern
2014

2015

2014

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förplikelser					
Specifikation - Avsatt till pensioner					

Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

6,2
30,4
9,7
1,3
47,6
11,6

59,2

7,3			
29,0			
10,1			
1,4			
47,8			
11,6			
59,4			

				
Antal visstidsförordnanden					
Politiker
0
1			
Tjänstemän
2
4			
Ingående avsättning
59,4
65,2
66,4
72,5
Nya förpliktelser under året
3,8
-0,5
3,6
-0,8
varav					
Nyintjänad pension
2,7
-0,8
2,7
-0,8
Ränte och basbelopppsuppräkning
0,8
0,6
0,8
0,6
Ändring av försäkringstekniska grunder
0,0
0,0
0,0
0,0
Pension till efterlevande
0,3
0,0
0,3
0,0
Övrig post
0,0
-0,3
0,0
-0,3
Årets utbetalningar
-3,9
-3,9
-3,9
-3,9
Förändring av löneskatt
-0,1
-1,4
0,0
-1,4

Summa avsatt till pensioner

59,2

59,4

66,2

66,4

NOTER

NOTER

					
Avsatt till pensioner					

					
Aktualiseringsgrad
90%
85%					
			
Not 20 Övriga avsättningar						
Avsatt för sanering/återställande av fastighet						
Redovisat värde vid årets början
1,9
7,0
1,9
7,0
Nya avsättningar
0,0
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
0,0
-5,1
0,0
-5,1
Outnyttjade belopp som återförts
0,0
0,0
0,0
0,0
Utgående avsättning

1,9

1,9

1,9

1,9

					
Testamenterade avsättningar
(Överflyttad till konto 2890 år 2015)					

Redovisat värde vid årets början
0,3
0,3
Nya avsättningar			
Ianspråktagna avsättningar
-0,3
-0,1
Outnyttjade belopp som återförts			
Utgående avsättning

0,0

0,3

0,3
0,0
-0,3
0,0

0,0

0,3
0,0
-0,1
0,0

0,3

						
Avsatt för uppskjuten skatteskuld*						

Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning

-

0,0

-

0,0

56,2
1,8
0,0
0,0
58,0

51,8
4,4
0,0
0,0
56,2

						
Avsättning för återställningskostnader						

Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts

-

-

11,3
0,3
0,0
0,0

11,1
0,3
-0,1
0,0

71,5

69,6

Utgående avsättning

0,0

0,0

Summa Övriga avsättningar

1,9

2,2

11,7

11,3

* Avsättningen avser uppskjuten skatteskuld för Söderhamn Stadshus AB uppgående till 58,0 (56,2) mkr avseende övervärden på fjärrvärmeanläggningar, goodwill, inventarier, verktyg och installationer samt skatt på obeskattade reserver och överavskrivning i dotterbolagen.
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Kommun
2015

Koncern
2014

2015

2014

Not 21 Långfristiga skulder					
Lån i banker och kreditinstitut
-767,2
-823,6
-859,2
-903,4
varav Internbankens
-767,2
-823,6
-767,2
-811,6
					
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år					

Investeringsbidrag
-6,7
-6,6
-6,7
-6,6
återstående antal år (vägt snitt)					
Anläggningsavgifter VA			
-10,9
-10,9
återstående antal år (vägt snitt)					
Summa förutbetalda intäkter

-6,7

-6,6

-17,5

-17,5

					
Summa långfristiga skulder

-773,9

-830,2

-876,8

-920,9

NOTER

					
Uppgifter om lån i banker och
kreditinstitut, internbanken					
Genomsnittlig ränta
1,88%
1,99%			
Genomsnittlig räntebindningstid
3,5 år
4,4 år			
Lån som förfaller inom					
1 år
257,2
643,6			
2-3 år
510,0
180,0			
3-5 år
0,0
0,0			
Kommunen har avtal med banken om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år. 				
Not 22 Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
0,0
0,0
Leverantörsskulder
-62,9
-68,3
-98,0
-115,2
Skulder till staten
-33,3
-54,9
-35,6
-54,9
därav Moms och punktskatter
-2,0
-1,0
-2,0
-1,0
därav Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
-16,0
-16,2
-16,0
-16,2
Övriga kortfristiga skulder
-75,4
-0,2
-71,4
-8,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-245,6
-196,4
-286,7
-231,4
Summa kortfristiga skulder

-417,2

-319,8

-491,6

-410,5

					
Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter					

Inga panter och därmed jämförliga säkerheter finns.					
							
Not 24 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna					

Ingående ansvarsförbindelse
585,1
615,1			
Aktualisering					
Ränteuppräkning
5,5
5,5			
Basbeloppsuppräkning
5,1
0,7			
Ändringar av försäkringstekniska grunder		
-3,2			
Övrig post
1,8
-1,5			
Årest utbetalningar
-41,2
-31,4			
Summa pensionsförpliktelser

556,2

585,1			

Löneskatt

134,9

141,9			

Utgående ansvarsförbindelse

691,2

727,0

Söderhamns kommun har i september 2006 ingått en solidarisk borgen för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvst i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Söderhamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 201512-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mkr (299 065 mkr per 2014-12-31) och totala tillgångar till 319 574 mkr
(290 730 mkr per 2014-12-31). Kommunens andel (0,38%) av de totala förpliktelserna 2015-12-31 uppgick till 1 235 mkr ( 1 193 mkr 2014-12-31) och
andelen (0,40%) av de totala tillgångarna uppgick till 1 212 mkr (1 160 mkr per 2014-12-31).
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Kommun
2015

Koncern
2014

2015

2014

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser 					
Borgensåtaganden					

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem
och småhus i bostadsrättsform					
SBAB
0,7
1,0			
AB Balken Finans Sweden
0,0
0,0			
Boverket
0,0
0,2			
Söderhamn Stadshus AB
92,0
92,0			
Kommunalförbundet Södra Hälsingland
3,0
3,0			

Borgensförbindelse Region Gävleborg
Borgensförbindelse Länstyrelsen
avseende deponi Långtå
Borgensåtagande avseende Samkraft

0,0

40,0			

17,0
0,0

17,0			
8,1			

Av- och nedskrivningar
Aktivering investeringsbidrag
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Bolagens skatt på årets resultat
Justeringspost

41,8
-1,4
0,3
-

40,6
-0,3
-1,0
0,2
-

Summa ej rörelsekapitalpåverkande

40,8

39,6

108,5
16,3
-12,0

112,7

103,1
9,7
-2,4

NOTER

NOTER

Summa borgensåtaganden
112,7
161,3			
							
Not 26 Leasing					
Ingen finansiell leasing finns under 2015 och 2014.					
					
Not 27 Ej likviditetspåverkande poster					

110,4

					
Not 28 Investering i materiella tillgångar					
Mark,byggnader och tekniska anläggningar
64,2
43,5
75,3
51,3
varav investeringsbidrag
1,2
10,4
Maskiner och inventarier
7,5
8,4
25,6
24,3
Pågående arbeten
-9,4
4,9
2,4
33,1
justering korrigeringsverifikation 2014 (ver nr 25405)
-0,6
Justering bokslut 2015
0,2
Summa Investering i materiella tillgångar

62,5

56,1

103,3

108,7

					
Not 29 Försäljning av materiella tillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
1,0
0,8			
Maskiner och inventarier
0,0
0,4			
Summa Försäljning av materiella tillgångar

1,0

1,2			

					
Not 30 Investering i finansiella tillgångar					
Kommunen
14,5
2,8			
Kommuninvest, särskild insats för 2015
11,8				
Kommuninvest, överskottsutdelning avseende 2014 2,6
-			
Kommuninvest, korrigering 2007-2011
0,1				
Kommuninvest, överskottsutdelning avseende 2013		
2,6			
Inköp Gävleborg, ägartillskott		0,4			
Gävleborgs kreditgarantiförening, återbetalning		 -0,1			
Bolagsbildning - Ostkustbanan AB,OKB
0,0				
Summa Investering i finansiella tillgångar

14,5

2,8			
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KASSAFLÖDESRAPPORT				
						

		

Kommunen		

		2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2014-12-31

Koncernen
2015-12-31

2014-12-31

Not 				

Årets resultat		
23,3
-5,5
86,5
28,8
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar
19, 20
-0,5
-10,9
1,6
-6,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster
27
40,8
39,6
112,7
110,4
							
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital		63,6
23,3
200,8
132,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder

15
14
22

KASSAFLÖDESRAPPORT

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

16,1
-0,1
97,4

177,0

0,4
-0,1
11,2

34,8

-3,5
-2,2
81,1

276,3

-17,5
-1,9
24,4
137,5

							
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
0,0
0,0
0,0
0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar
28
-63,7
-56,1
-152,5
-134,9
Investeringsbidrag till materiella
anläggningstillgångar
28
1,2
10,4
1,2
10,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
29
1,0
1,2
28,6
2,0
Investering i finansiella tillgångar
30
-14,5
-2,8
-40,2
-4,6
Försäljning av finansiella tillgångar				
91,0
0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-76,1

-47,4

-71,9

-127,1

							
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN							
Nyupptagna lån		
4,0
182,8
4,0
182,8
Amortering av skuld		
-121,5
-208,0
-121,5
-208,0
Ökning av långfristiga fordringar		
103,0
25,0
0,0
1,6
Minskning av långfristiga fordringar		
0,0
0,0
-1,2
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-14,5
-0,2
-118,7
-23,6
							
Årets kassaflöde		
86,4
-12,7
85,6
-13,2
						
Likvida medel vid årets början		
32,2
44,9
53,9
67,1
Likvida medel vid årets slut		
118,6
32,2
139,5
53,9
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REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Intäkter

Redovisning av skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas per intjänandeår.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos på skatteavräkning används vid beräkning av årets skatteintäkter.
Investeringsbidrag
Investeringsbidrag har nettoredovisats mot investeringsprojekt för projekt som påbörjats innan 2009. Investeringsbidrag särredovisas i anläggningsregistret och periodiseras
över anläggningens nyttjandeperiod för projekt som påbörjas 2009 och senare.
Redovisning av statsbidrag
Statsbidrag med utbetalning i efterskott tas upp som fordran
(upplupen intäkt) i den period som prestationen utförts.
Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs i sin helhet även
om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för
den period som bidraget avser.
Statsbidrag som tillfälligt stöd till kommuner och landsting
för att hantera flyktingsituationen periodiseras som inkomst
med en jämn fördelning från december 2015 till december
2016. En trettondel av bidraget har alltså intäktsförts 2015.
Redovisning av finansiella intäkter
Kommunens internbank hanterarar hela kommunkoncernens belåning. I ränteintäkter redovisas även de ränteintäkter på de förmedlade lånen till bolagen.
Kostnader

Redovisning av garantipension, kompletterande delpension
och visstidspension
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas
som en kostnad i resultaträkningen och som kortfristig
skuld i balansräkningen. Den utbetalas under nästkommande år till medarbetarnas individuella val av pensionsförvaltare. Avsättningen till pensioner i balansräkningen
avser bland annat garantipension och visstidspension.
Både kostnad och avsättning har belastats med löneskatt
med 24,26 procent.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat
på anskaffningsvärde. Avskrivningen påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
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Internränta
I internredovisningen har nämnderna belastats med en internränta med 3% baserat på anläggningstillgångarnas bokförda restvärde.
Redovisning av finansiella kostnader
Kommunens internbank hanterar hela kommunkoncernens belåning. I räntekostnader redovisas även räntekostnader för lånen till bolagen. Lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer. Både intäkter och
kostnader redovisas för ränteswappar och räntekostnader.
I kommunkoncernen elimineras den årliga överskottutdelningen från Kommuninvest som baseras på föregående år
(förutom räntekostnader som de kommunala bolagen betalar
till internbanken). Detta eftersom räntekostnaden bolagen
betalar till internbanken skulle varit lägre (2,4 miljoner under
2015) om de inte fått ta del av överskottsutdelningen.
Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för
jämförelseändamål
För jämförbarhet lämnas upplysningar om resultateffekt av
händelser och transaktioner. Kommunen följer nuvarande
praxis för bedömning av extraordinära poster och jämförelsestörande poster. Endast i sällsynta undantagsfall inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter
och kostnader. Jämförelsestörande poster är händelser och
transaktioner med väsentlig effekt på resultat.
Redovisning av pensioner

Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader
För redovisningen av särskild löneskatt är huvudprincipen
att utgiften redovisas då förpliktelsen uppstår.
Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Den pension som intjänats till och med år 1997 behandlas som en
ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningen av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Redovisningen av pensionsförpliktelser sker i enlighet med rekommendation för värdering
och upplysningar som pensionsförpliktelser. Värdering sker
med utgångspunkt från beräkningsunderlaget, RIPS 07.
Pensionsåtagande före 1998 redovisas inom linjen.
Framtida pensionsutbetalningar för detta åtagande kommer att belasta kommunens resultat och likviditet det år
pensionsutbetalningen sker.
För att minska den kostnads- och likviditetsbelastning som pensionsåtagandet före 1998 innebär, beslutade
kommunfullmäktige att reservera totalt 16 miljoner under denna budgetperiod. Utöver det finns möjlighet att
använda reavinsten vid markförsäljning till pensionsreserven. Medel som har reserverats har betalats in i en
pensionsförsäkringslösning, men under 2015 har inga
medel inbetalats.
Pensionsavsättning
Pensionsredovisning enligt blandmodellen innebär att pensionsåtagande från och med 1998 kostnadsförs och avsätts

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs kommunen och intäkter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till de beräknat belopp. Tillgångar och
skulder upptas till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter sker enligt god
redovisningssed. Kortfristiga placeringar värderas post för
post till lägsta verkligt värde och anskaffningsvärde.

i bokslutet. Framtida pensionsutbetalningar för detta åtagande kommer bara till liten del att påverka kommunens
framtida ekonomi.

regelverket. Den ekonomiska konsekvensen av detta finns
upptagen i redovisningen.

Klassificering av finansiella tillgångar

Kommunen följer gällande rekommendation avseende
avsättningar och ansvarsförbindelser, vilka redovisas i
särskild not.

Syftet med innehavet av de enskilda finansiella tillgångarna är långsiktigt, vilket i huvudsak klassificerar dem som
anläggningstillgångar. De finansiella tillgångar som förväntas minska under kommande år klassificeras i bokslutet som
kortfristiga fordringar.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisning av anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen
upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga
avskrivningar (tillgångarnas restvärde). Investeringsbidrag
har nettoredovisats mot investeringsprojekt för projekt
som påbörjats innan 2009. Investeringsbidrag särredovisas
i anläggningsregistret och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod för investeringsprojekt som påbörjas
2009 och senare, dock längst under 25 år.
Avskrivningstider för fastigheter, gator, gång- och cykelvägar samt broar anpassas till anläggningens nyttjandeperiod enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 avseende komponentavskrivningar. Maskiner
och inventarier skrivs av på 3, 5, 10, 15, 20 år. Mark och
konst skrivs inte av utan där utgår endast ränta.
För att en utgift ska aktiveras som en tillgång i balansräkningen ska den ekonomiska livslängden uppgå till minst
tre år, vara värdehöjande för kommunen och uppgå till en
kostnad på minst ett prisbasbelopp (44 500 kr år 2015).
Som investering räknas även en värdehöjande standardförbättring av en tillgång i jämförelse med den ursprungliga utformningen eller funktionen, till exempel om- och
tillbyggnader. Investeringen ska aktiveras och höja tillgångens bokförda värde.
Vid försäljning av anläggningstillgångar redovisas eventuell realisationsvinst eller realisationsförlust mot egen separat redovisning som ingår i verksamhetens nettokostnader.
Enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 12
ska en materiell anläggningstillgång upphöra att redovisas
som tillgång i samband med att den avyttras eller utrangeras. Detta är infört i kommunen och en rutin finns vid en
avyttring eller utrangering.
Kommunen redovisade i årsredovisningen inga immateriella tillgångar.
Komponentredovisning
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, nr 11.4 har komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar införts under året.
Ett omfattande arbete har under våren utförts med att
dela upp fastigheter, gator, gång- och cykelvägar samt broar i komponenter för att få en mer rättvisande nyttjandeperiod. Denna förändring har lett till att kapitaltjänstskostnaden har blivit förändrad.
En ytterligare konsekvens med övergång till komponentredovisning är att flera poster som tidigare har hanterats
som underhåll är att se som en reinvestering enligt det nya
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Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser

Redovisning av leasingavtal

Inget leasingavtal redovisas i kommunens balansräkning i enlighet med rekommendation nummer 13.2 av Rådet för kommunal redovisning. Detta kan eventuellt avvika mot rekommendationen, och kommer att utredas ytterligare under 2016.
Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, rekommendation RKR 15.1. I anskaffningsvärden ingår alltså inga
lånekostnader.
Redovisning av finansiella skulder

