Kommunövergripande
tjänstemannaanalys
Februari 2022

Innehållsförteckning
Förord........................................................................................................................................................................ 3
Inledning................................................................................................................................................................. 4
Kap: Framtidens välfärd................................................................................................................................... 5
Kap: 5 000 nya jobb .......................................................................................................................................... 13
Kap: Klimatneutral kommun 2030............................................................................................................28
Kap: Stärkt biologisk mångfald.................................................................................................................. 37
Kap: Modern civil beredskap ......................................................................................................................40
Kap: Utjämna sociala skillnader.................................................................................................................47
Kap: Slaget om kompetensen..................................................................................................................... 51
Kap: Ökad omställning genom digitalisering......................................................................................59

Kommunövergripande tjänstemannaanalys Februari 2022 • Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret, 2022
Grafisk produktion: Servicecenter Kommunikation. Foto framsidan: Evelina Ytterbom

Analysen blir digital
Hur går det för Sundsvalls
kommun? Var är vi på väg? Och
vad är viktiga ställningstagande
för Sundsvalls utveckling som
plats? Det är frågor som löpande
analyseras och redovisas till
kommunfullmäktige för att våra
förtroendevalda ska få så bra
underlag som möjligt till sina måloch resursarbeten.
Vi har i analysmaterialet försökt att ringa
in de viktigaste utmaningarna som
kommunen står inför, där vägvalen och
den framtida inriktningen kommer att
spela stor roll för Sundsvalls kommuns
möjligheter att möta framtiden.
Att utgå från ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet har varit självklart
och här har vi för enkelhetens skull
valt att använda den terminologi som
kommunen har i sina nuvarande beslut
och styrdokument för att förenkla. Det
förändrade kris- och säkerhetsläget samt

Kommundirektör Jonas Walker. Foto: Sundsvalls kommun.

erfarenheterna från pandemin har också varit
en naturlig utgångspunkt.
När vi gör analysen digital blir det möjligt för fler att ta del av information och för oss att kontinuerligt uppdatera
analyser utifrån aktuella behov. Här kan vi också länka vidare till fördjupande material för den som vill veta mer. Det
är min övertygelse att när framtiden blir allt mer oförutsägbar kommer trend- och omvärldsanalys att vara ett ännu
viktigare verktyg för oss. Den hjälper oss att resonera, värdera och välja fokus.
Processen med att ta fram analysen har pågått i över ett år och involverat samtliga förvaltningar och bolag inom
kommunkoncernen. Här har målsättningen varit att skapa stor delaktighet för att ta vara på all den kunskap som vi har
tillsammans. Det är första gången vi jobbat på detta sätt och publicerat materialet digitalt på en gemensam arena och
tanken är att vi testar, lär och utvecklar eftersom behov uppstår.
När ni som förtroendevalda tar er an materialet för att omsätta till er politik och till era visioner är min förhoppning
att ni ska hitta inspiration i analysen och att ni ska hitta mål och satsningar som stärker de möjlig synergier mellan
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som vi ser i analysen.
Mitt löfte till er förtroendevalda är att arbeta för att vi tjänstepersoner ska göra allt vi kan för att utifrån era politiska
mål möta utmaningarna tillsammans. Tillsammans inom kommunens alla förvaltningar och bolag men också mellan
kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle.
Trevlig läsning!
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun

Inledning
Tjänstemannaanalysen riktar sig till partier med representation i Sundsvalls kommunfullmäktige. Den är ett av
underlagen inför partiernas arbete med att ta fram sina förslag till Mål och resursplan för 2023 - 2024 med plan för
2025 - 2026.
Tjänstemannaanalysen har tagits fram av tjänstemannaorganisationen, under ledning av kommundirektör Jonas
Walker samt VD Stadsbacken Anders Johansson. Totalt har ett 50-tal sakkunniga tjänstemän i Sundsvalls
kommunkoncern varit involverade i arbetet.

Digital leverans ger nya möjligheter
Rapporter av denna typ har lämnats vartannat år sedan 2007. En nyhet är att tjänstemannaanalysen nu lämnas i digital
form, på https://analys.sundsvall.se/
Genom ett digitalt format blir det möjligt för dig som förtroendevald att ta del av fördjupningar, omvärldsanalys,
intressanta rapporter, statistik med mera i den utsträckning du själva finner intressant.
Det blir också möjligt för kommunens tjänstemän att kontinuerligt uppdatera analyser utifrån ny information som blir
tillgänglig och utifrån vad som händer i vår omvärld. Analys Sundsvall syftar till att öka kommunens analysförmåga
genom att tillgängliggöra information och data för flera och arbeta mer strukturerat och systematiskt på koncernnivå.
Tjänstemannaanalysen i rapportform sammanfattar de viktigaste budskapen vid tid för publicering i februari 2022.
Fördjupningar, rapporter och analysverktyg hittar du på den digitala plattformen.

