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2016 fick vi se hur Söderhamns kommun svarar upp emot
de utmaningar som vi ställs inför. Vi gör skillnad, genom de
pengar som regeringen gav oss utifrån det ansvar vi tagit och
tar när det gäller mottagandet av människor som är på flykt
eller söker asyl. Lägg sedan till det offensiva och flexibla sätt
som våra medarbetare tar sig an uppgifter på. Det blev inte
den ”kris” som det varnades för. Förskola, skola och socialtjänst har gjort ett fantastiskt jobb så att det blivit bra.

I mål- och resursplanen för budgetperioden 2016–19, finns
de fem fokusområden som präglat verksamheterna i våra
nämnder under året :
•
Jämlikhet
•
Infrastruktur
•
Attraktiva boenden
•
Näringsliv
•
Attraktiv arbetsgivare

Tillsammans är ett nyckelord för Söderhamn. Det gäller det
sextiotal miniprojekt för integration som genomfördes under året. Föreningar, kommunala förvaltningar, vårt utbildningsförbund och företag har alla spelat en stor roll i allt som
gjordes. Med allt från kompetensväxlingsprojekt, svenskainlärning, idrott, svensk natur, sång, teater till inspelningen av
SM-låten och arbetet med 2017 års SM-vecka vinter så har
Söderhamn spänt musklerna och gjort skillnad.

Arbetet med att öka vår service och tillgänglighet går vidare.
2017 öppnar vi kommunens gemensamma kundtjänst.

Tillsammans är också ett nyckelord när vi som minsta kommun hittills valdes ut som värdstad för SM-veckan. I förberedelserna inför SM-veckan har föreningsliv, företag, Sveriges
Television, Riksidrottsförbundet, engagerade privatpersoner, offentliga organ och flera hälsingekommuner jobbat bra
tillsammans.
Början av budgetperioden

2016 är det första året i budgetperioden 2016 – 2019. Såhär
i början av budgetperioden ser vi att vår befolkning stadigt
ökar – främst tack vare alla nya människor som kommit till
Sverige. Detta ger oss också nya utmaningar med behov av
fler förskoleplatser, fler platser i grundskola och gymnasium
och fler bostäder.
Det är särskilt glädjande att vi under 2016 tog de första
spadtagen för Faxeholmes nyproduktion av 40 hyresgäster
i kvarteret Dallas. 2016 påbörjades också arbetet med att ta
fram en bostadsförsörjningsplan och en ny översiktsplan för
kommunen.
Den styr- och ledningsfilosofi vi jobbar med har fokus på
helheten. Med sikte på medborgares och företags behov kan
vi forma våra verksamheter och skapa bra flöden för dig. Genom ett klimat som uppmuntrar lärande och experimenterande kan vi testa nya vägar och utveckla våra processer. Så
kan vi skapa utveckling.
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Från kommunens sida vill jag tacka alla skickliga och
kreativa medarbetare och förtroendevalda för ert arbete
under året.
Tillsammans - kommunen, företag, föreningar och människor skapar vi ett ännu bättre Söderhamn!
Sven-Erik Lindestam (S),
kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

SÖDERHAMN ÄR PÅ GÅNG

ORGANISATIONSSCHEMA

ORGANISATIONSSCHEMA 2016
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 Per Granath
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
Förvaltningschef Anna-Karin Eklund
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

Tillsyn och utbildning av gode män, förvaltare och förmyndare
för 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)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens ekonomi
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Kommunen visar ett positivt resultat för 2016 med 67,3
miljoner (År 2015 var resultatet 23,3 miljoner). I den positiva avvikelsen återfinns statliga medel, poster av engångskaraktär och ökade driftkostnader till följd av större
efterfrågan på den kommunala verksamheten. Resultatet
avviker positivt med 54,9 miljoner utöver den ursprungliga
budgeten. Resultatet har bidragit till att stärka kommunens
finansiella position. Kommunen kan vid årets slut uppvisa
en positiv soliditet, med ansvarsförpliktelsen för pensioner
intjänade före 1998 inräknade.
De poster som har påverkat kommunens ekonomi i hög
grad under 2016 är följande:
• År 2015 tilldelades kommunen extra migrationsmedel för integration om 74,4 miljoner. Av dessa fördes
12/13-delar över till 2016:
- 36,9 miljoner har inte nyttjats under året
- 14,4 miljoner har delats ut till integrationsfrämjande miniprojekt
- 18,3 miljoner har tillförts kommunens nämnder
-
4,2 miljoner har tillförts Hälsinglands utbildningsförbund
• Ordinarie migrationsmedel för ensamkommande
barn har varit 20,3 miljoner högre än budgeterat.
Detta tack vare en förändrad ansökningsprocess inom
kommunen.
• Ett flertal projekt har blivit försenade, vilket har bidragit till att kostnader inte uppkommit under året som
det varit tänkt. För kommunstyrelsen har det handlat
om 5,5 miljoner. Dessa projekt kommer att fortlöpa in
i 2017.
• Hälsinglands utbildningsförbund hade inför året förberett för lägre elevtal och omstruktureringar genom
av kommunen tillskjutna medel. Istället har det under
året blivit en ökning av elevtalen och en återbetalning
motsvarande 7,3 miljoner kunnat göras.
• Det kommunala utjämningssystemet fördelar pengar
till Sveriges kommuner för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av olika förhållanden. Utjämningssystemet har haft ett gynnsamt utfall
men samtidigt som skatteintäkterna inte nått upp till
den budgeterade nivån. Den positiva avvikelsen från
utjämningssystemet och den negativa avvikelsen från
skatteutfallet visar en positiv nettoavvikelse med 11,4
miljoner.

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

•

•

•

•

•

Oväntat hög efterfrågan på kommunens omvårdnadsverksamheter har gjort att flera områden haft ett
högt kostnadstryck. Hemtjänsten har producerat fler
timmar och haft fler brukare vilket medfört ett underskott om 6,6 miljoner till följd av att mer ersättning
betalats ut. Hemtjänsten redovisar även ett underskott i den egna tjänsteproduktionen om 8 miljoner.
Vård- och omsorgsboenden har haft en högre vårdtyngd än förväntat, vilket medfört ett underskott om
4,5 miljoner.
Kostnaderna för att hantera missbruk och liknande
problematik har ökat. Insatser har under året exempelvis varit fler placeringar på Hem för vård och boende (HVB). Kostnadsökningarna uppgår till 6,3 miljoner.
Vinterväghållningen uppvisar en negativ budgetavvikelse om 4,1 miljoner. Budgetramen för detta är framräknad för att över- och underskott ska ta ut varandra
över tid under hela budgetsperioden 2016 – 2019.
Den enskilt största investeringen 2016 är Energieffektiviseringsprojekt (EPC). Projektet pågår under fyra år,
in i år 2019. Den totala investeringsbudgeten motsvarar 137 miljoner och under året har 40 miljoner investerats.
Vid ingången av 2016 fanns det 8 miljoner öronmärkt
i det egna kapitalet för framtida pensionsavsättningar.
Under 2016 har en extra pensionsavsättning med 8
miljoner inklusive skatt gjorts.

Kommunkoncernens ekonomi

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med
117,9 miljoner (90,9 miljoner 2015). Både de kommunala
bolagen, förbunden och kommunen gick med vinst under
året. Resultat efter finansiella kostnader uppgår till 121,3
miljoner (107,2 miljoner 2015).
Soliditeten för koncernen var i bokslutet 37,6 procent
(en förbättring med 2,7 procentenheter från 2015).
Koncernen har under året gjort investeringar på 231,2
miljoner (133 miljoner 2015). Koncernen har en långfristig
låneskuld på 1 001,8 miljoner (876,8 miljoner 2015), varav
875 miljoner hanteras av kommunens internbank.

SÖDERHAMNS KOMMUN - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag
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2013

2014

2015

Allmänt					
Befolkning			
25 223
25 442
25 456
25 785
Total utdebitering inklusive avgift till kyrkan		
32,9
33,2
33,2
33,2
- kommunal utdebitering			
21,4
21,7
21,7
21,7
						
Ekonomiskt resultat					
Årets resultat, mkr 			
12,9
6,0
-5,5
23,3
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter		
98,2%
100,8%
102,2%
99,4%
Årets resultat/skatteintäkter 			
1,0%
0,5%
-0,4
1,7%
Årets resultat per invånare, kr			
511
236
-216
904
					
Investeringar, skulder och soliditet					
Nettoinvesteringar, mkr			 30
32
46
61
Självfinansieringsgrad av investeringar			
279,5%
177,5%
106,5%
165,0%
					
Totala skulder, mkr			
1 111
1 164
1 150
1 191
- varav koncernens andel i internbanken, mkr		
744
826
801
696
Kommunens skulder, mkr exkl. koncerngem. lån		
368
338
348,8
495
Kommunens låneskuld, mkr			
114
23
22
147
Kommunens skulder per invånare, kr			
14 573
13 277
13 715
19 232
					
Soliditet i %			
53,0%
59,1%
58,9%
51,8%
Soliditet i % inklusive pensionsförpliktelser (ansvarsförb.)
-17,8%
-17,0%
-13,9
-6,8%
		
Personal										
Antal årsarbetare (inklusive vikarier) per 31/12		
2 283
2 303
2 369
2 372
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2016

25 992
33,2
21,7
67,9
100,6%
4,5%
2 612
74
126,2%
1 191
752
440
123
16 913
57,5%
2,7%		
2 602
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			 2012
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OMVÄRLDSANALYS

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sveriges ekonomi

Det är tydligt att Sverige fortsatt befinner sig i en högkonjunktur under år 2016. Fler människor är i sysselsättning
och det är svårare att hitta arbetskraft, medan antalet arbetade timmar blir fler. Produktionen har också stärkts
kontinuerligt de senaste åren. Efter 2016 väntas tillväxten
mattas av.
Tillväxten för bruttonationalprodukt (BNP) har stärkts
och ligger på 3,5%, justerad för helgdagar mm. Tillväxten i
industrivärlden är dock fortsatt svag och hämmar exportindustrin samtidigt som en försvagad krona ökar konkurrenskraften. Vad som istället drivit den svenska tillväxten
är den inhemska marknaden. De kommande åren är det
inte otroligt att kronan kommer att stärkas. Den inhemska efterfrågan har varit stabil med en ökningstakt på fasta
priser mellan 2,5 - 3%. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) menar på att det finns en koppling till ökad efterfrågan på investeringar i bostäder. Det späs på av den kommunala sektorns behov, då befolkningen ökar och kommuner
organiserar boenden.
De fasta bruttoinvesteringarna för offentlig sektor uppgick till 6,6% under 2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar att dessa kommer att lägga sig på en nivå över 2%
de kommande åren, dvs. en kraftig minskning i drivkraften
bakom de senaste årens BNP-tillväxt. Arbetslösheten i Sverige ligger 2016 och 2017 runt 7% med ett fortsatt stort gap
mellan inrikes- och utrikesfödda. År 2018 kan arbetslösheten sjunka ned mot 6%.
Riksbankens negativa reporänta från 2015 har 2016
sänkts till -0,5%. Detta har skapat en unik historisk situation. Räntesituationen och den expansiva penningpolitiken
har bidragit till att hålla uppe den annars låga inflationen.
Inflationen har under 2016 haft en snittnivå på 1,4% där
inflationsmålet ligger på 2%.
Den offentliga sektorn får ökade skatteintäkter de kommande åren, men samtidigt kommer befolkningens totala
behov av offentlig verksamhet att öka. Enligt SKL kommer
befolkningen att öka med 650 000 till år 2020. Ökat barnafödande, att vi lever längre och asylmottagande ligger
bakom befolkningsökningen. Det är tveksamt om de ökade
skatteintäkterna kommer kunna parera kostnadsökningarna de kommande åren, för den kommunala sektorn. Den
statliga sektorn visar dock upp ett sparande motsvarande
1% fram till 2020.
Befolkning

Under 2016 har Söderhamns befolkning ökat med 207 personer. Från 25 785 personer till 25 992 personer. Befolkningsökningen har nu hållit i sig sedan 2012 med undantag
för året 2014 då det var en mindre minskning. Söderhamn
har haft en nettoinflyttning motsvarande 285 personer
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under året. 271 av 290 kommuner ökade sin befolkning.
I riket ökade befolkningen till 9 995 153 invånare, en ökning med cirka 145 000 personer under året. Statistiska
Centralbyrån (SCB) skriver att senast vi hade en högre
procentuell befolkningsökning var år 1861. Mer än 80%
befolkningsökningen beror på invandring och resterande
ökning beror på att det föds fler än vad som dör.
Befolkningen får allt högre andel äldre personer. Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar att trycket
på kommunerna kommer att öka mer mot år 2020. Såväl
fler yngre som äldre gör att fler kommer att befinna sig i de
grupper som nyttjar kommunernas tjänster mer.
Under 2016 har kommunernas kostnadsökningar kopplade till demografin varit lägre än tillväxten i skatteunderlaget. Men de kommande åren, åtminstone till 2020, prognostiserar SKL att kostnaderna relaterade till demografi
kommer öka snabbare än skatteunderlaget. I Söderhamn
ökade antalet barn 0 – 6 år med 60, antalet ungdomar 7 –
15 år ökade med 23. På samma sätt har antalet äldre ökat,
personer i spannet 65 – 79 år har ökat med 65 personer,
80 – 89-åringar med 5 personer och personer över 90 har
blivit 22 fler.
Antal invånare
26000
25800
25600
Invånare

25400
25200
25000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arbetsmarknad

En märkbar konsekvenser av att Sverige gått in i en högkonjunktur är att det är svårt att rekrytera i flera branscher
och yrkeskategorier 2016. Arbetsförmedlingen konstaterar att bland de som står utanför arbetsmarknaden skapats
en indelning i grupper som behöver rustning och omfattande stöd. Detta har skapat problem i matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare.
Arbetslösheten sjunker i Sverige från 8% år 2015 ned till
7,6% år 2016 för personer 16–64 år. Ungdomar 18–24 år
följer arbetslöshetsutvecklingen i riket, från 2015 till 2016
minskar arbetslösheten från 13% till 11,7%. Gävleborgs län
utmärker sig genom högst arbetslöshet i landet: 11,3% för
personer 16–64 år och 20,7% för personer 18–24 år .

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

15

Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Söderhamn

13
11

Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Gävleborg

9
7

Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Riket
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Öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, ungdomar 18-24 år

30
Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Söderhamn

25

Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Gävleborg
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Arbetslöshet inkl arbetsm åtgärder Riket
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2016

Den senaste tidens demografiutveckling med många nyanlända och fler äldre ökar efterfrågan på medarbetare
inom offentlig sektor. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) räknar med kontinuerlig ökning från 849 000 kommunalt anställda 2015 till 932 000 år 2020. SKL pekar på
en problematik genom relativt hög arbetslöshet fast det
uppkommer arbetsbrist. Samtidigt dämpas tillväxten efter
2017 och behovet av tjänster inom offentlig sektor kommer att öka dramatiskt, till följd av befolkningsökning och
demografiförändring.

FOKUSOMRÅDEN OCH UPPFÖLJNING

Kommunfullmäktige sätter upp mål för den kommunala
verksamheten och har beslutat om fem fokusområden,
som är särskilt viktiga för Söderhamns utveckling under
målperioden 2016 – 2019:
JÄMLIKHET
ATTRAKTIVA BOENDEN
INFRASTRUKTUR
NÄRINGSLIV

FOKUSOMRÅDEN

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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Varje nämnd och styrelse i kommunkoncernen gör åtaganden mot de fokusområden som kopplar till syftet i
nämndens/styrelsens verksamheter. Åtagandena tar sikte
på vilka effekter verksamheterna ska skapa för våra medborgare, utifrån fokusområdena. Fokusområdena följs
upp två gånger per år, vid delårs- och helårsbokslut.

FOKUSOMRÅDE JÄMLIKHET

FOKUSOMRÅDEN

”för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass
inte ska vara hinder utan möjligheter”

Vi arbetar för att alla människor i Söderhamn ska ha förutsättningar att delta i samhället; att ha ett gott liv, vara inkluderade och vara i sysselsättning. För att komma åt faktorer
som gör att människor hamnar i utanförskap kommer vi
under målperioden att mäta effekter inom områden som
ekonomisk utsatthet, utbildning, sysselsättning, integration och hälsa.

Antalet hushåll som har erhållit ekonomiskt bistånd någon
gång under året har ökat från 666 år 2012 till 871 år 2016.
Beviljat belopp för ekonomiskt bistånd redovisas nedan.

Ekonomisk utsatthet

30

Den totala andelen invånare med ett långvarigt bistånd är i
stort sett oförändrad och ligger på en låg nivå jämfört med
riket. Däremot ökar andelen hushåll som vid något tillfälle
under året erhållit försörjningsstöd under perioden och
andelen barn (0 – 17 år) som lever i familj med ett långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat från 2012 till 2015.

(procent)
Riket

2,5
2,0
Söderhamn
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Även andelen unga vuxna (18 – 24 år) med försörjningsstöd har ökat med 33 % åren 2012 – 2015. Däremot är rikssnittet oförändrat under perioden.
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år, andel
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Andel barn i familj med långvarigt ek. bistånd
(bistånd 10-12 mån om året)
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Kostnader ekonomiskt bistånd
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Kostnaderna kommer med största sannolikhet också att
fortsätta öka. Detta beror till stor del på att etableringsersättningen som nyanlända får genom Arbetsförmedlingen
löper ut 2017. Det är troligt att fler nyanlända kommer att
ansöka om försörjningsstöd.
Under 2016 har miniprojekt ”Konsumentkunskap för
nyanlända” genomförts. Bedömningen från verksamheten är att insatsen ger goda effekter för medborgarna, som
exempelvis ökad kunskap om konsumtion, ekonomi, rättigheter och skyldigheter inom konsumenträtten. Det ger
även förutsättningar för förbättrad privatekonomi samt
stärkt självförtroende, där konsumenten fått hjälp i tvistefrågor. Informationsinsatser inom området kan motverka
framtida samhällskostnader.
Utbildning och sysselsättning

En tydlig riskfaktor för utanförskap är missad behörighet
till gymnasieskolan. Möjligheten till anställning är avsevärt högre för personer med gymnasiekompetens jämfört
med enbart grundskola.
Andelen söderhamnselever med behörighet till gymnasieskolan har varierat mellan åren. Resultatet för 2016 är
83% mot rikets 87% (ranking 208 av 290 kommuner).

FOKUSOMRÅDE JÄMLIKHET

Inom omvårdnadsförvaltningen har utrikesfödda erbjudits förberedande praktik och utbildning vilket ledde till
att en del fick sommarjobb i förvaltningens verksamheter.
Utrikesfödda vårdakademiker har ökat sin anställningsbarhet genom språkpraktik inom vård och omsorg. Sammantaget har insatser som dessa under året skapat goda
förutsättningar för ökad självförsörjning bland medborgarna.

Andel elever med behörighet till yrkesprogram
ÖJ Grundskola 2016 (rank 208)
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Under de två senaste åren har andelen unga som studerat
vidare eller etablerats på arbetsmarknaden kraftigt sjunkit
i Söderhamn, något som även påverkat ökningen av försörjningsstödet i målgruppen. I rikssnittet återfinns inte
motsvarande försämring.
En bidragande orsak till den aktuella situationen kan vara
att många nyanlända ungdomar inte kommer vidare efter
studier på introduktionsprogrammet. De har inte möjlighet till eftergymnasiala studier eller någon enkel väg in till
arbetsmarknaden.
Ungdomar etablerade på arbetsmarknad eller studier 2 år efter fullföljd gy, andel ÖJ Gymnasieskola
2016 (rank 260)
(procent)
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Andel förvärvsarbetande och utrikesfödda i vissa
stadsdelar 18-64 år (NYKO3) 2014 (SCB – lokal
statistik)
(procent)
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Kommunfullmäktige antog i september 2016 integrationsstrategin Öppna Söderhamn – en kommun för alla. Arbetet med en kommunövergripande handlingsplan har
påbörjats och 60 miniprojekt för integration har genomförts inom kommunala verksamheter, föreningar och andra organisationer. Insatserna har bidragit till att skapa en
vi-känsla, för många deltagare, anordnare och i olika kommunala verksamheter. En delredovisning av miniprojekten
har genomförts i form av en film som sammanfattar vad
som skett i olika projekt.
Sysselsättningsnivån (18 – 64 år) ligger totalt på cirka 73%
i Söderhamn. För inrikes födda är siffran 77 % mot cirka 44
% för gruppen utrikes födda. Möjligheter till arbete påverkas av utbildningsnivå, antal år i landet och språkkunskaper, med mera.
Som ett mått på ojämlikhet redovisas kommuntotalen
för andel förvärvsarbetande och utrikesfödda i några utsatta stadsdelar i kommunen. Bilden visar att Tallvägen
och Ljusne söder är särskilt utsatta områden. Förvärvsfrekvensen är mycket låg i dessa områden, både för utrikes
och inrikes födda. Här finns en betydande risk att utanförskapet cementeras om inte insatser genomförs i syfte att
motverka fortsatt segregation.
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Vi har påbörjat utvärdering av särskilda anställningar riktade till personer med försörjningsstöd i kommunens projekt
”50-jobben”. Insatsen har sammanlagt omfattat 96 personer med totalt 55 årsanställningar. Indirekt berörs hundratalet barn i de aktuella familjerna. Vi kan konstatera att
väldigt få deltagare behövt återkomma till försörjningsstöd
efter insatsen.
Det kommunala fastighetsbolaget Faxeholmen anställde
30 ungdomar under sommaren, i bostadsområdet Skytten. Upplevelsen bland de medarbetare som arbetade tillsammans med ungdomarna är att detta har bidragit till en
stärkt självkänsla och ett ökat engagemang för bostadsområdet.
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Hälsa

För kvinnor är medellivslängden 82,5 år i Söderhamn, vilket är 1 år lägre än i riket. För män är kommunens snitt 78,3
år, vilket är 1,5 år lägre än riket. När det gäller självskattad
hälsa har söderhamnarna närmat sig rikets snitt under de
senaste åren (68 % tycker sig ha bra självskattad hälsa i Söderhamn år 2016). Det är främst kvinnornas självskattade
hälsa som ökat.
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd,
andel (16-84 år)
(procent)
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Kommunens verksamheter beskriver en ökning både av
missbruk/beroende och av våld i nära relationer. Många
unga vuxna är i behov av stödinsatser och debuten inom
missbruk/beroende sker i allt yngre ålder. Socialtjänstens
placeringar har ökat under året.
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FOKUSOMRÅDE ATTRAKTIVA BOENDEN

FOKUSOMRÅDEN

”för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter,
trygghetsbostäder, borätter och småhus”

Kommunens olika verksamheter arbetar med analys, planering, anpassning och nybyggnation för att utveckla attraktiva boendemiljöer för medborgarna.
För första gången på 25 år startade det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen nyproduktion av lägenheter under året. 40 hyreslägenheter i kvarteret Dallas i centrala
Söderhamn blir inflyttningsklara under 2017. Ett stort
intresse bland medborgarna har visats för dessa boenden.
Detta kommer att bidra till en ökad attraktion att bo i Söderhamn.
I övrigt pågår aktivt planarbete för att skapa möjligheter
till fler attraktiva boenden och boendemiljöer, genom en
ny översiktsplan, centrumprogrammet, strategi och handlingsplan för attraktiva bostäder för äldre och bostadsförsörjningsprogram.
Inför arbetet med ny översiktsplan har kommunen genomfört 11 dialoger med sammantaget 300 deltagare. Genom dialogerna framkommer hur olika målgrupper upplever hur det är att bo och vistas i Söderhamn och vad som
behöver utvecklas. Resultatet av dialogerna utgör ett centralt underlag i det fortsatta planeringsarbetet.
I Statistiska centralbyråns (SCB) enkät Nöjd-RegionIndex får delområdet bostäder ett betyg i linje med rikssnittet och jämförbara kommuner. Däremot får delområdet trygghet ett klart lägre betyg i Söderhamn, jämfört med
riket och jämförbara kommuner. Söderhamn följde trenden med en ökad känsla av trygghet från mätningen 2009
fram till 2013, men tappar igen fram till mätningen 2015.
Även statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kring
anmälda våldsbrott indikerar att situationen kan förbättras
i kommunen. Nästa medborgarundersökning genomförs
hösten 2017 och det är först då vi kan se tendenser till effekter utifrån 2016 års arbete.
Nöjd-Region-Index Bostäder

- Möjligheterna att hitta bra boende?
- Utbudet av olika typer av boendeformer?
- Hur trivsam bebyggelsen är?