De finansiella skulderna redovisas i enlighet med rekommendation RKR 20. De finansiella skulder som förfaller
inom ett år eller inte beräknas refinansieras klassificeras
som kortfristiga, övriga klassificeras som långfristiga.
Kommunen uppfyller de krav som finns i kommunens
finanspolicy (bland annat en räntebindningstid om 3,5 år
+/- 1,5 år samt jämn spridning av lånens förfallotider för
att minska refinansieringsrisken). Genomsnittlig upplåningsränta, samt genomsnittlig räntebindningstid redovisas i not 20. Samtliga lån via internbanken till de bolag som
ingår i kommunkoncernen motsvaras av externa lån.
Säkringsredovisning
Kommunens Internbank har en skuld 2015-12-31 på 842,2
MSEK, varav 842,2 MSEK löper med rörlig ränta efter att
Kommuninvestobligationslån i fast ränta om 690 miljoner
genom räntederivat gjorts om till rörlig ränta. Kommunens Internbank använder räntesäkringsderivat i sin riskhantering för att förändra del av rörlig ränta till fast ränta.
Totalt uppgår räntesäkringen 2015-12-31 till 423 MSEK.
Kommunen bedömer det som mycket sannolikt att skulden motsvarande dessas derivat kommer att refinansieras.
Syftet med säkringarna är att eliminera svängningar i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta för del
av skulden och fixera räntekostnaderna.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att förvärvat eget kapital i dotterföretagen har
avräknats. Koncerninterna intäkter och kostnader samt
fordringar och skulder elimineras.
I den sammanställda redovisningen ingår företag där
kommunen har ett väsentligt inflytande, det vill säga minst
20 procents röstandel. Inga förändringar har skett under
året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av beskrivningen under rubriken ”Sammanställd redovisning”.
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Effekterna av övergången till K3
Från räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen
för de kommunala bolagen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1
(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vid en
övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en
ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Föregående års positiva resultat för kommunkoncernen
har justerats med 0,2 miljoner till 28,8 miljoner från 28,6
miljoner, detta beror på att Stadshuskoncernen i årsredovisning 2015 har förändrat en redovisningsprincip,
och därmed gjort en bokföringsmässig justering av föregående års resultat. Förändringarna är hänförliga till anslutningsavgifter för vatten och avlopp, från och med 2015
periodiseras anslutningsavgiften över 40 år istället för att
som 2014 periodiseras över 30 år och som 2004-2013 intäktsföras direkt. Förutom förändringen på årets resultat
har detta för år 2014 gjort att verkssamhetens intäkter har
ökat med 0,3 mkr, aktuell skatt har minskat med 0,1 miljoner, uppskjutna skattefordringar har ökat med 2,2 miljoner, eget kapital har minskat med 8,0 miljoner, långfristiga
skulder har ökat med 10,7 miljoner och kortfristiga skulder har minskat med 0,1 miljoner.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
				
Nedan visas en översikt över kommunens samlade verksamhet. Söderhamns kommun är moderbolag i en bolagskoncern där
de helägda dotterbolagen ingår. I den sammanställda redovisningen ingår företag där kommunen har ett väsentligt inflytande, det vill säga minst 20 procents röstandel. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Kommunens samlade
verksamhet

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Kommunkoncernen

Kommunens nämnder
och förvaltningar

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens koncernföretag
(minst 20% röstinnehav)

Andra samägda företag
(mindre än 20% röstinnehav)

Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Söderhamn Stadshus AB
- Söderhamn NÄRA AB
- Söderhamn Elnät AB
Faxeholmen AB

Söderhamns stuveri och hamn AB
Bussgods Gävleborg AB
Tåg i Bergslagen AB
Inköp Gävleborg

Kultur- och samhällsservicenämnden

Hälsinglands Utbildningsförbund

Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omvårdnadsnämnden

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med
86,5 miljoner (28,8 miljoner 2014). Både de kommunala
bolagen och kommunen gick med vinst under året. Resultat efter finansiella kostnader uppgår till 102,7 miljoner
(38,4 miljoner 2014). Av 102,7 miljoner avser 51,5 miljoner försäljning av delar av Faxeholmens fastighetsbestånd.

Årets resultat koncernen 2011 – 2015
(mkr)
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2012

2013

2014

2015

Soliditeten för koncernen var i bokslutet 37,1 procent, en
förbättring med 1,7 procentenheter från 2014. Om kommunens pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen
inkluderas uppgår soliditeten till 8,3 procent, en förbättring med 4,9 procentenheter från 2014.
Koncernen har under året gjort investeringar på 133,0 miljoner (133,2 miljoner 2014). De största investeringarna under
året har varit bredbandsutbyggnad, 2-facks renhållningsbil,

VA-verksamhetsområde Norrfjärd, Faxeholmens byggnader
(bland annat Gårdhuset Nejlikan), bergvärmeinstallationer i
Marma och Trönö och Faxeholmens och kommunens investeringar i energieffektiviseringsprojektet EPC samt återuppbyggnad av Ljusne idrottshall med försäkringspengar.
Koncernen har en låneskuld på 951,8 miljoner (910,2 miljoner 2014). 81 procent av denna (767,2 miljoner) hanteras
av kommunens internbank.

Söderhamn
Faxeholmen AB
Stadshus AB		

Kommunkoncernen

Omsättning
406,7
283,9
203
varav koncernintern
8,5
80,0
31,4
Resultat efter finansiella poster
23,3
13,1
50,0
varav koncernintern
0,0
0,0
0,0
Eget kapital
611,3
144,5
164,3
varav koncernintern
30,1			
Soliditet (%)
32,8
22,2
25,3
Investeringar		 32,7
39,2
Långfristig låneskuld
773,9
354,4
432,2
varav koncernintern
0,0
251,5
432,2

773,7

(mkr)

Söderhamns
kommun

86,5
890,0
37,1
71,9
876,8

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Nyckeltal koncernen

				
Koncerninterna förhållanden

Årets försäljningar och inköp i kommunkoncernen, exklusive finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 120 miljoner (124,9 miljoner 2014). Av dessa står kommunen för 8,5 miljoner (13,9 miljoner 2014) stadshuskoncernen för 80
miljoner (81 miljoner 2014) och Faxeholmen för 31,4 miljoner (29,9 miljoner 2014). I tabellen nedan visas de största
posterna och de som avser kommunkoncernens internbank.
Kommunens internbank
Enhet

Ägd
andel

(mkr)

Givare

Lån
Mottagare

Kommunen		
842,2
Stadshuskoncernen
100%		
Faxeholmen AB
100%		
Summa koncernen		

Räntor
Intäkt kostnad

146,5
13,6
263,5		
432,2		

842,2

842,2

13,6

Borgensavgift
Intäkt Kostnad

2,3
3,8
2,3		
8,9		

13,6

3,8

1,8
1,9
3,8

				
Koncernintern omsättning, de största postern
Enhet
(mkr)

Ägd
andel

IT-kostnader
Intäkt Kostnad

Kommunen		 3,0
Stadshuskoncernen
100%
22,1
Faxeholmen AB
100%		
Summa koncernen		

25,1

Lokalhyror
Fjärrvärme			
Intäkt kostnad		Intäkt Kostnad

Vatten
Intäkt Kostnad

21,7		 30,4		 11,4		
3,0		
0,3
35,6		
9,8
0,4
30,7			
24,2		
25,1

30,7

30,7

				

35,6

35,6

9,8

2,1
7,7
9,8
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande: John Staffas (S)
Kommunchef: Margareta Högberg

Nämndens ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ. Alla viktiga ärenden av principiell betydelse och av
större vikt beslutas av kommunfullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ekonomisk översikt

Kommunfullmäktige redovisar en negativ budgetavvikelse
med 0,3 miljoner. Till största delen beror det på underbudgeterade kostnader för ledamöternas arvoden samt ökade
kostnader för sändning av fullmäktiges möten.
Måluppfyllelse och viktiga händelser

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för budgetperioden
2012 – 2015 redovisas på annan plats i årsredovisningen.
Året som har gått

11 ordinarie kommunfullmäktigemöten har hållits under året.
I augusti gick kommunfullmäktige över till digitala sammanträdeshandlingar – alla ledamöter har en surfplatta för
att kunna läsa och hantera handlingar.
Under året har beslut till exempel fattats om en ny fyraårsbudget för 2016 – 2019, planprogram för utveckling av
Söderhamns centrum samt väderskydd/hall för bland
annat bandy.
Debatten i kommunfullmäktige har varit aktiv och engagerande. Nya motioner och medborgarförslag kommer in i
en strid ström.

Resultat (mkr)

2015

2014

				
Intäkter
Kostnader

0,0
-3,5

0,0
-3,3

2013

2012

0,0
-2,3

0,0
-2,7

					
Nettokostnader
-3,5
-3,3
-2,3
				
Budgetram
-3,2
-3,1
-2,4
					
Budgetavvikelse
-0,3
0,2
-0,1

Andel av nettokostnader (procent)

0%

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)
137
130
				

-2,7		
-2,4
-0,3

0%

0%

92

107

Framåtblick

2016 ska fyraårsbudgeten och inriktningsmål för 2012 –
2015 slutredovisas.
Den nya styr- och ledningsmodellen ska implementeras i
de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.

I augusti gick kommunfullmäktige över till digitala sammanträdeshandlingar – alla ledamöter har en surfplatta
för att kunna läsa och hantera handlingar.
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KOMMUNSTYRELSEN

Nämndens ansvarsområde

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, som leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma
förslag till strategier och inriktningar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för att följa upp
målen för verksamheten och ekonomin.
Ekonomisk översikt

Kommunstyrelsen redovisar totalt en positiv budgetavvikelse med 4,7 miljoner varav 1,2 miljoner avser projekt.
Verksamheterna IT, kommunadministration och näringslivsåtgärder redovisar tillsamman en positiv budgetavvikelse med 4 miljoner. De största avvikelserna beror på
att beslutade åtgärder och projekt inte har genererat några
större kostnader 2015. Dessa åtgärder och projekt kommer
fortsätta under 2016.
Verksamheten för kommunledning redovisar en negativ
budgetavvikelse med 0,5 miljoner bland annat på grund av
kostnader för oppositionsråd som är ofinansierade.
Verksamheten för HR/personaladministration redovisar
tillsammans en positiv budgetavvikelse med 0,7 miljoner
där den största delen redovisas inom de kommungemensamma verksamheterna.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Integration
Under hösten kom många asylsökande och flyktingar till vårt
land. I november beslutade kommunen att öppna egna evakueringsplatser för asylsökande, efter akut förfrågan från migrationsverket. Under några veckor arbetade verksamheter i flera
förvaltningar intensivt tillsammans, för att starta och driva
boendet. Senare kunde kommunen även upphandla platser
för evakueringsboende i större skala hos en lokal leverantör.
Flera projekt pågår för att förbättra integrationen för våra
nyanlända. Bland annat ett samarbete mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Borlänge och Söderhamns
kommuner för att kartlägga situationen för nyanlända. Underlaget ska användas för att se vilka förbättringsåtgärder som
ger störst effekter att satsa på för att förbättra integrationen.
Flera förvaltningar hanterar också konsekvenserna av de
stora flyktingströmmarna dagligen i sina verksamheter.
Samhällsplanering
Under 2015 har Planprogram för utveckling av Söderhamns
centrum tagits fram. Olika former av dialoger med medborgare har genomförts inför programmet, cirka 100 hundra
förslag och synpunkter kom in. I planprogrammet finns även
en tidplan för att genomföra och förverkliga intentionerna.

64

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015

Resultat (mkr)

2015

2014

				

2013

2012

Intäkter
Kostnader

14,9
-153,9

8,8
-103,8

9,2
-101,3

6,7
-95,7

Nettokostnader

-139,0

-95,1

-92,2

-89,0

Budgetram exkl
projekt

-135,8

-87,6

-85,6

-81,8

0,0
-0,5
0,0
-0,7

9,3
-0,3
0,0
0,0

8,7
0,0
-0,6
0,0

8,3
0,0
-1,2
0,0

-2,4
-1,1
-3,4

0,0
0,0
-3,4

0,0
0,0
-2,1

0,0
0,0
-2,9

Budgetram
-143,8 -100,6
-96,9
				
Budgetavvikelse
4,8
5,6
4,8

-94,2

				

		
Jämförelsestörande
budgetposter
Ungdomssatsning
Kundtjänst
Vindkraft
Centrumvärd
Samverkan utbildningsfrågor
Utredning Styr
Övriga projekt

Andel av nettokostnader
Nettokostnad per
invånare (kronor)

5,1

10%

7%

7%

7%

5 396

3 738

3 619

3 517

Under året har arbetet med en ny översiktsplan startat.
Processen kommer att pågå under stora delar av den politiska mandatperioden. Planen ska analysera utmaningar
och formulera mål, strategier och riktlinjer för en hållbar
mark- och vattenanvändning i stad, landsbygd och skärgård – på kort och lång sikt.
Bostadsfrågan är en av kommunens stora utmaningar.
Hur ska vi planera för attraktiva boenden för framtiden? Vi
har påbörjat arbetet med två program kopplade till bostäder. Dels det övergripande programmet för kommunens
totala bostadsförsörjning, som ska stärka kommunen som
en attraktiv boendeort för nuvarande och framtida kommunmedborgare oavsett livssituation. Dels en handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre,
med planeringshorisont 2030. Årets inventering av fysisk
tillgänglighet av flerbostadshusen i kommunen blir ett
kunskapsunderlag i planeringen för beslut om ombyggnad
och nyproduktion av bostäder för äldre.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Sven-Erik Lindestam (S)
Förvaltningschef: Thomas Norgren

KOMMUNSTYRELSEN

Medborgardialoger
I december antog kommunfullmäktige principer för medborgardialoger. I stora och viktiga frågor som berör många
medborgare kommer dialoger att genomföras, för att inhämta allmänhetens synpunkter inför beslut.
Ekonomi och inköp
Ekonomienheten har under året gått över till en ny redovisningsrutin för kommunens tillgångar, komponentavskrivningar. Det innebär att alla kommunens fastigheter har
delats in i olika komponenter beroende på beräknad nyttjandetid för varje del.
Kommunens inköpssamordnare har tillsammans med
Inköp Gävleborg tagit fram en upphandlingspolicy för
kommuner som är medlemmar i förbundet. Upphandlingspolicyn kommer att beslutas under våren 2016.
Näringsliv
Kommunfullmäktige har antagit näringslivsprogrammet
Attraktiva Söderhamn – där företagare vill vara. Samtliga
förvaltningar har inventerat vilka insatser som redan genomförs i enlighet med programmet. Inventeringen ligger
till grund för vilka områden som bör komma i fokus 2016.
Faxepark som arena för innovativ tillväxt har förstärkts
med olika projektförslag som handlar om samarbetet med
näringen, akademin och civilsamhället. Ett projekt fokuserar på att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt,
ett på att öka marknadsandelar för små leverantörer i anslutning till större industrier i kommunen. Ett tredje projekt fokuserar på att öka Faxeparksområdets funktion som
kreativ mötesplats för många olika målgrupper.
Visit Söderhamn och besöksnäringsfrågorna har kopplats till näringslivsenheten. Under året lanserades webbplatsen www.visitsoderhamn.se. Visit Söderhamn har
arbetat intensivt inför, under och efter sommarens SM i
friidrott och påbörjat förberedelser för SM-veckan vintern
2017. Ett större projekt för att utveckla Söderhamn som
besöksnäringsdestination har även beviljats.
Kommunikation
Under året har kommunen påbörjat resan mot ett nytt
intranät för medarbetarna, under ledning av kommunikationsenheten. Tillsammans med förvaltningarna har det
nya intranätet byggts upp inför starten 2016.
Ett beslut har fattats om centraliserad kommunikationsenhet. Formerna för detta har processats i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Slutgiltigt beslut väntas 2016.
Tillsammans med Visit Söderhamn har enheten arbetat
inför, under och efter sommarens SM i friidrott.
Kundtjänst
Kundtjänstprojektet har samarbetat med alla förvaltningar om en kundtjänst som kan möta förvaltningarnas och
medborgarnas behov. Under året har kommunfullmäktige beslutat införa en gemensam kundtjänst hösten 2016.

65

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015

Kundtjänstsamordnaren har förberett rekrytering och
uppbyggnad av fakta och rutiner inför det.
Hälsinglands utbildningsförbund
Verksamhetsövergången till Hälsinglands utbildningsförbund i augusti 2015 har inneburit en ökad belastning på
ekonomi- och HR-enheterna under året. Ekonomienheten
kommer att ansvara för redovisningen för förbundet, HRenheten för lön, pensioner och support inom HR.
HR – Human resources
Utredningen om gemensam HR-organisation för Hälsingland lades fram hos fyra kommuner under 2015. Söderhamns kommun var positiv, men förslaget fick inte
tillräckligt stöd. Istället har ett förslag tagits fram om en
gemensam HR-enhet i vår egen organisation. Förslaget behandlas i början av 2016.
Framåtblick

Ekonomi och inköp
Arbetet med att förbättra inköpsstödet Proceedo intensifieras under 2016. En ny förbättrad version kommer att innebära mer samverkan med övriga kommuner. Vi kommer att
satsa på möjligheter att få ut mer effektivitet ur systemet, exempelvis automatiska kontroller av fakturor (abonnemang).
Kommunikation
Under 2016 lanseras ett nytt intranät för medarbetarna.
Det har responsiv design, så att sidan kan anpassas för läsning via till exempel mobil eller läsplatta. När intranätet är
lanserat väntar en översyn för att anpassa soderhamn.se till
responsiv design och se över information inför införandet
av kundtjänst.
Ny styr- och ledningsmodell
Det har beslutats om en ny styr- och ledningsmodell för
hela kommunkoncernen. Modellen kommer att fasas in
under 2016. Vi utgår ifrån systemsyn, med fokus på samband och relationer där olika verksamheter samverkar för
att nå syftet. Med kundens fokus (kundens egna förväntningar och behov) kan vi forma våra verksamheter och
skapa bra flöden för kunden. Jämför kunden i fokus, där vi
som organisation gissar/bedömer vad kunden behöver och
hanterar det i mer traditionella processer.
Chefer och förtroendevalda behöver ställa om till mer
värdebaserad styrning, för att ta vara på medarbetarnas
kompetens och skapa möjligheter för medarbetare att ta
större ansvar, våga prova nya idéer och utveckla verksamheten.
Under 2016 genomförs en omfattande satsning på ledarutveckling. Kommunens ledare kommer att gå ett ledarutvecklingsprogram som är upphandlat av extern part. Ordinarie ledardagar/temadagar kan förstärka programmet
och koppla det till den nya styr- och ledningsmodellen.
Kundtjänst
En gemensam kundtjänst sjösätts hösten 2016. Den kommer att innebära större tillgänglighet och bättre service till
medborgarna. Fram till starten innebär detta ett intensivt
arbete för alla förvaltningar, för att besluta vilka ärenden
kundtjänsten ska hantera och bygga upp rutiner för det.