Läsanvisning – rapport och digital plattform
Tjänstemannaanalysen i rapportform innehåller analyser med tjänstemannaorganisationens budskap och
sammanfattning av förslagna åtgärder, samt referenslista.
Rapporter, statistik med mera finns att fördjupa sig i på den digitala plattformen www.analys.sundsvall.se
På den digitala plattformen hittar du också information om kommunens styrmodell, pågående arbeten,
programsatsningar med mera inom olika områden.
Plattformen eftersträvar att vara öppen och tillgänglig för alla förtroendevalda, tjänstemän och medborgare. För viss
information krävs det dock att man är inloggad som medarbetare eller har behörighet för att kunna ta del av innehåll.
Det handlar till exempel om statistik från våra verksamhetssystem och analysbiblioteket.
Genom att klicka dig runt bland flikarna och sidorna på plattformen hittar du bland annat:
•

Information om globala trender och utveckling i vår omvärld (öppen),

•

Information om vision och långsiktiga mål i Sundsvalls kommunkoncernen (öppen),

•

Beskrivning av Sundsvalls kommunkoncerns styrmodell och styrdokument (öppen),

•

Länkar till olika databaser där vi hämtar information som Kolada, SCB med flera (öppen),

•

Analysbibliotek, innehåller både egna analyser och externa rapporter i olika sakfrågor (krävs inloggning).

Från analys till Mål och resursplan
Under våren 2022 genomförs ett arbete i partigrupperna att forma förslag till Mål och resursplaner. Som stöd kan
partierna använda ett sekretariatstöd, som kan göra fördjupade utredningar inom områden som partierna själva väljer.
Partierna kan också få stöd vad avser formulering av mål, samt vissa ekonomiska beräkningar.
Förslagen till Mål och resursplan hanteras av kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni månad.
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Framtidens välfärd
Kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg är under ett kraftigt förändringstryck.
Förändringsfaktorerna är väl kända och omfattar bland annat en demografisk obalans, ny teknik och digitalisering,
en snabb privat tjänsteutveckling samt kompetens- och arbetskraftsbrist.

Foto: Mostphotos.

Förnyelsen skyndas på av de behov och erfarenheter som synliggjorts under pågående pandemi samtidigt som krav på att
genomföra effektiviseringar och besparingar måste ske i närtid. Det är därför angeläget att införa ett systematiskt
förändringsarbete där kommunens kärnverksamheter ges förutsättningar att säkra att välfärden fungerar här och nu
samtidigt som en ny framtidsanpassad välfärd byggs upp, testas och implementeras.
Framtidens välfärd är rubrik för de initiativ som utgår från:

God och nära vård; en nationell reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem,
Programmet för God och nära vård i Region Västernorrland,
Program för Framtidens välfärd – vård och skola, Sundsvalls kommuns och Mittuniversitetet,
Handlingsplan för digitalisering inom Sundsvalls kommun, samt
Kommande program för social hållbarhet i Sundsvalls kommun.

Välfärdsanvändare öka mer yrkesverksamma
Välfärdens stora användare är unga 0–19 år samt äldre 80+. Genom att följa SCB:s (Statistiska centralbyrån) prognoser
kommer den unga gruppen öka med cirka tio procent mellan 2018 och 2045. Samtidigt kommer gruppen 80+ att öka med
100 procent från cirka 500 000 till en miljon personer.
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Under samma period kommer det vara brist på tillgänglig arbetskraft och kompetens utifrån dagens sätt att organisera och
tillhandahålla välfärd. Baserat på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) statistik finns ett rekryteringsbehov av
yrkesverksamma inom välfärden på 94 000 personer per år. Antalet chefer ökar med minst 4 700 i genomsnitt varje år.
I Sundsvalls kommun kan upp till 2 136 av våra tillsvidareanställda medarbetare gå i pension de närmsta tio åren, källa
pensionsprognos utifrån befintlig personal. Det motsvarar nästan en tredjedel av alla våra tillsvidareanställda medarbetare.
Även om fler jobbar heltid, fler jobbar till 67 och välfärden digitaliseras så kommer inte tillgänglig arbetskraft att räcka. Det
behövs därför initiativ som utforskar nya sätt att organisera verksamheten, nya tjänster, nya utbildningar och nya sätt att
samarbeta mellan organisationer.
För att anpassa välfärden efter framtidens behov behövs bättre förutsättningar i form av struktur, systematik och teknik.
Verktyg som Qlik sense och Stratsys är steg på vägen, likaså pågående digitaliseringsarbete, men Sundsvalls kommun
behöver också ett kontinuerligt och systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete där kommunen blir bättre på att
inkludera medarbetare och dem det berör i utvecklingsarbetet för ett framgångsrikt genomförande. Vi måste komma till
handling.