Nöjd- Region-Index - Trygghet (SCB)

-
hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus kvällar
och nätter?
-
hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån
och misshandel?
-
hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott
i hemmet?
(poäng)
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Kommunen har under år 2016 påbörjat ett energieffektiviseringsprojekt (EPC) med en investering på 280 miljoner
kronor under fyra år, den enskilt särklassigt största miljöoch energisatsning som beslutats i Söderhamn. Under året
har 15 fastigheter åtgärdats, för att minska energianvändning och koldioxidutsläpp. Den beräknade besparingen för
dessa fastigheter är cirka 3500 MWh/år (el och fjärrvärme)
och cirka 9300 m3 vatten/år. Nämnas kan också att vi med
dessa ombyggda fastigheter samt de vi bygger om under
2017 kommer att vara helt fria från oljeeldade anläggningar.
Vi märker genom kommunens kontakter att det finns ett
högt miljömedvetande bland medborgarna. Detta speglas
också i utvecklingen gällande koldioxidutsläppen. Dessvärre är de senaste tillgängliga siffrorna från år 2014, så
det tar några år innan vi kan se huruvida arbetet inom
fokusområde Attraktiva bostäder har bidragit till fortsatt
minskade utsläppsnivåer.

Alla kommuner, ovägt medel
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2013 och 2014 års utsläppsnivåer visar på en positiv riktning. Utsläppsnivåerna torde fortsätta att minska i och med
kommunens proaktiva miljöarbete, bland annat energieffektiviseringsprojektet.
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FOKUSOMRÅDE INFRASTRUKTUR

”för att kunna leva, bo, pendla samt arbeta i hela
kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana
med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle”
Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att utveckla infrastrukturen i och omkring Söderhamns kommun. Ett stort
fokus ligger på att få dubbelspår på Ostkustbanan och förbättrad motorväg på E4.
Bredbandsutbyggnaden fortsätter, för att skapa bättre
förutsättningar för medborgare och företagare att verka i
och utanför Söderhamn. Antal hushåll som idag har tillgång till fiberuppkoppling fortsätter att öka.
Tillgång till bredband (minst 100 Mbit/s, andel)
(procent)
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2015

FOKUSOMRÅDE NÄRINGSLIV

FOKUSOMRÅDEN

”för att befintliga företag ska växa, nya starta,
ge bättre service och förbättra företagsklimatet”

Kommunens verksamheter arbetar på många olika sätt,
med nätverkande, rådgivning och handläggning av ärenden, för att underlätta för företag att starta och driva verksamhet i Söderhamn.
Under 2016 har 9 nya företag etablerat sig i Söderhamn
och mötesplatserna för befintliga företag är under utveckling. Under året har 6 företag startats i företagskuvösen.
Genom samverkan och näringslivsengagemanget inför
SM-veckan har nya samarbetsformer med och mellan företag skapats.
Att erbjuda organisationer möjligheter till så kallad kompetensväxling, där företag kan ta del av tillfällig arbetskraft
för satsningar på kompetensutveckling, bedöms också ha
bidragit till bättre förutsättningar för företagande i Söderhamn.
Härigenom har vi lagt en grund för att utveckla näringslivet i Söderhamn och vi får positiva signaler från föreningen
Företagarna i Söderhamn.
Andel företagsamma människor i Söderhamn ligger sedan 2012 runt 9,4 % av befolkningen. Vad 2016 års arbete
för att skapa möjligheter till bättre företagande har gett för
effekt går ännu inte att utläsa.
Andel företagssamma i Söderhamn
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Vid Tillväxtverkets granskning 2016 rankas Söderhamn på
plats 191 av 290 kommuner, med en måttlig sårbarhet för
en positiv näringslivsutveckling i framtiden. Det är främst
inom området nyföretagsamhet (rank 267) och andel invånare i arbete (260) som kommunen kan förbättra ur ett
sårbarhetsperspektiv.
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Tillväxtverkets sårbarhetsindex 2016
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FOKUSOMRÅDE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

FOKUSOMRÅDEN

”för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på
friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare”

17

Vi vill att Söderhamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att sticka ut bland alla andra
kommuner, när vi vill rekrytera utbildade och kvalificerade
medarbetare. Det handlar också om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling bland våra medarbetare,
I medarbetarenkäten 2015 fick Söderhamn ett engagemangsindex (mått på medarbetarnas nöjdhet inom områdena motivation, ledarskap och styrning) på 78 av 100,
vilket är jämförbart med rikssnittet. Vid 2016 års Öppna
Jämförelser kring jämställdhet rankas kommunen som 232
av 290 avseende storleken på lönegap. Det skiljer 1 639 kr
mellan mäns och kvinnors medianlöner. Däremot redovisar Söderhamns kommun 84 % medarbetare med heltidsanställning jämfört med rikets 75%.
Under våren 2016 har ett ledarutvecklingsprogram för
samtliga ledare i kommunkoncernen startat. Effekterna går
ännu inte att märka fullt ut, men signaler från både medarbetare och ledare är att ledarutvecklingsprogrammet
har bidragit till en mycket god förståelse för kommunens
styr- och ledningsfilosofi och en god plattform för ett givande ledar- och medarbetarskap. Detta torde bidra till att
kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. Bland annat
märks ett ökat medborgarfokus bland medarbetarna i organisationen.
Hemtjänsten Linden i Bergvik har under hösten 2016
testat ett nytt kundfokuserat arbetssätt, för ökat kundvärde
och mer egenmakt för medarbetare inom omvårdnad. Ett
arbetslag av tre har genomfört förändringen, och arbetslag
två och tre gör förändringsresan under våren 2017. Först
då kan vi se full effekt av satsningen. Redan nu vittnar
kunderna i hemtjänsten om en ökad nöjdhet utifrån bland
annat personalkontinuitet, och även medarbetarna trivs
bättre med det nya arbetssättet. Liknande utvecklingsarbeten kommer att fortsätta i olika kommunala verksamheter
under 2017.
Hösten 2017 genomförs nästa medarbetarundersökning
och det är först då vi kan göra en kvalitativ bedömning huruvida ovanstående insatser har bidragit till en ökad attraktionskraft.
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L E VA & J O B B A I S Ö D E R H A M N S KO M M U N

Vilket yrke
PAS SAR D I G?

Bli en
AV O SS

Vi är Söderhamn
VÄLKOMMEN ATT BLI EN AV OSS

FOKUSOMRÅDEN - ÖVRIGA INDIKATORER

Utöver de indikatorer som har presenterats i anslutning till
uppföljning av kommunens fokusområden, kommer vi att
följa nedanstående indikatorer för att se om Söderhamn
går i önskvärd riktning.

FOLKHÄLSA
Medellivslängd
(år)

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till
andra, andel
(procent)

85,0

30

Riket kvinnor

82,5
Söderhamn kvinnor

80,0

Söderhamn kvinnor
Riket män

Riket män

25

77,5

Söderhamn män

Riket kvinnor
Söderhamn män

75,0
2011

FOKUSOMRÅDEN

2010

2012

2013

2014

2015

20
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Invånare med tre eller fler riskfyllda
levnadsvanor 16-85 år
(tobak, alkohol, fetma, stillasittande fritid och äter lite frukt/grönt)

(procent)

EKONOMISK UTSATTHET

20

Söderhamn män

Andel invånare med låg inkomst

15

(procent)

Söderhamn kvinnor

25,0

10
Riket män

5

Riket kvinnor

0
2004

2007

2010

2014

Invånare med låg social delaktighet 16-85 år

22,5

Söderhamn

20,0

Riket

17,5
15,0

(0-1 av 14 listade aktiviteter)

2013

2012

2014

2015

(procent)

30

Andel invånare med långvarigt bistånd
(10-12 mån)

Söderhamn män

25

50

Söderhamn kvinnor
Riket män

20

40

Riket

Riket kvinnor

30
15

Söderhamn

2004

2007

2010

2014

20
10
2012

18

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

2013

2014

2015

FOKUSOMRÅDEN - ÖVRIGA INDIKATORER

UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD
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FOKUSOMRÅDEN

Ut- och inpendling inom länet och övriga kommuner, antal 2014 (netto -422 personer)
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Reflektioner från årets arbete med fokusområden

Vår styr- och ledningsfilosofi betonar att uppföljningen
av våra verksamheter ska fokusera i högre utsträckning
på det värde vi skapar för medborgarna och de effekter vi
bidrar till i samhället. Vidare ska hållbarhetsperspektivet
beaktas i all uppföljning.
Tidigare har uppföljningen lagt fokus på vilka aktiviteter
som genomförts och vad organisationen har tillhandahållit – utan en kvalitativ analys av effekter för medborgarna.
Vårt nya sätt att följa upp kommunkoncernens verksamheter handlar om ett annat förhållningssätt. Här i årsredovisningen beskriver vi det värde/de effekter vårt arbete
bidragit med, utifrån de uppföljningsstrukturer vi etablerat såhär långt.
Nya strukturer för att formulera syfte och följa upp effekter
Vi genomför ett omfattande förbättringsarbete kring syftesformulering, effektbeskrivningar och uppföljning. Hela
kommunkoncernen behöver lära om, en process som inte
sker i en handvändning. Vi är mitt i arbetet med nya strukturer för att på sikt få en mer ändamålsenlig uppföljning.
Utbildningsinsatser för ledare och medarbetare pågår, för
att reflektera kring kommunens styr- och ledningsfilosofi.
En viktig del är just hur vi ska utveckla vår uppföljning.
Under hösten 2016 har vi slutfört ett arbete kring att
ta fram övergripande indikatorer för Söderhamns kommunkoncern för att mäta effekter av arbetet utifrån våra
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fokusområden och ett långsiktigt hållbart samhälle. Indikatorerna utgör en viktig grund för att i framtiden kunna
avgöra om utvecklingen går i önskvärd riktning.
Uppföljning av de allra flesta nya indikatorerna har inte
skett tidigare, vilket innebär att vi i dagsläget enbart kan
fastställa ett slags nuläge. Det innebär att vi från starten av
perioden 2016 – 2019 inte tydligt kan härleda värden från
insatser och åtgärder som har utförts i den kommunala
verksamheten redan år 2016. Det är vår förhoppning att vi
i uppföljningen av verksamhetsåret 2017 kan delge en mer
kvalitativ analys av utvecklingen inom fokusområdena.
Utöver de kommunövergripande indikatorerna ska varje
verksamhet själv följa upp och redovisa vilket värde och
vilka effekter arbetet har bidragit till. Det pågår ett förbättringsarbete i förvaltningar och bolag för att se över hur
uppföljningssystemet på verksamhetsnivå ska anpassas
utifrån vårt sätt att styra och leda. Samtliga medarbetare
behöver engageras i uppföljningsprocesserna. Det kommer att ta tid innan det nya sättet att följa upp är implementerat.
Gemensamma analysdialoger med förvaltningar och
bolags ledningsgrupper har fortsatt. Detta ser vi som ett
viktigt led för att få bättre helhetssyn av kommunkoncernens arbete och mer kvalitativa analyser av totala effekter
i samhället.
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FINANSIELL ANALYS
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?

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

Kapacitet

Resultat

Kontroll

Risk

Föreligger några risker
Vilken kontroll har
som kan påverka
kommunen över den
kommunens resultat
ekonomiska ut-		
och kapacitet?
vecklingen?
			
Resultat och kapacitet

Kommunens resultat 2016 uppgår till 67,3 miljoner. Det
är högre än det resultat som budgeteterades för året (12,4
miljoner). Resultatet påverkas av flera poster av engångskaraktär: Kommunen har bland annat fått extra statsbidrag
för flyktingmottagande, på 74,4 miljoner i slutet av 2015,
där 68,7 miljoner periodiserades till 2016. Av dessa medel
har 36,9 miljoner inte nyttjats utan istället stärkt resultatet.
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Budgetutfall

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Kommunen redovisar ett överskott mot ursprungsbudget med 54,9 miljoner och mot
totalbudget som inkluderar tilläggsbudget redovisas ett
överskott om 70,5 miljoner. Nämnderna redovisar ett överskott med 16,8 miljoner mot totalbudget. Som tidigare har
nämnts har flera enskilda poster bidragit till det positiva
resultatet. Räknar vi bort dem så redovisar nämnderna en
negativ budgetavvikelse. Flera nämnder har upplevt ökad
efterfrågan på verksamheten och ökade kostnader.
Skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning blev 76,2 miljoner högre än ursprunglig budget. Av
dessa utgör 68,7 miljoner som sagt engångsbidrag för flyktingmottagande. Skatterna visar en negativ avvikelse med
9 miljoner, där hälften är en återbetalning till Skatteverket
för tidigare år. I utjämningssystemet har ytterligare 20 miljoner utöver budget tillkommit.
Budgetutfall 2011-2016
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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 2016–2019 satt ett finansiellt resultatmål på 20 miljoner per år med högkonjunktur vilket motsvarar 15 miljoner 2016. Om möjlighet ges ska avsättning för
kommande pensionsutbetalningar göras.
Målet är att ha en ekonomi som klarar svängningar i
konjunkturen och oförutsedda händelser både på kostnads- och intäktssidan. Därför är det acceptabelt om det
finansiella målet inte uppnås om sådana oförutsedda händelser inträffar.
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Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

2014
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2016

Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet är den
största inkomstkällan för kommunen och svarar för hela
75 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 5 procentenheter jämfört med 2015. Skulle
migrationsmedel som kommunen erhållit för flyktingmottagande inkluderas är ökningstakten cirka 10%.

Nettokostnaderna ökade med cirka 6 % (85 miljoner) under året. Då har vi inte räknat med nettokostnadsposter av
engångskaraktär såsom migrationsmedel för ensamkommande barn, återbetalning från Hälsinglands utbildningsförbund och ej nyttjade integrationsmedel Migrationsverket
2015. Om dessa inkluderades i nettokostnadsutvecklingen
skulle den hamna på cirka 8 %. Nämnderna fick totalt 42,9
miljoner (42,7 år 2015) i extra anslag under året och de har
under året tagit 13,1 miljoner (11,7 år 2015) i anspråk av
resultatbalanserade medel från föregående års resultat. Av
årets resultat har nämnderna kunnat tillföra resultatbalanseringen 18,0 miljoner. Fortsatt fokus på budget är förutsättningen för balans mellan skatteintäkter och nettokostnader, enligt diagrammet. Nettokostnaderna bör inte öka
mer än skatteintäkterna över tiden.

Soliditet 2011-2016

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 2011-2016

-20

(procent)

Ett annat vanligt sätt att räkna ut soliditeten är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser. För Söderhamn
innebär det att soliditeten i stället blev 2,3 procent 2016,
en ökning med 9,4 procentenheter under året. Det beror
på att det egna kapitalet ökat men även att pensionsskulden under året har minskat med 43,9 miljoner.
(procent)
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Avsättningar och nedskrivningar

Ökningstakt nettokostnader

Enligt redovisningsreglerna ska årliga avstämningar ske
av avsättningsposter i balansräkningen. Avsättningar har
gjorts för avgångsvederlag om 1,4 miljoner.
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Skattesatser

Kommunens totala skattesats är 33,17 procent. Den kommunala delen var 21,66 procent och landstingsskatten var
11,55 procent under 2016.
Skattesatser

Investeringar 2011-2016
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Kommunens nettoinvesteringar uppgick 2016 till 74 miljoner, den totala investeringsramen var 251 miljoner. Största
investeringen under året har varit energieffektiviseringsprojektet EPC. Avskrivningarna uppgår till 36 miljoner
2016 och är lägre än 2015 (41,8 miljoner).
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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 ökat med 5,7 procentenheter till 57,5 procent. Den ökade soliditeten beror
på att det egna kapitalet har ökat kraftigt tack vare det starka resultatet på 67,3 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 2016 uppgår till 126 % och är lägre än 2015
(165%).
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Sociala investeringsfonden

Risk och kontroll

Tidiga insatser för att hitta förebyggande arbetsmetoder
som bryter negativ händelseutveckling hos barn och unga
är en viktig framtidsinvestering. Därför inrättade Söderhamn en social investeringsfond 2011. Syftet med fonden
är att på längre sikt minska risken för utanförskap, långvarig arbetslöshet och ökade kostander för kommunen. Förebyggande insatser genom metodutveckling sker utifrån
ett kommunövergripande perspektiv. Investeringarna ger
många vinster för individen och lägre kommunala kostnader på sikt.
Efter 2015 års öronmärkningar innehöll fonden
18 755 000 kr och under 2016 har inga medel nyttjats.

Likviditet

Skulder

Kommunen har en internbank där kommunkoncernens
totala upplåning hanteras. Vid beräkning av kommunens
skulder har lån genom kommunens internbank till de
kommunala bolagen exkluderats.
Av kommunens totala tillgångar har cirka 37,2% procent
finansierats med främmande kapital. Det brukar kallas för
skuldsättningsgrad och är soliditetens motsats. Kommunens totala skulder är cirka 440 miljoner vid utgången av
2016 (cirka 495 miljoner 2015). Vid utgången av 2016 var
36 procent av kommunens skulder långfristiga, (de förfaller till betalning senare än ett år), en ökning i jämförelse
med 20 procentenheter 2015. De kortfristiga skulderna
utgjorde 64 procent, en motsvarande minskning jämfört
med 2015. Anledningen till att skuldsättningsgraden har
gått upp beror på en högre låneskuld.
Ett av kommunens finansiella mål var att kommunen
tillåts låna upp till 100 miljoner under budgetperioden
2016 – 2019. Årets förändring är en reducering av lånen
från 147 miljoner 2015 till 123 miljoner 2016.
Skulder inklusive internbanken
Den totala skuldsättningsgraden var 61,7 procent, vid
beaktandet av andelen lån gentemot koncernens bolag.
Kommunens andel av den totala låneskulden på 875 miljoner var 123 miljoner.
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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
perspektiv kan möta betalningstoppar. Förbättras likviditeten samtidigt som skuldsättningen sjunker, förbättrar
kommunen sin finansiella handlingskraft.
Kassa- och balanslikviditeten ligger 2016 på 115,9 procent, en ökning med 28 procentenheter jämfört med 2015.
En störande post 2015 var 75 miljoner i kortfristiga fordringar till staten som gör att förändringen ser större ut.
Kassa- och balanslikviditet
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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 negativt med 102,4 miljoner. Förra
året var det positivt med 86,4 miljoner. Bakom det negativa
kassaflödet ligger ökningar i kortfristiga fordringar, minskningar av kortfristiga skulder och genomförda investeringar.

Finansiella nettotillgångar

Pensionsförpliktelse

Finansiella nettotillgångar är tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på 10
– 20 års sikt. Här ingår finansiella anläggningstillgångar,
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 2016 med cirka 27 miljoner.
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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 706 miljoner 2016. Av det utgör 647 miljoner förpliktelser som är intjänade före 1998. De redovisas enligt kommunal redovisningslag som ansvarsförbindelse, och ingår
inte i kommunens balansräkning. Det innebär att cirka 92
procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen. Pensionsåtagandet från och med 1998 kostnadsförs i resultaträkningen.
Det totala pensionsåtagandet minskade under året med
45 miljoner. Framtida pensionsutbetalningar för detta åtagande belastar kommunens resultat och likviditet det år
pensionerna betalas ut.
Under året har kommunen gjort en extra pensionsavsättning om 8 miljoner inklusive skatt.
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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 (med undantag för januari, juni och juli) till sin nämnd,
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämndernas visade totalt 2016 ett överskott jämfört
med budget på 16,8 miljoner (-27,4 miljoner vid delårsbokslutet). Det finns ett antal poster som lyfts in sent i
bokslutet, återbetalning från Hälsinglands utbildningsförbund om 7,3 miljoner och bidrag från migrationsverket
avseende ensamkommande barn 20,3 miljoner.
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Kommunen redovisar ett positivt resultat med 67,3 miljoner för 2016. I jämförelse med resultatet 2015 är det en
förstärkning med 44 miljoner. I årets resultat liksom föregående års resultat finns flera stora engångsposter, främst
ersättningar från Migrationsverket för kommunens arbete
med flyktingmottagande. Om de räknas bort blir den ekonomiska ställningen sämre och skulle hamna strax över ett
nollresultat.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott för
2016 med 16,8 miljoner mot sina totalbudgetar. Längre
fram finns en mer detaljerad redovisning för varje nämnd.
Året har varit besvärligt ekonomiskt för flera nämnder,
med ökad demografisk belastning (fler äldre, fler invånare
tack vare migration) och vakanser på medarbetarsidan. Totalt har nämnderna använt 13,1 miljoner av resultatbalanserade medel och fått extra anslag med 42,9 miljoner under
året. De största posterna avser kapital- och hyreskompensation med 11,8 miljoner och demografianpassning för
barn- och utbildningsnämnden samt omvårdnadsnämnden med 13,4 miljoner.
Det kommande avsnittet ger en djupare analys av de finansiella målen.
Kommunens fyra finansiella mål

Söderhamns kommun har finansiella mål som ska säkra en
långsiktig ekonomi i balans: ett resultatmål, ett finansieringsmål, ett mål för soliditeten samt ett för avsättningar
till pensioner.

Huvudsyftet med målet är en god ekonomi, sett över
hela budgetperioden, så att oväntade kostnader och svängningar i skatteintäkterna kan hanteras utan kortsiktiga besparingar. I grunden räcker ett resultat som motsvarar 1,4 %
av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vid
budgeteringstillfället vid högkonjunktur.
Investeringsmål

Att investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med
egna medel dock kan det under budgetperioden accepteras
att låna upp till 100 mkr.
Målet uppfylls; Skattefinansieringsgraden uppgår till 126
procent för året och de externa lånen har minskat med 24
miljoner. Syftet med målet för skattefinansieringsgraden
är att ligga på en investeringsnivå som svarar mot kommunens ekonomiska utrymme och inte försämra kommunens ekonomi genom för stora investeringar. Vidare har
kommunen reducerat sina externa lån, vilket stärker det
finansiella handlingsutrymmet framöver.
				

Bokslut
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2016

Självfinansieringsgrad		
Förändring av låneskuld, miljoner

126%
-24

Resultatmål

Att kommunens resultat i högkonjunktur ska uppgå till 20 mkr
eller 1,4 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, vilket med nuvarande bedömning kring konjunkturutvecklingen innebär 15 mkr per år.
Målet uppfylls; Årets resultat ligger över resultatnivån i
det finansiella målet. Vid värdering av måluppfyllelse är det
viktigt att se till syftet med målet, en ekonomi i balans, och
att inte behöva göra kortsiktiga besparingar. I bokslut bör
det därför räcka att redovisa positiva resultat med en mindre konsolidering.
				
(mkr)				

Bokslut
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Redovisat resultat 			
Finansiellt mål under perioden
Skillnad mot målet			

67,3
15,0

52,3

Soliditetsmål

Att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen långsiktigt
ska stärkas.
Målet uppfylls; bokslutet 2016 ger möjlighet att öronmärka medel av årets resultat som tillförs det egna kapitalet.
Syftet med avsättningarna är att motverka kostnads- och
likviditetsbelastning för pensionsåtaganden före 1998.
Bokslutet ger överskott om 67,3 miljoner. Utifrån den finansiella analysen och hur de övriga finansiella målen
uppfylls finns det ingen motsägelse i att öronmärka medel
för framtida pensionsutbetalningar.
		
				
				

Bokslut
2016

Soliditet 2015			
Soliditet budget 2016			
Soliditet utfall 2016			

-6,77%
-5,07%
2,65%

Förändring soliditet, procentenheter

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.
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9,42%

Avsättning till pensioner

Avstämningskrav enligt god ekonomisk hushållning
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Målet uppfylls; bokslutet 2016 ger möjlighet att öronmärka medel av årets resultat som tillförs det egna kapitalet.
Syftet med avsättningarna är att motverka kostnads- och
likviditetsbelastning för pensionsåtaganden före 1998.
Bokslutet ger överskott om 67,3 miljoner. Utifrån den finansiella analysen och hur de övriga finansiella målen uppfylls finns det ingen motsägelse i att öronmärka medel för
framtida pensionsutbetalningar.
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Bokslut
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Resultat att återställa			
Årets balanskravsresultat
Årets resultat			

Föreslagen öronmärkning
till pensioner			

0,0
60,3
67,3
35,0

Förslag enligt KS§51/170307

Balanskravet

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 för 2016 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.
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Årets resultat enligt resultaträkningen

67,3

Avgår realisationsvinster
Justering för återföring av
orealiserade förluster i värdepapper

4,5
2,5

Årets resultat efter balanskravsjustering

60,3

Årets balanskravsresultat

60,3

Öronmärkningar

Söderhamns kommun har beslutat att öronmärka delar
av det egna kapitalet i en social investeringsfond samt för
avsättningar inför framtida pensionsutbetalningar. Under 2016 har inga medel ur den sociala investeringsfonden nyttjats. Av överskottet 2016 föreslås öronmärkning
(KS§51/170307) med 27 miljoner till den sociala investeringsfonden samt 35 miljoner till pensionsavsättningar.
Inför 2016 fanns 18,8 miljoner öronmärkta för den sociala
investeringsfonden, 8 miljoner för pensionsavsättningar
och 0,5 miljoner för integration.