REVISIONEN

IT och telefoni
Kommunen har upphandlat ett nytt avtal för telefoni och
växeltjänst. Det innebär att vi övergått till en ny och modernare teknik. I princip har all fast telefoni fasats ut för
att ersättas av mobil och IP-telefoni.

REVISIONEN
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Planprogram för utveckling av Söderhamns
centrum har tagits fram efter flera olika dialoger
med söderhamnarna. Cirka 100 hundra förslag
och synpunkter kom in under samrådstiden.
2016 börjar kommunen
genomföra idéer ur
PLANPROG
RAM
planprogrammet.
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MAJ 2015
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REVISIONEN
Ordförande: Nils Westling (C)

Nämndens ansvarsområde

All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför granskande och främjande revision
inom ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen
ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillfredställande.

REVISIONEN

Ekonomisk översikt

Revisorernas anslag används huvudsakligen till arvoden
och köp av revisionstjänster från det revisionsföretag vi
har avtal med.
Måluppfyllelse och viktiga händelser

Revisorerna upprättar årligen en granskningsplan, utifrån
en bedömning av risk och väsentlighet. Revisorerna granskar ansvarsutövning i styrelse och nämnd, delårsrapport
och årsredovisning. Revisorerna följer uppmärksamt
löpande verksamhet i styrelse och nämnd genom att
följa protokoll och göra studiebesök i olika verksamheter. Dessutom genomförs årligen ett antal fördjupade
granskningsprojekt. De fördjupade granskningarna 2015
har rört följande områden:
- Kommunens delårsrapport
- Kommunens årsredovisning
- Kommunens internkontroll inom Söderhamns
kommuns bilpool.
- Granskning av attestrutiner
- Granskning av specialdestinerade statsbidrag
- Granskning av ärendehantering avseende miljöskydd
- Granskning av samverkan/samarbete i vård- och om
vårdnadsinsatser mellan huvudmän – samgranskning
med landstinget Gävleborg samt Gävle, Ockelbo och
Bollnäs kommuner.
- Granskning av idrottshallar/fritidsanläggningar
- Granskning av den interna styrningen och kontrollen
inom nämndernas verksamhet på övergripande nivå
- Hearing angående integrationssamordningen inom
Söderhamns kommun.
- Hearing angående kost- och nutritionsfrågor inom
Söderhamns kommun.
Utöver ovan nämnda insatser har revisionen genomfört
studiebesök i ett antal verksamheter och haft informella
överläggningar med olika tjänstemän och förtroendevalda.
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Resultat (mkr)

Intäkter
Kostnader

2015

2014

2013

2012

0.0
-1,4

0,0
-1,4

0,0
-1,4

0,0
-1,3

-1,4

-1,3

-1,4

-1,4

0,0

0,1

0%

0%

55

53

				
Nettokostnader
-1,4
-1,4
				
Budgetram
-1,5
-1,4
				
Budgetavvikelse
0,0
0,0

Andel av nettokostnader

0%

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)
55
55
				

		

Framåtblick

Revisionen har upprättat en granskningsplan för år 2016.
Planen är upprättad utifrån de noteringar revisorerna
gjort under föregående år och risk- och väsentlighetsbedömning. Granskningsinsatserna kommer att motsvara
2015 års nivå.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande: Mattias Benke (S) 		

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare i kommunen och är en
viktig samhällsresurs, som ser till rättigheterna för de
svaga i samhället.
Ekonomisk översikt

Överförmyndarnämnden redovisar en marginell budgetavvikelse på helår.
Överförmyndarnämnden har under 2015 fått en utökad
budgetram på 0,3 miljoner för utökning med 0,5 tjänst
på överförmyndarenheten från våren 2015. Under 2016
utökas budgetramen med 0,4 miljoner.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Från den 1 januari 2015 gäller vissa förändringar i föräldrabalken (SFS 2014:886) för överförmyndarverksamheten.
Förändringarna rör bland annat högre krav på lämplighetsprövning av tilltänkta ställföreträdare, möjligheten för
överförmyndaren att inhämta läkarintyg, rättens möjlighet
att förelägga överförmyndaren att föreslå en person till god
man/förvaltare, att ett godmanskap eller förvaltarskap ska
upphöra om överförmyndaren vidtagit alla rimliga åtgärder för att hitta ny ställföreträdare då den tidigare begärt
entledigande samt överförmyndarens ansvar att erbjuda
ställföreträdare utbildning.
Från och med 1 januari 2015 tillämpas schablonarvode
för gode män till ensamkommande barn. Överförmyndarenheten har tillsammans med länsstyrelsen genomfört en
grundutbildning i november 2015 för nya/blivande gode
män till ensamkommande barn.
Under andra halvåret har den största arbetsuppgiften
varit administration och handläggning kring ensamkommande barn.

Resultat
2015
2014
2013
2012
(mkr)		
			

Intäkter
1,8
1,3
Kostnader
-4,8
-4,2
				

1,2
-4,2

1,0
-3,2

Nettokostnader

-3,0

-3,0

-3,0

-2,2

Budgetram

-3,1

-2,8

-2,7

-1,8

-0,3

-0,3

0%

0%

119

86

Budgetavvikelse
0,0
-0,2
				

Andel av nettokostnader

0%

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)
118
117
				

Framåtblick

Tillsynen över ställföreträdare är nämndens huvuduppgift.
Arbetet med att sprida information om nämndens arbete
kommer att fortsätta. Nya blanketter kommer att publiceras på kommunens hemsida. Det finns ett fortsatt stort
behov av att rekrytera nya ställföreträdare, bland annat beroende på de stora flyktingströmmarna.
Överförmyndarnämnden planerar tillsammans med studieförbund för utbildning i studiecirkelform våren 2016.
Under hösten har den största arbetsuppgiften rört administration och handläggning kring ställföreträdare som
kan se till rättigheterna för ensamkommande barn.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

VALNÄMNDEN
Ordförande: Kjell Pettersson (S)

Nämndens ansvarsområde

Valnämndens uppgift är att administrera allmänna val.
Ekonomisk översikt

Nämnden har varken budget eller kostnader 2015 eftersom inga allmänna val genomförts.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Eftersom inga val har genomförts under 2015 har ingen
verksamhet pågått i valnämnden under året.
VALNÄMNDEN

Framåtblick
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Inga allmänna val eller val till Europaparlamentet kommer
att genomföras under 2016.
Nästa allmänna val med möjlighet att rösta till riksdag,
landsting och kommunfullmäktige genomförs under 2018.
Valnämndens ansvar är att administrera och genomföra
valen på lokalnivå, både förtidsröstning och röstning på
valdag i vallokal.
Nästa val till Europaparlamentet genomförs under 2019.
Valnämndens ansvar är att administrera och genomföra
valen på lokalnivå, både förtidsröstning och röstning på
valdag i vallokal.
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Resultat
(mkr)

2015

2014

Intäkter
0,0
0,9
Kostnader
0,0
-1,0
				

2013

2012		

0,0
0,0

0,0
0,0

Nettokostnader
0,0
-0,1
				
Budgetram
0,0
-0,4

0,0

0,0

Budgetavvikelse
0,0
0,3
				

-0,4

0,0

0%

0%

0

0

Andel av nettokostnader
0%
0%
Nettokostnad per
invånare (kronor)
0
4
				

0,4		

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN
Ordförande: Stig Nordgren (V)
Förvaltningschef: Hans-Göran Karlsson

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen ansvarar för frågor kring allt från kultur- och föreningsverksamhet, ungdomsverksamhet vid Verkstäderna, kost, lokalvård och
fastighetsdrift till gator, vägar och parker.
Ekonomisk översikt

Kultur- och samhällsservicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 10,4 miljoner (6,5 miljoner om vi räknar bort
resultatenheterna kost och städ samt projekt som ombudgeteras mellan åren). Det som främst bidragit till den positiva avvikelsen är förändrad redovisningstillämpning för investeringar.
Underhållskostnader inom fastighetsförvaltning, gator och vägar räknas nu som reinvesteringar. Det har inneburit lägre underhållskostnader med över 7 miljoner. Förutom det finns vakanser inom fastighetsförvaltningen som inneburit att planerat
underhåll inte genomförts i planerad takt.
Vinterväghållningen redovisar en negativ budgetavvikelse med 3,7 miljoner. Kostnaderna för vinterväghållning
varierar ofta kraftigt mellan år, beroende på klimat och
konjunkturer. Därför finns också ett långsiktigt tänk där
budget fördelas över flera år, så att avvikelser mellan åren
kan ta ut varandra i längden.
Hamnverksamheten visar en negativ avvikelse med 2,2
miljoner beroende på avvikande kapitalkostnad.
Kostenheten redovisar en positiv budgetavvikelse med
2,4 miljoner. Ett nytt livsmedelsavtal 2014 bidrar till lägre
kostnader. Högre intäkter kan kopplas till större uttag av
portioner främst inom skola och förskola, där de ökade
flyktingströmmarna med många nya barn spelar in.
Städavdelningen visar en negativ avvikelse med 1,8 miljoner. Den beror på att städtaxan inte höjts under den fyraåriga budgetperioden. Avikelsen beräknas bestå. En höjning på 3% 2016 kompenserar ökade kostnader.

Resultat (mkr)

2015

2014

2013

262,5
-381,2

261,4
-385,5

253,0
-374,5

Nettokostnader

-118,6

-124,1

-121,5

-119,8

Budgetram exklusive
projekt

-123,8

-122,1

-111,3

111,8

Intäkter
Kostnader
		

2012		

180,9
300,7		

Jämförelsestörande
budgetposter				
Avfallshantering			
-0,2
-6,4
Förbättring vägstandard		
-0,9
-5,0
Friidrotts SM
-1,8
-0,1
-2,0
Kulturmiljonen
-0,2
-0,7
-1,0
Tullhuset 1-6		
-0,7
-1,8
Ekorren rivning
-0,9		
Faxepark utveckling
-1,1
Övriga projekt
-1,4
-0,6
-3,4
-5,0
Budgetram totalt
		

Kostenhet
Städenhet
		

Budgetavvikelse

-129,1

-125,1

-124,8

-123,2

2,4
-1,8

-0,5
-1,4

0,8
0,6

0,2
0,8

10,4

1,0

3,3

3,5

				
Andel av nettokostnader

9%

9%

9%

10%

Nettokostnad per
invånare (kronor)

4 606

4 879

4 770

4 750

Nettoinvestering

-59,4

-53,4

-20,3

-24,3

Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Ungdomsverksamhet
2015 flyttades samtliga verksamheter vid Verkstäderna
organisatoriskt från kommunstyrelseförvaltningen till
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen. School’s out är
kommunens megaevent för en drogfri skolavslutning för
hela familjen. Det lockade tusentals besökare från Söderhamn och andra orter i ett strålande väder.
Integration
Under första halvåret 2015 sjösattes projektet Låna en
svensk/invandrare. Tanken är att öka möjligheterna till att
lära känna våra nya invånare och göra vägen in i samhället
lättare för personer som kommer till ett nytt land med nya
regler, ny kultur och ett nytt språk.
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Energianvändning
Energiförbrukningen i kommunens verksamheter har under de senaste åren stadigt minskat, samtidigt som vi ökat
användningen av alternativa energislag. Kommunens satsning på energieffektivisering i stor skala genom EPC-projektet (Energy Performance Contracting) för bostäder och
lokaler borgar för fortsatt god utveckling.
Den kommunala belysningen har uppdaterats till en i
stora delar toppmodern anläggning, med central webstyrd
hantering av mätvärden och praktisk hantering av om ljus
är på eller av. Nu återstår några områden som kan slutföras
inom ramen för ekonomin och de belysningsprojekt som
beslutats i fullmäktige.

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

att stimulera utvecklingsarbetet för förvaltning, fiske och
turism. Inom ramen för Fiskevårdsområde södra Bottenhavet har pengar fördelats till olika projekt som utvecklar
fisket och fiskenäringen.
Fritidsverksamheten fortsätter bygga plattformar för
att stärka föreningslivet, genom att locka viktiga evenemang till Söderhamn. Årets höjdpunkt var SM i friidrott
den 7 – 9 augusti.
Föreningslivet spelar en mycket viktig roll för samhällsutvecklingen. Kommunen fortsätter det viktiga arbetet
med att skapa tillväxt i föreningslivet och i besöksnäringen
och att stötta föreningslivet som integrationsmotor.
Hällåsen och omkringliggande områden är en unik
tillgång för Söderhamn. I år var området värd för SM
i friidrott och 2017 kommer Vinterveckan med flera
olika SM till Söderhamn, med Hällåsens arenor som
nav i arrangemanget.
Kost
Under året har tvårättssystem införts på fler enheter inom
våra vård- och omsorgsboenden. Digitalisering av egenkontrollen har inletts. Användandet av det verksamhetsspecifika IT-systemet Mashie sker nu även inom förskola
och skola.
Kultur
I sommar har konstprojektet Tomma Rum arbetat tillsammans med Konstkraft i Ljusne och kulturenheten. Årets
sommarutställning på museet har lockat ovanligt många
besökare.
Den kommunala belysningen har uppdaterats till en toppmodern
anläggning med central webbstyrd hantering.

Planering och infrastruktur
Arbetet med fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan har
gått vidare och planen har varit utställd. Den omarbetas för
ytterligare utställning efter nya fakta. Arbetet med Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum har slutförts.
Förvaltningen deltar i det kommunövergripande planeringsprojektet Attraktiva bostäder och boendemiljöer för
äldre. Viktiga objekt inom detaljplanering under året har varit centrumutveckling, Stenö Camping, motorsportanläggning i Östansjö, Sandviksudden och NCC:s gamla förråd.
De kommunala bolagen och andra kommuninterna instanser som berörs av vinterväghållning har samverkat för
att skapa ett förfrågningsunderlag för framtidens vinterväghållning. Detta har renderat i ett avtal med Söderhamns
Byggröjning som står för all vinterväghållning i Söderhamn.
Farledernas djup minskar medan åldern på våra fyrar och
ledljus ökar. Vi har bytt ut ett antal enstavlor och mätt in
och certifierat våra fritidsfarleder. Arbetet har även inneburit ramning och assistans vid muddring av farleder. Våra
handelsfarleder har ett stort upprustningsbehov om de ska
möta marknadens krav och önskemål. Finansiering av detta
är ännu väldigt oklar.
Föreningslivet som tillväxtmotor
Ett möte för kommunens fiskevårdsföreningar har samordnats. Fokus har legat på utbyte mellan föreningarna för
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Arrenden
Kommunen har inväntat den statliga utredningen som avser upplåtelser och arrenden. Nu när den är klar väntar ett
stort omställningsarbete. Flera hundra arrenden föreslås
ändras och avgifterna höjas under de kommande fem åren.
Kommunen kan också erbjuda köp av arrenden.
Skärgård och turism
Skärgårdsverksamheten har i samverkan med näringslivet
organiserat och levererat upplevelsepaket med god efterfrågan. Verksamheten 2015 har gått bra trots en kall och
regnig start på sommaren.
Arbete pågår med att utveckla våra vattennära tillgångar.
Stenö brygga har uppdaterats och Rönnskärs vandrarhem
har en ny bastu. Skärså brygga är under renovering. Arbetet med att utveckla Stenö camping till ett betydelsefullt
turistnav som port mot skärgården har gått vidare. Anläggningen är ensam i regionen om att ha fyra stjärnor sedan
2014. En ny utvecklingsplan bearbetas för genomförande.
En ny lastkaj vid Toppartall kan stödja olika åtgärder
med anknytning till Storjungfruns reservatsbildning. Sommartid utförs arbeten med information och leder. 2015
genomfördes en naturvårdsgallring på Storjungfrun. Förvaltningen av skogen har lagts på entreprenad hösten 2015.
Vi deltar i projektet Fishing in the middle of Sweden,
ett marknadsföringsprojekt för att utveckla regionens besöksnäring inom fiske. Arbete pågår med utveckla nya EUprojekt inom skärgård, kultur och planeringsområdet.
Aquarena fortsätter att profilera sig som ett bad för familjer med de yngsta barnen. Många väljer Aquarena framför

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

Söderhamns parker
Våren 2015 fylldes Söderhamns parker av blommande tulpaner och andra vårlökar, innan de gav plats för våra sommarplanteringar. Det färgglada inslaget var mycket uppskattat.
Under året har nya lekredskap etablerats bland annat i
lekparken vid Igeltjärn.
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Söderhamns mångåriga satsning på skärgården bygger på
insikten om skärgårdens attraktivitet för kommuninvånare
och besökare. Hav, öar, båtar, fiskelägen och skärgårdsmiljöer förmedlar bilder som är användbara i marknadsföring
och som möter starka trender inom besöksnäringen. Förvaltningens viktigaste roll inom skärgårdsarbetet är att ansvara för en fungerande infrastruktur, kommunal service
och att behålla värdet i attraktiva naturmiljöer.
I Söderhamns kommun och i hela regionen pågår ett arbete med att utveckla vindkraftsanläggningar till havs och
på land. Många samhällssektorer kan påverkas, nya företag
och arbetstillfällen skapas. Den fördjupade översiktsplanen
för vindkraft innebär dock kraftiga begränsningar i möjligheten att bygga. Planen innebär i korthet att enbart enstaka
områden återstår och att enstaka verk kan uppföras.
Klimatförändringar och fler extrema väderhändelser ställer krav på planering och beredskap. Kommunala verksamheter som påverkas på ett avgörande sätt är dimensionering,
drift och underhåll av infrastruktur som dagvatten, vägar med mera. Även planeringsunderlag som redovisar
extrema klimatscenarier måste uppdateras.
Det finns behov av att modernisera och framtidssäkra
kommunens lokalinnehav. Vi behöver ändra synsätt på
förvaltande av kommunala byggnader.
Kultur- och fritidssektorn är involverad i tillväxtfrågor
kring idrottsturism och kulturutbud, i samarbete med
näringsliv och civilsamhälle. Söderhamns kommun har
under de senaste åren utmärkt sig i olika mätningar och
uppmärksammats för bland annat friluftsliv, fritidsfiske
och båtliv. Det är viktiga resurser i en framtid där besöksnäringen förväntas stå för en betydande ökning i regionens näringsliv. Besöksnäring, civilsamhälle och offentlig sektor behöver skapa gemensamma plattformar
för tillväxt. Kommunen vill även i fortsättningen locka
nationella evenemang till Söderhamn. Kommunens arenor har en högre kapacitet och klass än vad som krävs
för att fylla det lokala föreningslivets behov.
Den nya statliga kulturpolitiken betonar samordning
och samsyn. Statliga medel till institutioner och kulturliv fördelas med utgångspunkt i regionens kulturplan.
Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis har
en viktig roll i arbetet med hur kulturplanen utvecklas.
Föreningslivets behov av stöd och bidrag förändras
i samklang med samhället i övrigt. Vi ser ett behov av
att reformera bidragsreglementen och stöd så att föreningslivet kan möta framtidens utmaningar på bästa sätt.
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Samspelet mellan integration och föreningsliv är en
viktig framgångsfaktor.
Bibliotekens betydelse i skolan ökar, i och med dagens individanpassade och entreprenöriella lärande
där eleverna söker kunskap vid sidan av läroböckerna. Det moderna skolbiblioteket är ett verktyg för
skolutveckling som skolans medie- och informationscentrum, ett pedagogiskt centrum för både läslust och informationssökning som genomsyrar hela
skolans arbete.
Att få tillgång till externa medel för projekt och då
framför allt EU-medel är svårt och kräver att vi deltar
i olika nätverk. En strävan har varit att minska betydelsen av de regionala fonderna som hittills varit den
viktigaste källan för EU-bidrag till förmån för interregionala fonder. Det är därför viktigt att försöka se
var samverkanspartners finns i den nuvarande EUprogramperioden.