En god och nära vård
En god och nära vård är rubriken för en nationell omställning av hälso- och sjukvården. Syftet är att vården i högre grad ska
organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens/brukarens behov och förutsättningar Samordnad uteckling för
god och nära vård, Statens offentliga utredningar 
En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i perspektiv och sätt att
arbeta. Förhållningssätt kan med fördel även överföras på andra verksamheter än hälso- och sjukvård.

Fyra förflyttningar
1. Från fokus på organisation till fokus på person och relation. Utgår från patientens/brukarens individuella
förutsättningar, förmågor och behov. Relationer är centrala för trygghet, kvalitet och effektivitet.
2. Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare. Utveckling sker med
invånare, patienter och brukare inkluderade i processen.
3. Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens resa. Samordning sker utifrån
personens resa genom hela vård- och omsorgsprocessen för att främja gemensamt ansvarstagande och
tillit. Det skapar förutsättningar för en jämlik vård och omsorg.
4. Från reaktiv till proaktiv, hälsofrämjande och förebyggande insatser. Är ett hållbart arbetssätt som
skapar förutsättningar för självständighet, ökad livskvalitet samt jämlik hälsa. Besparar lidande och är
effektivt ur ett kostnadsperspektiv.
Ett ändrat perspektiv innebär ett ökat fokus på förebyggande arbete och friskfaktorer så att ohälsa och behov av vård
minskar eller inte uppstår. Att vården finns nära handlar om att skapa kontinuitet och tillgänglighet för individen och
mindre om geografisk närhet.
Omställningen till en god och nära vård sker i samverkan. Utveckling behöver ske tillsammans med andra såsom
Socialstyrelsen, Regionvården, SKR, andra kommuner och inkludera patienter och anhöriga i utvecklingsarbetet.
Utveckling av en god och nära vård kommer att pågå i många år framåt på lokal, regional och nationell nivå.

Program för framtidens välfärd
För att komma till handling och genomförande behöver kommunen införa ett systematiskt förändringsarbete där
kommunens kärnverksamheter ges förutsättningar att säkra att välfärden fungerar här och nu samtidigt som en ny
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/framtidens-valfard

2/8

2022-02-08 14:32

Framtidens välfärd | Analysarena

framtidsanpassad välfärd byggs upp, testas och implementeras i en trygg process.
Utmaningen är att gå från professionslogik i stuprör till användarlogik där samtliga professioner, arbetsgrupper och
avdelningar ser sitt sammanhang i en helhet i en lärandeprocess. Det innebär att utveckling sker i två spår med lärande
mellan varandra:

1. Ständiga förbättringar i befintlig verksamhetsstruktur.
2. Testarena för att forma framtidsanpassad välfärd, där utveckling sker i trygg miljö för att sedan fasas in
eller ersätta befintlig verksamhet.
Programmet för God och nära vård i region Västernorrland har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg
tillsammans med länets kommuner. För att Sundsvalls kommun ska kunna vara aktiv i utvecklingsarbetet, kunna erhålla
medel för utveckling samt skapa önskade effekter mellan kommun och region behövs en samlad plattform i kommunen.
Kommunen har också initierat ett Forskningsprogram som heter ”Framtidens välfärd vård och skola” genom
samverkansavtalet med Mittuniversitet. Syftet är att skapa en stark forsknings- och samverkansmiljö inom områdena en god
och nära vård, en skola för alla och hälsa och lärande. I programmet inkluderas också kompetensförsörjning och ledarskap i
vård och skola. Hela programsatsning följer principer för förflyttning enligt en god och nära vård.
Förslag är därför att en sammanhållen programsatsning för framtida välfärd tar sitt avstamp i God och nära vård med vårdoch omsorgsförvaltningen, individ- och arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen, men även
andra bolag och förvaltningar i sina delar.
Förslag är att samordna en portfölj av insatser med andra pågående och kommande programsatsningar och exempelvis
handlingsplan för digitalisering och program för social hållbarhet.