SAMMANFATTANDE FINANSIELL ANALYS

Att när möjlighet ges i samband med bokslut avsätta överskottsmedel för att långsiktigt minska kommunens kommande pensionsutbetalningar.

FRAMÅTBLICK

FRAMÅTBLICK

Kommunens ekonomi
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Kommunens resultat för 2016 uppgår till 67,3 miljoner.
Om vi räknar bort engångsposter så är det egentliga resultatet för den löpande verksamheten negativt. Engångsposterna som påverkat resultatet består huvudsakligen av
medel som är kopplade till invandring och som inte förbrukats, effekter vid övergång till komponentavskrivning
och återbetalning av anpassningsmedel från Hälsinglands
utbildningsförbund.
En omständighet som är utomordentligt glädjande är att
kommunen nu för första gången sedan 1998 har en positiv
soliditet, när även ansvarsförbindelsen för pensioner räknas in.
För ekonomin framåt så verkar prognosen god främst för
åren 2017 – 2018 men även 2019. Det ska dock konstateras
att ekonomin dessa år stärks av pengar från staten, i form
av välfärdsmiljarderna. Orsaken till detta är att kommunen
de närmaste åren innan haft en mycket hög andel nyanlända och då gynnats vid tilldelningen av de extra pengarna. År 2017 – 2018 har kommunens ekonomi förstärkts
med 49 miljoner för att därefter successivt trappas ner till
18 miljoner år 2021. Redan år 2020 har kommunen förmodligen ett underskott i ekonomin på cirka 10 miljoner,
som inom några år kan växa till nästan minus 50 miljoner.
Orsakerna till detta är avtrappningen av välfärdsmiljarderna men även att kommunens nettokostnader ökar mer
än skatteintäkterna. Bidragande till det senare är även en
svag skatteintäktsutveckling enligt de prognoser som SKL
nu gör.
Om inte kommunens ekonomi förstärks på något vis till
exempel genom statliga tillskott eller att tillväxten tar rejäl
fart kommer kommunen inom något år att tvingas in i ett
mycket omfattande arbete med att sänka kostnader och effektivisera verksamheten.
De flesta nämnder har ekonomiska problem. Några
nämnder på grund av att de inte anpassat verksamheten
till givna budgetramar. Kommunstyrelsen har ett underskott på drygt 2 miljoner vid ingången av 2017. Likaledes
har kultur-och samhällsservicenämnden ett underskott på
cirka 3,5-4 miljoner.
Vissa nämnder har problem på grund av att efterfrågan
på den kommunala servicen ökar. Arbetsmarknads- och
socialnämndens kostnader för försörjningsstöd och vårdinsatser för barn och unga samt vuxna ligger högre än budgetramen. För 2017 bör nämnden klara verksamheten beroende på bland annat tillfälligt ökande intäkter. Från 2018
blir läget besvärligare om inte åtgärder kunnat göras för att
få ner kostnadsutvecklingen eller att trenden bryts.
Omvårdnadsnämnden har under några år haft kraftigt
ökande kostnader. Budgetramarna har höjts med totalt 25
miljoner under de tre senaste åren men ändå finns problem med att få balans i budgeten. I grunden anges ökande
vårdbehov. Befolkningsprognosen närmaste 5 – 6 år pekar
på kraftigt ökande behov av omsorgstjänster. Kommunen
måste omgående börja arbete med hur denna utveckling
ska mötas.

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

Inom barn- och utbildningsnämnden har det höga mottagandet av nyanlända tillsammans med högre barnafödande inneburit många fler barn i förskolan och i grundskolan. Detta har bland annat inneburit svårigheter att
tillgodose behoven av förskoleplats inom föreskriven tid.
Budgetmässigt kompenseras barn- och utbildningsnämnden fullt ut (dock ej för lokaler) utifrån att barnantalet
ökar. Utbyggnaden av förskoleplatser planeras för fullt.
Den ökade invandringen är positiv, då de människor
som kommer till kommunen är i gruppen unga – medelålders människor som behövs i Söderhamn för att väga upp
den höga och ökande andelen äldre. En utmaning här är
att de som kommer till Söderhamn hittar en försörjning.
Bland nyanlända är arbetslösheten i snitt cirka 53%.
Bostadssituationen har förändrats. Från att ha varit
överskott på lägenheter så måste människor nu räkna med
att köa en viss tid för att få lägenhet framförallt i centrum.
Vi arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram 2017, men helt klart är att det finns ett behov av att
bygga fler lägenheter för att möta den ökande efterfrågan.
Faxeholmen bygger 40 nya lägenheter som är inflyttningsklara hösten 2017. Även privata företag planerar byggande
av bostadsrättslägenheter centralt i Söderhamn.
Arbetet med den styr- och ledningsfilosofi som beslutades 2014 fortgår. Under 2016 genomfördes ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Ett nytt strukturerat
arbetssätt med att från chefsled till den enskilda medarbetaren kommunicera vilka mål som ska nås samt uppföljning av resultat har börjat genomföras. Det kan konstateras att mycket arbete återstår på olika plan för att fullt ut
genomföra denna kulturförändring.
Integration

2016 förväntade vi en fortsatt hög flyktinginströmning till
Sverige, men genom gränskontroller och andra begränsningsåtgärder stannade antalet asylsökande i landet vid
29 000 mot 163 000 personer 2015. De 50 tillfälliga evakueringsplatserna som Söderhamns kommun skapade
vid Moheds camping åt Migrationsverket stängdes därför i
maj 2016.
Det minskade antalet asylsökande innebär att Migrationsverket avvecklar tillfälliga boendeplatser. Det påverkar på
Söderhamns kommun, som har ett stort antal asylsökande i
kommunen. Avvecklingen började hösten 2016 och fortsätter våren 2017. Länsstyrelsens fortsatte begära in rapporter
från kommunerna om flyktingssituationens påverkan även
under 2016. Lägesbilden rapporterades vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Med anledning av förändringar av de statliga ersättningarna för nyanlända har kommunen tagit fram en ny
modell. Målsättningen är att involvera fler verksamheter
och civilsamhället i integration och att olika insatser tydligare kan kopplas till kommunens integrationsstrategi.
Söderhamns kommun gjorde ett unikt val när det gällde
de statliga bidragen som totalt var 74,5 miljoner kronor.

Kommunen valde att fördela 15 miljoner till 60 olika integrationsprojekt och beviljade civilsamhället stora bidrag.
Föreningar och andra verksamheter såg till att pengarna
kommer att ha en långsiktig effekt.

Därtill skapar projektet lokala arbetstillfällen. Projektet är
självfinansierande vilket innebär att de besparingar som
genereras kommer motsvara investeringskostnaden.

Bostadsbehov och samhällsplanering

För att tydliggöra vilka behov av vård och omvårdnad som
finns har omvårdnadsnämnden tagit fram en utvecklingsplan för åren 2017 – 2019. Planen ska behandlas under våren 2017. I planen beskrivs hur nämnden vill gå till väga
för att möta framtidens behov och efterfrågan utifrån nya
krav i förordningar och lagar för äldre- och funktionshinderomsorgen.
Handlingsplanen identifierar ett antal utvecklingsområden framöver; vård- och omsorgsboenden och bostäder,
bemanning och ledarskap, biståndsbedömning, ersättningsmodeller, välfärdsteknik och IT-stöd, förebyggande
arbete, rehabiliterande förhållningssätt och tillämpning av
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.
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Det finns behov av fler bostäder i Söderhamns kommun
för i princip alla samhällsgruppergrupper. Det är brist på
mindre och billigare lägenheter överlag i Söderhamn.
Bostadsbehov hos olika grupper
Andelen äldre kommer att öka under många år framöver
och det behövs fler tillgängliga bostäder.
Utflyttningen av unga är fortsatt hög och det är en utmaning att erbjuda ett boende som motsvarar deras efterfrågan och behov.
Kommunen har under de senaste åren tagit emot en relativt stor andel asylsökande och nyanlända. Det sätter extra press på bostadsmarknaden, men medför samtidigt en
möjlighet att balansera befolkningens åldersstruktur och
trygga framtida arbetskraftsförsörjning.
Efterfrågan på nya bostäder. Lokala fastighetsmäklare uttrycker att kommunen inte har haft så här stor efterfrågan
på småhus och bostadsrätter på åtminstone 25 år. Det är
främst i centralorten och nära kusten som efterfrågan är
störst. I övriga orter är bostadsmarknaden mer balanserad,
även om en tendens till ökad efterfrågan finns i exempelvis
Ljusne och Sandarne.
Kommunen har inte haft något större tillskott av lägenheter i flerbostadshus sedan 1980-talet, men inom de närmaste åren förväntas ett tillskott av lägenheter i anslutning
till Söderhamns tätort. Bland annat byggs 40 lägenheter på
Faxevallen och den nya detaljplanen för Sandviksudden
möjliggör 50 – 60 nya bostäder.
Planeringsarbete
Kommunen arbetar aktivt för att skapa ett aktuellt planeringsunderlag för markanvändningen. Planprogrammet för
utveckling av Söderhamns centrum är redan antaget och
arbete pågår med ny översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, och ett planprogram för Söderhamnsporten, för
att knyta ihop resecentrum med stadskärnan. Genom en
bättre planberedskap vill vi skapa en tydlighet gentemot
marknaden och nå en större balans på bostadsmarknaden.
Energieffektiviseringsprojekt (EPC)

Genomförandet av en energieffektiviseringsanalys avseende samtliga kommunens och Faxeholmens fastigheter
påbörjades 2011 och befinner sig nu i Fas 2 (utförandefasen) av totalt 3 Faser. Arbetet har nu nått så långt att etapp
ett av totalt fyra etapper i Fas 2 har färdigställts. 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 430 000 m2
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.
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Handlingsplan omvårdnad

Utvecklingsarbete enligt vår styroch ledningsfilosofi

Utvecklingsarbete för att implementera kommunens
styr- och ledningsfilosofi pågår för fullt. Vår filosofi bygger framför allt på systemsyn och medborgarens fokus. Vi
samverkar i ett system utifrån medborgarens behov. Genom fokus på effekter kan vi arbeta mer långsiktigt, med
fler nöjda kunder och effektivare resursanvändning.
Vi vill kombinera praktisk verksamhetsutveckling utifrån systemansats och tjänstelogik med att förändra kommunkoncernens övergripande styr- och stödprocesser.
Kommunens värdegrund utgör kärnan i allt detta: medborgarfokus, engagemang och tillit.
Praktisk verksamhetsutveckling
Kommunen har startat flera olika försöksverksamheter.
Hösten 2016 genomfördes den första försöksverksamheten inom hemtjänsten. Ett interprofessionellt team fick
möjlighet att analysera och experimentera under en begränsad period, för att utveckla hemtjänstsystemet utifrån
ett kundperspektiv.
Syftet med metoden är att anpassa organisationen utifrån vad som är viktigt för kunden och att det är medarbetarna själva som genomför förändringen. Det bidrar till
att förstå organisationen som ett system, en helhet. Under
2017 fortsätter ytterligare försöksverksamhet inom hemtjänsten och planering för försök inom andra områden.
Under 2016 har vi även genomfört så kallade kundresor med flera arbetsgrupper. Kundresan ger en helhetsbild
över kundens interaktion med våra verksamheter. Vi flyttar fokus från organisationens processer till kundens verklighet. Kundresan visualiserar kundens möte med kommunen och eventuellt andra aktörer.
Genom kundresor kan vi skapa en överskådlig bild över
kundens möte med kommunen och identifiera möjligheter
och utmaningar för våra verksamheter. Vi skapar förståelse
hos medarbetare för hur de bidrar till helheten, och varför
alla delar av systemet är viktiga för en bra kundupplevelse.
Vi kan undersöka var det uppstår inlåsningseffekter, när vi
gör uppdelningar mellan verksamheter och öka förståelsen för styr- och ledningsfilosofin.

Förändring av styr- och stödprocesser
Parallellt med praktisk verksamhetsutveckling pågår arbete för att förändra övergripande styr- och stödprocesser,
bland annat den ekonomiska styrningen som kanske är det
största hindret för att fullt ut anamma det nya tankesättet.
För att stödja organisationens utveckling genomför vi
även kommunens ledarutvecklingsprogram, utbildningsinsatser enligt systemsyn och tjänstelogik och arbetar med
ett övergripande uppföljningssystem.
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Försörjningsstöd och missbruk
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Under året har våra verksamheter som arbetar med missbruk och våld i nära relationer sett en ökning av personer
som behöver stödinsatser. Missbruket är blandat och mer
avancerat från start och unga tenderar att starta sitt missbruk i tidigare ålder. Detta har inneburit betydligt fler beslut under året än budgeterat, inom ramen för Lag om vård
av missbrukare (LVM) och Lag om vård av unga (LVU).
Kostnaderna för lagstadgade insatser och försörjningsstöd
riskerar att öka dramatiskt.
Försörjningsstödet kommer med största sannolikhet att
fortsätta att öka, trots alla de insatser som görs för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd. Detta beror till stor del på
att etableringsersättningen för nyanlända får genom Arbetsförmedlingen förändras. Det är troligt att fler nyanlända då
kommer att ansöka om försörjningsstöd.
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Söderhamns kommun arbetar med riktade insatser till
personer med försörjningsstöd, genom "50-jobben". De
anställningar som skapas där får effekter både för den enskilde vuxne och för eventuella barn, genom en stabil inkomst i hushållet.
Vi behöver ett starkt fokus på att fortsätta utveckla kommunövergripande insatser för att stödja vuxna och ungdomars inträde på arbetsmarknaden. En framgångsfaktor
för att minska försörjningsstödet är att samverka med flera
samhälleliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassannäringslivet, Hälsocentraler, Region Gävleborg, med flera.
Under 2017 planeras ett hem för vård och boende (HVB)
för kvinnor med missbruksproblematik. Vi kan eventuellt
även starta ett boende för unga vuxna som återvänder efter behandling för missbruk eller kriminalitet. Båda ska
drivas i kommunens egen regi.
Under 2016 har ett antal komptenshöjande insatser
skett, för att bättre möta våra medborgares behov i ett
snabb föränderlig värld. Det har gett goda resultat och
kommer att fortsätta under 2017, så att vi är rustade för att
möta medborgarna på bästa och effektivaste sätt.
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Antal medarbetare
Söderhamns kommun hade 2 180 tillsvidareanställda den
31 december 2016. Av dessa är 83% kvinnor och 17% män.
Vi hade 2602 årsarbetare, varav 277 månadsavlönade visstidsanställda och 234 timavlönade visstidsanställda. Antalet årsarbetare har ökat under året.
Åldersfördelning
Medarbetarnas medelålder var 46,8 år och har därmed
fortsatt att sjunka under 2016. Andelen medarbetare under
30 år är fortfarande få (11,7%) men har fortsatt att öka under 2016. Andelen medarbetare som är 50 år och äldre är
fortfarande hög (47,4%).
Sysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgraden är 95,9% och är därmed högre
än 2015.

Den totala sjukfrånvaron har ökat kraftigt under 2016: från
6,9 % till 7,6 %. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 48,6 %
till 53,1 % av den totala sjukfrånvaron.
Redovisning av bisyssla
Söderhamns kommun har riktlinjer för bisysslor hos medarbetare. Under 2016 har totalt 7 beslut fattats om tillåtna
bisysslor och inget beslut gällande förbjudna bisysslor.
Anmälda tillbud och arbetsskador
Under 2016 har 92 arbetsskador och 135 tillbud anmälts.
Det är en liten ökning gällande arbetsskador men nästintill en fördubbling av inrapporterade tillbud jämfört med
2015. Andelen anmälda arbetsskador som lett till sjukskrivning är 21 %.
Medborgarnas bedömning om2014-2016
kommunen
Antal tillbud/arbetsskador

200

Frisktal
Under 2016 har 28% av våra tillsvidareanställda inte någon
sjukfrånvaro. 32% har 1 till 7 sjukdagar och 40% har 8 sjukdagar eller fler.
Redovisning av sjukfrånvaron
Nedan följer redovisning av sjukfrånvaron för Söderhamns
kommun 1 januari - 31 december 2016. Redovisningen
anges i procent, uppdelad dels per kön och dels i åldersintervall. Sjukfrånvaron uppdelas i totalsumma och summa
för enbart långtidssjukfrånvaro,(sammanhängande frånvaro mer är 60 dagar).

150

Kvinnor
Män
Totalt

Långtidssjukfrånvaro,
procent

8,1 (7,4)
5,8 (5,0)
7,6 (6,9)

54,9 (50,8)
44,2 (37,2)
53,1 (48,6)

Inom parentes anges motsvarande värde för 2015.
Sjukfrånvaro uppdelad på ålder 2016
Ålder
		
		

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

Total sjukfrånvaro,
procent

Långtidssjukfrånvaro,
procent

6,6 (7,1)
7,4 (6,8)
8,1 (7,0)
7,6 (6,9)

27,8 (27,4)
56,3 (52,5)
58,4 (52,7)
53,1 (48,6)

Inom parentes anges motsvarande värde för 2015.
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Personalomsättning
Antal pensionsavgångar
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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 %.
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Arbetsmiljö
Siffrorna visar att sjukfrånvaron ökat i kommunen. Förutom individuella åtgärder har kommunen gett uppdrag till
företagshälsovården Feelgood om övergripande stöd inför
planerat omflytt till administrativa lokaler, riktat stöd till
enhetschefer samt att stoppa den negativa utvecklingen av
sjuktal. Vi har inlett ett arbete för att se över antalet medarbetare per chef.
Gemensam HR-enhet
Under hösten 2016 har en gemensam HR-enhet etablerats,
med sex HR-konsulter, åtta lönespecialister och en HRchef. Det tidigare HR-nätet har lagts ner i och med bildandet av en gemensam HR-enhet. Kontakt med Söderhamn
Nära och Faxeholmen fortgår dock.
Ledarutveckling
En stor satsning på ledarutveckling inleddes 2016. Alla
chefer i kommunen och bolagen genomgår en sex dagars
utbildning, med fokus på att bli bättre på att arbeta som
ledare enligt kommunens styr-och ledningsfilosofi. ”Framtida ledare” och ”Ny som chef och ledare” kompletterar
denna utbildning.
För att koordinera, entusiasmera och förmedla kunskap har kommunens ledare samlats till fyra ledardagar
under året.
Koncernledningsgruppen (kommunchef och chefer för
förvaltningar och bolag) har under året genomfört en egen
grupputveckling.
Satsning på sommarjobbare
Cirka 85 ungdomar fick chansen att prova på en anställning 2016. Ansökningsförfarande med mera liknar en vanlig anställning. Det tränar ungdomarna för ett kommande
yrkesliv. Med tanke på nuvarande och framtida rekryteringsbehov är det av stor vikt att inspirera ungdomarna till
att utbilda sig.
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Kompetensförsörjning
Kommunen noterar ett allt kärvare rekryteringsläge. Ökad
konkurrens om kompetens och ett ökat behov genom personalavgångar ger oss brist på kompetens och medarbetare.
Rekryteringsbehovet är stort och under 2016 har 580 tillsvidare-, och visstidsanställningar utannonserats, varav 179
tjänster inom pedagogiskt arbete, 205 tjänster inom hälsooch sjukvård och 92 tjänster inom socialt arbete. Den ökade
flyktingströmmen under året har ökat rekryteringsbehovet
inom flera yrkesområden. Det finns en nationell brist och
ökad konkurrens på utbildade personer inom flera områden
som till exempel socialsekreterare (22 utannonserade tjänster) och sjuksköterskor (16 tjänster).
För att förbättra detta läge genomför vi egna aktiviteter
och tillsammans med andra kommuner deltar vi på arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet, liksom vid arbetsförmedlingens arrangemang. Riktade insatser görs för
att väcka uppmärksamhet.
Tillsammans med kommunikationsenheten har vi tagit
fram ett nytt PR-koncept för rekrytering för att bättre förmedla att vi är en attraktiv arbetsgivare.
Under året har 48 chefstjänster på olika nivåer utannonserats. Anledningen är förutom personalavgångar även organisationsförändringar inom vissa verksamheter. Söderhamns kommun har alltså fått många nya chefer, något som
bland annat visar sig i att två arbetsmiljöutbildningar med
fulla grupper har hållits under året.
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Verksamhetsutveckling

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Driftredovisning 							

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd/förvaltning netto, mkr

Ursprungs-

Budget-

budget

justeringar

2016

2016

2016

2016

2016

2015

-3,3
-1,5
-220,2
-2,2
0,0
-117,6
-10,8
-384,9
-115,4
-492,1

0,0
0,0
-13,2
0,0
0,0
-5,1
-2,9
-17,3
-5,4
-12,1
-56,0

-3,3
-1,5
-233,4
-2,2
0,0
-122,7
-13,6
-402,2
-120,8
-504,2

-1 403,9

-3,6
-1,4
-216,4
-1,4
0,0
-122,9
-9,9
-401,8
-109,4
-520,3

-1 387,1

-0,3
0,1
17,0
0,8
0,0
-0,2
3,7
0,4
11,5
-16,1

-3,5
-1,4
-139,0
-3,0
0,0
-118,6
-9,3
-448,2
-132,7
-477,7

-48,7

26,2

-22,5

-52,6

-30,2

Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kultur- och samhällsservicenämnden
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknads och socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
S:a nämnder

Vht övergripande driftskostnader
S:a verksamhetens nettokostn

Nämndernas finansiella netto
S:a exkl.nämndernas finans

-1 348,0
-1 396,7

0,0

-1 396,7

-29,8

Redovisn

Avvikelse

Redovisn

-1 426,4

0,0

-1 426,4

-1 439,7

0,2

-1 439,6

16,8

-13,3

0,2

-13,1

-1 333,6

-0,6

-1 334,2

0,2

-1 334,0

							
						
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.
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Tilläggsbudget fördelar vi i normalfallet från andra
poster, till exempel budget för projekt och utveckling.
Tilläggsbudgeten påverkar därmed inte det budgeterade resultatet på totalen.
Demografijustering har under året gjorts för barnoch utbildningsnämndens samt omvårdnadsnämndens
budgetar 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 2015
Beslutade dispositioner
under 2016
Avskrivning av tidigare
års underskott
Överförs till särskilda
öronmärkningar
Ombudgetering av
2016 års resultat
Resultatbalansering till
2017

Kf

Rev

Ks

Öfn

Kus

BoM

Bun

ASN

On

Proj & utv.medel

Total

-418 183

10 313 0

-4 710

2 052 10 406 11 269

-10 390

1 664

20 369

0

-4 365 0

-7 416

0

-438

-350

0

-514

-13 083

418		

0

0

12 152

0

0

-10 919

10 390

0

12 041

0

0

5 571

0

2 327

2 293

0

0

0		 0

10 191

0

0

2 145

555

1 400

1 301 1 013

11 480

0

70

17 964

0

183

13 664

555

3 753

5 646

11 480

0

1 220

47 482

0

10 981

Totalt uppgår resultatbalanseringarna till 47,5 miljoner (2015; 20,4 miljoner) vid utgången av året. Dessa medel överförs
till 2017. Under 2017 föreslås det (KS §51/170307) finnas följande öronmärkningar i resultatbalanserade medel: projektmedel om 5,6 miljoner hos kommunstyrelsen, medel för underhåll 2,3 miljoner samt 1,6 miljoner för projekt hos
kultur- och samhällsservicenämnden och hos bygg- och miljönämnden finns det 3,7 miljoner för bostadsanpassning.
Utöver nämnda öronmärkningar hänför sig 7,1 miljoner av KS resultatbalansering till Hälsinglands utbildningsförbund.
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 2016

									
Nämnd				

Summa mkr

Åtgärd

					

Kommunstyrelsen

2,8
0,9
0,2
0,1
0,2
0,2

Resultatbalansering från 2015
Ombudgetering från 2015 avseende projekt
Driftstöd för företagsinkubatorn Movexum
Kostnader avseende Kommunbygderådet Allis
Utredning om gemensam fastighetsförvaltning
Reglering av pensionsfordran mellan KPA och Inköp Gävleborg
4,4				
					
Kultur- och samhällsservicenämnden
0,8
Resultatbalansering från 2015
2,2
Ombudgetering från 2015 avseende projekt
4,4
Underhåll i fastigheter, vägar, gator mm.
7,4				
						
Barn- och utbildningsämnden
0,4
Förstelärare
0,1
Demokrati i praktik
0,4

				
Arbetsmarknad- och socialnämnden
0,4
Kostnader avseende medborgarkontoret Ljusne
0,4
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(tkr)

Investeringsredovisning

De totala nettoinvesteringarna uppgår till 73,6 miljoner under 2016. Det är lägre än den budgeterade nivån. Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2016 var 153,3 miljoner, men genom överföring från investeringsbudgeten 2015 utökades
investeringsutrymmet med 70,6 miljoner och det beslutades om tilläggsbudget för investeringar med 26,1 miljoner. Det
totala investeringsutrymmet för 2016 uppgick slutligen till 251,2 miljoner.

mkr

Investerings-

Investerings-

Investering

Budget

Avvikelse

Investerings-

Redovisat

utgifter 2016

intäkter 2016

netto

2016

2016

projektens

ack

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

						

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

Ej nämndsfördelad
investering
Total investering

Prognos

Avvikelse

totala budget 		

1,3
0,5

0,4
0,0

0,9
0,5

14,8
0,4

-13,9
0,1

12,9
0,4

8,3
0,5

12,4
0,5

-0,5
0,1

73,1

2,4

70,7

116,1

-45,4

293,6

108,9

293,1

-0,5

0,2
1,5

0,1
0,0

0,1
1,5

101,0
3,5

-101,0
-2,0

1,0
1,5

0,1
1,5

0,1
1,5

-1,0
0,0

76,5

2,9

73,6

235,8

-162,2

309,4

119,2

307,5

-1,9

0,0

0,0

76,5

2,9

0,0

73,6

15,4

251,2

-15,4

-177,6

15,4

324,8

0,0

119,2

15,4

322,9

0,0

-1,9

Största investeringarna 2016							
Investering
mkr

Budget

Redovisat

Avvikelse

Projektets

Redovisat

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

tot.budget

ack.