2015 genomfördes en stor naturvårdsgallring för att vårda miljön i
reservatet på Storjungfrun.

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

stora äventyrsbad där det är svårt att ha kontroll på de mindre barnen. Aquarena får också mycket positiv feedback på
vår rena och trivsamma miljö och på personalens trevliga
bemötande. Antalet badande fortsätter att öka, främst genom tillresande från grannkommuner.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ordförande: Lillemor Svensson (S)
Förvaltningschef: Herman Claesson (tillförordnad)

Nämndens ansvarsområde

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bygg- och miljönämnden ansvarar för livsmedelskontroll,
miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn, bygglov, bostadsanpassningsbidrag, konsumentvägledning samt energioch klimatrådgivning.
Ekonomisk översikt

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för helåret med 1,5 miljoner. Den beror framför allt
på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Verksamheterna miljöskydd, hälsoskydd och bygglov har lägre
intäkter än budgeterat och samtidigt något lägre personalkostnader. Gemensam administration har lägre personalkostnader än budgeterat.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Förvaltningen har arbetat för att förbereda införande av
kommunens nya styr- och ledningsmodell och en flytt av
plan- och GIS-enheten från kultur- och samhällsserviceförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen.
Alla medarbetare har varit involverade i förvaltningens
systematiska arbetsmiljöarbete.
Näringsliv
Det företagarråd som förvaltningen bildat har haft fyra
mötestillfällen under 2015. Vid rådet möts ordföranden
för föreningen Företagarna, utsedd företagare, kommunens näringslivsstrateg, bygg- och miljöförvaltningens
chef och olika handläggare beroende på inriktning. Tillgänglighet och specifika frågor inom livsmedel, hamnverksamhet och entreprenörskap har diskuterats.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning ”Öppna jämförelser – företagsklimat” (INSIKT) visar
glädjande, en kraftig ökning av Nöjd kund index (NKI ) från
68 till 77 inom området bygglov medan NKI sjunkit från 70
till 65 inom området miljö- och hälsoskydd. Serviceområdet Information har lägst betyg och där arbetar vi med förbättringar på kommunens hemsida, i blanketter, med mera.
Ett antal företagsbesök har genomförts av nämndledamöter och förvaltningschef.
Företagartelefonen ger företag möjlighet att nå förvaltningen under kontorstid, utöver ordinarie telefontid.
Myndighetsarbete
Beslut har tagits om reviderad taxa för miljöbalken och
strålskyddslagen och vi har tagit fram förslag till nya timavgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel.
Vi har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt som rör
ventilation och städning i samtliga grund- och gymnasieskolor i kommunen.
Nuvarande avloppsplan är under revidering och beslut
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Resultat (mkr)

2015

2014

2013

2012

Intäkter
62,5
54,0
49,7
Kostnader
-510,7 -529,0 -502,6
				

7,2
-493,3

				

Nettokostnader -448,2 -475,0 -452,9
				
Budgetram
-456,3 -477,2 -460,6
				
Budgetavvikelse
8,0
2,2
7,7

-446,0
-450,8
4,8

				
Andel av nettokostnader

34%

36%

35%

36%

Nettokostnad per
invånare (kronor) 17 402 18 677 17 787
				

17 623

tas under 2016. Under året har en extra miljöinspektör arbetat bland annat med enskilda avlopp.
Tillsyn av oljesaneringen efter utsläppet 2011 har fortsatt i mindre utsträckning under året. Det kontinuerliga saneringsarbetet är avslutat och formellt beslut om genomfört
saneringsarbete beräknas tas under 2016, efter slutrapport.
Andra förorenade områden som tagit tid i anspråk är
kisaskeföroreningarna vid Faxeholmen, saneringsarbeten
vid gamla kättingen i Ljusne och masshantering vid järnvägsarbetena längs Söderhamn-Kilaforsbanan.
Inom livsmedelskontrollen har vi tagit fram förslag på
beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten. Beslut tas
i början av 2016.
Förvaltningen har deltagit i arbetet med kommunens avfallsplan och nya föreskrifter för kommunens renhållning,
tillsammans med övriga Hälsingekommuner.
Bygglovsverksamheten följer verksamhetsplanen. Klagomålsärenden för ovårdade tomter har tyvärr ackumulerats, när vi prioriterat bygglovsansökningar. Flyktingsituationen märks genom ökat antal bygglovsansökningar
gällande tillfälliga boenden och HVB-hem.
Framåtblick

Vi ser behov av ytterligare översyn av nämndens taxor.
Bland annat behöver bygglovtaxan höjas för att upprätthålla ändamålsenlig handläggning enligt plan- och bygglagen. Det behövs även fortsatt översyn av fasta årsavgifter
för hälsoskyddsobjekt.
Vi överväger att upphandla och delta i SKL:s servicemätning ”Löpande insikt”. Lämpligen startar vi 2017, då kommunens kundtjänst varit i drift en tid.
När förvaltningen ökar i storlek från 2016, med planoch GIS-medarbetare bör det ske en översyn av förvaltningens organisation.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Förvaltningen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt för ventilation och städning i samtliga grund- och gymnasieskolor i kommunen. Här syns flickornas toaletter på Stråtjära skola.
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Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för kulturskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarade även för
gymnasieskola och gymnasiesärskola innan de övergick till
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund den 11
augusti 2015. Inom nämndens ansvarsområde ligger även att
upprätta avtal med externa producenter av dessa verksamheter.
Ekonomisk översikt

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse
med 8,0 miljoner för 2015. Det beror till största del på en
redovisningsteknisk omföring av intäkter motsvarande 4,6
miljoner från balansen in i driften, utifrån nya redovisningsrekommendationer. Intäkten som förts in i driften är
inbetald ersättning från Migrationsverket för nyanlända
barn med uppehållstillstånd. Det har även varit fler asylelever än beräknat, vilket lett till högre intäkter. Årets positiva avvikelse förklaras även till stor del av flera vakanser
under året, bland annat ungdomssamordnare, verksamhetstekniker och skoladministratör samt partiella ledigheter och en outnyttjad buffert.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Likvärdig resursfördelning
I enlighet med skollagen beslutade nämnden 2014 att
tydliggöra den socioekonomiska resursfördelningen.
Under 2015 har nämnden fattat ytterligare beslut för att
ge skolorna i de olika delarna av kommunen så likvärdiga
förutsättningar som möjligt. Resultat av nämndens prioriteringar märks redan i de tidiga skolåren och utvecklingen
kommer att fortsätta.
Hälsinglands utbildningsförbund tar över gymnasieoch vuxenundervisning. I Hälsinglands Utbildningsförbund samverkar Söderhamn, Bollnäs och Nordanstigs
kommuner, för att förena gymnasie- och vuxenundervisning. Övergången av verksamheterna ägde rum den 11
augusti 2015. Det behövs ett fortsatt nära samarbete med
förbundet för att lösa gemensamma angelägenheter kring
framtida lokalbehov i kommunen.
Många nyanlända ger ansträngd situation i skolan
År 2015 präglades i hög utsträckning av flyktingströmmar i världen. Söderhamn är en av de kommuner som tar
emot flest nyanlända per capita. Det har inneburit stora ansträngningar i hela organisationen. I december meddelade
regeringen via Skolverket att Söderhamn får extra statsbidrag om 8,5 miljoner för att ge bättre förutsättningar för
barn och elever.
Många nyanlända koncentreras till Ljusne och centralorten Söderhamn. Detta betyder många nya barn i förskola
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Resultat (mkr)

2015

2014

2013

2012

Intäkter
138,4
127,0
102,9
Kostnader
-586,7 -602,0 -555,7
				

47,2
-493,3

				

Nettokostnader -448,2 -475,0 -452,9
				
Budgetram
-456,3 -477,2 -460,6
				
Budgetavvikelse
8,0
2,2
7,7

-446,0
-450,8
4,8

				
Andel av nettokostnader

34%

36%

35%

Nettokostnad per
invånare (kronor) 17 402 18 677 17 787
				
Nettoinvestering
-0,5
-1,0
-3,0

36%
17 623
-1,7

och skola – ofta med kort varsel. Vi saknar förskollärare och
lärare i allmänhet och i synnerhet lärare i svenska som andraspråk och modersmål, för att möta behovet. Vi har också
för dåligt med lokaler i centralorten för att möta behovet.
Ny- och ombyggnation av skola och förskola
I januari fick förvaltningen i uppdrag att påbörja en process för att bygga om Stentägtskolan så att Östra skolan
kan utrymmas. Efter programarbete och grovplanering
startade projektering under hösten. Upphandling sker
2016, byggstart planeras till slutet av året. En ny- och ombyggd skola kan finnas färdig cirka ett år efter byggstart.
Nämnden har i budget beslutat använda investeringsutrymmet till fortsatt ombyggnation av Bergvikskolan, ytterligare utökning av Stentägtens skola och förskola samt påbörjat ett arbete för att bygga en ny förskola i centralorten.
Skolinspektionen och det systematiska kvalitetsarbetet
Statens skolinspektion har genomfört tillsyn över nämndens verksamheter. De förelägganden som beslutades har
inneburit ett omfattande utvecklingsarbete främst inom
det systematiska kvalitetsarbetet.
I december meddelade skolinspektionen att Söderhamns kommun åtgärdat bristerna och avslutade tillsynen. Vågbroskolan har meddelats nya förelägganden, som
åtgärdas under våren 2016.
Förskola på entreprenad
Den omfattande ökningen av antalet nyanlända har ställt
höga krav på förskola och skola. Nämnden har på kort tid
startat tre nya förskolor (Uttern, Stentägten och Lillber-

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Alexandra Gard (S)
Förvaltningschef 2015: Tomas Hartikainen

get avd 8) för att möta detta behov. I februari startades en
förskola på entreprenad (Pusselbiten) med avtal löper till
februari 2017.

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Söderhamn klättrar i Öppna jämförelser av grundskolan
Söderhamns kommun klättrar i Sveriges kommuner och
landstings (SKL) Öppna jämförelser för 2015. Från en bottennotering 2013 (2012 års resultat) på plats 286 har kommunen tagit sig upp till plats 156. Arbetet med att utveckla
grundskolan fortsätter.
Avslutning av kunskapslyftet
Det kommunala kunskapslyftet i budget 2012 – 2015
har gett rikliga möjligheter till kompetensutveckling för
förvaltningens medarbetare. Vi har utvecklat ett flertal
områden som entreprenöriellt lärande, bedömning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, undervisning för
nyanlända, kulturstudieanalyser och estetiska lärprocesser. Flera miniprojekt har bedrivits med framgång, där har
cirka 60 procent av alla medarbetare varit delaktiga. Kunskapslyftet avslutades med Söderhamns årliga Skolforum
där en europaledande pedagog, James Nottingham, höll en
uppskattad föreläsning.
Fritidslyftet
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att satsa på
fritidshemmen. Fritidslyftet har inneburit att antalet medarbetare ökat, det i sin tur har förbättrat förutsättningarna
för att öka kvaliteten och utveckla den pedagogiska verksamheten. Full årseffekt av fritidslyftet förväntas 2016.
Statliga förändringar och satsningar
Legitimationskrav för lärare - Under året har det framkommit en påtaglig brist på förskollärare och lärare. Skolverket
uppmanar kommunerna att öka sina ansträngningar för
att rekrytera och behålla rätt kompetens. Konkurrensen
om lärare är stor och Söderhamn påverkas även av kringliggande kommuners satsningar för att rekrytera och behålla lärare.
Den 1 juli 2015 infördes lagkravet att förskollärare och
lärare ska vara legitimerade för den undervisning de ska bedriva. Det har inneburit stora krav på förvaltningsledning
och rektorer när det gäller att planera verksamheterna.
Lågstadiesatsning- Hösten 2015 infördes en förstärkning
av antal lärare på lågstadiet, det genererar fler medarbetare i dessa årskurser. I samband med regeringens satsning
har förvaltningen arbetat fram en bra rekryteringsplan för
kommande år. Trots satsningen har det varit grannlaga att
rekrytera legitimerade lärare i den omfattning som behövs.
Läslyft och mattelyft - Läslyftet påbörjades under året
och mattelyftet fortsätter. Lyften innebär ett kollegialt lärande som uppskattas av deltagande lärare.
Framåtblick

Integration
En av de största utmaningarna inom nämndens verksamhetsområde är att möta det stora antalet nyanlända och att
säkerställa förskoleplatser och skolgången för alla barn och
elever i Söderhamns kommun.
I förhållande till tidigare prognoser ökar antalet förskolebarn och grundskoleelever i centrala Söderhamn. För att
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klara denna utmaning krävs tillgång till fler lokaler, fler medarbetare, omfattande planering och innovativa lösningar.
Det kan bli fråga om att fler elever får åka buss till skolor
där det finns ledig kapacitet. Regerings förslag till tids- och
kvalitetskrav för kartläggning och placeringar av nyanlända
elever ger möjlighet att placera elever mer noggrant efter
kunskapsnivå oavsett ålder.
Fokusområdet jämlikhet 2016 – 19 gör att integration
kommer att kunna uppmärksammas och utvecklas i kommunorganisationen.
Regeringen beslutade i december 2015 om extra statsbidrag till de kommuner som har tagit emot ett stort antal
nyanlända. Söderhamns kommun tilldelades 8,4 miljoner
kronor. Pengarna ska användas under 2016 för att stärka
förutsättningarna för målgruppen, nämnden och ledningsgruppen har börjat planera hur bidraget ska komma verksamheterna till del. Samtidigt inför regeringen nya särskilda
regler för nyanlända. Tids- och kvalitetskrav för kartläggning och placeringar av elever i klass har tydliggjorts. Omfattningen och tidsaspekten är i dagsläget svår att överblicka,
prognosen är ett kraftigt ökat tryck på hela organisationen.
Lokalöversyn och investeringar
En viktig utmaning är att organisera skolor och lokaler
utifrån den ökande andelen nyanlända och befolkningsprognoser. I förskolan och grundskolan sker en expansion
av verksamheten då barn- och elevantalet ökar. Det ställer
krav på en offensiv lokal- och organisationsplanering. Lösningar för flexibelt utnyttjande av kommunala lokaler är en
viktig förutsättning. För att kunna genomföra förändringar
behövs långsiktigt tänkande, där varje enskild förändring
påverkar framtida behov av lokalanpassningar.
Ombyggnationen av Stentägtens skola påbörjas under
året. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ytterligare utbyggnad av Stentägtens skola och förskola, att bygga
en ny förskola i centrala Söderhamn och att färdigställa renoveringen av Bergviksskolan. Behovet av lokaler i centralorten är fortsatt stort och det finns inget som tyder på att det
behovet kommer att minska. Framtida lokaler kommer att
behövas för Kulturskolan och för Verkstädernas verksamhet.
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunens lokalförsörjningsgrupp att se över de samlade administrativa lokalerna. För barn- och utbildningsförvaltningen kan eventuell samlokalisering med närstående kommunal verksamhet
innebära fler möjligheter.
Kompetensförsörjning
En av de mest strategiska frågorna för kommunen är att
säkerställa framtida kompetensförsörjning av lärare och
förskollärare. Det råder stora svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare och lärare, särskilt speciallärare,
specialpedagoger och lärare i svenska som andraspråk. Orsaken är bland annat den ökade konkurrensen med andra
kommuner om vissa lärarkategorier, pensionsavgångar och
ökade elevkullar.
Ledtiden för de som nyligen startat sin utbildning är lång
och konkurrensen mellan kommunerna är påtaglig. Lönen
är ett viktigt konkurrensmedel framöver. Det är angeläget
att Söderhamn fortsätter prioritera lärargrupper i kommande löneöversyner. För att möta bristen på utbildade lärare är
det inte tillräckligt med att vänta på nyutbildade lärare. Fler

Utvecklingsområden i förvaltningens kvalitetsarbete
En grundläggande åtgärd för att utveckla verksamheterna
är att säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen konstaterar i sina rapporter att
det finns påtagliga brister hos de flesta huvudmännen när
det gäller dokumentation av pågående kvalitetsarbete. När
Skolinspektionen avslutar sin tillsyn i Söderhamn gäller det
att hålla fortsatt liv i det systematiska kvalitetsarbetet på
både kommun- och enhetsnivå. Av rektorernas och förskolechefernas pedagogiska bokslut samt ledningsgruppens
analys framgår att verksamheterna behöver:
•	förbättra likvärdigheten
•
utveckla det pedagogiska ledarskapet
•
förstärka likabehandlingsarbetet avseende kränkningar
•
förstärka barn och elevers inflytande.