Digital utveckling
Den digitala utvecklingen i vården går idag mycket snabbt och erbjuder stora möjligheter för effektivisering och
värdeskapande i hälso- och sjukvården. I handlingsplan för digitalisering genomförs projekt med verksamheter för att ta
vara på digitaliseringens möjligheter i vård- och omsorgsförvaltningen, men även barn- och utbildningsförvaltningen samt
individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Digital omställning
Digital omställning sker på flera nivåer. En grundinfrastruktur är under uppbyggnad som möjliggör både effektivisering här
och nu samt öppnar för framtida möjligheter. Med en grundinfrastruktur avses bredbandsinfrastruktur i verksamhetslokaler,
boenden och andra lokaler där vård och omsorg utförs.
För att kunna nyttja digitala tjänster behövs en genomgång av samtliga lokaler för att säkerställa behov av tillgänglighet,
samt att det finns två nät skilda från varandra. Ett sekretesskyddat nät för verksamhetsinformation och ett nät för
användare/brukare för att tillgängliggöra tjänster och service som både kan vara kommunala och från externa aktörer.
En grundinfrastruktur består också av en IT-infrastruktur där information kan lagras, skapas och användas. Det finns ett
antal samhällskritiska system/verksamhetssystem som ingår i kommunens kontinuitetshantering och ska kvalitetssäkras och
ha B-plan vid händelser av kris. Sådana är både kommungemensamma som HR- och ekonomisystem som
verksamhetsspecifika system som Procapita (Treserva).
För att kunna använda verktyg och system i grundinfrastrukturen behöver medarbetarna använda rätt ”arbetsenheter” i form
av smarta telefoner, datorer eller motsvarande. Idag brister tillgång på nödvändig teknisk utrustning och arbetssätt som
skulle kunna tillämpas med stöd av digitala verktyg och arbetsenheter. Dels för att öka effektiviteten, dels för att öka den
digitala mognaden.
Slutligen är det angeläget att medarbetare har kompetens och förutsättningar att jobba smartare för att hämta hem
effektiviseringar och förväntade resultat. Det vill säga att dokumentation kan ske löpande på ett enkelt sätt, att
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/framtidens-valfard
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kommunikation kan ske säkert och att arbetssätt och rutiner anpassas och används på ett effektivt sätt utifrån teknikens
möjligheter.
En grundinfrastruktur på plats innebär att medarbetarna har en digital grundkompetens och en digital mognad som är i ett
ständigt lärande och en del av vård och omsorgsförvaltningens kompetensutveckling.

Handlingsplan för digitalisering
Sundsvalls kommun har inom ramen för handlingsplan för digitalisering tillsammans med Region Västernorrland och med
följeforskare från Mittuniversitetet påbörjat ett utforskande arbete om framtidens digitala goda och nära vård. Ett arbete
som genomförs i form av ett pilotprojekt fram till sommaren 2022 för att därefter utvärdera resultatet, ge tydliga
beslutsunderlag och förbereda så att fler brukare och patienter kan omfattas.
Syftet med arbetet är att utforska området, testa lösningar samt arbetssätt i syfte att stödja och driva utvecklingen framåt.
Kommunens handlingsplan för digitalisering har finansiering till och med 2022 och nytt program behöver ta sin form och
finansieras från och med 2023.

Självständighet med anpassat stöd – ny lagstiftning
Med god och nära vård följer att antal reformer som stödjer utveckling av mer anpassade stöd. Både biståndsfinansierade
och andra stöd. Det finns ett betydande antal individer som både vill och kan fungera mer eller mindre självständigt med
anpassade stöd och hjälpmedel. Behovet bör bedömas utifrån varje individ och stödinsatser bör erbjudas så tidigt som
möjligt för att undvika en ökad ohälsa och utanförskap som förutom individens lidande också innebär en ökad
samhällskostnad.
Ny lagstiftning som stödjer denna utveckling förväntas under 2022 och 2023. Det som kommer är bland annat ny
socialtjänstlag med assistansreform och äldreomsorgslag med kvalitativa krav. Fast omsorgskontakt (juli 2022) som innebär
att alla äldre med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt. Här lyfts två exempel där anpassade stöd ökar självständighet:

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Variationen av
nedsättning är stor och risk finns att det inte görs en tillräckligt bra individuell bedömning. Bland dem som idag bor på
särskilt boende finns ca 30-40 personer som skulle kunna erbjudas boendestöd och har då behov av lägenheter med låg
hyra. Bland personer med funktionsnedsättning finns också värdefull arbetskraft som skulle kunna komma in på
arbetsmarknaden med ett lönebidrag och ett eget boende.