Prognos

Avvikelse

-137,0
-5,6
-3,1
-8,8
-60,0
-6,8
-2,5
-1,6
-1,2
-2,2

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

		

Energitjänstproj EPC
Reinv Underhåll tot
Reinv beläggning tot
Markarbete Orrskär
Bandyhall
Ljusne vid havet
Omb Stentägtsskolan
Omb café förv.huset
Tillbyggnad Enriset
Expl. Lilla Färsjövägen
Summa

-25,2
-9,2
-3,0
-5,5
0,0
0,4
-0,1
-1,5
-1,2
-2,1
-47,4

-40,1
-5,6
-3,1
-3,1
-1,8
-1,7
-1,7
-1,5
-1,2
-1,1
-60,9

Energieffektiviseringsprojektet (EPC) är ett projekt som
pågår in i 2019 med mål att skapa energismarta lösningar
i kommunens verksamheter. Långsiktigt är investeringen
tänkt att spara in på kostnader. Under året är den enskilt
största investeringen med en budgeterad negativ avvikelse
mot den årliga budgeten om 14,9 miljoner. Men budgeten
har inte tagit hänsyn till variationen i investeringens totala
kostnader under projekttiden som sträcker sig flera år. Projektets totala budget över flera år finns det inte någon avvikelse mot.
Reinvesteringar är investeringar som före 2015 ingick i
driftkostnaderna, ändring gjordes på grund av ändrade
redovisningsprinciper. På grund av ej återbesatta tjänster
visar investeringsprojektet en positiv budget avvikelse med
3,5 miljoner som ombudgeteras till fortsatt reinvestering
kommande år.
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-14,9
3,6
-0,1
2,4
-1,8
-2,1
-1,5
0,0
0,0
1,0
-13,5

-137,0
-9,2
-3,0
-8,8
-60,0
-4,7
-0,2
-1,5
-1,2
-2,2
-227,7

-49,9
-5,6
-3,1
-6,3
-1,8
-6,8
-1,7
-1,5
-1,2
-1,1
-79,2

-228,7

-1,0

Det markarbete som pågår i Orrskär uppvisar en positiv
avvikelse mot budget under året med 2,4 miljoner, men projektet pågår in i 2017 och någon avvikelse mot helhetsbudgeten finns inte.
Under 2016 togs beslut om att påbörja bygget av bandyhall under 2017. Investeringen fanns inte budgeterad 2016
och dom initiala kostnaderna ger en negativ budgetavvikelse
med 1,8 miljoner. För hela projektet har 60 miljoner budgeterats inklusive 2016 års uppkomna utfall.
Investeringen Ljusne vid havet redovisar en negativ avvikelse med 2,1 miljoner kronor på grund av att saneringskostnaderna blev högre än förväntat. Projektet avslutades 2016.
Ombyggnation av Stentägtsskolan är inne i en projekteringsfas som landat på 1,5 miljoner i negativ avvikelse för
2016 och beräknas avvika negativt med 2,3 miljoner innan
det är färdigt.

RESULTATRÄKNING						
						

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1,9
2,9
3

Koncern*

Koncern*

2016-12-31

2015-12-31

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

968,5
-2 225,2
-109,1

828,1
-2 005,7
-108,2

				
Skatteintäkter
4
1 046,6		
Generella statsbidrag och utjämning
5
450,3		
Finansiella intäkter
6
21,7		
Finansiella kostnader
7
-11,7		

1 008,3
352,6
20,8
-25,1

1 046,6
450,3
9,6
-19,3

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

Resultat före extraordinära poster 		

RESULTATRÄKNING

Kommun		

465,7		
-1 869,3		
-36,0		

Verksamhetens nettokostnader		
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2016-12-31		 2015-12-31

-1 439,6		

67,3		

-1 333,3

23,3

-1 365,8

121,3

						
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
-3,4
Årets resultat		

67,3		

23,3

117,9

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden finns specificerade under rubriken "Sammanställd redovisning".
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-1 285,8 		

107,2

0,0
0,0
-16,3
91,0

RESULTATRÄKNING

Not
mkr

BALANSRÄKNING
			
Not

mkr

		

Kommun 		
2016-12-31

2015-12-31

Koncern*
2016-12-31

2015-12-31 		

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					

Immateriella anläggningstillgångar
10
0,0
Materiella anläggningstillgångar
11
0,0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		
721,3
Maskiner och inventarier		
37,2
Pågående nyanläggningar		26,8
Finansiella anläggningstillgångar
12
807,3

0,0
0,0
683,0
35,1
26,3
751,3

0,6
0,0
1 705,5
122,5
137,6
49,8

0,0
0,0
1 638,0
100,5
84,6
44,0

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

2,9
312,8
120,2
54,5

3,0
224,4
116,4
151,6

BALANSRÄKNING

Summa anläggningstillgångar		
1 592,6
1 495,7
2 016,0
1 867,2
		
		
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
13
0,0
0,0
0,0
0,0
										
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					

Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

14
15
16
17

0,2
202,7
120,2
16,2

Summa omsättningstillgångar		339,3

367,7

490,4

495,5

SUMMA TILLGÅNGAR		
1 931,8
1 863,5
2 506,4
2 362,7
		
		
EGET KAPITAL					

Eget kapital
18
0,0
Årets resultat		67,3
Resultatutjämningsreserv		0,0
Övrigt eget kapital		
611,3
Summa eget kapital		

678,6

0,0
23,3
0,0
588,0
611,3

0,0
117,9
0,0
823,9
941,8

0,0
91,0
0,0
732,9
823,9

					
AVSÄTTNINGAR 					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19
58,6
59,2
67,8
67,1
Andra avsättningar
20
3,2
1,9
79,5
71,5

Summa avsättningar		61,9
61,1
147,3
138,6
		
		
SKULDER						

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

21
22

898,6
292,8

773,9
417,2

1 001,8
415,4

876,8
523,4

Summa skulder		
1 191,4
1 191,1
1 417,3
1 400,1
						
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
1 931,8
1 863,5
2 506,4
2 362,6 		

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 						
Panter och därmed jämförliga säkerheter
23
0,0
0,0
0,0
0,0
Ansvarsförbindelser		760,0
804,0
760,2
804,2
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
24
647,3
691,2
647,3
691,2
Övriga ansvarsförbindelser
25
112,7
112,8
113,0
113,1
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
2016

Koncern
2015

2016

2015

Not 1 Verksamhetens intäkter 				

Summa verksamhetens intäkter

40,8
40,6
69,0
305,0
5,3
0,0
4,5
0,4
0,1
465,7

NOTER

Summa verksamhetens kostnader

406,7

77,0
194,5
230,7
445,5
31,2
0,0
4,5
0,4
-15,2

58,1
216,8
222,6
301,6
24,0
0,0
1,4
0,0
3,4
828,0 				

968,5

			

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
därav försäkringslösning IPR
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

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

-1 109,4
-80,9
-7,9
-7,6
-36,6
-346,6
-73,8
-42,2
-69,1
-0,4
0,0
-102,8
-1 869,3

-1 052,8
-73,9
0,0
-5,6
-37,1
-236,3
-77,0
-40,2
-59,3
-0,3
0,0
-115,7
-1 698,2

-1 295,0
-93,2
0,0
-7,6
-109,5
-237,5
-59,1
-59,2
-70,2
-0,4
0,0
-293,6
-2 225,2

-1 150,6
-81,7
0,0
-5,6
-105,8
-164,5
-78,5
-54,7
-59,6
-0,3
0,0
-304,4

-2 005,7

				

Not 3 Avskrivningar 				

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

0,0
-29,6
-6,4
0,0
-36,0

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

-0,2
-82,8
-20,2
-5,9

-109,1

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

-109,2

I verksamhetens nedskrivningar 2016 för kommunkoncernen ingår jämförelsestörande poster på
5,8 miljoner kronor, se not 9.
			

Not 4 Skatteintäkter 				

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

1 050,8
-4,2
0,0
1 046,6

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

1 050,8
-4,2
0,0
1 046,6

1 009,2
1,1
-2,0

1 008,3

				

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

278,8
0,0
42,7
11,9
-0,9
48,9
68,8
450,3

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

278,8
0,0
42,7
11,9
-0,9
48,9
68,8
450,3

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

352,5

I de övriga generella bidragen 2016 för kommunkoncernen ingår jämförelsestörande poster 				
på 68,8 miljoner kronor, se not 9. 				
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NOTER

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

				
Kommun

Koncern

Not 6 Finansiella intäkter 				

Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter internbanken
Ränteintäkter övriga
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2016

2015

2016

3,1
11,6
0,4
6,6

3,3
13,2
0,5
3,8

4,1
0,0
0,8
4,7

21,7

20,8

9,6

2015

3,3
0,0
0,8
65,7			
69,7

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

Räntekostnader internbanken inklusive
säkringsinstrument
varav räntekostnader säkringsinstrument
Räntekostnader övriga
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-13,5
-13,5
0,2
-0,7
2,3
-11,7

-15,6
-13,9
-0,3
-0,9
-8,4
-25,1

-10,7
0,0
-8,3
-0,7
0,5
-19,3

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

-37,6

				

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
0,0
12,4
0,0
12,4
Extrainbetalning statsbidrag Migrationsverket
del av 74,5 mkr				
Inbetalt statsbidrag, 12/13 år 2016, 1/13 2015.
68,8
5,7
68,8
5,7
Borgensåtagande Samkraft, nedskrivning		
		
Lösen lån Kommuninvest
0,0
-5,2
0,0
-5,2
Upplupen intäkt				
Återbetalning elskatt NÄRA
0,0
0,0
8,3
0,0
Nedskrivning anläggningstillgångar 		
		
Nedskrivningskostnad Faxeholmen
0,0
-5,6
-5,8
-5,6
Försäljning fastigheter till Gimmel AB (Faxeholmen)				
Vinstpåverkan årets resultat
0,0
0,0
0,0
51,4
Summa jämförelsestörande poster

68,8

7,3

71,3

58,7

				

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
0,8
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0

0,6

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

1 484,9
-688,0
0,0
-75,7
721,3

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

3 494,2
-1 482,5
0,0
-306,2
1 705,5

3 348,3
-1 403,6
0,0
-306,7

1 638,0

Avskrivningstider
0 - 100 år
0 - 33 år
0 - 100 år
0-50 år
Skillnader i redovisningsprincip gällande uppskrivningar av materiella tillgångar mellan kommunen och företagen,
se avsnittet redovisningsprinciper.
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Kommun

Koncern

2016

2015

2016

2015

87,9
-50,7
0,0

79,4
-44,3
0,0

251,9
-125,6
-3,7

214,3
-110,2
-3,5

3 - 25 år

3 - 25 år

3 - 25 år

3 - 25 år

Maskiner och inventarier, totalt 					

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde

Avskrivningstider

37,2

35,1

122,5

100,5

Mark,byggnader och tekniska anläggningar 					

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Uppskrivningar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Avskrivning på uppskrivet belopp
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

683,0
68,4

653,0
63,0

1 638,0
89,1

1 638,7
75,3

-0,5
0,0
0,0
0,0
-29,6
0,0
0,0
0,0

-5,0
0,0
0,0
0,0
-28,8
0,0
0,9
0,0

-0,6
0,0
-5,8
0,0
-82,9
0,0
67,5
0,0

-33,1
0,0
0,0
0,0
-82,3
0,0
39,5
0,0

721,3

683,0

1 705,5

1 638,0

35,1
8,2

41,0
7,5

104,1
42,1

91,3
29,0

0,0
0,0
0,0
-6,4
0,3

-4,6
0,0
0,0
-7,4
-1,3

-0,1
-3,7
0,0
-20,2
0,4

-4,7
-3,5
0,0
-18,9
7,3

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

37,2

35,1

122,5

100,5

Pågående arbeten					

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

26,3
0,0
0,4

26,8

35,7
10,8
-20,2

26,3

84,6
120,1
-67,2

137,6

82,2
69,8
-67,4

84,6

					
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 				
Aktier och andelar i koncerninterna företag
39,1
39,1
9,0
9,0

Söderhamns Stadshus AB
19,0
19,0
9,0
9,0
Faxeholmen AB
41,5
41,5
värdereglering avgår med
-21,4
-21,4
				
Aktier och andelar i övriga företag

28,4

28,4

30,2

därav företag med andelar över 0,05 mkr
(2016 års belopp)				
Kommuninvest ek förening, 5 000 000 kr
5,0
5,0
5,0
Söderhamns Stuveri AB, 116 442 kr
0,1
0,1
0,1
Kommuninvest, insatskapital 22 910 400 kr
22,9
22,9
22,9
Inköp Gävleborg, 363 214 kr
0,4
0,4
0,4
Tallriset i Söderhamn AB (direktägt dotterbolag)
0,0
Andel i SABO Byggnadsförsäkring AB, 50 000 kr
0,1
Samkraft AB, 5 478 000 kr
0,0
Gävle Energisystem AB, 1 250 000 kr
1,3
Norrsken AB, 297 000 kr
0,4
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30,1

5,0
0,1
22,9
0,4
1,7
0,1
0,0
1,3
0,3

NOTER

NOTER

Maskiner och inventarier 					

Kommun
2016

Koncern
2015

2016

2015

				
Internbankens fordran på de bolag som ingår
i kommunkoncernen

739,7

683,7

0,0

0,0

Faxeholmen AB
482,2
432,2
Söderhamns Elnät AB
0,0
0,0
Söderhamns Stadshus AB
14,0
15,0
Söderhamn NÄRA AB
243,5
236,5
				
Övriga långfristiga fordringar

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

0,0

0,0

10,6

5,0

-

-

9,8
0,2
0,6

4,1
0,5
0,4

807,3

751,3

49,8

44,0

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur					

Inga bidrag till statlig infrastruktur finns
i kommunen eller kommunkonceren.					
					

NOTER

Not 14 Förråd mm					

Tomtmark för försäljning
Förråd
Olja i tank
Bränsle Söderhamn Stadshus AB
Utsläppsrätter Söderhamns Stadshus AB

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

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

0,0
0,1
0,1
2,6
0,0

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

Redovisat värde vid årets slut
0,2
0,2
2,9
3,0			
		
Not 15 Fordringar					

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

20,7
66,5
18,3
83,6
13,5

202,7

17,6
36,2
8,1
52,7
17,9

132,5

50,6
66,5
24,6
125,1
16,4

283,2

54,3
36,2
11,1
65,5
21,9

189,0

I de förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna 2016 för kommunkoncernen ingår jämförelsestörande
poster på 8,3 miljoner kronor, se not 9.
				
Not 16 Kortfristiga placeringar					

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

0,9
119,3

120,2

0,9
115,5

116,4

0,9
119,3

120,2

0,9
115,5

116,4

				
Marknadsvärden				
Telge Energi AB deposition
2,4
2,4
2,4
2,4
Agenta, Alternativa räntor klass A
50,8
49,2
50,8
49,2
Agenta, Alternativa räntor klass B
68,5
66,3
68,5
66,3
Marknadsvärde vid årets slut

121,7

117,9

121,7

117,9

					
Not 17 Kassa och bank					

Kassa
0,0
0,0
0,1
0,0
Swedbank				
Kommunens andel av koncernkonto i Swedbank
11,8
117,2
11,8
117,2
Koncernbolagens andel av koncernkonto i Swedbank 67,8
68,4
Övriga banker
4,4
1,4
4,4
1,4
Redovisat värde vid årets slut

16,2

118,6

84,1

187,0

Kommunen har en outnyttjad checkkredit på 66,4 miljoner kronor vid bokslutstillfället. 			
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Ingående balans

Övriga förändringar
Årets resultat
därav öronmärkning sociala investeringsfonden
varav årets öronmärkning
därav öronmärkning pensionsavsättningar
varav årets öronmärkning
därav öronmärkning integration
varav årets öronmärkning

NOTER

Utgående balans

Koncern
2015

611,3

588,0

893,5

803,4

0,0
67,3
45,8
27,0
35,0
35,0
0,5
0,0

0,0
23,3
18,8
18,0
8,0
4,0
0,5
0,5

-69,7
117,9
45,8
27,0
35,0
35,0
0,5
0,0

-70,5
91,0
18,8
18,0
8,0
4,0
0,5
0,5

678,6

611,3

2016

941,8

2015

823,9

				
Under 2016 har pensionsavsättning om 8 miljoner inklusive löneskatt gjorts.
2016 års öronmärkning ligger i förslag KS§51/170307"
			
				
Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förplikelser					
Specifikation - Avsatt till pensioner				
Särskild avtals/ålderspension
0,9
6,2		
Förmånsbestämd/kompl pension
34,0
30,4		
Ålderspension
10,1
9,7		
Livränta
0,6
0,0		
Förtoendevalda
0,3
0,0		
Pension till efterlevande
1,3
1,3		
Summa pensioner
47,2
47,6		
Löneskatt
11,4
11,6		
Summa avsatt till pensioner
58,6
59,2		
				
Antal visstidsförordnanden				
Politiker
34
0		
Tjänstemän
4
2		
				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning
59,2
59,4
67,2
66,5
Nya förpliktelser under året
3,5
3,8
4,6
4,6
varav				
Nyintjänad pension
3,2
2,7
3,2
2,7
Ränte och basbelopppsuppräkning
0,5
0,8
0,5
0,8
Ändring av försäkringstekniska grunder
0,0
0,0
0,0
0,0
Pension till efterlevande
0,4
0,3
0,4
0,3
Övrig post
-0,6
0,0
-0,6
0,0
Årets utbetalningar
-3,9
-3,9
-3,9
-3,9
Förändring av löneskatt
-0,2
-0,1
0,0
-0,1
Summa avsatt till pensioner

58,6

59,2

67,8

NOTER

Kommun
2016

67,1

				
Aktualiseringsgrad
91%
90%					
					
Not 20 Övriga avsättningar						
Avsatt för sanering/återställande av fastighet
				
Redovisat värde vid årets början
1,9
1,9
1,9
1,9
Nya avsättningar
0,0
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
-0,1
0,0
-0,1
0,0
Outnyttjade belopp som återförts
0,0
0,0
0,0
0,0
Utgående avsättning

1,8

1,9

1,8

1,9

					
Testamenterade avsättningar
				
(Överflyttad till konto 2890 år 2015)					
Redovisat värde vid årets början
0,0
0,3
0,0
0,3
Nya avsättningar			
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
0,0
-0,3
0,0
-0,3
Outnyttjade belopp som återförts			
0,0
0,0
Utgående avsättning
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0,0

0,0

0,0

0,0

Kommun
2016

Koncern
2015

2016

2015

					
Avsatt för uppskjuten skatteskuld*					
Redovisat värde vid årets början
57,983
56,150
Nya avsättningar
7,715
1,833
Ianspråktagna avsättningar
0,000
0,000
Outnyttjade belopp som återförts
0,000
0,000
Utgående avsättning
0,0
0,0
65,698
57,983
					
Avsättning för återställningskostnader**					
Redovisat värde vid årets början
11,658
11,331
Nya avsättningar
0,199
0,327
Ianspråktagna avsättningar
-1,255
0,000
Outnyttjade belopp som återförts
0
0,000
Utgående avsättning
0,0
0,0
10,6
11,7
					
Avsättning avgångsvederlag
1,4		
1,4		
					
Summa Övriga avsättningar
3,2
1,9
79,5
71,5
					

NOTER

* Avsättningen avser uppskjuten skatteskuld för Söderhamn Stadshus AB uppgående till 65,7 (58,0) mkr avseende övervärden på fjärrvärmeanläggningar, goodwill, inventarier, verktyg och installationer samt skatt på obeskattade reserver och överavskrivning i
dotterbolagen. 					
** Avsättningen avser Stadshuskoncernens avsättning för återställning av deponi.					
Not 21 Långfristiga skulder					
Lån i banker och kreditinstitut
-888,6
-767,2
-980,9
-859,2
varav Internbankens
-875,0
-767,2
-875,0
-767,2
					
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år					

Investeringsbidrag
-10,0
-6,7
-10,0
-6,7
återstående antal år (vägt snitt)				
Anläggningsavgifter VA			
-10,9
-10,9
återstående antal år (vägt snitt)					
Summa förutbetalda intäkter

-10,0

-6,7

-20,9

-17,5

					
Summa långfristiga skulder
-898,6
-773,9
-1 001,8
-876,8			
		
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut, internbanken		
Genomsnittlig ränta inklusive säkringsinstrument 1,87%
1,83%
Genomsnittlig ränta exklusive säkringsinstrument 0,19%
0,20%
Säkringsinstrumentens verkliga värde
-72,0
-61,9
Genomsnittlig räntebindningstid
3,3 år
3,5 år
		
Lån som förfaller inom		
1 år
815,0
257,2
2-3 år
60,0
510,0
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
-0,1
0,0
Leverantörsskulder
-80,5
-62,9
-122,3
-102,6
Skulder till staten
-30,5
-33,3
-37,9
-42,1
därav Moms och punktskatter
-21,4
-2,0
-21,4
-2,4
därav Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
-19,3
-16,0
-23,4
-19,7
Övriga kortfristiga skulder
-1,0
-75,4
-17,6
-76,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-180,7
-245,6
-237,5
-302,7
Summa kortfristiga skulder

-292,8

-417,2

-415,4

-523,4

					
Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter					
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Kommun
2016

Koncern
2015

2016

2015

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna					

Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Årest utbetalningar

556,2
-1,4
5,5
2,1
0,0
-14,8
-26,8

585,1
0,0
5,5
5,1
0,0
1,8
-41,2

556,2
-1,4
5,5
2,1
0,0
-14,8
-26,8

585,1
0,0
5,5
5,1
0,0
1,8
-41,2

Löneskatt

126,4

134,9

126,4

134,9

Summa pensionsförpliktelser

Utgående ansvarsförbindelse

520,9
647,3

556,2
691,2

520,9
647,3

556,2
691,2

			
Not 25 Övriga ansvarsförbindelser 					
Borgensåtaganden					

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform				
SBAB
0,6
0,7
0,6
0,7
AB Balken Finans Sweden
0,0
0,0
0,0
0,0
Boverket
0,0
0,0
0,0
0,0
Söderhamn Stadshus AB
92,0
92,0
92,0
92,0
Kommunalförbundet Södra Hälsingland
3,0
3,0
3,0
3,0
Borgensförbindelse Region Gävleborg
0,0
0,0
0,0
0,0
Borgensförbindelse Länstyrelsen avseende deponi Långtå 17,0
17,0
17,0
17,0
Faxeholmens borgensåtagande avseende Fastigo
0,0
0,0
0,3
0,3

NOTER

NOTER

Söderhamns kommun har i september 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 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 medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 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 2016-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mkr (325 621 mkr per 2015-12-31) och totala tillgångar till 338 153 mkr (319 574
mkr per 2015-12-31) . Kommunens andel (0,35%) av de totala förpliktelserna 2016-12-31 uppgick till 1 222 mkr (1 235 mkr 2015-12-31) och andelen
(0,35%) av de totala tillgångarna uppgick till 1 194 mkr (1 212 mkr per 2015-12-31).