Förändrad organisation i förvaltningen
Kommunen startar ett nytt ledarutvecklingsprogram 2016.
En viktig förutsättning för att utveckla ledarskapet inom
nämndens ansvarsområde är att det ges rimliga förutsättningar för rektorer och förskolechefer. Idag är antalet medarbetare per chef högt och ett arbete för att ge alla chefer
mer likartade förutsättningar påbörjades 2015. Dessutom
renodlas rektorsuppdrag och förskolechefsuppdrag och ytterligare en skolledartjänst inrättas. Tidigare verksamhetschef för för-/grundskola ersätts med två tjänster, en verksamhetschef för grundskolan och en verksamhetschef för
förskolan, från 2016.
Statliga reformer inom utbildningssektorn
De riktade statsbidragen är många och i de flesta fall komplexa att rekvirera och kvalificera sig för. Staten har pågående satsningar i diverse olika lyft och lärarlönesatsningen
som aviseras 2016 medför ekonomiska risker för stigande
kostnader eftersom bidragen inte täcker kommunens samlade kostnader på sikt (exempelvis pensionsavsättningar).
Dessutom kommer det, om satsningen genomförs, troligen
nya lönekrav från andra fackliga organisationer. Specialdestinerade statsbidrag innebär också krav på genomförandeinsatser i verksamheterna som ibland kolliderar med de
utvecklingsbehov som finns.

Utöver det anger rektorer och förskolechefer utvecklingsinsatser inom:
•
•
•

pedagogisk dokumentation
språk och kommunikation
normer och värden

Många nyanlända kommer till Söderhamns kommun. Det betyder många nya barn i förskola och skola – ofta med kort varsel.
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insatser måste till och fler lärare som redan finns i organisationen bör ges möjligheter att bredda sin kompetens.
Möjligheter till kompetensutveckling och arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare (employer branding) är viktiga konkurrensfaktorer för att säkerställa framtida kompetensförsörjning och kvaliteten i verksamheten. Det är bra
att attraktiv arbetsgivare är ett av kommunens fokusområden 2016 – 19.

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Lennart Gard (S)
Förvaltningschef: Lena Wetterlind

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

Arbetsmarknads- och socialnämnden sköter kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (omsorg om äldre
personer och personer med funktionshinder hanteras av
omvårdnadsförvaltningen), lagen om vård av unga, lagen
om vård av missbrukare i vissa fall, föräldrabalken, och
skuldsaneringslagen. Mottagande av ensamkommande
flyktingbarn, familjerådgivning, vuxenutbildning, särvux,
högskole- och uppdragsverksamhet, integrationsfrågor
och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service
(LSS) ingår i nämndens verksamhetsområde. Nämnden
ansvarar även för frågor som rör arbetsmarknad och bemanning samt kommunens bilpool.
Från 2015-08-11 har verksamheten vid Centrum för
flexibelt lärande (CFL) övergått från nämnden till Hälsinglands utbildningsförbund.

Resultat (mkr)

2015

2014

2013

2012

Intäkter
242,7
240,2
196,4
Kostnader
-375,5 -392,4 -354,1
				

111,9
-246,5

				

Nettokostnader -132,7 -152,2 -157,7
				
Budgetram
142,9 -160,4 -140,5
				
Budgetavvikelse
10,2
8,2
-17,1

134,7
-143,8
9,1

				
Andel av nettokostnader
Nettokostnad per
invånare (kronor)

10%

11%

12%

11%

5 152

5 985

6 193

5 321

Ekonomisk översikt

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar en positiv
budgetavvikelse med 10,2 miljoner, inklusive bemanningen, bilpoolen och CFL. 1 miljon avser CFL, som övergått
till Hälsinglands utbildningsförbund.
Den positiva budgetavvikelsen beror till största delen på
den stora tillströmningen av ensamkommande barn och
unga, asylsökande och flyktingar. Flera av Migrationsverkets ekonomiska ersättningar återsöks och betalas ut i efterskott och det är mycket svårt att förutse det ekonomiska
utfallet. Under året har vi tagit mot fler ensamkommande
asylsökande barn än avtalat och dessa kostnader återsöks.
Insatser inom barn och ungdom redovisar en positiv
budgetavvikelse med 2,8 miljoner. 1,3 miljoner har utbetalats retroaktivt från Migrationsverket efter domstolsbeslut.
Antalet utredningar av nyanlända barn har ökat från 31 år
2014 till 102 i år och arbetsbelastningen har varit extremt hög.
Av Migrationsverket fick kommunen i år 3,6 miljoner,
jämfört med 1 miljon 2014.
Förvaltningen har under året intensifierat arbetat med
effektiva hemmaplanslösningar, med goda resultat. Det
innebär att vi inte behöver köpa lika många platser i andra
kommuner avseende insatser för vuxen missbruksvård.
Kostnaderna för utbetalningar av ekonomiskt bistånd
ökade kraftigt från september och visar en negativ budgetavvikelse med -1,4 miljoner. Projektet 100 Jobb (50
årsplatser) har under året gett 115 personer en period av
anställning i stället för försörjningsstöd, annars skulle kostnaderna varit ännu högre. Vakanta tjänster inom verksamhetsområdet gör att den negativa budgetavvikelsen som
helhet är 1,1 miljoner för ekonomiskt bistånd.
Resurscentrum redovisar en positiv budgetavvikelse
med 3 miljoner. Det är ackumulerad ersättning från
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Migrationsverket som tidigare balansförts mellan år, men
i år bokförts som intäkt. Bemanningsenheten redovisar en
negativ budgetavvikelse med -1 miljon, framförallt beroende på höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar från och
med augusti.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Vi har arbetat med betydligt fler ensamkommande barn
och unga, och asylsökande, än tidigare. De har ofta mer
behov av stöd och insatser än de vi kan erbjuda och frågeställningar skiljer sig från vad vi har erfarenhet av. Det
krävs andra arbets- och förhållningssätt och samverkan
med fler aktörer, för att lösa den akuta och långsiktiga situationen för många nyanlända.
Arbetet med flyktingar och asylsökande har inneburit
mycket stor arbetsbelastning för alla våra verksamheter
utom Söderhamns dagliga verksamheter – SDV. Befintliga
medarbetare har arbetat hårt med utredningar av nyanlända barn och unga. Nya medarbetare har inte kunnat
rekryteras utifrån behovet, dels för att vi inte vet hur stor
ersättning som betalas ut i efterskott och dels för att det är
brist på behöriga att rekrytera.
Stor omorganisation
Nämnden har omorganiserats efter sammanslagning av
socialnämnden och nämnden för lärande och arbete från
2015. Från 2015-08-11 har Centrum för flexibelt lärande
(CFL) avknoppats och övergått till Hälsinglands utbildningsförbund. En förändrad organisation har arbetats
fram tillsammans med fackliga parter och medarbetare
och successivt genomförts under hösten. Vi har tillsatt
flera vakanta tjänster, sett över rutiner och gjort tydligare

och har troligen lett till att inte alla kostnader har återsökts.
Framtidssnack för alla ungdomar har genomförts under
året. Situationen för barn och ungdomar i olika boenden är
otillfredsställande, då de flesta avvaktar beslut om uppehållstillstånd.

Försörjningsenheten
Försörjningsenheten har under stora delar av 2015 haft låg
bemanning och inväntat anställning av ny verksamhetschef. Trots det har enheten hanterat arbetet rättssäkert
och med hög kvalitet. Enheten har jobbat för att inte få
långa väntetider för nybesök och beslut har fattats inom
föreskriven handläggningstid. Bistånd till nyanlända har
ökat mer än beräknat och är orsaken till försörjningsenhetens underskott.

Familjeenheten
Familjeenheten hade vid årets början stor brist på socialsekreterare och arbetsledare. Alltför många ärenden kunde
inte handläggas enligt lag. Året har därför präglats av fokus
på rekrytering, att förbättra arbetsmiljön och att komma
ikapp med handläggningen. Kompetenshöjande insatser
för medarbetarna har påbörjats, liksom att se över arbetssätt och rutiner för att bättre möta kommunmedborgarnas
behov.
I december 2015 var majoriteten av tjänsterna tillsatta
med behöriga medarbetare, men arbetsbelastningen fortsatt hög. Det finns en generell brist på socionomer i Sverige, som krockar med lagkravet på att myndighetsutövning
för barn och unga ska utföras av person med socionomexamen. Vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare
behöver fortsätta. Arbete med kvalitet och rättssäkerhet i bedömning av barn och ungas behov bör prioriteras, liksom att
göra sociala insatser lättillgängliga för familjer med behov.

Ensamkommande barn
Verksamheten har varit hårt belastad, framför allt under
hösten. Överinskrivningar på kommunens egna hem för
vård och boende (HVB) och placeringar utanför kommunen har ökat. Det nya HVB-hemmet Amigo på Stenbacksvägen har öppnats i december. Planering för fyra nya
boenden har påbörjats.
Myndighetsutövningen har varit tungt belastad med
svårighet att slutföra utredningar inom lagstadgad tid.
Det är så pass allvarligt att utredningar inte genomförts
överhuvudtaget.
Migrationsverkets återsökning av ersättning är komplex

Vuxenenheten
Vuxenenheten har varit tungt belastad i myndighetsutövning kring personer med missbruk/beroende och ärenden
om våld i nära relationer. Externa placeringar hos andra
kommuner var många under det första halvåret. Vuxenenheten har arbetat mycket aktivt för hållbara hemmaplanslösningar och lyckats minska externa placeringar i hem för
vård och boende (HVB). De externa placeringarna var vid
årets slut på en mycket låg nivå.
Sjövillan HVB riktar sig till vuxna kvinnor och män över
18 år med missbruksproblematik och har fått en bra struktur och ändamålsenligt behandlingsinnehåll. Vid Sjövillan

Arbetet med den stora tillströmningen av flyktingar och asylsökande i kommunen har präglat nästan alla förvaltningens verksamheter.
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ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

rollbeskrivningar. En löneöversyn har genomlyst komplexiteten i olika uppdrag för samma yrkesgrupp. Differentiering av ingångslöner är en följd av detta.
Personalomsättningen har minskat, men behovet av
framför allt socialsekreterare är fortsatt stort, på grund
av den låga tillgången inom yrkesgruppen. Ett arbete med
att identifiera arbetsuppgifter och förändra arbetsinnehåll
som inte behöver utföras av socialsekreterare har startat.
Lokalerna för socialtjänsten är inte anpassade för verksamheten. De är för små och inte tillfredsställande ur
säkerhetssynpunkt.
Goda samtal med politikerna i nämnden gällande mål och
gränssnitt mellan tjänstemän och politiker har genomförts,
liksom samtal kring kommunens fokusområden 2016 – 2019.

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

och Söderhamns beroendecentrum har vi satsat på medarbetarnas kompetens. Vi kan nu erbjuda alla behandlingsmetoder i de nya nationella riktlinjerna för beroendevård.
Vuxenkedjan är en bra bit på väg. Kostnadsutvecklingen
är bromsad, men det krävs mer fokus på förebyggande arbete och fler hemmaplanslösningar för kvinnor och unga
vuxna med missbruk/beroende. Det medför ökade kostnader, men förbättringar på sikt.
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Söderhamns dagliga verksamheter (SDV)
SDV erbjuder daglig sysselsättning till personer i yrkesverksam ålder som omfattas av LSS, (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Måluppfyllelsen har varit god, samtliga som ansökt
om daglig sysselsättning har fått det. Djupviks verksamhetsgrupp har samarbete med kultur- och samhällsserviceförvaltningen, som delfinansierar en tjänst för naturvård
i kommunens reservat.
Medarbetare som saknat utbildning inom området har
gått en ettårig gymnasieutbildning på Centrum för flexibelt lärande (CFL) i teori för social omsorg. Utbildningsmaterialet har kommit övriga medarbetare till del genom
seminarieserier två timmar per månad.
Resurscentrum
För personer under 25 år är målet för arbetsmarknadsinsatser till arbete eller utbildning att vara över riksgenomsnittet/över plats 145 på Arbetsförmedlingens rankinglista. Söderhamn har tidigare varit bland de lägst placerade i
landet/länet men är nu ofta bäst i länet och ligger stadigt
mellan plats 65 och 90. Måluppfyllelserna har inte uppnåtts
för målgruppen över 25 år (20% jämfört med målet 30%).
Flera nya arbetsmarknadspolitiska insatser infördes hösten 2015. Antalet anställningar riktade till personer med
försörjningsstöd har minskat till 50 årsplatser/115 personer.
Vi har vidareutvecklat och startat flera aktiviteter med
fokus på ungdomar och utrikesfödda. Det handlar om
praktik/introduktion med personal som frikopplats från
sitt ordinarie ar¬bete, samverkan med SISU - Idrottsutbildarna och ett antal fotbollsföreningar, Medborgarkontoret,
Redo, studiebesökssatsning för 200 ungdomar, med mera.
I ett samarbete med region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och folkhögskola vill vi snabbare få in nysvenskar i samhället och korta startsträckan till arbete inom sjukvården
som har stora rekryteringsbehov av bland annat läkare och
sjuksköterskor.
Vi har bildat ett arbetsmarknadsråd och genomfört en
stor ungdomskonferens. Region Gävleborg har bildat Finsam, ett förbund för att samverka finansiellt inom välfärd
och rehabilitering, där Söderhamn är en part.
Kommunens bilpool har en ny prioriteringsordning för drivmedel. Kommunen har nu flera elbilar ute i verksamheter.
Bemanningens måluppfyllelse var 98% lösta uppdrag.
Det har inte riktigt uppnåtts och framförallt inte inom
barnomsorgen (91%). Att dimensionera antal medarbetare
i förhållande till behoven är en stor utmaning. Rekrytering
sker kontinuerligt för att ersätta dem som slutar och kunna
svara upp mot beställarnas behov. Trots hög arbetslöshet
är det svårt att rekrytera medarbetare. Rollen att hantera
medarbetare i tillsvidareanställning har blivit tydligare,
med bättre interna rutiner. Rekrytering av semesterSÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015

vikarier påbörjades tidigt under året och har genomförts
inom ordinarie verksamhet.
Framåtblick

Inom den egna nämnden
Arbete pågår med att införa den nya styr- och ledningsmodellen. En viktig del har påbörjats: att se kundens behov av
stöd och service. Arbetet med att delegera beslut och mandat
och ge högre delaktighet har också inletts. Förvaltningen ska
genomlysa hela verksamheten för att optimera enheternas processer och utveckla och effektivisera samverkansprocesser.
Vi vill effektivisera våra mötestider. Förvaltningen behöver se
över lokalbehov och finna mer optimala lokaler för verksamheten, framför allt inom socialtjänsten. Vi ska också gå igenom
och säkerställa att rutiner för säkerhetsarbetet fungerar.
En mottagningsenhet för socialtjänsten har inrättats, för att
bättre och snabbare möta kundernas behov. Förvaltningen
fortsätter utveckla hemmaplanslösningar för fortsatta ekonomiska besparingar och en kvalitetshöjning av verksamheten.
Det finns ett stort antal utrikesfödda i Söderhamn, både
de som har fått en kommunplacering här och de som sökt
sig hit på andra sätt. Detta är en målgrupp som kräver gemensamma krafttag för att kunna få in dem i det svenska
samhället på ett bra sätt.
Det är en utmaning att fördelningstalet för mottagande av
asylsökande ensamkommande barn har utökats. Först ska vi
hitta bra HVB-hem för att få tak över huvudet, sedan behöver
dessa barn och unga få trygghet och välbefinnande. Antalet
HVB-boenden för ensamkommande barn kommer att fördubblas, till åtta boenden. Återsökningsprocesser för kostnader för asylsökande och ensamkommande barn och unga ska
ses över, för att optimera återsökning av olika ersättningar.
Inom arbetsmarknadspolitiken kommer sannolikt ett
antal förutsättningar att förändras, med aktuella propositioner. En genomgående trend är att stimulera ökat samarbete mellan olika myndigheter och aktörer med uppdrag
att arbeta för människor.
Behovet av skapade anställningar är fortsatt stort, samtidigt som konkurrensen om medarbetare ökar. Antalet beställda uppdrag verkar minska, och uppdrag har varit besvärliga att lösa på grund av svårigheter att rekrytera och
hög personalomsättning inom Bemanningen. Behovet av
att utbilda människor som står utanför ett efterfrågat lönearbete är stort, samtidigt som kravet för en anställning är
väldigt högt. En viss ökning av uppdrag från nämnden själv
inom HVB-hemmen har skett under hösten och kommer
troligen att öka under 2016.
Kommunövergripande
Behovet av att hitta medarbetare med rätt kompetens är
en stor utmaning för hela kommunen, inte minst inom socialtjänsten. Det är bra att det uppmärksammas framöver
genom fokusområdet attraktiv arbetsgivare.
Samarbetet mellan olika förvaltningar, myndigheter, företag och det civila samhället måste utvecklas för att förhindra människors utanförskap. Det ligger väl i linje med
kommunens nya inriktning mot systemsyn och samverkan
och statens intentioner.
Vårt arbete för ändamålsenliga lokaler fortsätter, så att
nämndens verksamhet kan bedrivas på bästa sätt för både
medborgare och medarbetare.

OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Ordförande: Katarina Hedberg (S)		
Förvaltningschef: Anna-Karin Eklund

Omvårdnadsnämndens verksamhet omfattar social omsorg och viss hälso- och sjukvård i kommunens vård- och
omsorgsboenden för äldre och särskilda boendeformer för
personer med funktionsnedsättning. Den omfattar även
hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvistelse, dagverksamhet
för personer med demenssjukdom, personlig assistans,
boendestöd, ledsagarservice och kontaktpersoner.
Ekonomisk översikt

Omvårdnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 1 miljon på totalen 2015.
Insatser i eget boende redovisar en negativ budgetavvikelse med 4,6 miljoner. Det är bland annat verksamheten
hemtjänst/hemsjukvård som har en kostnadsnivå på 3,8
miljoner över budget. Verksamheten har gjort fler hemtjänsttimmar än budgeterat och de verksamhetskostnaderna är högre än ersättningen. Insatsformen Trygg hemgång,
två nya enhetschefstjänster samt utökning av medarbetare
inom hemtjänst har finansierats med externa medel. För
verksamhet inom LSS (Lagen om Särskilt Stöd) redovisas
en negativ budgetavvikelse med 1,3 miljoner, som beror på
ökade kostnader för personlig assistans.
Inom särskilda boendeformer redovisas en positiv avvikelse med 0,4 miljoner. Boendeformer inom äldreomsorg
ligger 2,1 miljoner högre än budgeterat, medan boendeformer inom omsorg och socialpsykiatri redovisar en positiv
budgetavvikelse med 2,5 miljoner.
Verksamheten stöd och avlösning redovisar en positiv
budgetavvikelse med 1,4 miljoner. Inom korttidsvård har
verksamheten förändrats genom utflyttning av platser från
Västerbacken till Kastanjen och Åsgården. Det har gett
sänkta kostnader för korttidsvård men ökade kostnader för
vård- och omsorgsboenden under året. Det ger en inte helt
rättvisande bild av nettokostnader inom dessa verksamhetsområden 2015.
Inom administration med mera redovisas en positiv avvikelse med 1,8 miljoner, främst genom vakanta tjänster.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

I maj 2015 genomförde omvårdnadsnämnden en organisationsförändring som innebar att myndighetsutövning
separerades från utförande. Sjuksköterskeverksamheten
har samlats under en enhet. Hemtjänsten fem hemtjänstområden har blivit sju. Med stöd av statliga medel har
viss utökning av bemanning skett för omvårdnadspersonal,
sjuksköterskor och enhetschefer i hemtjänst och vård- och
omsorgsboenden. En enhetschefstjänst har omfördelats till
anhörigkonsulent (deltid) inom funktionshindersomsorgen.
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Resultat (mkr)

2015

2014

2013

2012

Intäkter
181,3
174,7
166,8
Kostnader
-659,0 -647,2 -612,4
				

161,4
-594,4

				

Nettokostnader -477,7 -472,5 -445,6
				
Budgetram
-476,7 -466,1 -440,8
				
Budgetavvikelse
-1,0
-6,4
-4,7

-433,0
-429,9
-3,2

				
Andel av nettokostnader

36%

35%

35%

Nettokostnad per
invånare (kronor) 18 546 18 578 17 499
				
Nettoinvestering
-0,3
0,0
0,0

35%
17 108
-0,5

Under 2015 har omvårdnadsnämnden prioriterat arbete
med planerade förbättringssatsningar och följande mål:
Vi har utrett omstrukturering av vård- och omsorgsboenden och platser för korttidsvård. En tillbyggnad med 27
platser vid vård- och omsorgsboendet Enriset färdigställdes i december 2015. I januari 2016 flyttade personer med
permanent boende vid Västerbacken till Enriset, när Västerbackens permanenta platser avvecklades. Arbetet med
omstrukturering av platser för korttidsvård har påbörjats.
I december avvecklades gruppbostaden Ekebo inom funktionshindersomsorgen. Vårdtyngdmätning har genomförts
bland ett urval brukare i vård- och omsorgsboenden av serviceboendeform.
Det ettåriga projektet Trygg hemgång efter sjukhus-/
korttidsvistelse har utvärderats och insatsen har permanentats. Verksamheten har inneburit en kraftig minskning
av köpta sjukhusdygn för människor som bedömts medicinskt färdigbehandlade.
Riktlinjer för biståndsbedömning har tagits fram. Arbetet med att förbereda och införa modellen Äldres behov i
centrum (ÄBIC) har påbörjats.
Framåtblick

Andelen äldre invånare i kommunen är högt och kommer
att öka. Det gäller framför allt våra allra äldsta, där behov
av service och omvårdnad är störst. Inom de närmaste tio
åren beräknas antalet invånare 65 – 74 år minska med cirka
450 personer, medan antalet invånare 75 år och äldre kan
öka med cirka 935 personer.

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

De som söker och beviljas vård- och omsorgsboende
har större behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård
än tidigare. Även i ordinärt boende ökar antalet brukare
med omfattande omvårdnadsbehov. Antal personer med
demenssjukdom i ordinärt boende ökar och ställer större
krav på kommunen att erbjuda dagverksamhet, avlösning,
och annat stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
Omvårdnadsnämnden bedriver egentligen mer verksamhet än vad nämndens ekonomiska ram medger.
Kostnadsreduceringar för att komma inom budgetram
skulle kräva stora volymminskningar för att behålla och
förbättra kvaliteten i nämndens verksamhet.
Nämnden arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten, framför allt för att öka värdet för kunderna och
anpassa verksamheten till förändrade behov och efterfrågan. Nämnden arbetar till exempel med förbättrad personkontinuitet och omvårdnadskontinuitet, rättssäker och
likvärdig behovs- och biståndsbedömning samt anpassning av vård- och omsorgsboenden för äldre och särskilda
boenden för personer med funktionsnedsättning.
Behovet av vård- och omsorgboende i gruppboendeform
ökar. Det ställer krav på fortsatt ombyggnad av serviceboende eller nybyggnation av vård- och omsorgsboenden.
Samtidigt ökar efterfrågan på lämpliga boendeformer för
äldre i det ordinära bostadsbeståndet.
Det pågår utveckling för att förbättra personalens arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och säkra fortsatt personalrekrytering. Ohälsotalet/sjukfrånvaron inom verksamheten
är hög. Vid arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal har det framkommit att våra medarbetare och chefer upplever stress, och att cheferna har för stora personalgrupper. Nämnden har därför omorganiserat hemtjänsten
och förstärkt med två enhetschefer samt utökat planerarresurser. Med hjälp av statligt bidrag har vi kunnat rekrytera mer omvårdnadspersonal, enhetschefer och sjuksköterskor i hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.
Från 2016 finns en ny tjänst som boendesamordnare
för att underlätta/avlasta handläggare och enhetschefer.
Myndighetsenheten förstärks med en ny tjänst som socialt
ansvarig samordnare. Dessa åtgärder förväntas bidra till
minskad stress, ökat stöd från chef till medarbetare samt
minskad sjukfrånvaro. Det krävs ytterligare åtgärder för att
reducera sjukfrånvaron, så att personalkostnader kan hållas inom tilldelade resurser.
Nämnden står inför stora rekryteringsbehov på grund
av hög medelålder bland våra medarbetare med förestående pensionsavgångar och för att minska köp från Bemanningsenheten. Rekryteringen försvåras av att andelen
sökande med nödvändig omvårdnadskompetens är lägre
än tidigare, och att kommunen har ett jämförelsevis lågt
löneläge för omvårdnadsarbete.
Viktiga inplanerade händelser
Övergången från analoga till digitala trygghetslarm kräver
utbyte av samtliga trygghetslarm i ordinärt boende. För-
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valtningen ingår i ett länsgemensamt projekt kring larmutbytet. Larm på vård- och omsorgsboenden behöver
successivt bytas ut eftersom de är av äldre modell och reservdelar kan saknas.
I ett länssamarbete planeras nytt verksamhetssystem
inom socialtjänsten, för Söderhamns del tidigast 2017.
2016 planerar vi att utveckla e-hemtjänst med tillsyn via
webbkamera nattetid. Tjänsten ska erbjudas brukare som
alternativ till tillsynsbesök på natten.
Översyn av arbetstidsmodellen FIA pågår, i samarbete
med kommunstyrelsen och fackliga organisationer.
Utvecklingsplaner
Nämnden arbetar för att införa den nationella ÄBIC-modellen (äldres behov i centrum). Modellen innebär att ett
internationellt klassificeringsverktyg (ICF) används för
att säkerställa likvärdiga behovsbedömningar. Två ÄBIChandledare har utbildats och utbildar i sin tur handläggarna och enhetscheferna. Verktyg till stöd för ICF kommer
att börja användas under 2016.
Kommunens styr- och ledningsmodell ska implementeras inom förvaltningen och verksamheter anpassas utifrån
modellen. Utredning pågår om eventuell ändrad organisation och nya arbetssätt inom hemtjänsten. Utredning pågår även för att införa en ny modell för resursfördelning/
ekonomistyrning.
Det förvaltningsövergripande samarbetet fortsätter
kring statliga medel för Prio-satsningen, för att förbättra
livssituationen för personer med psykisk ohälsa.
Kommunövergripande

Omvårdnadsnämnden har i samverkan med andra nämnder
arbetat med flera olika aktiviteter. Bland annat har tvårättsalternativ införts vid samtliga vård- och omsorgsboenden.
Nämnden ingår i det kommunövergripande projektet
Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. En inventering av tillgänglighet i flerbostadshus och en enkätundersökning om äldres boendepreferenser visar att det finns ett
mycket stort behov av bland annat trygghetsboende och
seniorboende (ordinära bostäder som inte bedrivs inom
nämndens område). Initiativ på kommunledningsnivå och
bred samverkan kring fokusområdet attraktiva bostäder är
en förutsättning för att åstadkomma nödvändig utveckling
och möta behov hos det ökande antalet äldre.
Nämnden ingår i arbetet för att utveckla en kommungemensam kundtjänst.
Socialstyrelsen har lagt förslag på föreskrifter om bemanning och vårdinnehåll och uppföljning/omprövning
av biståndsbeslut vid vård- och omsorgsboenden för äldre.
Om föreskrifterna fastställs krävs Söderhamn omfattande
bemanningsökning.

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Kommunen har börjat fasa in elbilar i hemtjänsten, en av de verksamheter som kör mycket bil. Hemtjänstgruppen
Humlan var först ut med elbil och gör ungefär 197 besök på en dag. Det blir några meter i bil, på cykel och till fots.
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SÖDERHAMN STADSHUS AB
Ordförande: Magnus Flyckt (S)
VD:Monica Granlund
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Bolagets verksamhet

Söderhamn Stadshus AB är helägt av Söderhamns kommun.
Bolaget äger i sin tur Söderhamn NÄRA AB. Söderhamn Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Söderhamn NÄRA AB.
Söderhamns Stadshus AB är passiv förmedlare eller verkställare av ägarens direktiv till verksamheten, som i första
hand sker genom kommunfullmäktiges ägardirektiv eller i övrigt via särskilda direktiv.

Då det inte längre finns någon verksamhet i bolaget förutom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Söderhamns kommuns kompetensområde, så består styrelsen
i bolaget enbart av kommunens ekonomichef och VD för
Söderhamn NÄRA AB. Styrelsen hanterar de uppgifter som
är kvar i bolaget, i huvudsak bestående av upprättande av
bokslut, räntebetalningar och övrig redovisning.

Nyckeltal (Stadshuskoncernen)

SÖDERHAMNS STADSHUS AB

(mkr)

Nettoomsättning
Res efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Låneskuld
Avkastning på totalt kap (%)
Antal anställda
Kommunens ägarandel (%)

2011

2012

2013

2014

2015

263,5
9,2
665,5
89,4
475,7
4,1
84
100

268,9
16,6
667,1
110,6
458,1
5,1
87
100

278
16,8
639,8
121,2
416,0
5,3
89
100

274,7
23,3
641,0
139,2
391,0
5,9
92
100

277,7
19,6
627,3
144,5
343,5

SÖDERHAMN ELNÄT AB
Ordförande: Magnus Flyckt
VD: Monica Granlund

Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Nyckeltal
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Nettoomsättning
32,6
Res efter
finansiella poster
4,2
Balansomslutning 71,0
Soliditet (%)
63
Avkastning på
totalt kap (%)
6
Avkastning på eget
kapital efter skatt (%) 8

33,9

35,4

35,8

36,3

6,7
73,4
65

7,8
71,7
69

8,3
69,3
75

8,1
71,7
76

10

11

12

11

11

12

12

12

Bolagets verksamhet

Söderhamn Elnät AB är ett dotterbolag till Söderhamn
NÄRA AB. Söderhamn Elnät AB ska driva elnätsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet inom, eller i geografisk närhet av, Söderhamns kommun.
Ekonomisk översikt

Årets rörelseresultat uppgick till 8,1 miljoner (8,2 miljoner
2014). Efter finansiella intäkter och kostnader blev resultatet 8,1 miljoner (8,3 miljoner 2014). Omsättningen uppgick till 36,3 miljoner (35,8 miljoner 2014).
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 10,9 (5,2) miljoner.
Under året har i anläggningar och inventarier investerats
2,1 miljoner (6,7 miljoner 2014). Årets investeringar har
främst fokuserat på reinvesteringar av anläggningar och
att byta transformatorer för att minska strömförluster.
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I Söderhamn Elnät har verksamheten fokuserat på reinvesteringar av anläggningar. Vi har bytt ut transformatorer för
att minska strömförluster. Under olika kontrollmätningar
hos kund har ett antal strömstölder uppdagats. De lämnas
efter kontrollmätning över till polis och åklagare.
Bolaget som tidigare har haft ett av Sveriges driftsäkraste
elnät har under året haft ett flertal driftstörningar inom
samma område i Sandarne. En kortslutning i Hällåsens
kundstation medförde att ett litet område av vårt elnät blev
strömlöst. Värmeböljan i slutet av sommaren gjorde att en
av våra nätstationer löste ut till följd av överhettning. Det
medförde att abonnenter i Stugsund blev utan elnät. Samtliga avbrott var snabbt åtgärdade.
Under året var Söderhamn Elnät med i ett konsortium för
att få möjlighet att förvärva elnätet i hela kommunen, när
Fortum lade ut sitt elnät till försäljning. Bolaget deltog länge
i den utdragna processen, men valde att hoppa av i slutet då
vi förstod att vi inte skulle klara av budgivningen. Nätet såldes till ett annat konsortium som bestod av Folksam, första
och tredje AP-fonderna som delade på 50 % samt resterande
50 % av kanadensiska infrastrukturfonden Borealis.
Framåtblick

Arbetet med att vädersäkra bolagets verksamheter får allt
större betydelse. Behovet av kommunikation som inte slås
ut av åska och avloppsystem som samtidigt klarar kraftiga
regn är en utmaning. Arbetet med att kunna hantera kraftiga störningar och en fungerande krisberedskapsorganisation prioriteras.
Bolaget kommer arbeta för att förbättra infrasystemen för
laddning av elbilar.