Summa borgensåtaganden
112,7
112,7
113,0
113,0		
							
Not 26 Leasing					
Ingen finansiell leasing finns under 2016 och 2015					
					
Not 27 Ej likviditetspåverkande poster					

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar
36,0
41,8
Nedskrivning kortfristiga placeringar
och finansiella tillgångar
-2,5
7,7
Rearesultat försäljning anläggningstillgångar
Avsatt till pensioner
Övriga avsättningar
Aktivering investeringsbidrag
-		
Realisationsvinster
-4,5
-1,4
Realisationsförluster
0,4
0,3
Bolagens skatt på årets resultat			
Justeringspost
0,6
-1,7
Summa ej rörelsekapitalpåverkande

30,0

46,8

109,0

109,2

-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,5
0,4
3,4
-8,9

12,1

96,9

-1,4
0,3
16,3
-17,9

118,6

					
Not 28 Investering i materiella tillgångar					
Mark,byggnader och tekniska anläggningar
68,4
64,2
89,1
75,3
varav investeringsbidrag
4,3
1,2
4,3
1,2
Maskiner och inventarier
8,2
7,5
42,1
29,0
Pågående arbeten
0,0
-9,4
120,1
69,8
Justering bokslut 2015
0,0
0,2
0,0
0,0
Summa Investering i materiella tillgångar
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62,5

251,3

174,1
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Kommun
2016

Koncern
2015

2016

2015

Not 29 Försäljning av materiella tillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
4,8
1,0
5,7
28,6
Maskiner och inventarier
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa Försäljning av materiella tillgångar

4,8

1,0

5,7

28,6		

					
Not 30 Investering i finansiella tillgångar

Kommunen
0,0
14,5
0,000
Kommuninvest, särskild insats för 2015		
11,8		
Kommuninvest, överskottsutdelning avseende 2015		
2,6		
Kommuninvest, korrigering 2007-2011		
0,1		
Kommuninvest, överskottsutdelning avseende 2013				
Inköp Gävleborg, ägartillskott				
Gävleborgs kreditgarantiförening, återbetalning				
Bolagsbildning - Ostkustbanan AB,OKB
0,0
0,0		
Söderhamn Stadshus AB			
0,322
Faxeholmen AB			
0,000

NOTER

Summa Investering i finansiella tillgångar

0,0

14,5

0,322

14,500

0,083
25,625

40,208

				
				
Not 31 Amortering av skuld				
Årets likvida amortering
-75
-140,0
-75,0
-140,0
Årets förändring kortfristig del av långfristig skuld
0
-75,0
0,0
-75,0
Årets förändring av checkräkningskredit
-2,21
-11,4
-2,2
-11,4
Summa amortering av skuld
-77,2
-226,4
-77,2
-226,4		
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KASSAFLÖDESRAPPORT				
						

		

Kommunen		

		2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2015-12-31

Koncernen
2016-12-31

2015-12-31

Not 				

Årets resultat		67,3
23,3
117,9
91,0
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar
19, 20
0,8
-0,5
8,7
2,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster
27
30,0
46,8
96,9
118,6
							
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital		97,4
69,6
234,2
228,4
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

15
16
14
22

KASSAFLÖDESRAPPORT

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-70,2
-3,8
0,0
-124,4

-100,3

-16,1
-49,6
0,1
97,4

101,4

-94,2
-3,8
0,1
-107,9

17,7

17,5
-49,6
2,2
112,9

295,1

							
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 							
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
0,0
0,0
-0,8
0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar
28
-76,6
-63,7
-251,3
-174,1
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 28
4,3
1,2
4,3
1,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
29
4,8
1,0
5,7
28,6
Investering i finansiella tillgångar
30
0,0
-14,5
-0,3
-40,2
Försäljning av finansiella tillgångar		
0,0
0,0
0,0
91,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-67,5

-76,1

-242,4

-93,5

							
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 							
Nyupptagna lån		198,6
170,0
198,9
170,0
Amortering av skuld
31
-77,2
-226,4
-77,2
-226,4
Ökning av långfristiga fordringar		
0,0
0,0
0,0
0,0
Minskning av långfristiga fordringar		
-56,0
117,5
0,0
-12,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
65,4
61,1
121,7
-68,5
							
Årets kassaflöde		
-102,4
86,5
-102,9
133,1
					
Likvida medel vid årets början		
118,6
32,2
187,0
53,9
Likvida medel vid årets slut		
16,2
118,6
84,1
187,0
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REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Intäkter

Redovisning av skatteintäkter
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skatteskyldiga. Den
prognos på skatteavräkningen som branschorganisationen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar i december
varje år används vid beräkningen 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 investeringsprojekt som påbörjas 2009 och senare.
Redovisning av statsbidrag
Statsbidrag där utbetalning sker 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. Undantag har gjorts
för schablonersättning för nyanlända från Migrationsverket
där 4,1 mkr av ersättningen avses att nyttjas under 2017 men
inbetalats under 2016.
Det statsbidrag som ges som tillfälligt stöd till kommuner
och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen
periodiseras inkomsten enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015
t.o.m. 2016. En trettondel av bidraget har således intäktsförts
2015 och tolv trettondelar 2016.
Redovisning av finansiella intäkter
Söderhamns kommun har en internbank som hanterarar
hela kommunkoncernens belåning. I ränteintäkter redovisas
även de ränteintäkter som belöper på de förmedlade lånen
till bolagen.
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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 de anställdas 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.
Internränta
I internredovisningen har nämnderna belastats med en internränta med 3% baserat på anläggningstillgångarnas bokförda restvärde.
Redovisning av finansiella kostnader
Söderhamns kommun har en internbank som hanterar
hela kommunkoncernens belåning. I räntekostnader redovisas även de räntekostnader som belöper på de förmedlade lånen till bolagen. I enlighet med huvudmetoden i
rekommendation RKR 15.1 och rekommendation RKR 20
belastar lånekostnader resultatet för den period de uppkommer. I enlighet med rekommendation RKR 21 redovisas både intäkter och kostnader avseende ränteswappar
som räntekostnader.
I kommunkoncernen elimineras, förutom de räntekostnaderna som de kommunala bolagen betalar till internbanken, även den årliga överskottutdelningen från Kommuninvest som baseras på föregående år. Detta eftersom
räntekostnaden bolagen betalar till internbanken skulle
varit lägre (1,8 mkr under 2016) om de inte fått ta del av
överskottsutdelningen.
Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för
jämförelseändamål
FFör jämförbarhet lämnas upplysningar om resultateffekt
av händelser och transaktioner. Kommunen följer nuvarande praxis gällande bedömning av extra ordinära poster samt
jämförelsestörande poster. Endast i sällsynta undantagsfall
inträffar händelser som ger upphov till extraordinära intäkter och kostnader. Jämförelsestörande poster är händelser
och transaktioner vilkas resultateffekt är väsentlig och uppmärksammas därför som jämförelsestörande poster.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om kommunal
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:
intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för
post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Redovisning av pensioner

Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader
För redovisningen av särskild löneskatt är huvudprincipen
att utgiften redovisas då förpliktelsen uppstår.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen, vilket
innebär att 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 avseende värdering och upplysningar som pensionsförpliktelser. Värdering sker med utgångspunkt från beräkningsunderlaget, RIPS 07.
Pensionsavsättning
Söderhamns kommun redovisar sina pensioner enligt den
så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsåtagande från och med 1998 kostnadsförs och avsätts i bokslutet.
Framtida pensionsutbetalningar för detta åtagande kommer
bara till liten del att påverka kommunens framtida ekonomi.
Pensionsåtagande före 1998 redovisas inom linjen. Framtida pensionsutbetalningar för detta åtagande kommer att
belasta kommunens resultat och likviditet det år pensionsutbetalningen sker.
Klassificering av finansiella tillgångar
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, under år 2016 långfristiga
fordringar, klassificeras som kortfristiga fordringar.
Redovisning av anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, vilket är 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.
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider används; byggnader
och tekniska anläggningar 10, 15, 20, 33, 50 år, maskiner och
inventarier 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 livs-längden uppgå till minst
tre år, vara värdehöjande för kommunen och uppgå till en
kostnad på minst ett prisbasbelopp, år 2016 uppgår basbeloppet till 44 300 kr (2015 var beloppet 44 500). Som investering räknas även förändring av en tillgång som innebär
en värdehöjande standardförbättring i jämförelse med den
ursprungliga utformningen eller funktionen, till exempel
om- och tillbyggnader. Investeringen skall aktiveras och
höja tillgångens bokförda värde.
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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.
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, nr 11.4 har komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar införts.
Komponentredovisning
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation,
nr 11.4 har komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar införts.
Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser
Kommunen följer gällande rekommendation avseende avsättningar och ansvarsförbindelser, vilka redovisas i särskild
not.
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.
Redovisning av lånekostnader
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, rekommendation RKR 15.1. I anskaffningsvärden ingår inga lånekostnader.
Redovisning av finansiella skulder
De finansiella skulderna redovisas i enlighet med rekommendation RKR 20. Skulder som förfaller inom ett år eller
inte beräknas refinansieras klassificeras som kortfristiga.
Övriga skulder klassificeras som långfristiga.
Upplåningen uppfyller de krav som finns i kommunens
finanspolicy (bland annat då räntebindningstiden är inom
ramen för stipulerade 3,5 år+/-1,5 år, inget lån har någon
valutaexponering, finansieringsrisken – risken att inte få
några nya lån – hanteras genom checkräkningskredit samt
en likviditetsreserv). Genomsnittlig upplåningsränta, samt
genomsnittlig räntebindningstid redovisas i not 21. Lån som
ges från internbanken till bolag som ingår i kommunkoncernen motsvaras av externa upptagna lån, samtliga från
Kommuninvest. I och med medlemskapet i Kommuninvest
säkerställs även framtida finansiering.
Säkringsredovisning
Redovisning sker i enlighet med rekommendation RKR 21.
Kommunens Internbank har en total låneskuld 2016-12-31
på 875 MSEK. Hela låneportföljen löper med rörlig ränta
efter att obligationslån i fast ränta om 510 miljoner genom
räntederivat omvandlat den fasta räntan till en rörlig ränta,
Stibor 3M.

Kommunens Internbank använder räntesäkringsderivat i
sin riskhantering för att förändra del av låneportföljens rörliga ränta till fast ränta (dvs räntesäkring sker för att säkra
risken av framtida förändringar i marknadsräntan). Totalt
uppgår dessa räntesäkringar 2016-12-31 till 423 MSEK, vilket motsvarar 48% av den totala låneportföljen. Säkringsförhållandets effektivitet har vid balansdagen bedömts genom
en kvalitativ bedömning huvudsakligen genom en jämförelse av de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De
kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid samt
räntebas. Bedömningen är att samtliga säkringsförhållanden är effektiva.
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Sammanställd redovisning
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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 och
förbund där kommunen har ett väsentligt inflytande, det
vill säga minst 20 procents röstandel. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av beskrivningen under rubriken ”Sammanställd redovisning”.
Under 2016 har Hälsinglands Utbildningsförbund konsoliderats in i kommunkoncernen och jämförelsetal för 2015
har justerats. Justeringar för uppskrivningar som Faxeholmen har gjort under 2015 har även medfört justeringar i
jämförelsetalen för 2015. Föregående års positiva resultat
för kommunkoncernen har justerats med +4,5 mkr, till 91
mkr från 86,5 mkr. Förutom förändringen på årets resultat
har detta för år 2015 medfört att koncernens intäkter har
ökats med 54,4 mkr, kostnader har ökats med 50,1 mkr samt
att av- och nedskrivningar har minskats med 0,3 mkr. Dessutom har materiella anläggningstillgångar minskats med
66,9 mkr medan omsättningstillgångarna har ökats med
33,5 mkr. Eget kapital har minskats med 66,1 mkr, avsättningar för pensioner har ökat med 1 mkr och kortfristiga
skulder har ökat med 31,8 mkr.
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Hälsinglands Utbildningsförbund har konsoliderats med
50%. Söderhamns kommuns faktiska andel av förbundet beräknas utifrån kommunens givna medlemsbidrag exklusive
schablonersättning och interkommunal ersättning och uppgick under 2016 till 49% (50% 2015).
Kommunalförbundet Södra Hälsingland har undantagits
från den sammanställda redovisningen med hänvisning till
undantagsregeln i RKR 8.2 gällande företag vars verksamhet definieras som av obetydlig omfattning. Kommunens
andel av företagets/förbundets omsättning och omslutning
är mindre än 2% av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag.

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 och förbund där kommunen har ett
väsentligt inflytande, det vill säga minst 20 procents röstandel. Under 2016 har Hälsinglands utbildningsförbund konsoliderats in i kommunkoncernen.

	
  

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Kommunens	
  samlade	
  
verksamhet	
  

Kommunkoncernen	
  

Kommunens	
  nämnder	
  och	
  
förvaltningar	
  

KommunfullmäkAge	
  
Revisionen	
  
Kommunstyrelsen	
  
Överförmyndarnämnden	
  

Kommunala	
  uppdragsföretag	
  

Kommunens	
  koncernföretag	
  
med	
  bestämmande	
  inﬂytande	
  

Kommunens	
  koncernföretag	
  
med	
  betydande	
  inﬂytande	
  

(mer	
  än	
  50	
  %	
  rösAnnehav)	
  

(20-‐50	
  %	
  rösAnnehav)	
  

Söderhamn	
  Stadshus	
  AB	
  100%	
  
	
  -‐	
  Söderhamn	
  NÄRA	
  AB	
  
-‐	
  Söderhamn	
  Elnät	
  AB	
  
Faxeholmen	
  AB	
  100	
  %	
  

Andra	
  samägda	
  företag	
  

Hälsinglands	
  Utbildningförbund	
  49	
  %	
  
Kommunalförbundet	
  Södra	
  Hälsingland	
  41,5	
  %*	
  

Inköp	
  Gävleborg	
  	
  10,5%	
  
Söderhamns	
  stuveri	
  och	
  hamn	
  AB	
  18,5%	
  

Valnämnden	
  
Överförmyndarnämnden	
  
Kultur-‐	
  och	
  
samhällsservicenämnden	
  
Bygg-‐	
  och	
  miljönämnden	
  
Barn-‐	
  och	
  
utbildningsnämnden	
  
Arbetsmarknads-‐	
  och	
  
socialnämnden	
  
Omvårdnadsnämnden	
  
	
  

Årets resultat koncernen 2012 – 2016
(mkr)

140
*	
  Kommunalförbundet	
  Södra	
  Hälsingland	
  undantas	
  i	
  den	
  sammanställda	
  
redovisningen,	
  se	
  textavsnitt	
  ”Redovisningsprinciper”.	
  
120
100

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med
117,9 miljoner (91 miljoner 2015). Både de kommunala
bolagen, förbundet och kommunen gick med vinst under
året. Resultat efter finansiella kostnader uppgår till 121,3
miljoner (107,2 miljoner 2015).
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Soliditeten för koncernen var i bokslutet 37,6 procent,
en förbättring med 2,7 procentenheter från 2015. Om
kommunens pensionsförpliktelser som redovisas inom
linjen inkluderas uppgår soliditeten till 11,8 procent, (5,6
% 2015) alltså en förbättring med 5,8 procentenheter från
föregående år.
Koncernen har under året gjort investeringar på 231,2
miljoner (133 miljoner 2015). De största investeringarna
under året har varit bredbandsutbyggnad, VA-verksamhetsområde Norrfjärd, Kontorsbyggnad på Långtå,

utbyggnad av Enrisets servicehus, Faxeholmens och kommunens investeringar i energieffektiviseringsprojektet EPC,
timmerbil till Transportprogrammet inom Hälsinglands utbildningsförbund samt kommunens investering i industrihamnen.
Koncernen har en långfristig låneskuld på 1 001,8 miljoner (876,8 miljoner 2015), varav 875 miljoner hanteras av
kommunens internbank.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

(mkr)

Söderhamns
kommun

Omsättning inkl jfr störande
varav koncernintern
Resultat efter finansiella poster
varav koncernintern/justerat
Eget kapital
varav koncernintern/justerat
Soliditet (%)
Investeringar
Långfristig låneskuld
varav koncernintern

Stadshuskoncernen

Faxeholmen
AB

465,7
285,8
24,7
80,8
67,3
40,2
0,0
0,0
678,6
175,5
30,1		
35,1
25,9
76,6
82,6
898,6
360,4
0,0
257,5

Hälsinglands		KommunUtbildningsförb.*		koncernen

203,0
34,7
9,3
1,4
179,4
68,2
25,1
68,5
482,2
482,2

225,8		
968,2
71,9
3,1		
121,3
0,0
6,7		
941,8
0,0
10,5		
37,6
3,5		
231,2
0,3		
1001,8
0,0

* Uppgifterna för Hälsinglands Utbildningsförbund redovisas här med sin konsoliderade andel, dvs till 50%, med
undantag för soliditetsprocenten som redovisas till 100%.
		

Koncerninterna förhållanden

Årets försäljningar och inköp inom kommunkoncernen, exklusive finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 212,1
miljoner (157,9 miljoner 2015). Av dessa står kommunen för 24,7 miljoner (13,5 miljoner 2015), stadshuskoncernen
för 80,8 miljoner (81,3 miljoner 2015), Faxeholmen för 34,7 miljoner (31,4 miljoner 2015) och Hälsinglands utbildningsförbund för 71,9 miljoner (31,7 miljoner 2015). I tabellen nedan visas de största posterna och de som avser kommunkoncernens internbank.
Kommunens internbank
Enhet

Ägd
andel

(mkr)

Givare

Lån
Mottagare

Räntor
Intäkt kostnad

Borgensavgift
Intäkt Kostnad

Kommunen		
875,0
123,3
13,5
1,9
3,5
Stadshuskoncernen
100%		 269,5		2,0		 1,7
Faxeholmen AB
100%		
482,2		
9,6		
1,8
Hälsinglands Utbildningsförbund 50%
Summa koncernen		

875,0

875,0

13,5

13,5

3,5

3,5

Koncernintern omsättning, de största posterna
Enhet
(mkr)

Ägd
andel

Medlemsbidrag & IKE

Intäkt Kostnad

IT-kostnader
Intäkt Kostnad

Lokalhyror
Intäkt kostnad

Fjärrvärme			
Intäkt Kostnad

Kommunen			 66,4
5,6
18,5
6,1
33,2		 11,9
Stadshuskoncernen
100%			 23,7
5,6			
35,2
Faxeholmen AB
100%				
0,2
33,2			
23,2
Hälsinglands 		
Utbildningsförbund
50%
66,4			5,0		6,1		0,2
Summa koncernen		

66,4

66,4

29,3

29,3
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39,3

39,3

35,2

35,2

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Nyckeltal koncernen

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande: John Staffas (S)
Kommunchef 2016: Margareta Högberg

Nämndens ansvarsområde

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Måluppfyllelse och viktiga händelser

Kommunfullmäktiges fokusområden för budgetperioden
redovisas genom nämnderna och på annan plats i årsredovisningen.

Resultat (mkr)		

				
Intäkter		
Kostnader		

0,0
-3,6

2015

0,0
-3,5

					

Nettokostnader		 -3,6
-3,5		
				
Budgetram		 -3,6
-3,2
					
Budgetavvikelse		 -0,3
-0,3

Viktiga händelser under året

11 ordinarie kommunfullmäktigemöten har hållits under året.
Under året har fullmäktige infört ett nytt digitalt system för
att hantera närvaro, votering och talarlista.
En ny arbetsordning för kommunfullmäktige har antagits.
Debatten i kommunfullmäktige har fortsatt varit aktiv och
engagerande. Nya motioner och medborgarförslag kommer in
regelbundet.
Två träffar med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har också genomförts.
Framåtblick

Fr o m mars 2017 införs e-förslag som ersätter upplägget
för medborgarförslag.

Andel av nettokostnader (procent)		

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		
137
				

0%
137

Ekonomisk översikt

Kommunfullmäktige redovisar en negativ budgetavvikelse
med 0,3 miljoner vilket till största delen beror på att gruppledararvoden underbudgeterades samt införande av nytt
närvaro- och voteringssystem.

Under året har kommunfullmäktige infört ett digitalt system för att hantera närvaro, votering och talarlista.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Sven-Erik Lindestam (S)
Förvaltningschef: Thomas Norgren

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.
Nämndens verksamhetsidé

Att utifrån interna och externa kunders behov, tillhandahålla kvalitetssäkrad service och tjänster.
Viktiga händelser

Efter beslut i kommunstyrelsen har en gemensam HR-enhet
som servar alla förvaltningar bildats i mars 2016.
Ekonomi och inköp
Arbetet med att införa e-handel fortgår och mer än 50% av
leverantörernas fakturavolym har ersatts med elektroniska
fakturor.
Kommunens inköpssamordnare har tillsammans med Inköp Gävleborg arbetat fram en upphandlingspolicy för kommuner som är medlemmar i förbundet. Policyn är antagen av
kommunfullmäktige.
Samhällsplanering
Under året har arbetet med kommunens nya översiktplan
intensifierats, planen är ett strategiskt dokument för kommunens framtida utveckling som skapar spelregler för medborgare och marknadens aktörer.
Under våren 2016 har kommunfullmäktige antagit strategi
och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer
för äldre. Vi arbetar också med att ta fram ett övergripande
bostadsförsörjningsprogram. Under hösten har arbetet fokuserats på att ta fram riktlinjer för trygghetsbostäder samt
inventera byggbara tomter.
Arbetet med planprogram för Söderhamnsporten (Resecentrum) har pågått under året. Syftet är att utveckla området till en funktionsblandad och varierad stadsdel.
Integration
Inom integrationsområdet har integrationsstrategin samt
tillhörande handlingsplan fastställts av kommunstyrelsen.
Söderhamn var en av flera kommuner som 2016 fick del
av flera miljoner kronor från staten, för integration. Söderhamn har tagit emot många nyanlända. Söderhamn har
gjort ett unikt val i användning av medlen. Bidraget från
staten var totalt 74,5 miljoner. Av dem har 15 miljoner
delats ut till ett 60-tal miniprojekt i föreningar och kom-
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Resultat (mkr)		

2016

				

2015

Intäkter		31,1
Kostnader		 -247,6

14,9		
-153,9		

Nettokostnader		 -216,4

-139,0

Budgetram exkl
projekt		 -221,6

-135,8

				

		
Jämförelsestörande
budgetposter
Kundtjänst		
Centrumvärd		
Samverkan utbildningsfrågor
Styr och ledning		
Ekonomi styrning SOL		
Ny Översiktsplan Söderhamn
E-dokumenthantering vid
sammanträden		
Framtidens arkiv		
Fördelning prestationsmedel
Övriga projekt		

0,0
-1,0
-0,2
-5,0
-1,0
-1,0

-0,5
-0,7
-2,4
-1,1
0,0
0,0

-0,2
-0,6
-0,5
-2,3

0,0

-3,4

Budgetram		 -233,4 -143,8
				
Budgetavvikelse		 17,0
4,8

Andel av nettokostnader		

16%

10%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		 8 327
5 396
				
Nettoinvestering		 -1,3
-0,8

munala verksamheter, som bidrar till ökad integration.
Medel har bland annat beviljats till idrottsverksamhet riktad till nyanlända, planering av bostäder för ökad integration, konstprojekt och projekt kopplat till ungdomar och
droger. Hälsinglands utbildningsförbund har bland annat
forskat på ensamkommande barns upplevelse av mottagandet och arbetat med kortare kö till SFI (svenska för
invandrare) för dessa integrationsmedel.
Integrationsprojektet ”Företagande för alla – Dubbelspåret” har under 2016 arrangerat mötesplatser, där människor med idéer kring företagande och entreprenörskap

KOMMUNSTYRELSEN

Nämndens ansvarsområde

Besöksnäring
Besöksnäringen med Visit Söderhamn ingår sedan årsskiftet i näringslivsenheten och finns numera i gemensamma
lokaler, så att dessa resurser kan samverka för att utveckla
näringslivet i Söderhamn.

KOMMUNSTYRELSEN

Framåtblick

Arbetet med att förbättra inköpsstödet fortsätter. En ny förbättrad version av kommunens IT-lösning för inköpsstöd är
under framtagande. Det kommer att innebära bättre uppföljning av inköp mot gjorda leverantörsavtal. Vi arbetar på
att förbättra systemens effektivitet genom förbättrad funktionalitet och förbättrade integrationer mot ekonomisystemet. Arbetet med fakturahanteringen rationaliseras genom
att hanteringen av återkommande fakturor automatiseras.
Näringslivsenheten arbetar med att utveckla koncept,
struktur och innehåll, för att bättre matcha näringslivets
behov. Vi vill främja utveckling av nyföretagande och entreprenörskap, befintligt företagande och kompetensutveckling samt attrahera nyetableringar.

Ekonomisk översikt

Kommunstyrelsen redovisar totalt till och med december
månad 2016 en positiv budgetavvikelse med 17 miljoner.
Överskottet avser i huvudsak aktiviter och projekt för 5,5
miljoner som beslutats 2016, men kommer fortsätta under
2017.
I budgetavvikelsen ingår en positiv budgetavvikelse för
Hälsinglands Utbildningsförbund med 7,3 miljoner, för ej
nyttjade anpassningsmedel inom gymnasieskolan. Det är en
buffert som återbetalats.
Verksamheten för arbetsmiljö redovisar en positiv avvikelse med 1,1 miljoner. Medlen avser insatser inom sjukfrånvaro, kompetensutveckling inom arbetsmiljö för enhetschefer samt arbetsmiljöfrågor kopplat till lokaler för
administrativ personal. Arbetet kommer fortsätta 2017.
IT redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,4 miljoner
tack vare fördelaktig upphandling av it-utrustning samt projekt som kommer genomföras 2017 – 2018.
Verksamheten för kundtjänst redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,6 miljoner då starten av kundtjänst senarelagts.

Nu finns en strategi och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. Vi arbetar också med ett övergripande bostadsförsörjningsprogram.
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REVISIONEN

träffats för samverkan och utveckling. Dessutom får deltagarna hjälp med att delta i de aktiviteter som Näringslivsenheten och Faxepark erbjuder.

REVISIONEN
Ordförande: Nils Westling (C)

Nämndens verksamhetsidé

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 från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande.

REVISIONEN

Viktiga händelser under året

Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning av
risk och väsentlighet, en granskningsplan. Revisorerna
utför granskningar av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, delårsrapporten och årsredovisningen.
Revisorerna följer uppmärksamt styrelsens och nämndernas löpande verksamhet genom att följa protokollen och
genomföra studiebesök i olika verksamheter. Dessutom
genomförs årligen ett antal fördjupade granskningsprojekt. De fördjupade granskningarna 2016 har rört följande
områden:
- Kommunens delårsrapport.
- Kommunens årsredovisning.
-	Granskning av den interna kontrollen avseende rutiner
för redovisning av anläggningstillgångar samt införande
av komponentredovisning.
-	Granskning av om kommunen under 2016 genomfört
åtgärder för en fullödig säkringsredovisning.
-	Granskning av hantering och planering av åtgärder för
nedlagda deponier inom kommunen.
-	Granskning av kommunens planering för hantering av
mottagandet av nyanlända 2016 – 2019.
-	Granskning av om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges och styrelsens
beslut verkställs.
-	Granskning av bolagens styrande och stödjande dokument avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll (inklusive ägarstyrning).
-	
Hearing angående ungdomars livssituation i Söderhamns kommun, utifrån bland annat ungdomsarbetslöshet och droganvändning.
Utöver ovan nämnda insatser har studiebesök genomförts
på ett antal verksamhetsställen och informella överläggningar har skett med olika tjänstemän och förtroendevalda.
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Resultat (mkr)		

Intäkter		
Kostnader		

2016

2015

0,0
-1,4

0,0
-1,4

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

Andel av nettokostnader		

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		
55
				

		

-1,4
-1,5
0,0

0%
55

Framåtblick

Revisionen har upprättat en granskningsplan för år 2017.
Planen är upprättad utifrån de noteringar revisorerna
gjort under föregående år samt upprättad risk- och väsentlighetsbedömning. Granskningsinsatserna kommer
att vara i paritet med 2016 års nivå.
Ekonomisk översikt

Revisorernas anslag används huvudsakligen till arvoden
samt köp av revisionstjänster från det revisionsföretag
som vi har avtal med. I slutet av året beslutade revisorerna att omfördela medel från internbudget för kurser till
konsulttjänster, för en granskning utöver tidigare upprättad granskningsplan.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande: Mattias Benke (S)
Förvaltningschef: Thomas Norgren		

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.
Viktiga händelser under året

I april beslutade kommunfullmäktige att flytta budget för
den administrativa hanteringen (alla kostnader kopplade
till medarbetare och administration inklusive lokalkostnader) till kommunstyrelsen. Medarbetarna tillhör rent organisatoriskt kanslienheten i kommunstyrelseförvaltningen.
Under året har antalet tjänster kunnat utökas från 2,5 heltidstjänster till 3,5 heltidstjänster på grund av ökad arbetsbelastning och ökat anslag från Migrationsverket.
Under första halvåret 2016 var de största arbetsuppgifterna att granska och arvodera årsräkningar, samt att
handlägga ärenden gällande ensamkommande barn. Under andra halvåret har antalet ensamkommande barn börjat minska. Denna nedåtgående trend förväntas hålla i sig.
Framåtblick

Regeringen har beslutat att från den 1 juli 2017 införa ett
nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Anvisningskommunen kommer att
få en schablonersättning på 52 000 kronor (per barn) för
mottagandet. Enligt promemorian ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga”
(diarienummer A2016/01307/I) bör ersättningen avse
transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god
man och andra relaterade kostnader. Det finns en osäkerhet kring hur stora kostnaderna blir för kommunen efter
1 juli 2017, eftersom ersättningen för redan inskrivna barn
(pågående ärenden) upphör.
Regeringen har lämnat en proposition om framtidsfullmakter till riksdagen. Framtidsfullmakter ska kunna göra
det möjligt för enskilda att utse någon som kan ha hand om
deras ekonomiska eller personliga angelägenheter om de
senare i livet inte längre klarar av det själva. Dessutom föreslår regeringen regler om anhörigbehörighet som innebär
att anhöriga kan få vidta vardagliga rättshandlingar för den
enskildes räkning när personen inte längre kan ha hand om
sina ekonomiska angelägenheter. De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda i kraft
den 1 juli 2017. Nya ärendetyper kan komma att uppstå
med anledning av detta.
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Resultat 		
2016
2015
(mkr)		
			

Intäkter		4,8
Kostnader		 -6,1
				

1,8
-4,8

Nettokostnader		-1,4

-3,0		

Budgetram		

-3,1

-2,2

Budgetavvikelse		0,8
				

Andel av nettokostnader		

0%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		
52
				

0,0

0%
118

Ekonomisk översikt

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på helår med 825 000 kronor. Avvikelsen beror
främst på ej budgeterade bidrag, en förväntad kostnad
som inte uppkom och lägre kostnader än budgeterat.

Verksamheten hanterar gode män
åt ensamkommande barn. Under
andra halvåret 2016 har antalet
ensamkommande barn börjat
minska.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

VALNÄMNDEN
Ordförande: Kjell Pettersson (S)

Nämndens verksamhetsidé

Valnämndens uppgift är att administrera allmänna val.
Viktiga händelser

Eftersom inga val har genomförts under 2016 har ingen
verksamhet pågått i valnämnden under året.

VALNÄMNDEN

Framåtblick

Inga allmänna val eller val till Europaparlamentet genomförs under 2017.
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.
Ekonomisk översikt

Nämnden har varken budget eller kostnader 2016 eftersom inga allmänna val genomförts.
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Resultat 		
(mkr)

2016

Intäkter		0,0
Kostnader		
0,0
				

2015		

0,0
0,0

Nettokostnader		
0,0
				
Budgetram		
0,0

0,0

Budgetavvikelse		0,0
				

0,0

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

0,0

0%
0

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

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen (KUS) förvaltar
och utvecklar kommunens realkapital (byggnader, verktyg,
maskiner och mark) och utför samhällsservice med detta
som utgångspunkt. Nämndens viktigaste roll är att ansvara
för en fungerande infrastruktur, kommunal service, ett levande föreningsliv och att värdet i attraktiva naturmiljöer
bibehålls. Söderhamns kommuns mångåriga satsning på
skärgården bygger på insikten om skärgårdens attraktionskraft, både för kommuninvånarna och för besökare.
Förvaltningen organiseras i fem avdelningar
- Avdelningen för central service ansvarar för förvaltningens hela administration inklusive förvaltningshusets reception och vaktmästeri.
- Kultur- och fritidsavdelningen har till uppgift att skapa
goda förutsättningar för kommunens föreningsliv.
-
Tekniska avdelningen förvaltar kommunens fasta tillgångar samt leder alla bygg- och anläggningsprojekt som
kommunen åtar sig.
- Kostavdelningen erbjuder bra mat till barn, elever och
äldre, för att främja god hälsa, hållbar utveckling och stimulans av lokalt näringsliv.
- Städavdelningen erbjuder ändamålsenlig städning inom
kommunens alla verksamheter.
Viktiga händelser under året

Upphandlingen av en ny bandyhall genomfördes under hösten
och byggstart är beräknad till våren 2017. Byggstarten för
om- och utbyggnation av Stentägtens förskola respektive
Stentägtens skola blir framflyttad till 2017. Förskolan Uttern utökades med ytterligare en avdelning och har nu cirka 70 platser. Caféet i Förvaltningshuset renoverades under
hösten 2016.
Godsmagasinet byggdes om för att anpassas till nya
hyresgäster. Ett antal anpassningar av arenor och anläggningar genomfördes under året, för att förbereda för
SM-veckan vintern 2017 och investera inför framtida arrangemang. Arbetet med att förbereda terrängen för SMtävlingar bedrevs delvis som ett integrationsprojekt, för att
skapa sysselsättning. Energieffektiviseringsprojektet EPC
för energibesparingar och minskade utsläpp för kommunens fastigheter fortgår.
Under våren 2016 skedde uppstarten av det nya upphandlingssamarbetet mellan kostverksamheterna i södra
Hälsingland, i kommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn, inför det kommande livsmedelsavtalet 2018.
Utbildningar hos Bollnäs Folkhögskola har under året
utlokaliserats till Söderhamn och Kulturens hus. En mindre omorganisation har genomförts som innebär att Städ
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Resultat (mkr)		

2016

Intäkter		 266,4
Kostnader		 -389,3
		

2015			

262,5		
-381,2			

Nettokostnader		 -122,9

-118,6		

Budgetram exklusive
projekt		 -113,8

-123,8

Jämförelsestörande
budgetposter				
Vinter & Friidrotts SM		
-4,2
-1,8
Kulturmiljonen		
0,0
-0,2
Ekorren rivning		
0,0
-0,9
Faxepark utveckling		
-1,1
-1,1
Godsmagsinet verksamhetsanpassning		
-1,7
0,0
Övriga projekt		
-1,9
-1,4
Budgetram totalt		 -122,66
		

Kostenhet		
Städenhet		
Fastigheter		

-1,6
-1,4
3,3

Budgetavvikelse		 -0,2

-129,1

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

				
Andel av nettokostnader		

9%

9%

4 728

4 606

Nettoinvestering		 -70,7

-59,4

Nettokostnad per
invånare (kronor)		

numera är en egen avdelning inom förvaltningen. School’s
out, en drogfri och gratis festivalkväll i samband med skolavslutningen, firade 10-årsjubileum och arrangemanget
uppskattades som vanligt av många besökare från när och
fjärran.
Framåtblick

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen kan med en bred
verksamhet skapa stor koncernnytta. Två viktiga samverkansformer har sjösatts under 2016, där vi samarbetar
förvaltningsöverskridande med samhällsplanering och
besöksnäring. Det kommer att vara avgörande för Söderhamns framtida utveckling.
Klimatförändringar och ökad frekvens av extrema väderhändelser ställer krav på planering och beredskap. Kom-

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

Nämndens verksamhetsidé

KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICENÄMNDEN

munala verksamheter som påverkas på ett avgörande sätt
är dimensionering, drift och underhåll av infrastruktur
som dagvatten, vägar med mera.
Att kontinuerligt arbeta med integration är viktigt för
Söderhamns utveckling. Integrationsprojektet inför SMveckan är ett gott exempel på hur integration kan flätas in
i kommunens utförarverksamhet. Inom kultur och fritid
arbetar vi också för att Söderhamns tillgångar ska vara tillgängliga för alla.
Kommunen bör även i fortsättningen satsa på att locka
nationella och internationella evenemang till Söderhamn.
I anpassningar inför SM-veckan har vi gjort långsiktiga investeringar i våra arenor, för att kunna fortsätta ta emot
stora evenemang,
Söderhamn har ett av Sveriges rikaste föreningsliv, sett
till invånarantalet. Här finns föreningar för de flesta intresseområden. 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.

Ekonomisk översikt

Kultur- och samhällservicenämndens verksamheter, inklusive driftprojekt och resultatenheter, visar för år 2016
en negativ avvikelse med 0,2 miljoner. Avvikelsen exklusive driftprojekt och resultatenheter är negativ med 2,1
miljoner.
Resultatenheterna redovisar totalt en positiv avvikelse
med 0,2 miljoner. Byggnader avser internt uthyrda fastigheter och visar en positiv avvikelse med 3,3 miljoner. Övriga två resultatenheter visar negativ avvikelse varav kostavdelningen 1,6 miljoner och städavdelningen 1,4 miljoner.
Under året har bedrivits ett flertal driftprojekt inom förvaltningens verksamheter. Flera miniprojekt för integration samt projektet SM-veckan är av större omfattning. De
flesta av projekten fortgår även under 2017. Sammantaget
visar projekten en positiv avvikelse med 1,6 miljoner.
Investeringarna uppgick under året till 70,7 miljoner varav EPC-projektet är den enskilt största investeringen.

Jawdat från Syrien banar väg för SM-veckan. Arbetet med att förbereda terrängen för SM-tävlingar vintern 2017 bedrevs som ett integrationsprojekt
för att skapa sysselsättning.
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ordförande: Lillemor Svensson (S)
Förvaltningschef: Herman Claesson

Nämndens ansvarsområde

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Syftet med bygg- och miljönämndens verksamhet är att
verka för ett långsiktigt hållbart samhälle med goda livsvillkor för människan och naturen.
Viktiga händelser under året

Sedan första januari 2016 ingår kommunens plan- och
GIS-enhet i bygg- och miljöförvaltningen. Vi har även tillsatt ny ordinarie förvaltningschef.
Verksamhetens taxor för bygglov, livsmedelskontroll
samt miljö- och hälsoskyddstillsyn är uppdaterade och anpassade efter dagens förhållanden. Vi har gjort ett utbyte
till modernare mätutrustning (GNSS och totalstation).
Under året har vi tillfälligt intensifierat tillsynen av ovårdade tomter och byggnader, olovligt uppförda byggnader
med mera, genom en extra förstärkning på medarbetarsidan.
Vi har inlett samarbete med omvårdnadsförvaltningen
och Faxeholmen gällande bostadsanpassning av vård- och
omsorgsboenden. Bland annat har vi genomfört en så
kallad kundresa, där vi identifierat hur vi kan underlätta
processer för medborgarna. Konsumentvägledningen har
under hösten drivit miniprojektet ”Konsumentkunskap
för nyanlända”, också det ett led i att underlätta vardagen
för medborgarna.

Resultat (mkr)		

				

Intäkter		
6,5
Kostnader		 -16,4
				

Andel av nettokostnader		

1%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		
381
				

1%
359		

dovisar en positiv avvikelse med 1 435 000 kronor. Denna
avvikelse beror i huvudsak på högre intäkter än beräknat,
bland annat eftersom det varit ett större antal bygglovsärenden än beräknat, men också på lägre personalkostnader med anledning av en vakans.

Ekonomisk översikt

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

4,5
-13,7

				

Förvaltningen kommer att förstärkas med en plan- och
bygglovhandläggare, en GIS-ingenjör, en miljö- och hälsoskyddsinspektör och en administratör på deltid. Miniprojektet ”Konsumentkunskap för nyanlända” fortsätter
fram till halvårsskiftet 2017.
Vi överväger att deltaga i ”Löpande INSIKT”, för att kontinuerligt kartlägga företags och medborgares syn på våra
verksamheter. Detta hjälpmedel kommer att vara ett bra
stöd i kommande utveckling utifrån kommunens styr- och
ledningsfilosofi.
Intern samverkan med omvårdnadsförvaltningen och
Faxeholmen kring bostadsanpassningsbidrag kommer
att fortsätta. För övrigt ser vi att det kan komma enskilda
ärenden som innebär höga bidragsbelopp.
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2015

Nettokostnader		-9,9
-9,3		
				
Budgetram		 -13,6
-10,7
				
Budgetavvikelse		
3,7
1,5

Framåtblick

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för helåret med totalt 3 728 000 kronor. Bostadsanpassningsbidraget svarar för den största enskilda
avvikelsen, 2 293 000 kronor, på grund av lägre bidragsutbetalningar än beräknat. Den övriga verksamheten re-

2016

Ovårdade tomter och byggnader

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Alexandra Gard (S)
Förvaltningschef 2016: Per Granath

Alla ska lyckas
Vår verksamhetsidé är att alla ska lyckas. Förskolor och
skolor i Söderhamn kompenserar väl för de olika förutsättningar som barn och elever har med sig.
Vi garanterar inflytande, utveckling och utmärkt lärande,
där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög
nivå. Alla utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.
Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kulturskola,
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundsärskola och grundskola samt skolskjutsar för gymnasiesär- och gymnasieskola. Inom nämndens ansvarsområde ligger också att upprätta avtal med externa producenter av dessa verksamheter.
Viktiga händelser under året

Systematiskt kvalitetsarbete
I början av året fastställde barn- och utbildningsnämnden de åtaganden som nämnden gjort mot kommunens
fokusområden. Under våren har arbete pågått med att ta
fram mätmetoder och indikatorer som nämnden fastställt.
I augusti fick nämnden en första rapport med axplock av
de aktiviteter som genomförs av verksamheterna, för att
nå målen.
I anslutning till detta har vi utvecklat det systematiska
kvalitetsarbetet genom de mätmetoder som beslutats samt
justeringar i årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet
för att anpassas till mål- och resursplanen.
Ny organisation
Från 1 augusti 2016 gäller en ny organisation inom barnoch utbildningsförvaltningen. Uppdraget som verksamhetschef för förskola respektive grundskola har delats i två
tjänster. Dessutom har rektors- och förskolechefsuppdragen renodlats så att rektor ansvarar för antingen förskola
eller skola.
Nyanlända – integration
Under året har läget varit ansträngt både vad gäller medarbetar- och lokalsituationen på flera av kommunens förskolor och skolor. Det beror framför allt på att antalet asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd
har ökat under året. I de kommunala förskolorna har antalet asylsökande barn ökat. Totalt under 2016 har 226 barn
i Söderhamn sökt asyl (130 fler än 2015). I gruppen förskoleklass till årskurs 9 i den kommunala skolan har också
antalet asylsökande barn ökat. Under 2016 har totalt 469
elever sökt asyl (202 fler än 2015).
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Resultat (mkr)		

2016

2015

				

Intäkter		 165,1
138,4		
Kostnader		 -566,9 -586,7
				
Nettokostnader		 -401,8 -448,2
				
Budgetram		 -402,2 -456,3
				
Budgetavvikelse		
0,4
8,0

				
Andel av nettokostnader		

29%

34%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		 15 449 17 402
				
Nettoinvestering		 -0,1
-0,5		

Den ökade tillströmningen av barn och ungdomar har
medfört att barn- och utbildningsnämnden öppnat nya
förskolor och ändrat om i lokalerna på skolnivå. Behovet
av förskoleplatser och utrymme på våra skolor har ökat ytterligare under hösten. Med största sannolikhet kommer
det behövas fler lokaler under kommande år, för att kommunen ska kunna hålla den lagstadgade gränsen på att
erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter anmälan.
En skillnad gentemot de senaste åren är att de asylsökande
barnen nu spritts på de flesta av kommunens skolor, så har
det inte sett ut tidigare.
Förskolan och skolan i Söderhamns kommun tilldelades 8,5 miljoner kronor av Skolverket, varav förskolan
och grundskolan fick ta del av ca 7,2 miljoner kronor. Det
ingick i ett regeringsbeslut om att fördela 200 miljoner
kronor till de kommuner som tagit emot många nyanlända under 2015. Pengarna har under 2016 använts för
att stärka förutsättningarna för målgruppen. Kostnaderna
för lokaler utgör cirka 50 % av det extra bidraget. En del av
medlen har användas till utvecklingsarbete genom kompetensutveckling av medarbetarna. Resterande del har använts till aktiviteter och material riktat till barn och elever
samt en liten del till kostnader för medarbetare.
Förstärkning av medarbetare
Kommunstyrelsen beslutade i maj om en tillfällig förstärkning i förskolan under perioden oktober 2016 – mars 2017.
Satsningen innebär att förskolan kommer att förstärkas
med 16,5 årsarbetare under perioden, riktat till målgruppen nyanlända barn.

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens verksamhetsidé

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Staten fortsätter satsningen ”Lågstadielyftet” även läsåret 2016/2017. Det innebär en förstärkning av medarbetare
inom de lägre skolåren. Läsåret 2016/2017 fördubblas anslaget till Söderhamn utifrån att kommunen har tagit emot
många nyanlända elever. Kommunens ansökan beviljades,
vilket möjliggjort en förstärkning med totalt 17,6 årsarbetare. Svårigheter att rekrytera medarbetare har bidragit till
att bidragen hittills tyvärr inte har nyttjats fullt ut.
Staten har från läsåret 2016/2017 beslutat om ett fritidslyft. Detta har skapat förutsättningar för förstärkningar med
cirka 2,4 årsarbetare inom fritidshemmen under läsåret.
Byte av verksamhetssystem och lärplattform
Söderhamns kommun har upphandlat ett nytt verksamhetssystem, för att hantera våra barn och elever. Bytet av
systemet har skett under våren och har berört en stor del
av förvaltningens medarbetare och alla vårdnadshavare.
Vi har även infört en ny lärplattform, som påverkade en
stor del av förvaltningens medarbetare och alla vårdnadshavare med barn i skolan. Lärplattformen kommer att underlätta dokumentation kring barn och elever.
Framåtblick

Under 2017 har förvaltningen flera byggprojekt som ska
startas upp/genomföras. Om- och tillbyggnation av Stentägtskolan och Stentägtens förskola har kommit längst i

processen. De projekteras under våren 2017 och byggstarten av skolan planeras till augusti 2017. Beräknad byggtid
är ett år. Byggstarten för Stentägtens förskola förskjuts till
hösten 2017.
Övriga byggprojekt som planeras 2017 är reparation och
ombyggnation av omklädningsrummen på Vågbroskolan
samt sista etappen av ombyggnationen på Bergviksskolan.
Ekonomisk översikt

Barn- och utbildningsnämnden har för år 2016 en positiv
avvikelse med 0,4 miljoner.
Årets positiva avvikelse förklaras delvis av lägre kostnader än budgeterat för den politiska verksamheten, kostnader för medarbetare på förvaltningskontoret och en delvis
outnyttjad buffert. Ytterligare positiva avvikelser finns i
förskoleverksamheten, med återstående medel i integrationsprojektet ”Förstärkning i förskolan”. I både för- och
grundskola har intäkterna från Migrationsverket för asylsökande barn blivit högre än beräknat.
De positiva avvikelserna ovan kompenserar delvis av negativa avvikelser som beror på vårt interna resursfördelningssystem för förskolan, fler elever på fristående skolor och i
andra kommuner samt fler elever än budgeterat i särskolan.