SÖDERHAMN NÄRA AB
Ordförande: Magnus Flyckt (S)
VD: Monica Granlund

				

					

Söderhamn NÄRA AB är ett helägt dotterbolag till Söderhamns Stadshus AB. Söderhamn Elnät AB är ett helägt
dotterbolag till Söderhamn NÄRA AB.
Söderhamn NÄRA AB är Söderhamns infrastrukturbolag.
Söderhamn NÄRAs verksamhet består i att producera el
och fjärrvärme, distribuera fjärrvärme, ta hand om avfall,
sköta vatten- och avloppsförsörjning, bygga och förvalta
bredband och kabel TV, sköta IT-drift, äga och förvalta
fastigheter och värdepapper.
Med god teknisk praxis ska bolaget främja en god försörjning av fjärrvärme, bredband och kabel-TV. Bolaget ska även fullgöra kommunens ansvar enligt renhållningslagen och lagen om allmänna vattentjänster, utom
myndighetsutövning.
Delägda bolag

Samkraft 10,4 %, Källmärkt 5,0 %, Norrsken 1,9 %, Complus 4,1 %.
Nyckeltal
(mkr)

2011

Nettoomsättning 232,6
Res efter
finansiella poster
13,6
Balansomslutning 591,2
Soliditet (%)
22
Avkastning på
totalt kap (%)
5
Avkastning på eget
kapital efter skatt (%) 8

2012

2013

2014

2015

236,8 244,4

237,9 246,1

17,1 13,7
597,1 576,5
25
28

15,1 16,9
576,7 564,1
31
33

5

5

5

5

8

7

7

7

Ekonomisk översikt

Årets rörelseresultat är 30,9 miljoner (27,4 miljoner 2014).
Nettoomsättningen är 246,1 (237,9) miljoner. Det varma
klimatet tillsammans med fortsatt låga el- och elcertifikatpriser har gjort att försäljningen för året varit betydligt
lägre än normalår och budget.
Merparten av bolagets utsläppsrätter såldes då priset
var gynnsamt och då det egna behovet kunde förutspås
bli mycket lågt. Engångsintäkterna vid försäljningen av
utsläppsrätter har bidragit till det positiva resultatet. Räntenivåerna har varit fortsatt gynnsamma. Det har medfört
att bolagets finansieringskostnader även under 2015 varit
på en stabil och betryggande nivå.
Nedskrivning i det delägda vindkraftbolaget Samkraft
har även skett i år. Vilket resulterade i en kostnad med ?
(1,1) miljoner. Resultat efter finansiella poster slutade på
16,9 (15,3) miljoner.
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Bolaget har under året investerat i anläggningar och inventarier för 29,8 miljoner (32,4 miljoner 2014). De största
investeringarna var 10 miljoner i bredbandsutbyggnad, investering i nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp
för 3,9 miljoner samt investering i en ny 2-facks sidlastare/
insamlingsbil för 2,1 miljoner.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

I den tjugonde upplagan av den rikstäckande Nils Holgerssonrapporten som jämför ett typhus/lägenhet i Sverige har
Söderhamn NÄRA placerat sig väldigt högt i stort sett i
alla delarna i rapporten. Rapporten jämför kostnaderna
för landets alla kommuner för värme, el, renhållning och
vatten och har stort nationellt intresse. Den visar att Söderhamn NÄRA har en mycket konkurrenskraftig prissättning som placerar Söderhamn på plats 36 bland landets 290 kommuner. Söderhamn tog förstaplatsen bland
hälsingekommunerna och andraplatsen i länet. Våra fjärrvärmepriser är mycket konkurrenskraftiga och ligger på
plats 18 i Sverige.
Ännu ett år med låga elpriser i kombination med milda
temperaturer påverkar både värme- och elproduktion. 2015
har haft en ovanligt kall sommar och ovanligt varm vinter.
2015 tog Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen beslut om att genomföra det stora energieffektiviseringsprojektet EPC på totalt 280 miljoner. För Söderhamn NÄRA innebär det kraftigt minskad
leverans av fjärrvärme, vatten och el och det kommer att
få stor påverkan på bolagets verksamhet. Genomförandet
ska ske successivt 2016 – 2019.
Bolagets tredje största kund, Region Gävleborg, har under året rivit stora delar av sitt fastighetsbestånd på sjukhusområdet vilket inneburit en minskning av värmeunderlaget.
Hög tillgänglighet på produktionsenheterna som baseras på förnyelsebar energi, biobränsle och returträ, har varit
gynnsamt både för bränslekostnaderna och vår miljöpåverkan. För att öka leveranssäkerheten i det centrala fjärrvärmenätet har en befintlig elpanna åter ställts i beredskap och
styrsystemen moderniseras i övriga reservpannor i samband
med utfasning av gasol som bränsle.
VA-projektet Norrfjärd innebär att drygt 220 fastigheter
ansluts till det kommunala vatten- och avloppledningsnätet.
Norrfjärden är klassat med hög skyddsnivå av vattenmyndigheten, med avseende på ekologisk status. Det är ett viktigt
miljöprojekt för kommunen där ett antal enskilda avloppsanläggningar kommer att tas ur drift. För bolagets del har det
varit mycket förarbete med ledningsförrättning, geoteknisk
markundersökning och andra undersökningar och tillståndsansökningar, samt möten och samråd med vägföreningar,
vattenförening och andra berörda. Tät information med

SÖDERHAMN NÄRA AB

SÖDERHAMN NÄRA AB

Bolagets verksamhet

SÖDERHAMN NÄRA AB

fastighetsägare, röjning och annat förarbete pågår 2016.
Kommunstyrelsen har godkänt finansieringsplanen.
Det är glädjande att det är fortsatt nedgång av BAMhalten i det dricksvatten som levereras till konsumenterna
från Ålsjöns vattentäkt. Värdet ligger nu långt under gränsvärdet. BAM är rester av bekämpningsmedel som inte ska
förekomma i vatten avsett för produktion av dricksvatten.
Bekämpningsmedel förekommer dock i drygt 80 vattentäkter i Sverige och härstammar ofta från äldre preparat.
I väntan på förutsättningar för stöd från Jordbruksverket och Tillväxtverket så att bolaget kan starta planerade
landsbygdsprojekt har bolaget fortsatt med fiberutbyggnad där det inte utbetalas bidrag. Utbyggnaden intensifieras för varje år för att kunna klara ambitionen 90 % av hushållen till 2020. Större projekt under året har genomförts
i bostadsområdena Hägnan, Fålnäs, Stormyran, Åsberget
och Sandarne, med totalt 600 möjliga kunder. Anslutningsgraden är 75 %, vilket är mycket bra.
Matavfallsprojektet är avslutat och införandet har gått
bra. Nu återstår utmaningen att få kunderna att sortera
ännu mer. Traditionella insamlingskärl ersätts med underjordsbehållare i fritidsområden. Söderhamn NÄRA
tar emot deponirester från andra hälsingekommuner. En
gemensam avfallsplan för Hälsingland har beslutats i kommunfullmäktige.
De regionala och lokala målen för att ställa om till en fos-

silfri fordonsflotta jobbar bolaget vidare mot. Om vi inte
får igång en egen trygg produktion så fortsätter det i alla
fall att stimulera marknaden för omställning till gröna alternativ. Projektet som ska resultera i utvinning av biogas
ur matavfall går inte framåt och bolaget får i dagsläget inga
stora produktionsvolymer av biogas. Projektet är fortfarande inne i sin första etapp, att utvinna biogas från matavfall. Bolaget har haft extern hjälp för att maximera
anläggningen, kontrollera process och optimera biogasproduktionen. Den högsta produktionen av rågas
nåddes under sommaren, men är långt ifrån uppsatt
produktionsmål.
I bolagets delägda vindkraftsbolag Samkraft AB har
styrelsen fått i uppdrag att avyttra anläggningarna och
avveckla bolaget i sin nuvarande form. De vindkraftverk
Samkraft äger producerar riktigt bra men ägarna är inte
överens om hur bolaget ska utvecklas och drivas. Söderhamn NÄRA går mot ett avslut av vindkraftsbolaget.
Framåtblick

Genomförandet av kommunens och Faxeholmens energieffektiviseringsprojekt EPC 2016 – 2019 beräknas minska
våra leveranser av fjärrvärme med cirka 10 % på årsbasis.
Större delen av denna minskade leverans kommer att innebära motsvarande minskning av vår elproduktion då den
fullt ut baseras på värmeunderlaget.

Uppföljning ägardirektiv
2011

2012

2013

2014

2015

Avkastningskrav

Res efter finansiella
poster (mkr)
13,6
17,1
13,7 15,1
16,9		 Positivt resultat som 			
							 medger koncernbidrag till
							
moderbolaget
Soliditet (%)
22
25
28
31
30		 Långsiktigt uppå till 			
							 minst 17 %
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Uppfyllt

Ja

Ja

SÖDERHAMN NÄRA AB

SÖDERHAMN NÄRA AB

Fortsatt nedgång av BAMhalten i det dricksvatten som levereras från Ålsjöns vattentäkt. Värdet ligger nu långt under
gränsvärdet. BAM är rester av bekämpningsmedel som inte ska förekomma i vatten avsett för produktion av dricksvatten.
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FAXEHOLMEN AB
Ordförande: Urban Wigren (S)
VD: Petri Berg

Nyckeltal

FAXHOLMEN

(mkr)

Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet, %
Anställda, st
Antal tomma
lägenheter, st
Vakansgrad, %

2011

2012

2013

2014

2015

193
585

196
604

199
649

203
680

200
650

13,7
12,5
37

2,3
12,5
39

7,8
15,1
39

20,4
16,8
38

59,8
25,3
37

299
9

307
10

255
8

190
6

101
3,5

Bolagets verksamhet

Faxeholmen AB är ett bostadsbolag inom allmännyttan.
Bolaget äger, förvaltar och bedriver uthyrning av bostäder
och lokaler. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Söderhamns kommun med säte i Söderhamn.
Ekonomisk översikt

Verksamhetsåret 2015 slutade med ett redovisat resultat på
50 miljoner (16,1 miljoner 2014). Verksamhetsresultatet var
8,3 miljoner, då en fastighetsförsäljning förstärkte resultatet.
Bolaget sålde i maj 201 lägenheter, fastigheterna Siskan, Broberg och Fålnäs, till Gimmel AB. Försäljningen ger en lägre
omsättning årligen med cirka 15 miljoner. Försäljningen gav
en vinst som påverkat årets resultat med 51,4 miljoner.
Soliditeten har ökat från föregående år och uppgår till
25,3% (16,8%).
Upptagna lån uppgår vid årets slut till 432,2 miljoner
(502,2), 70 miljoner har amorterats under året.
För 2015 genomfördes en hyreshöjning med 1,15 %. 2016
kommer ingen hyreshöjning att ske för bostäder. De totala
intäkterna under året uppgår till 203 miljoner (214 miljoner).
Taxebundna kostnader som uppvärmning, el, vatten och
renhållning har under året belastat resultatet med 53 miljoner (56 miljoner). Underhåll och reparation, exkluderat
egen personal, uppgår till 55 miljoner (48 miljoner).
När vi summerar året kan det konstateras att de senaste
årens goda ekonomiska utveckling håller i sig och även bolagets höjda nivåer av underhållsinsatser.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

2014 förvärvades ett dotterbolag, Tallriset i Söderhamn
AB, med en fastighet med fem mindre lägenheter där det
bedrivs ett gruppboende. Bolaget har fusionerats med Faxeholmen under 2015.
En tillbyggnad av Enrisets servicehus med 27 nya lägenheter i särskild boendeform för äldre har utförts och invigts
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under året. 22 tillgänglighetsanpassade lägenheter i seniorboendet Smeden i Ljusne var inflyttningsklara under
hösten och alla är uthyrda.
Planerna på ett helt nytt bostadsområde på Faxevallen
tog ett stort kliv framåt i slutet av året, då kultur- och samhällsservicenämnden godkände ett markanvisningsavtal
mellan Faxeholmen och kommunen, som äger marken.
Det innebär att Faxeholmen har förtur att bygga på marken.
Rivningen av Furuvägen i Ljusne och Idrottsvägen i
Marma har färdigställts. Rivningen av Fyrkanten i Ljusne
och Strandgatan i Stugsund har påbörjats och färdigställs
under första halvåret 2016.
Bolaget sålde i maj 201 lägenheter, enligt ovan. Försäljningen ger en lägre omsättning årligen men försäljningen
gav en vinst som påverkat årets resultat med 51,4 miljoner.
Det kapitaltillskottet stärker bolaget och möjliggör fortsatta renoveringsinsatser och nyproduktion.
Under året har det färdigställts ett antal större och mindre projekt. Som ett urval kan nämnas att under 2015 har
tre tvättstugor i Söderala och Ljusne renoverats, panelbyte
och utvändig målning har skett på ett bostadsområde i
Ljusne och ett i Söderala, takbyten har utförts på Lönnen i
Söderhamn samt på Ornäsvägen i Bergvik, Klockarvägen i
Söderala och Kapellvägen i Vågbro. 27 trapphus runt om i
kommunen har målats och försetts med ny belysning. Det
har byggts en ny carport på Norrberget och nya motorvärmare och belysning har installerats på Klockarvägen.
Framåtblick

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en betydande
faktor för den långsiktiga utvecklingen för Faxeholmen
AB. Under 2015 ökade befolkningen med drygt 300 personer. Efterfrågan på hyreslägenheter i främst centrala Söderhamn är hög, ett tydligt och påtagligt trendbrott.
Befolkningsutveckling, bostadskö för olika typer av lägenheter och förändring i målgrupperna är viktiga faktorer. Dialog förs med representanter från kommunen
och med olika aktörer och intresseföreningar för att följa
marknadsutvecklingen i Söderhamn. Betalningsviljan och
förmågan att betala för en nyproducerad hyresrätt är av
största vikt att analysera vidare.
Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre över 65 år blir allt fler i kommunen. I dag utgör gruppen
25 % av kommunens befolkning, om några år cirka 30 % av
befolkningen. Redan i dag utgör den kundgruppen cirka
40 % av bolagets hyresgäster – en viktig kundgrupp. En
betydande utmaning är att tillgänglighetsanpassa bostäder
till denna stora och växande kundgrupp.
Flyktingströmmarna har påverkat befolkningsutveckling, boendefrågor och bostadsituationen i hela landet.

Uppföljning ägardirektiv

FAXHOLMEN

Inför 2012 reviderades ägardirektiven för de helägda
kommunala bolagen. Avkastningskraven fastställs för

fyra år i taget i kommunens fyraårsbudget och ska följas
upp i bokslutet. Faxeholmen AB har fått direktiv kring den
ekonomiska utvecklingen i bolaget och för fastighetsförvaltningen.
Ekonomiska direktiv
Genom god ekonomisk hushållning ska bolaget långsiktigt
hålla vedertagen underhållsstandard på sina tillgångar samt
kunna finansiera investeringar inom sitt verksamhetsområde. Vakansgraden ska successivt närma sig medelvärdet
för jämförbara bostadsbolag.
Avkastningskrav
Bolaget ska inom varje 4-årig budgetperiod uppnå avkastning på eget kapital på i genomsnitt 2,5 %. Avkastning på
eget kapital definieras som resultat efter finansiella poster
inklusive inkomstskatt delat med summan av eget kapital.
Bortsett från avkastningskravet sätts inte specifika måltal
utan istället följs att utvecklingen sker åt rätt håll.
Avkastningskrav och nyckeltal framgår av följande tabell:

2011
2012
2013
2014
2015
2014 jfr
						
kommuner

Uppfyllt/
kommentar

Avkastn eget kapital (%)

18,7

3,0

5,7

17,9

Ja

Vakans bostäder (%)
Hyresbortfall bostäder (kr/kvm)
Driftkostn totalt (kr/kvm)

9,2
83
475

9,5
84
498

8,0
85
491

6,1
3,5		
68		
19
493		
457

Förbättring 2014
Förbättring 2014
Minskning jmf m 2012

Reparationer (kr/kvm)
Underhåll (kr/kvm)

60
106

69
142

64
145

77		
169		

Minskning jmf m 2012
Förbättring 2013

36,4

8,2

63
125

Ett nytt bostadsområde med arbetsnamnet kvarteret Dallas på cirka 40 lägenheter planeras på Faxevallen –
historisk bandymark. Målet är ett boende för alla.
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FAXEHOLMEN

Behovet av bostäder för nyanlända och asylsökande är
stort. Trenden i Söderhamn är att människor vill bo i den
centrala tätorten. Det medför fortsatt stor efterfrågan på
bostäder i centralorten. Det är osäkert hur det påverkar
mer perifera bostadsområden på medellång sikt.
Ett nytt bostadsområde med arbetsnamnet kvarteret
Dallas på cirka 40 lägenheter planeras på Faxevallen, historisk bandymark. Målet är ett boende för alla. Vidare är
vår ambition att närmaste åren nyproducera attraktiva
och anpassade hyreslägenheter för seniorboende och
trygghetsboende för den äldre målgruppen och små lägenheter för mindre hushåll – ung som gammal.
Medelvärdeåret på bolagets fastighetsbestånd är 1971,
med förestående behov av omfattande badrumsrenoveringar
och nya vatten- och avloppsledningar. Hittills har åtgärder
genomförts vid akuta behov, de måste numera planläggas
och systematiskt utföras i större renoveringsprogram.

KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA HÄLSINGLAND			
						
Förbundets verksamhet

Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) sköter
samhällsskydd, säkerhet, beredskap samt tillstånd- och tillsynshantering av alkohol, tobak och receptfria läkemedel åt
medlemskommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.
KFSH leds av en direktion som består av sex ledamöter. Totalt
medlemsbidrag 2015 var 59,3 miljoner och fördelas enligt följande; Söderhamn 41,5 %, Bollnäs 41,5 % och Ovanåker 17 %.

KOMMUNALFÖRBUND

Ekonomisk översikt
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Kommunalförbundet redovisar ett positivt resultat på 0,7
miljoner. Utfallet beror till stor del på personalvakanser
samt lägre kostnader för el- och bränsle. Resultatet innebär
att det negativa resultatet för 2014 har åtgärdats.
Under året har förbundet investerat 5,5 miljoner i höjdfordon, utalmeringsutrustning samt installationer kopplade
till arbetsmiljöåtgärder.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Totalt var räddningstjänsten involverad vid 1002 insatser
2015. Det innebär en ökning av antalet larm för andra året i
rad för KFSH. Dock var antalet mantimmar vid larm lägre än
2014. Noterbart är att det skett en markant ökning av insatser
inom kategorierna trafikolyckor, IVPA (i väntan på ambulans), samt drunkningstillbud. I % är ökningarna 28 %, 56 %
respektive 65 %. Det positiva är att antalet insatser till brand i
byggnad minskat och att ingen omkommit i bygdebrand 2015
i vårt geografiska område.
Under året har förbundet investerat i utrustning samt skapat rutiner för hantering av kontaminerad personlig utrustning samt larmkläder.
En informationssäkerhetssamordnare har anställts under året. Arbetet har i och med detta fokuseras att få till
stånd kontaktvägar och arbetsgrupper i kommunerna.
Dessutom har ett mål tagits fram för att arbeta fram en
informationssäkerhetspolicy för antagande samt att strukturera upp informationssäkerhetsfrågorna.
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Nyckeltal
(mkr) 			2012

2013

2014

2015

Nettoomsättning			64,8
Balansomslutning			23,0
Resultat efter finansiella
poster			0,1
Soliditet			2%
Antal insatser			898
Anställda			172

64,4
24,1

65,2
25,2

66,1

-0,2
2%
848
171

-0,7
0,7
-2%
992 1002
178 422

Arbetet har under året inriktats på att jobba fram risk och
sårbarhetsanalyser i medlemskommunerna. Krisledningsplaner och kriskommunikationsplaner har under året arbetats fram och antagits i medlemskommunerna.
MSB har beviljat ett statsbidrag för ett samverkansprojekt
i Hälsingland. Syftet har varit att få till stånd ett samverkansnät mellan samtliga räddningstjänster i landskapet med målet om bättre samverkan och ledning vid större insatser.
Framåtblick

Det utökade samarbetet i Hälsingland mellan framför allt
räddningstjänsterna lovar gott inför framtiden. Det kommer sannolikt att innebära en ökad slagkraft vid större insatser, ökad flexibilitet samt möjliggöra kostnadseffektiviseringar.
Diskussioner pågår om KFSH skall ta ett arbetsgivaransvar för förvaltarskap och gode män. Frågan har diskuterats i direktionen som ställer sig positiva till förslaget.
Ett antaget handlingsprogram omfattande både förebyggande verksamhet samt räddningstjänst antas under kv 1
2016. I detta program skall även Risk och sårbarhetsanalyser finnas med. Fokus i programmet skall vara förebyggande verksamhet. Samtliga mål som sätts upp i handlingsprogrammet skall ha bäring på klimatförändring och anpassas.

KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG

Inköp Gävleborg upphandlar varor och tjänster för offentliga aktörer i vår region. Kommunalförbundet har hand
om medlemskommunernas upphandlingsverksamhet.
Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.
Medlemskommunerna i kommunalförbundet är Bollnäs,
Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo,
Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Ekonomiskt har
medlemskommunerna beslutat om en procentuell fördelning i förhållande till befolkningsunderlag den 1 november
året före budget.

KOMMUNALFÖRBUND

Ekonomisk översikt

Kommunalförbundet redovisar ett negativt resultat med
-5,5 miljoner. Resultatet beror till stor del (2,5 miljoner)
på att kostnader för pensionslösning genom försäkring via
KPA för perioden 2010-10-01 – 2014-12-31 som tidigare
inte kostnadsförts på grund av uteblivna fakturor av KPA.
Utredning pågår för att förstå vad som orsakat detta och
hur det ska hanteras. Förutom detta har förbundet under
året haft en mycket stark produktionsutveckling vilket har
krävt mer upphandlingsresurser, ökade krav från beställare
både vad avser tidig involvering och kravhöjd.
Förbundet har under året haft högre personalkostnader
beroende på skifte av upphandlingschef vilket har krävt extra resurser samt flera långtidsfrånvarande (sjukskrivningar och vård av barn under lång tid) vilket har krävt vikarier
samt att del av lönen har funnits kvar. Ombyggnation av
nya arbetsplatser och konferensrum i Söderhamn har inneburit högre kostnader.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

2015 är ett historiskt år för oss vad gäller producerade
upphandlingar för våra ägare och kunder. Vi gör 41,5 %
fler upphandlingar 2015 relativt 2014, i och med detta är
vi troligen den aktör i kommunsektorn som gör flest upphandlingar. Det som också utmärker produktion av avtal
2015 är en minskning av samordnade avtal. Detta medför
såväl en ökad arbetsbelastning som en sämre möjlighet till
stordriftsfördelar av avtal där så är önskvärt och möjligt.
Under 2015 har regeringen påbörjat arbetet med att
upprätta en nationell upphandlingsstrategi. Detta är drivet
bland annat av att nya EU direktiv för upphandling antogs
våren 2015 samt att ansvarig minister för området har varit mycket aktiv och utåtriktad i frågan. Vidare har arbetet
med att förändra upphandlingslagstiftningen pågått under
2015 och de nya och förändrade lagarna inom upphandlingsområdet kommer att gälla från årsskiftet 2016 – 2017.
Lagförändringar kommer att möjliggöra för sociala företag
att via upphandling av reserverade kontrakt vinna offentliga affärer i högre grad än vad de gör idag. Detta är ett
tydligt fokusområde för våra kommuner som bättre skulle
kunna bryta utanförskap.
Under 2015 har arbete med att förbättra kommunernas
beredning och därigenom styrning av Inköp Gävleborg
tagit fart ordentligt. Diskussioner om målbilder och eko-
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Nyckeltal
2013

2014

2015

Nettoomsättning
22,9
21,9
Balansomslutning
49,4
46,6
Resultat efter finansiella
poster
0,3
-0,8
Soliditet
0,8% -0,9%
Antal upphandlade avtal		
308
Anställda
33
29

24,3
50,2

22,9
45,8

0,0
0,9%
324
32,5

-5,5

(mkr)

2012

324
29,5

nomisk integrering har gett till följd att Inköp Gävleborg
kommer att skicka över ekonomisk information till samtliga kommuner i samband med delårs- och årsbokslut.
Likaså har det tagits fram en årsplan för budgetplanering
som bygger på den process som beskrivs i en reviderad
upphandlingspolicy och som kommer att behandlas av
respektive ägarkommuns fullmäktige under våren 2016.
Under 2015 har arbetet med att ta fram en upphandlingspolicy pågått med syfte att strategiskt styra inriktning av kommunernas, bolagens och förbundens köp.
Arbetet är nu inne i sitt slutskede. Målet var att avsluta
arbetet med beslut i alla kommunfullmäktige under hösten men omfattande remissarbete har skjutit beslutet till
våren 2016. Policyn tillsammans med prioritering och
planeringsarbetet kommer att utgöra ett verktyg för att
kommunerna bättre kommer att kunna nå önskade effektmål genom sina offentliga köp.
Under 2015 har ett arbete med fokus på kommunernas
avrop drivits i projektform. Projektet har sin grund i inköpssamordnargruppen och med den e-handelsprocess
som är på gång i länet. Projektet har utmynnat i en kartlagd anskaffningsprocess, avropsprocess, upphandlingsprocess och fakturaprocess. Likaså vilka professioner
kommunen liksom Inköp Gävleborg behöver ha involverade i processerna, samt vilka olika ansvarsområden det
finns mellan kommun och Inköp Gävleborg.
För de avtal som finns i vår avtalsdatabas ser vi en samordningsgrad på avtalen på över 82 % för 2015, jämfört
med 84 % 2014. De olika särkraven i upphandlingarna
driver kostnader hos oss då vi allt mer måste göra olika
typer av indelningar i upphandlingar, samt ev. göra specifika upphandlingar åt någon kommun/kommunalt bolag.
Det kan finnas en uppenbar risk att resurserna i framtiden
gällande upphandling inte kommer att räcka till på grund
av detta.
När det gäller antalet beställningar i inköpssystemet
så har samtliga anslutna kommuner ökat sina volymer
med mellan 20% och 100%. Ett exempel från Söderhamns
Kommun vilka har ökat sin ordersumma från 6 536 969 kr
(2014) till 8 696 224 kr (2015). Vid årets slut fanns ca 225
beställningsbara avtal för Söderhamn i systemet vilket är
125 st fler än föregående år. Detta ger en avtalstäckningsgrad på 40 % för Söderhamn, dvs. 40 % av alla avtal går att
beställa via e-handelssystemet.

KOMMUNALFÖRBUND

Förbundets verksamhet

Framåtblick

Inköp Gävleborgs tre viktigaste utmaningar framöver är
att; klara av de produktionskrav som ställs av såväl kvantitativ som kvalitativ art; etablera ett stabilt ekonomiskt
läge i dessa utmaningar samt att utveckla högre tillit för
verksamheten såväl internt som externt. En huvudansvarig chef har utsetts för respektive fokusområde och handlingsprogram tagits fram med hela personalgruppen.
Det viktigaste styrdokumentet för detta arbete är den
återtagandeplan direktionen fattade beslut om under
2015.

KOMMUNALFÖRBUND

Projektet Innovationsupphandling X (IUX) har pågått
sedan 2011 och avslutas i januari 2016. IUX kommer att
fortsätta som nytt projekt inom Region Gävleborg i ett av
Tillväxtverksprojekt finansierat projekt med fokus på små
och medelstora företag, SME företag och innovativa upphandlingslösningar. Detta projekt kommer att finnas på
den plattform för Innovation och Utveckling som bildats
som ett av IUX projektmål.

Söderhamns kommun arbetar aktivt med att utveckla våra rutiner för upphandlingar och inköp tillsammans med Inköp
Gävleborg. Under 2015 har vi arbetat fram en upphandlingspolicy för att strategiskt styra inriktningen av kommunernas,
bolagens och förbundens köp.
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KOMMUNALFÖRBUNDET HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND			
Förbundets verksamhet

Hälsinglands utbildningsförbund är ett kommunalförbund
för Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner med
uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning
med bredd och kvalitet inom gymnasium och vuxenundervisning. Utbildningsförbundet startade den 1 januari
2015 och övertagandet av verksamheterna från medlemskommunerna skedde den 11 augusti.
Medlemskommunernas andel i förbundet har följande
fördelning utifrån medlemsbidrag (exklusive schablonersättning och interkommunal ersättning): Bollnäs kommun
43% 40,7 miljoner, Söderhamns kommun 50% 46,9 miljoner och Nordanstigs kommun 7% 6,7 miljoner.

KOMMUNALFÖRBUND

Ekonomisk översikt
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Förbundet redovisar ett positivt resultat på 7,1 miljoner.
Vad beror det på? Förbundet har köpt inventarier till bokfört värde från kommunerna motsvarande 4,5 miljoner
från Söderhamn och 2,5 miljoner från Bollnäs.
Måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Utbildningsförbundet startade den 1 januari och har under våren arbetat med att förbereda överföringen av verksamheter till förbundet. Fram till juli deltog en väl fungerande projektgrupp i arbetet. Parallellt med det har en
ny ordinarie organisation vuxit fram, med förbundskansli
i Bollnäs.
Under processen har en tät kontakt och informationsprocess med fackliga organisationer ägt rum. Det har
möjliggjort en bra start och god förankringsprocess inför
övertagandet. Förbundskansliet har bemannats med aktuella kompetenser. En avvägning har gjorts av vad som upphandlas av medlemskommunerna och vad som ska ske i egen
regi. IT-driften sköts av Söderhamn NÄRA, ekonomi- och
HR-frågor sköts till stora delar av Söderhamns kommun.
Det har varit lätt att rekrytera medarbetare till förbundet. I stort sett alla som fått erbjudande vid verksamhetsövergång har accepterat. Den enda större förändringen
inför övergången var en ny ledningsorganisation. Tanken
med den nya ledningsorganisationen har varit en medveten process för att få allt fler beslut nära verksamheten
och att rektorerna axlar uppgiften och ansvaret för berörd
skola. Under hösten har arbetet med att få den nya organisationen att fungera och hitta samarbets- och samordningsfunktioner varit i fokus.
Den ökande strömmen av nyanlända till kommunerna
har inneburit att fokus framförallt under senhösten flyttats från samverkansprojekt till att hitta lösningar för nyanlända i gymnasieskola och vuxenutbildning. Här har
förbundet varit aktivt i olika projekt för att finnas lösningar tillsammans med medlemskommunerna.
Det övergripande målet har varit att få igång den nya
organisationen, att få de tre kommunkulturerna att växa
in i en ny gemensam kultur, där det bästa tagits med från
någon kommun, eller ersatts av någonting helt nytt. Parallellt med det har vi arbetat för att få en budget i balans
och försäkra oss om att rätt resurser har överförts från
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Nyckeltal
(mkr) 			2012

2013

2014

2015

Nettoomsättning			64,8
Balansomslutning			23,0
Resultat efter finansiella
poster			0,1
Soliditet			2%
Antal insatser			898
Anställda			172

64,4
24,1

65,2
25,2

66,1

-0,2
2%
848
171

-0,7
0,7
-2%
992 1002
178 422

medlemskommunerna. Då förbundet startade verksamhet först i augusti finns inga mätresultat denna gång, eftersom de faktorer vi mäter är resultat efter avslutat skolår.
Målet om ekonomi i balans innebär för gymnasieverksamheterna en succesiv demografianpassning. För gymnasiesärskolan innebär det genomförande av Bollnäs
kommuns anpassningsplan för Höghammarskolan. Övergripande mål har varit att öka förutsättningar för effektivisering och ökad kvalitet.
En mycket stor tillströmning av flyktingar till vår region
har medfört ett högt söktryck på SFI (Svenska För Invandrare). Det har lett till längre väntetider för utbildningsstart
samt svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Utvecklingsarbete pågår i form av sambedömning av betyg. För att samordna SFI-verksamheten med övriga integrationsinsatser har
förbundet samarbete med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheter, flyktingmottagande och socialförvaltningar.
Regeringens besked om fler platser till yrkesvux var välkommet, för att bidra till att stärka långsiktig kompetensförsörjning. Utbildning som kombineras med traineejobb har
genomförts med bra resultat. Inom yrkesvux har samverkan med gymnasieskolornas yrkesprogram intensifierats,
för att möjliggöra yrkeskurser inom efterfrågade områden.
Framåtblick

Uppgifter framöver är att dimensionera rätt utbildning på
rätt nivå och att samordna och samarbeta för att få ut så
mycket som möjligt av förbundets resurser och erbjuda en
bra kvalitativ nivå på utbildningen.
Målen för förbundet 2016 tar avsteg i ambitionen att
höja utbildningsnivån i förhållande till övriga hälsingekommuner och till snittet i riket. En stor utmaning blir
att anpassa lokalerna i kommunerna och att få ändamålsenliga lokaler. Dessutom ligger ett tydligt effektiviseringskrav på lokaler för förbundet fram till 2019, då de flesta
lokaler är i stort behov av upprustning och anpassning till
verksamheters krav. Här kommer även alternativ som nybyggnation i kommunerna att vara aktuellt.
I dag har förbundet överlag rätt kompetens hos medarbetarna, men framöver kan det bli svårare att hitta rätt
kompetens. Ett medvetet och långsiktigt arbete med att säkerställa förbundets kompetensförsörjning måste tas fram.
En stor utmaning är att ge utbildning och kompetens
till nyanlända som kommer till regionen. Här gäller det

KOMMUNALFÖRBUND

						

för förbundets del att omvandla hållbar utveckling till ett
förhållningssätt som genomsyrar både utbildningarna och
organisationen i övrigt.
Yrkeshögskole- och högskoleutbildningen har ambition
att knyta fler utbildningar till förbundet utifrån arbetslivets
behov. Antalet uppdragsutbildningar riktade till medarbetare fortsätter att utvecklas positivt. Förbundet har utökat
samverkan med det lokala arbetslivet, för att ge fler individer
som står långt från arbetsmarknaden möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som leder till arbete.
Förbundets projektverksamhet fortsätter utvecklas positivt. Nästa steg är att utveckla stödfunktioner för hela förbundet och skapa förutsättningar för fler medarbetare att bli
delaktiga i det internationella arbetet.

KOMMUNALFÖRBUND

att utmana konventionella lösningar och pröva alternativ,
för att uppnå goda resultat för så många som möjligt. Att
matcha rätt utbildning med de arbetstillfällen som finns
behöver ske genom bra samarbete mellan näringsliv och
skola, för att kunna möta denna utmaning.
En viktig del blir också att etablera förbundet som en naturlig aktör i medlemskommunerna och gentemot andra
kommuner och organisationer. I medlemskommunerna
behöver vi tydliggöra gränsdragningen mellan kommuner
och förbund.
Ett samverkansavtal mellan de olika hälsingekommunerna för gymnasieelever bör kunna genomföras under
2016. Hållbar utveckling är kanske den fråga som i samhället och omvärlden har störst betydelse nu. Det innebär

Under året har bland annat Staffangymnasiets verksamhet förts över till Hälsinglands utbildningsförbund.
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YTTERLIGARE SAMVERKAN MED GRANNKOMMUNER
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-	Ljusnan vattenvårdsförbund samordnar kommunerna
Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal
-	
Movexum företagsinkubator samordnar kommunerna Söderhamn, Hudiksvall, Ovanåker, Gävle och
Sandviken
-	Gemensam familjerådgivning för Söderhamn, Bollnäs
och Ovanåker
-	Gemensam kvinnojour för Söderhamn, Bollnäs och
Ovanåker
-	Trainee Södra Norrland samordnar flera kommuner i
området
-	Ostkustbanan AB är ett gemensamt bolag som ägs av
kommuner och regioner
-	
Gemensam fleruppgiftsnämnd samordnar länets
kommuner och Region Gävleborg
KOMMUNALFÖRBUND

Tillsammans är vi starka! Söderhamns kommun samverkar på många olika sätt i nätverk, kommunalförbund och
andra organisatoriska nivåer med övriga hälsingekommuner, kommunerna i länet och Region Gävleborg.
Här är några exempel:
- 	College Gävleborg där övriga kommuner och Region
Gävleborg samlar collegeutbildningar under ett länsgemensamt paraply.
-	Aktuellt i Söderhamn är Teknikcollege och Vård- och
omsorgscollege.
-	Hälsingerådet där kommunerna samverkar prioriterar
framöver områdena integration och arbetsmarknad
-	Energi- och klimatrådgivning samordnar kommunerna
Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker
-	Södra Hälsinglands kulturskola samordnar kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015

LAYOUT

Bok & Tryck AB, Söderhamn 2016
FOTON OCH ILLUSTRATIONER

Framsida: Pernilla Söderquist.
Porträttbilder: AK Eklund Stilfoto, övriga porträtt Mariasofsweden. Illustrationer inriktningsmål: Anna Ödlund.
Arbetsmarknads- och socialnämnden: Scandinav Bildbyrå HK Andersson,
Valnämnden: Scandinav Bildbyrå Marie Linnér
Barn- och utbildningsnämnden: Scandinav Bildbyrå Apelöga,
Överförmyndarnämnden: Scandinav Bildbyrå
Bilduppslag: matupphandling Scandinav Bildbyrå Jesper Molin; gå och cykla till skolan
Scandinav Bildbyrå Jörgen Wiklund; Aquarena Mariasofsweden.
Övriga bilder är tagna av medarbetare i Söderhamns kommunkoncern.

FÖR MER INFORMATION:
Kommunstyrelsens ordförande, Sven-Erik Lindestam (S), 0270-753 16
Kommunchef, Margareta Högberg 0270-750 57
Ekonomichef, Carl-Göran Ericsson 0270-753 20
Söderhamns kommun | 826 80 Söderhamn | Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60 | E-post kommunstyrelsen@soderhamn.se
www.soderhamn.se