Vår verksamhetsidé är att alla ska lyckas. Förskolor och skolor i Söderhamn arbetar utifrån de olika förutsättningarna som varje barn och elev har.
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ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Lennart Gard (S)
Förvaltningschef: Lena Wetterlind

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Nämndens verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är Utvecklande och stödjande för person och organisation.
Viktiga händelser under året

Förvaltningen fortsätter vår utvecklingsprocess, där vi utformar nya arbetssätt och omorganiserar oss för att möta
medborgarnas behov på bästa och effektivaste sätt. Hela
förvaltningen har varit tungt belastad, i synnerhet de enheter som arbetar med myndighetsutövning och våra medarbetare på bemanningen.
Regeringspromemorian i augusti 2016 om förändrat
ersättningssystem för ensamkommande barn och unga,
medförde att hela förvaltningens verksamhet behövde genomlysas, omorganiseras och förändras. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2017 och medför minskad ekonomisk
ersättning med cirka 18 miljoner på halvårsbasis. Med
anledning av detta har vi inlett processer med förändrade
boendeformer för ensamkommande barn och ungdomar
samt se över övertalighet av medarbetare.
Det mycket stora antalet nyanlända, under hösten 2015,
upphörde abrupt den 4 januari 2016, då gränskontroller
upprättades. Det medförde att organisationen måste anpassas mycket snabbt och resurserna omlokaliseras till de
enheter som den förändrade samhällsordningen kräver.
Förvaltningen är mycket känslig för beslut och förändringar i omvärlden, både ekonomiska och andra beslut som
tas av olika myndigheter och instanser. Detta medför att de
ekonomiska förutsättningarna och prognoserna är mycket
osäkra månad för månad.
Medborgarens fokus
Att medborgarens fokus är i centrum är tydligt i alla sammanhang vi deltar i. Vi behöver utveckla verktyg för att
mäta resultat och effekter och arbetsbelastning.
Socialtjänsten/Individ- och familjeomsorg
De enheter som arbetar med missbruk/beroende och våld i
nära relationer har sett en markant uppgång av unga vuxna
som behöver stödinsatser. Missbruket är blandat och mer
avancerat från start, och unga tenderar att starta sitt missbruk i tidigare ålder.
På alla enheter har vi genomlyst processer och arbetssätt för att höja kvaliteten. Arbetet fortsätter 2017. För att
detta arbete ska utvecklas kontinuerligt, har vi anställt en
jurist, en kvalitetssamordnare samt en visstidsanställning
som kvalitetsutvecklare.
För återsökning av medel från Migrationsverket har ett
stort och omfattande arbete skett inom förvaltningens administrativa enhet.
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Resultat (mkr)		

2016

2015

				

Intäkter		294,0
242,7
Kostnader		 403,4 -375,5
				
Nettokostnader		 -109,4 -132,7
				
Budgetram		-120,83
142,9

Resultatenheter		
Bemanningsenhet		
0,3
Bilpool		 -1,0
Budgetavvikelse		

11,5

-1,0
0,4
10,2

				
Andel av nettokostnader		
Nettokostnad per
invånare (kronor)		

8%

10%

4 208

5 152

Söderhamns dagliga verksamhet (SDV)
Målgruppen som behöver stöd från Söderhamns dagliga
verksamhet (SDV) är förändrad. Många av de personer
som tidigare har tillhört målgruppen har blivit pensionärer. Målgruppen som idag söker hjälp och stöd är främst
personer med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykisk ohälsa och de har
andra behov av sysselsättning.
Arbetsmarknad
Efterfrågan på arbetskraft har ökat, samtidigt som det är
en stor utmaning att matcha arbetslös med lediga jobb.
Kompetensväxlingen som startade under året har varit
och är ett mycket bra verktyg för arbetsgivare.
Söderhamns kommuns verksamhet Högtrycket, är med
i ett lärprojekt via DUA (Delegationen unga till arbete) för
erfarenhetsutbyte kring ungdomssamverkan.
Ett samarbete med Nordiskt Valideringsforum har
påbörjats, för att hitta vägar att validera kunskaper mot
branschkrav.
Kommunen erbjuder riktade anställningar till personer
med försörjningsstöd, genom projektet "50-jobb". Totalt
har 96 personer berörts under 2016. Det har gett bättre
förutsättningar för många familjer, där totalt cirka 100
barn är berörda.
Under året har vi gjort 5 ”Komhallanställningar” och fler
är planerade.

Framåtblick

Fokus internt under 2017 är:
Uppdragsdialoger
Medarbetarskap
Kostnadsmedvetenhet
Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare
Socialtjänsten/Individ- och familjeomsorg
Kostnaderna för försörjningsstöd och för lagstadgade insatser inom LVU (Lagen om Vård av Unga) och LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) riskerar att öka dramatiskt.
Försörjnings-stödet kommer med största sannolikhet att
öka, när etableringsersättningen för nyanlända från Arbetsförmedlingen löper ut under 2017. Det är troligt att
fler nyanlända kommer att ansöka om försörjningsstöd.

Samverkan med flera samhälleliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket,
näringslivet, hälsocentraler, Region Gävleborg med flera är
en framgångsfaktor för att minska försörjningsstödet.
Under året kommer stort fokus att vara på att få till ändamålsenliga lokaler för socialtjänstens verksamhet.
Söderhamnsdagliga verksamhet (SDV)
Arbetet med att utverka fler samarbetsformer mellan missbruksvården och SDV fortsätter under 2017.
Resurscentrum
Utmaningen arbetslöshet kontra arbetskraftsbrist blir alltmer synlig. Befintliga förväntningar från och konkurrens
mellan arbetsgivare på kvalificerad arbetskraft ställer krav
på befintliga strukturer och organisationer.
En stor andel av de arbetslösa är utrikesfödda, där stora utmaningar är svenska språket och att tillvarata kompetenser.
Arbetet med att validera kompetenser blir och är ett
viktigt arbete i denna paradox (stor arbetslöshet samtidigt
som det är svårt för många arbetsgivare att hitta arbetskraft). Framförallt är arbetslösheten hög bland utrikesfödda och ungdomar.

Redo är en verksamhet där personer kan lära sig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar, genom studiebesök och fördjupningar i
olika ämnen.
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ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

I verksamheten Redo har cirka 250 utlandsfödda personer deltagit.
Samarbetet med region Gävleborg och Arbetsförmedlingen för att korta startsträckan till arbete för målgruppen utrikesfödda med legitimationsutbildning inom vården, har gett ett mycket bra resultat.
Vårdintegrationsprojektet, med handledare som frikopplats från sitt ordinarie arbete, har varit framgångsrikt. Inför rekrytering av semestervikarier i vården arbetade vi med målgruppen utrikesfödda och ungdomar. 75%
av deltagarna gick till arbete i detta projekt.

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Ekonomisk översikt
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Det ekonomiska utfallet för arbetsmarknads- och socialnämnden är en positiv budgetavvikelse med 11,5 miljoner. Det är i sin helhet tack vare förbättrade rutiner och
regeltolkningar avseende återsökning av bidrag från Migrationsverket. Inför förändrade ersättningsregler från den
1 juli 2017, som ger betydligt lägre ersättning, har ett förändringsarbete inletts för att anpassa verksamheten till
denna lägre ersättningsnivå.
Kostnader för externa placeringar inom barn och ungdom samt inom vuxenområdet har varit betydligt högre
än budgeterat. Antalet placeringar av barn och ungdom
har minskat under andra halvåret och ett mer strategiskt
arbete för planering och hemtagning har inletts. Även det
förebyggande arbetet med satsning på öppenvårdsinsatser
har intensifierats.
Antalet vuxenplaceringar är fortfarande betydligt fler än
budgeterat och har ökat under hela 2016. Det är framför
allt antalet unga vuxna i aktivt, avancerat och destruktivt
missbruk som ökar. Arbetsgrupper inom egna nämnden
och tillsammans med andra nämnder har tillsatts, för att
hitta bättre sätt att arbeta med grupperna unga vuxna
samt VNR (Våld i Nära Relationer).
Försörjningsstödet inom området ekonomiskt bistånd
har kostat 2,0 miljoner mer 2016 än 2015. Det högre kostnadsläget, tillsammans med överflyttningen av 4,2 miljoner från försörjningsstödets budgetram till Resurscentrum
för projektet 50-jobben, bidrar till en negativ budgetavvikelse . Ett nytt arbetssätt har inletts tillsammans med
Resurscentrum och Arbetsförmedlingen för att korta ner
väntetider till råd- och stödteamet och få en bra planering
mot egen försörjning.

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

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

Omvårdnadsnämndens uppdrag är att erbjuda äldre och
personer med funktionsnedsättning stöd i sin livsföring.
Syftet med omvårdnadsnämndens verksamheter är att ge
kunden stöd för att klara sig själv, uppnå livskvalitet och
trygghet i livets olika skeenden. Vår verksamhet utgår från
lagar och förordningar inom socialtjänstlagen (SoL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL)och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) samt omvårdnadsnämndens
reglemente.
Viktiga händelser under året

Vård- och omsorgsplatser
I takt med en åldrande befolkning finns det behov av att
öka antalet vårdplatser för personer med demenssjukdom.
Under 2016 tillkom 17 nya platser på gruppboende för personer med demenssjukdom. Söderhamn har under åren
haft fler korttidsplatser än andra jämförbara kommuner.
Korttidsvård är en tidsbegränsad insats inom vård- och
omsorgsboende. Sedan 2015 pågår en omstrukturering
där vi minskar antalet korttidsplatser och flyttar in dem på
vård- och omsorgsboenden.
Kundnöjdhet
Våra kunder inom hemtjänsten är i helhet mycket nöjda
med den service och omvårdnad de får av våra medarbetare. Det framgår av den årliga brukarundersökningen som
genomförs av Socialstyrelsen. Söderhamn tillhör de bästa
kommunerna i Sverige inom hemtjänst. Kunderna på vårdoch omsorgsboenden är inte riktigt lika nöjda. Undersökningen visar att vi behöver förbättra inom- och utomhusmiljöer, öka de sociala aktiviteterna på våra boenden samt
fortsätta arbetet med personkontinuiteten. För kunderna
är det viktigt att det är samma medarbetare som kommer
hem till dem och att de känner igen den som kommer. Det
ökar tryggheten.
Personkontinuitet
Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete inom hemtjänstområdet Linden i Bergvik. Syftet är att bättre kunna
möta kundens behov och öka kvaliteten. Det nya arbetssättet innebär att medarbetarna nu arbetar närmare kunden.
För kunden är den största vinsten att kontinuiteten har förbättrats.
Välfärdsteknik
Nu finns möjligheten för kunder att välja tillsyn via kamera. Nattkameror har införts i många kommuner och den
största vinsten för kunden är en bättre sömn då de inte blir
störda av att medarbetare gör fysisk tillsyn.
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Resultat (mkr)		

2016

2015		

				

Intäkter		 200,6
181,3
Kostnader		 -720,9 -659,0
				

Nettokostnader		 -520,3 -477,7
				
Budgetram		 -504,2 -476,7
				
Budgetavvikelse		 -16,1
-1,0

				
Andel av nettokostnader		

38%

36%

Nettokostnad per
invånare (kronor)		 20 019 18 546
				
Nettoinvestering		 -1,5
-0,3
Framåtblick

Anpassade bostäder
Kommunfullmäktige har antagit en strategi- och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för
äldre. Det finns ett behov av att i framtiden kunna erbjuda
olika boendeformer för äldre. Redan nu finns det behov av
ett nytt vård- och omsorgsboende i centrala Söderhamn.
Arbetet med att skapa bra bostäder kommer att fortsätta
under de närmast åren, i samarbete med andra aktörer.
Utökat kundval 2018
Från 2018 får de som har hemtjänst möjlighet att välja utförare för omvårdnads- och servicetjänster (kommunen eller en privat utförare). Redan nu finns möjligheten att välja
vilken utförare som ska utföra städ och tvätt. Förberedelsearbetet inför utökat kundval pågår 2016 – 2017. Vi behöver
bland annat se över schablontider och ersättningar, inför
förfrågningsunderlag till möjliga utförare.
Välfärdsteknik
Inom äldreomsorg och i äldre personers dagliga liv håller
ny teknik på att göra sitt intåg. Rätt använd kan tekniken
vara ett stöd och höja livskvaliteten för en äldre person eller en person med funktionsvariation.
Under kommande år kommer analoga trygghetslarm att
bytas ut mot digitala, för att säkerställa larmfunktionerna.
Det finns även ett beslut på att införa digital nyckelhantering, så kallad nyckelfri hemtjänst. På så sätt slipper medarbetare hantera fysiska nycklar och risken för att nycklar
försvinner elimineras. Kommunfullmäktige tog under hösten 2016 beslut om att wifi ska införas på alla vård- och
omsorgsboenden i kommunen.

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Nämndens ansvarsområde

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Vi vill ge dig stöd för att klara dig själv, uppnå livskvalitet och trygghet i livets olika skeenden.

Personkontinuitet
För kunderna är det viktigt att det är samma medarbetare
som kommer hem till dem och att de känner igen den som
kommer. Det ökar tryggheten att möta personer som kunden
känner igen. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta med och
utveckla personkontinuiteten.
Psykisk ohälsa
Staten genomför en så kallad PRIO-satsning för att förbättra
förutsättningar för personer med psykisk ohälsa. Kommun
deltar i denna särskilda satsning tillsammans med bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området
psykisk hälsa för att höja kvalitén för den enskilde. Under
2017 är barn och unga i fokus.
Ekonomisk översikt

Omvårdnadsnämnden redovisar 2016 en negativ budgetavvikelse med -16,1 miljoner.
Verksamheten hemtjänst har utfört cirka 19 000 fler timmar än vad som det budgeterats för 2016, och har 40 fler
kunder totalt än budgeterat. Det ökade behovet har påverkat
nettokostnaderna negativt med cirka -6,6 miljoner.
Hemsjukvården har under året en positiv avvikelse på cirka
5,6 miljoner, detta beror dels på att hemtjänsten utför insatser åt hemsjukvården samt att verksamheten har vakanser på
grund av brist på certifierade medarbetare.
Driftkostnaderna i hemtjänstens egen regi har varit högre
än budgeterade kostnader, med motsvarande cirka -8 miljoner. Behovet av insatser har ökat på natten och en extrabil
sattes in i september, detta har medfört en extra kostnad på
cirka, -1 miljoner.
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Vård och omsorgsboende har en negativ budgetavvikelse
med cirka -4,5 miljoner. Orsaken till det är att vårdtyngden
har ökat på våra äldreboende: På våra serviceboenden, där
vi tidigare har haft pigga kunder som klarat sig med få insatser från våra medarbetare, har vi idag ett utökat behov
på grund av bland annat olika demenssjukdomar. Verksamheten har varit tvungen att utöka bemanningen för att klara
det nya behovet.
Kostnaderna för hjälpmedel har överstigit 2016 års budget med cirka -0,5 miljoner. Kostnaderna för dagverksamheten har överstigit budget med cirka -1 miljoner, vilket
delvis beror på ökade kostnader för transporter.
Planerade åtgärder
Omvårdnadsnämnden har 2017 fått en budgetsatsning på
10 miljoner för att möta upp den ökade vårdtyngden. Under budgetarbetet har kostnaderna beräknats utifrån de
nya förutsättningarna enligt nämndens utvecklingsplan
Omvårdnad 2.0. Vi har budgeterat en högre volym i hemtjänsten, med flera timmar 2017. Det har även gjorts en genomgång och justering av hemtjänstens resursfördelning.
Omvårdnadnämnden har i slutet av 2016 avslutat tidigare arbetstidsavtal samt infört grundscheman och ersättning enligt arbetstidsavtalet HÖK-AB. Detta ger en förhöjd
grundbemanning, som ger bättre flexibilitet vid till exempel sjukvakanser. Vi har arbetat med flera insatser för att
höja verksamheternas kompetens kring schemaläggning
samt resursanvändande. Från januari 2017 startar förvaltningen, med stöd av ett externt företag, ett arbete för en
effektiv resursanvändning.

SÖDERHAMN STADSHUS AB
Ordförande: Maria Lind
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Söderhamns kommun äger Söderhamn Stadshus AB till
100%. Bolaget äger i sin tur Söderhamn NÄRA AB. Söderhamn NÄRA AB äger till 100% dotterbolaget Söderhamn Elnät AB. Bolagen har sina säten i Söderhamn.
Söderhamn Stadshus AB äger och förvaltar aktier i bolag
som verkar inom Söderhamns kommuns kompetensområde
samt utför tjänster för att tillgodose behov inom Söderhamns
kommuns samlade verksamheter.

Viktiga händelser under året,
framåtblick, ekonomisk översikt

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 kommunstyrelsens ordförande, 1:a vice
ordförande och 2:e vice ordförande. Styrelsen hanterar de
uppgifter som är kvar i bolaget, i huvudsak bestående av upprättande av bokslut, räntebetalningar och övrig redovisning.

Nyckeltal (Stadshuskoncernen)
2012

2013

2014

2015

2016

Nettoomsättning
268,9
Balansomslutning
667,1
Resultat efter finansiella poster 16,6
Soliditet, %
16,6
Avkastning på totalt kap (%)
5,1
Antal anställda
87

278
639,8
16,8
18,9
5,3
89

274,7
643,2
23,6
20,4
5,9
92

277,7
627,3
19,6
23
5,1
93

279
678
40,2
25,9
7,5
100

(mkr)
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Bolagets verksamhetsidé

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

				

Nyckeltal

SÖDERHAMN NÄRA AB

(mkr)

2012

Nettoomsättning 236,8
Balansomslutning 597,1
Resultat efter
finansiella poster
17,1
Soliditet, %
25
Avkastning på
totalt kap (%)
5
Antal anställda
87

2013

2014

244,4 237,9
576,5 576,7

2015

2016

246,1 251,7
564,1 609,4

13,7
28

15,3
30

16,9
33

32,3
36

5
89

5
92

5
93

7
100

Bolagets verksamhetsidé

Söderhamn NÄRA AB är ett helägt dotterbolag till Söderhamn Stadshus AB. Verksamheten inom Söderhamn
NÄRA AB består i att inom Söderhamns kommun producera el och fjärrvärme, distribuera fjärrvärme, omhänderta
avfall, ombesörja vatten- och avloppsförsörjning, bygga
och förvalta bredband och kabel-TV, handha IT-drift, äga
och förvalta fastigheter och värdepapper samt att driva
därmed förenlig verksamhet.
Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis främja
en god försörjning av fjärrvärme, bredband och kabel-TV
samt att med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som ligger på Söderhamns kommun enligt renhållningslagen och lagen om
allmänna vattentjänster (utöver myndighetsutövning som
sköts av annan part).
Tillgången till väl fungerande infrastruktur är ett viktigt
instrument i Söderhamns kommuns utveckling. Söderhamn NÄRA har ett ansvar för att tillförsäkra medborgarna en långsiktigt fungerande infrastruktur och erbjuda
kunderna störningsfria leveranser med god kvalitet, närhet och på ett kostnadseffektivt sätt. Söderhamn NÄRA
ska arbeta aktivt för en förnyelsebar och hållbar utveckling
i nära samverkan med kunder, grannkommuner och andra
aktörer. Inom samtliga områden ska NÄRA sträva efter att
uppnå nationellt uppsatta mål.

Faxeholmens nya bostadområde Dallas och ett nytt villaområde på Lilla Färssjön. Nybyggnader och nyanslutningar gör att bolaget kan vända den nedåtgående spiralen av
att kundunderlaget minskar.
Reinvestering av infrastruktur genom centrala tätorten
på Trädgårdsgatan omfattande värme, vatten, elnät och
bredband är ett stort eget projekt.
Inom vatten fortsätter utbyggnaden att det kommunala
VA-området (vatten och avlopp) i skärgården Norrfjärd
för att möjliggöra attraktiva boende- och fritidsformer.
Mycket sannolikt kommer det området att skapa större
efterfrågan.
Söderhamn NÄRA AB bygger fiber i tätort och i landsbygd för att nå det nationella målet 2020 som innebär att
90 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband. Under
året har bolaget byggt fiber i till exempel Stugsund, Pliggen, Marmaskogen, Sikfjärden, Tyfallsön, Rexvågen, Tygsta i Trönö och Mo och några bostadsrätter. Möjliga anslutningar är 927 och anslutningsgraden har varit mycket
god; 85 %.
Framåtblick

Söderhamn NÄRA har tagit beslut om att inte höja någon
av sina taxor under 2017.
Utökning av VA-området Norrfjärd kommer att skapa
efterfrågan på nya VA-områden.
Det kommer att bli en stor utmaning för bolaget när
kommunens och Faxeholmens energieffektiviseringsprojekt ger effekt och det kommer framförallt att påverka värmen. Söderhamn NÄRA AB fortsätter ombyggnationen av
fjärrvärmeanläggningen i centrala Söderhamn för både en
utökad och flexiblare förnybar produktion med hög miljöprestanda.

Delägda bolag

Samkraft 10,4%, Gävle Energisystem AB 5%, Norrsken
2,3%, Complus 4,1%.
Viktiga händelser under året

Bolaget har startat och genomfört många stora projekt under året.
Exempel på det är Lilla Färssjön och Dallas, där Söderhamn NÄRA AB medverkat i kommunens utveckling i
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Fiberinstallation

SÖDERHAMN NÄRA AB

					

Nyrekryteringar av tekniker och ingenjörer blir en utmaning i och med stora pensions-avgångar inom bolaget,
men även för att klara stora projekt.
Utveckling av våra verksamheter är det sätt vi kan växa
på, antingen via vidareförädling av våra produkter eller någon form av samverkan eller utökning. Vi ämnar fortsätta
vårt miljöarbete genom att minska koldioxidutsläppet genom miljöbilar.

SÖDERHAMN NÄRA AB

Ekonomisk översikt

Årets rörelseresultat är 40,1 miljoner (30,9 miljoner 2015).
Resultat efter finansiella poster slutade på 32,3 miljoner
(16,9 miljoner 2015). Nettoomsättningen är 251,7 miljoner
(246,1 miljoner 2015).
Låga elpriser inledde året men under hösten har priserna varit högre än förväntat, i huvudsak beroende på
brist i vattenkraftsmagasinen. Elcertifikatspriset har varit
fortsatt lågt och till och med sjunkande under slutet av
året. Engångsintäkter vid försäljning av hela vårt innehav
av utsläppsrätter har bidragit till verksamhetens positiva
resultat.
Räntenivåerna har varit fortsatt gynnsamma. Det har
medfört att bolagets finansieringskostnader även under
2016 legat på en stabil och betryggande nivå.
Bolaget har under året investerat i anläggningar och inventarier för 75,6 miljoner (29,8 miljoner 2015). De största
investeringarna var 18,5 miljoner i bredbandsutbyggnad,
investering i nytt verksamhetsområde för vatten och av-

lopp för 8,2 miljoner samt investering av ny kontorsbyggnad Långtå återvinningscentral för 7,6 miljoner.
Uppföljning av ägardirektiv

Inför 2012 har ägardirektiven för de helägda kommunala
bolagen reviderats. 2017 är det dags igen. Avkastningskraven fastställs i normalfallet för fyra år i taget i samband
med upprättande av kommunens fyraårsbudget och ska
följas upp i samband med bokslutet. För koncernen Söderhamn NÄRA AB gäller följande direktiv.
Ekonomiska direktiv
Genom god ekonomisk hushållning ska bolaget hålla vedertagen underhållsstandard på sina tillgångar samt kunna
finansiera erforderliga investeringar inom sitt verksamhetsområde.
Avkastningskrav
Koncernen Söderhamn NÄRA AB ska uppnå sådana rörelseresultat som medger koncernbidrag till moderbolaget
avseende moderbolagets kostnader.
Efter hänsynstagande till föregående punkt ska bolaget
uppnå ett positivt resultat efter finansiella poster.
Resultatet ska i första hand användas för konsolidering
av bolagets ekonomi.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 17 %.

Uppföljning ägardirektiv
2012

2013

2014

2015

2016

Avkastningskrav

Res efter finansiella
poster (mkr)
17,1
13,7
15,1 16,9
32,3		 Positivt resultat som 			
							 medger koncernbidrag till
							
moderbolaget
Soliditet (%)
25
28
31
30
36		 Långsiktigt uppgå till 			
							 minst 17 %

72

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

Uppfyllt

Ja

Ja

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

Framåtblick

Nyckeltal
(mkr)

2012

2013

2014

2015

2016

SÖDERHAMN ELNÄT AB

Nettoomsättning
33,9
35,4
35,8
36,3 37,9
Balansomslutning 73,4
71,7
69,3
71,7 78,9
Resultat efter
finansiella poster
6,7
7,8
8,3
8,1
9,5
Soliditet, %
65
69
75
76
72
Avkastning på
totalt kap (%)
10
11
12
11
12
					
Bolagets verksamhetsidé

Söderhamn Elnät AB ägs till 100 % av Söderhamn NÄRA
AB. Bolaget har sitt säte i Söderhamn. Söderhamn Elnät AB ska driva elnätsverksamhet samt därmed förenlig
verksamhet inom, eller i geografisk närhet av, Söderhamns
kommun.
Viktiga händelser under året

I Söderhamn Elnät har verksamheten fokuserats på reinvesteringar av anläggningar. Bolaget har bytt ut transformatorer för att minska strömförluster och ersatt friledningar i Krokskär i skärgården. Under året har bolaget fått
stärka upp nätet för att klara effektbehovet i två nya bostadsområden, Dallas och Lilla Färsjövägen.
I och med att kommunen arrangerar SM-veckan vinter
2017 så har många nya fasta och tillfälliga lösningar installerats för att göra SM-veckan till ett lyckat evenemang.
Vid kontrollmätningar hos kund som görs kontinuerligt, så
har ett antal strömstölder uppdagats. Dessa lämnas efter
kontrollmätning över till polis och åklagare. Söderhamn
Elnät AB, som tidigare har haft ett av Sveriges driftsäkraste
elnät, har under året haft ett flertal mindre driftstörningar.
Den största driftstörningen berörde 6 000 kunder och inträffade i samband med att den centrala mottagningsstationen fick ett avbrott. Samtliga avbrott var dock snabbt
åtgärdade. Söderhamn Elnät har fortsatt låga priser för sitt
elnät och ligger på plats 39 bland Sveriges 290 kommuner
enligt Nils Holgerssonundersökningen.
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Söderhamn Elnät AB har stor betydelse för utvecklingen
i Söderhamns kommun både på kort och på lång sikt. Arbetet inom bolaget bedrivs med stor hänsyn till miljön och
med fokus på trygg och uthållig energiförsörjning i kommunen. Som Söderhamnsbornas eget infrastrukturbolag är
det viktigt för oss att kommunen utvecklas och att vi bidrar
till att göra Söderhamn till en attraktiv kommun att bo och
utvecklas i, vilket också uttrycks i våra ägardirektiv. Vi vill
ge kunderna en bekvämare vardag och regionen en hållbar
utveckling.
Arbetet med att vädersäkra våra verksamheter får allt
större betydelse. Behovet av kommunikation som inte slås
ut av åska och avloppsystem och som samtidigt klarar kraftiga regn är en utmaning. Arbetet med att kunna hantera
kraftiga störningar och en fungerande krisberedskapsorganisation prioriteras.
Det speciella ägardirektivet med att verka för att på sikt
kunna distribuera el i hela kommunen och få ett enhetligt
elnätspris kvarstår. Bolaget kommer att arbeta för att förbättra infrasystemen för laddning av elbilar.
Ekonomisk översikt

Årets rörelseresultat uppgick till 9,5 miljoner (8,1 miljoner
2015). Efter finansiella intäkter och kostnader blev resultatet
9,5 miljoner (8,1 miljoner 2015). Omsättningen uppgick till
37,9 miljoner (36,3 miljoner 2015).
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 14,5 miljoner (10,9
miljoner 2015).
Under året har vi investerat 9,2 miljoner (2,1 miljoner
2015) i anläggningar och inventarier. Årets investeringar har
främst fokuserats på reinvesteringar av anläggningar och att
byta transformatorer för att minska strömförluster.

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, %

2012

2013

2014

2015

2016

196
604

199
649

203
680

200
650

202
714

2,3
12,5
39

7,8
15,1
39

20,4
16,8
38

59,8
25,3
37

9,3
25,1
37

307
10

255
8

190
6

101
3,5

98
3,4

Bolagets verksamhetsidé

Bolagets affärsidé lyder ”genom en stark närvaro erbjuder vi
ett attraktivt och välkomnande boende för alla”
Söderhamns kommuns avsikt är att långsiktigt vara företrädd på bostadsmarknaden genom det allmännyttiga
bostadsbolaget Faxeholmen AB. Bostadsbolagets verksamhet ska utifrån en social grund och på långsiktiga och affärsmässiga principer bidra till att stärka kommunens utveckling, genom att med hög kompetens äga, förvalta och
utveckla bostadsbeståndet i Söderhamns kommun.
Viktiga händelser under året

Under de senaste åren finns ett tydligt trendbrott i en ökad
efterfrågan på lägenheter i kommunen. Av bolagets uthyrningsbara lägenheter är 99 % uthyrda. Efterfrågan av bostäder är relativt hög och trenden är att man främst önskar
bosätta sig i den centrala tätorten Söderhamn. Det råder
brist på nya moderna bostadslägenheter, tillgänglighetsanpassade bostäder för målgruppen äldre och små lägenheter
för mindre hushåll. Flyktingströmmar har en tydlig påverkan på boendesituationen i Söderhamn.
Faxeholmen har påbörjat nyproduktion av 40 stycken
hyreslägenheter i centrala Söderhamn enligt konceptet Boklok, med beräknat färdigställande den 1 oktober 2017. För
att möjliggöra ytterligare nyproduktion i attraktiva centrala
delar av Söderhamn är det av största vikt att det blir detaljplanerade områden för exploatering av bostäder.
Faxeholmen deltar i kommunens stora projekt för energieffektivisering (EPC). Det omfattande arbetet med att reducera bolagets höga energiförbrukning och byte av uttjänta värmeinstallationer pågår. En energikartläggning över
beståndet påvisar en möjlig energireducering med drygt
20 %. Under 2016 inleddes arbetet med energibesparande
åtgärder och den upphandlade entreprenaden kommer att
fortgå intensivt fram till 2019 med en samlad beräknad investeringsnivå på cirka 160 miljoner.

74

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016

I början av året invigdes 27 stycken nya boendeplatser
i särskild boendeform på Enriset servicehus. Vidare har
en tillbyggnation genomförts av fastigheten Sunnanåker
i Trönö för att utöka antalet boendeplatser inom hem
för vård och boende (hvb) och stödboende för vuxna. En
betydande utemiljösatsning har genomförts på bostadsområdet Snickaren, i samverkan med de boende och Hyresgästföreningen. Ett pilotprojekt med installation av
loftgångshiss pågår för att öka tillgängligheten för målgruppen äldre. I slutet av året fick vi ett investeringsstöd
från Boverket på drygt 1,7 miljoner för att genomföra utemiljösatsningar i norra tätorten i Söderhamn.
Faxeholmen har kommit överens med Hyresgästföreningen om riktlinjer för en ombyggnadsmodell, som innebär att olika nivåer av renoveringar medför olika nivåer av
hyrepåslag. Detta är ett viktigt steg för att påbörja större
systematiska renoveringsinsatser i bostadsbeståndet.
Framåtblick

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en betydande
faktor för den långsiktiga utvecklingen för Faxeholmen
AB. Under 2016 var det en positiv befolkningsutveckling
i kommunen och efterfrågan på hyreslägenheter i främst
centrala Söderhamn är hög. Bolagets första nyproduktion
på över 25 år pågår och 40 lägenheter kommer att vara
inflyttningsklara oktober 2017. Vidare finns framtida planer om att tillskapa nya lägenheter bland annat i form av
trygghetsboende för målgruppen äldre och små lägenheter för mindre hushåll. Målsättningen är att tillskapa 100
– 150 stycken nya lägenheter till år 2021.
Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär att
andelen äldre över 65 år blir allt fler. I dag är 25 % av kommunens befolkning 65 år eller äldre och om några år är
prognosen att de blir cirka 30 % av befolkningen. Redan i
dag utgör den kundgruppen cirka 40 % av våra hyresgäster.
En betydande utmaning är att arbeta med åtgärder för att
tillgänglighetsanpassa delar av bostäderna till denna stora
och växande kundgrupp.
Flyktingströmmarna har påtagligt påverkat befolkningsutveckling och boendefrågor i hela landet, så även i Söderhamn. Händelser i omvärlden och lagstiftning inom
området påverkar även Söderhamn. Behovet av bostäder
för såväl nyanlända som asylsökande är fortfarande relativt stort.
Trenden i Söderhamn är att människor främst önskar
bosätta sig i centrala tätorten.
Medelvärdeåret på fastighetsbeståndet är 1971 och
med ett förestående behov av omfattande badrumsrenoveringar samt nya vatten- och avloppsledningar. Under år
2017 planerar Faxeholmen att genomföra cirka 50 stycken

FAXHOLMEN

Ekonomisk översikt

Verksamhetsåret 2016 slutade med ett positivt resultat
på 15,1 miljoner (50,0 miljoner 2015). Soliditeten har
sjunkit marginellt från föregående år och är 25,1% (25,3%
2015). Upptagna lån uppgår vid årets slut till 482,2 miljoner (432,2). Nyupplåning med 50 miljoner har skett
under året.
2016 genomfördes ingen hyreshöjning men för 2017
har en hyreshöjning skett med 0,7% för bostäder. De totala intäkterna under året uppgår till 203 miljoner (203
miljoner).
Nettoomsättningen uppgår till 202 miljoner (200 miljoner) av vilket 167 miljoner (167 miljoner) avser bostadslägenheter. Övriga större intäktsposter är hyresintäkter för lokaler 28 miljoner (26 miljoner) och garage
2,1 miljoner (1,8 miljoner).
Taxebundna kostnader(uppvärmning, el, vatten och
renhållning) har under året belastat resultatet med 50
miljoner (53 miljoner). Underhåll och reparation, exkluderat kostnader för medarbetare uppgår till 49 miljoner
(55 miljoner). Ytterligare stora poster är räntekostnad

och avskrivningar som uppgår till 11 miljoner (11 miljoner)
respektive 19 miljoner (16) miljoner.
Uppföljning ägardirektiv

Inför 2012 reviderades ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen. 2017 är det dags igen. Avkastningskraven
fastställs normalt för fyra år i taget i samband med upprättande av kommunens fyraårsbudget och ska följas upp i
samband med bokslutet. För Faxeholmen AB har getts 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 erforderliga investeringar inom sitt
verksamhetsområde. Vakansgraden ska successivt närma
sig medelvärdet för jämförbara bostadsbolag.
Avkastningskrav
Bolaget ska inom varje budgetperiod uppnå avkastning på
eget kapital med 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 har valts att inte sätta specifika
måltal utan istället följa att utvecklingen går åt rätt håll.
Avkastningskrav och nyckeltal framgår av följande tabell:

2012
2013
2014
2015
2016		
						

Uppfyllt/
kommentar

Avkastn eget kapital (%)

3,0

8,0

17,9

36,4

5,2		

Ja

Vakans bostäder (%)

9,5

8,0

6,1

3,5

3,4		

Faxeholmen har börjat bygga 40 hyreslägenheter i kvarteret Dallas i centrala Söderhamn, enligt konceptet Boklok. De beräknas färdiga i oktober 2017.
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FAXEHOLMEN

lägenhetsrenoveringar och med en planerad ambition
framåt om cirka 100 lägenheter årligen. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen om riktlinjer för en
ombyggnadsmodell gör att vi kan skapa olika standardnivåer i samma fastighet för att möta hushåll med olika
önskemål och förutsättningar, vilket även medför ett reellt boinflytande.

KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA HÄLSINGLAND			
Ordförande: Marie Centerwall (S)
Förbundschef: Torbjörn Wannqvist
						

KOMMUNALFÖRBUND

Förbundets verksamhetsidé

Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) ska utifrån antagen förbundsordning och reglemente för medlemskommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn sköta
samhällsskydd, säkerhet, beredskap, tillstånds- och tillsynshantering av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Dessutom är förbundet organisatoriskt ansvarigt för en förvaltarenhet som god man/förvaltare för medlemskommunerna
Ovanåker och Bollnäs från 2016.
Det totala medlemsbidraget för 2016 var 60,8 miljoner
(59,3 miljoner 2015). Medlemsbidraget för gemensamma
tjänster följer en modell där Bollnäs och Söderhamn står för
41,5% och Ovanåker för 17% av det totala bidraget. En förändring från november 2016 är ett avtal med Bollnäs och
Ovanåkers kommun om att KFSH inrättar en förvaltarenhet. Det innebär en förändring av medlemsbidragens fördelning framåt, eftersom Söderhamn inte träffat något avtal
och inte belastas ekonomiskt inom detta område.
KFSH leds av en direktion bestående av sex ledamöter.
Varje medlemskommuns fullmäktige utser vardera 2 ledamöter och 2 personliga ersättare för varje ny mandatperiod.
Viktiga händelser under året

Totalt var räddningstjänsten involverad vid 1 162 insatser
2016. Det innebär en ökning av antalet larm från föregående
år med 160 samt en ökning för tredje året i rad för räddningstjänsten.
Noterbart är att ökningen av insatser inom flera kategorier
fortsätter. Kategorin IVPA (i väntan på ambulans) har ökat
med 28%, hjälp till ambulans med 56% samt automatlarm ej
brand med 65%. Det positiva är att antalet insatser till trafikolyckor stagnerat, att brand i byggnad endast marginellt ökat
samt att drunkningstillbud minskat.
Av händelserna märks några tragiska trafikolyckor som inträffat under året samt att en person omkom i bostadsbrand
i slutet av året.
Ett nytt gemensamt räddningstjänstnät (RISCS) har under året färdigställts och godkänts av MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap).
Med hjälp av den operativa personalen har 114 adresser
kartlagts främst avseende ordningen i trapphus, vinds- och
källarutrymmen och allmänna utrymmen vid allmännyttans
fastigheter. Därtill har även det tekniska brandskyddet kartlagts främst avseende brandavskiljande dörrar, funktion rökluckor och brandsektionering av vindar.
En ny enhet har organisatoriskt tillförts KFSH under året.
Det är en förvaltarenhet med två personer. Uppdraget ges av
överförmyndarenheten för vilken förvaltarna/gode männen
ska leverera tjänster.
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Nyckeltal
(mkr) 			2012 2013

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

2014 2015 2016

64,4 65,2 66,1 69,2
24,1 25,2 26,7 29,7
-0,2
2%
848
171

-0,7 0,7 1,2
2% 0,8% 4,8%
992 1002 1162
178 170 156

Framåtblick

Det utökade samarbetet i Hälsingland som pågått mellan
framför allt räddningstjänsterna möjliggör ytterligare samverkansområden och samverkansformer i framtiden. Det
gemensamma räddningstjänstnätet RISCS ger möjlighet
till starkare ledning/stöd vid större räddningstjänstinsatser
samt andra större händelser. Ytterligare områden för samverkan finns på agendan.
En ny kris- och säkerhetsavdelning har bildats under 2016.
Syftet med avdelningen är att samla tre funktioner (säkerhetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare samt
beredskapssamordnare) i en och samma avdelning, för att
kunna jobba tillsammans och erbjuda medlemskommunerna effektiva tjänster från 2017. Med dessa tjänster på plats
skapas resurser för att bättre serva medlemskommunerna.
Ekonomisk översikt

Ekonomiskt har fokus varit att vidmakthålla en budget i balans. Budgetprognosen som lades för året var ett litet underskott. Resultatet blev bättre och verksamheten redovisar ett
överskott på cirka 1,2 miljoner. Orsakerna är främst följande;
vakanta tjänster på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter, lägre fastighetskostnader och högre statsbidrag än
budgeterat för krishantering.
Under året har förbundet investerat totalt 798 000 kronor. Investeringsbudgeten låg på 7,2 miljoner. Investering i
ett Fip-fordon (Första insats person) blev inte av 2016 utan
skjuts upp till 2017 på grund av anbudsförfarande. Dessutom har installationen av digitala utalarmeringsutrustningar
på några stationer inte genomförts utan skjuts upp till 2017.

KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG
Ordförande: Bertil Eriksson (KD)
Förbundsdirektör 2016: Johan Almesjö

KOMMUNALFÖRBUND

Förbundets verksamhetsidé
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Inköp Gävleborg upphandlar varor och tjänster för offentliga aktörer i vårt län. Kommunalförbundet har hand om
upphandlingsverksamheten I medlemskommunerna 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.
Viktiga händelser under året

Under året slutfördes 424 upphandlingar. Utav dessa var
23 % direktupphandlingar (till ett värde mindre än 535 000
kronor), 23 % av dessa var enligt öppet förfarande (till ett
värde över 1,8 miljoner) och 48 % enligt så kallat förenklat förfarande (till ett värde mellan 535 000 kronor och
1,8 miljoner.
Inköpsorganisationer i Sverige har under året upplevt en
högkonjunktur som har resulterat i att intresset för den offentliga affären har minskat. Det vi inom vårt län märker är
att antalet överprövningar sjunkit. Detta beror inte bara på
högkonjunkturen, även om den har stort inflytande, men
också av de ökade dialogerna som förts om Inköp Gävleborgs upphandlingar.
Inköp Gävleborg klarar idag inte av att möta förväntan
om att få upphandlingar utförda. Detta avser såväl planerade som tillkommande uppdrag (ad hocuppdrag).
Konsekvensen av att inte genomföra uppdrag enligt behov märks på flera sätt. Dels innebär det för verksamheter
att nya investeringar och köp inte kan genomföras, varpå
till exempel fordon inte kan bytas ut och miljövinster inte
kan realiseras.
Inom andra områden kan konsekvensen vara att köp helt
uteblir eller att köp kanske inte görs enligt gällande lagstiftning, så kallade otillåtna direktupphandlingar. En dialog
med kommunernas ekonomichefer pågår 2016, för att se
hur denna för kommunerna ohållbara situation ska kunna
lösas.
Under 2016 har ett arbete med fokus på kommunernas
avrop drivits i projektform. Projektet har sin grund i inköpssamordnargruppen och den e-handelsprocess som är
på gång i länet. Projektet har utmynnat i en kartlagd anskaffningsprocess, avropsprocess, upphandlingsprocess
och fakturaprocess. Arbetet har resulterat i att det inför
avtalsförlängningen av kommunernas e-handelssystem har
förts diskussioner om ett gemensamt system för att hitta
nyttor genom gemensamma processer.
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Nyckeltal
2013

2014

2015

2016

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

25,6
48,7

0,0
0,9%

-3,9
-7,9

3,6
0

324
32,5

324
29,5

424
24,5

(mkr)

2012

Den tidigare skillnad som fanns i form av fler avtal för
gästrikekommunerna relativt hälsingekommunerna har
arbetats bort. Gävle, Hudiksvall och Söderhamn har fler
aktiva avtal än övriga kommuner. I vår avtalsdatabas ser
vi en samordningsgrad på avtalen på cirka 85 % för 2016,
jämfört med 82 % 2015. De olika särkraven i upphandlingarna driver fortfarande kostnader hos oss, då vi allt oftare
måste göra olika indelningar i upphandlingar eller specifika upphandlingar åt någon kommun/kommunalt bolag.
Användandet av inköpssystemet och anslutna leverantörer till kommunernas webbshop har under året ökat.
När det gäller antalet beställningar under året så har samtliga anslutna kommuner ökat sina volymer med mellan
cirka 40 och 160 %. Ett exempel är från Söderhamns kommun, där omvårdnadsförvaltningen ökat sin ordersumma
från 905 000 kronor (2015) till 1 412 000 kronor (2016).
Antal order har ökat med 159 %. Vid årets slut fanns cirka
268 beställningsbara avtal i systemet vilket är 20 % fler än
föregående år.
Antalet avtal i systemet ger en avtalstäckningsgrad där
40 % av alla avtal för Söderhamns kommun går att beställa
via inköpssystemet.
Då det gäller övergången från pappersfaktura till efaktura så har även där skett en ökning. Söderhamn har
gått från 40 % e-fakturor (2015) till 69 % e-fakturor 2016.
Samtidigt har fakturavolymen från 2015 till 2016 sjunkit
med 12 %.
Framåtblick

Inköp Gävleborgs viktigaste utmaningar 2017 är att klara
av kommuners och bolags behov av upphandlingar, med
de resurser som förbundet idag har budget till samt att

öka tilliten till verksamheten från kommunerna, vad avser
antalet upphandlingar enligt fastställd process för att säkerställa rätt kvalitet.
Vi behöver också öka tilliten för verksamheten hos våra
medarbetare, i det läge av resursbrist för att tillgodose
kommunernas uppdrag. 2017 kommer verksamheten i dialog med kommunernas ekonomichefer att söka en lösning
på båda våra huvudutmaningar och skapa rätt resurs för
det verkliga behovet.

KOMMUNALFÖRBUND

Ekonomisk översikt
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Verksamheten visar ett överskott om 3 581 000 kronor, vilket är 2 836 000 kronor bättre än budgeterad nivå. I och
med det positiva resultatet så har återtagande av det egna
kapitalet återställts och föregående års balansskulder kunnat återställas nästan till sin helhet.
Efter året finns fortfarande en balanserad förlust på
-29 000 kronor, vilket vi ser kommer att återgå till ett positivt resultat under 2017. Den kalkylerade och upptagna
kostnaden för pensioner för året på cirka 2 485 000 kronor
sjönk också efter förhandlingar med KPA pension. Slutsumman för inbetalningen landade på 1 713 000 kronor,
vilket blev 772 000 kronor bättre än beräknat tack vare förhandling med stöd av Söderhamns kommun. För att hålla
kostnadssidan nere så har inga nya rekryteringar gjorts efter pensionsavgångar 2016.
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KOMMUNALFÖRBUNDET HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND			

Nyckeltal

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns
kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan
på utbildning med bredd och kvalitet. Förbundet bedriver
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning i
de tre medlemskommunerna. Förbundet bildades den 1
januari 2015 och verksamheten togs över per den 11 augusti 2015.

Arbetet med att få fler människor med rätt utbildning för
att få arbete fortsätter, och lösningar som inte enbart bygger
på projektform bör arbetas fram.
Nu börjar allt fler tjänster och utformning av undervisning att ta form. Det sker en fortsatt intrimning av vår gemensamma IT-plattform och en plan för hur vi ska möta
digitalisering bör påbörjas.
En fortsatt översyn av lönestrukturen inom förbundet är
viktig för att vi ska kunna uppnå vår lönepolicy. Det är också
av största vikt för förbundet att följa hur vi i framtiden ska
hantera de olika statliga lärarlönesatsningarna, om de riktade bidragen försvinner och införlivas i generella statsbidrag
till kommunerna.
Även förbundets del av de generella statsbidragen till
medlemskommunerna för verksamhet som förbundet bedriver behöver lyftas och bevakas. Att förbundet ska behöva
söka pengar på särskilt sätt i kommunerna bör upphöra.
Med nu kända förutsättningar har utbildningsförbundet
möjligheter att uppnå de intentioner och mål som medlemskommunerna ställt på förbundet.

Viktiga händelser under året

Ekonomisk översikt

Nu finns en erfarenhet av elevplatsprismodellen. Därför
har medlemskommunerna yrkat på utvärdering av behovet av anpassningsmedel (som egentligen skulle göras år
2019) samt jämkningen av ersättningen för asylsökande
som skulle genomföras läsåret 2016/17. Arbetet med att
enas om vad som ska betecknas som ingångsvärden och
en budget i balans långsiktigt samt en del avtal återstår att
klarlägga och enas kring.
Arbetet med lokalanpassningar har kommit igång i alla
tre kommuner.
Hela verksamheten har gått över till ett gemensamt nätverk och flera av de administrativa systemen har bytts ut.
Den ökade tillströmningen av flyktingar under 2016 har
ställt stora krav på verksamheten. Förbundet har sökt och
beviljats extra medel hos medlemskommunerna för flyktingverksamhet. Gymnasieskolorna har haft över 200 asylsökande elever och inom SFI-verksamheten (svenska för
invandrare) har tillströmningen lett till en kösituation som
inte funnits tidigare.

Sammanlagt redovisar förbundet ett positivt resultat med
6 253 000 kronor. Vuxenutbildningen står för 4 196 000
kronor av det positiva resultatet och administration och
övergripande verksamhet står för 1 214 000 kronor. Utanhed gör ett underskott på 202 000 kronor och Höghammargymnasiets resultat är nollställt. Gymnasieskolorna
gör sammanlagt ett positivt resultat på 1 044 000 kronor.
Nordanstigs gymnasium står för större delen, då de andra
gymnasieskolornas överskott av intäkter tack vare högre
elevtillströmning reserverats för att kunna möta medlemskommunernas önskemål om tidigare återbetalning
av anpassningsmedel.

KOMMUNALFÖRBUND

(mkr) 				

2015

2016

Nettoomsättning				184,7
Balansomslutning				 82,5
Resultat efter finansiella
poster			
7,1
Soliditet				 8,6
Anställda			
422

452
127
6
10,5
481

Förbundets verksamhetsidé

Framåtblick

Lokalfrågorna i alla tre medlemskommunerna bör vara
underlag för beslut och planering av verksamheten, dels
för att öka vår attraktionskraft, dels för att anpassa oss till
demografi och skapa samordningsvinster mellan alla våra
verksamheter.
SFI
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KOMMUNALFÖRBUND

Ordförande: Mattias Åhlund
Förbundschef:
Thomas Winqvist
						

FÖR MER INFORMATION:
Söderhamns kommun | 826 80 Söderhamn | Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60 | E-post kommunstyrelsen@soderhamn.se
www.soderhamn.se
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