Demensprocessen
Ett annat exempel där anpassat stöd gör stor skillnad under lång tid är personer som drabbats av kognitiv svikt (demens,
alzheimer). Med en ökad andel äldre ökar också behov av insatser inriktade på vård och stöd till både den som är sjuk och
dennes anhöriga.
Forskningsstudier visar att den som drabbas kan bromsa sjukdomsförloppet och bo hemma längre med olika stöd till den
sjuke och dess anhöriga. Även här behövs anpassade demensboenden och avlastningsboenden, samt fysiska och digitala
hjälpmedel.
Framförallt ett proaktivt arbete där relationer byggs och insatser prognosticeras redan innan individen är i behov av
biståndsbedömt stöd. Det proaktiva arbetet medför att behoven av biståndsbedömda insatser kan flyttas till ett senare skede
i livscykeln.
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Bild: En schematisk beskrivning av olika aktörer, förslag till aktiviteter och stödinsatser från att en demenssjukdom misstänks till livet slut.

Olika boendeformer behövs
Efterfrågan på biståndsfinansierade boenden, bostad med särskild service, äldreboenden och korttidsboenden ökar. Trycket
från sjukvården att flytta över patienter från vårdplatser till kommunens verksamheter har eskalerat. Många patienter blir
återinskrivna i sjukvården efter någon dag och flyttas mellan vårdgivare. Det här är en obalans som drabbar patienten och
ökar administrationen hos både regionen och kommunen.
Förutom kommunens egna boenden, utvecklas olika boendeformer på den privata marknaden anpassade för olika
målgrupper. Det råder dock stor osäkerhet kring vad som erbjuds då det inte finns någon standard eller kriterier vad det
innebär att bo på ett trygghetsboende, ett aktivitetsboende, ett serviceboende osv. Ofta finns brister i design som skulle
kunna åtgärdas med mer kunskap och insikter i anpassad arkitektur och tjänsteutbud.
Det har gjorts forskningsstudier som visar på ökade hälsoeffekter på aktivitetsboenden som Skepparen i Sundsvalls inre
hamn. Däremot finns det behov av att undersöka just kriterier och affärsmodeller för att göra dessa boenden tillgängliga för
flera och vidmakthålla ett aktivt boende då de målgruppen åldras och behov av vård och omsorg ökar med tiden.

Psykisk ohälsa
God och nära vård omfattar även att stärka den psykiska hälsan. Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland barn och
unga. Psykisk ohälsa i form av depression och ångestsyndrom är stora folksjukdomar i alla åldersgrupper och är orsak till
drygt 40 procent av totalt antal sjukskrivningar. Föreskrivning av läkemedel för psykisk ohälsa ökar i synnerhet till flickor,
källa Socialstyrelsen.

Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom
Det är inte kartlagt vad som ligger bakom ökningen. Det man sett innan Coronapandemin är att ökningen omfattar
ungdomar i alla grupper, oavsett psykosocial situation. Det kan tala för att orsakerna finns i de miljöer som är gemensamma
för de flesta unga. I forskningsstudie med Mittuniversitetet kring ungas motivation i skolan identifieras intressanta
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/framtidens-valfard
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skillnader mellan flickor och pojkar som mellan lärares och elever syn på studiemotivation. Källa: Forskningsrapport
Studiemotivation, Mittuniversitetet.
Den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga ställer stora krav på hälso- och sjukvårdens förutsättningar att
möta behovet av ett ökande antal unga som behöver hjälp. Och där finns det i dagsläget inte tillräckligt med resurser och
personal. Behovet av att kunna arbeta med tidiga insatser inom såväl elevhälsan, ungdomsmottagningar, primärvården och
barn- och ungdomspsykiatrin är mycket stort, och kommer att öka ytterligare.
Psykisk ohälsa tenderar att bli långvarig och kroniskt, vilket gör det svårt att till exempel kunna etablera sig på
arbetsmarknaden. Det handlar därför om att fånga upp behov tidigt, få kontinuitet och uppföljning för anpassat stöd samt en
långsiktig vårdkontakt, vilket ligger helt i linje med fyra förflyttningar enlig en god och nära vårds principer.

Hälsa och skolresultat hänger ihop
De unga är vår framtid och utan unga avstannar Sundsvalls utveckling. Ett tydligt fokus på att lyfta de ungas förutsättningar
och värde i Sundsvalls kommun måste också avspeglas i prioritering av resurser och hur vi organiserar stöd och
utvecklingsförutsättningar under hela barn och ungdomstiden.
Bland annat behövs en uppdaterad systemsyn kring hur ungas prestationer i skolan och dennes fysiska och psykiska hälsa
påverkar och är beroende av varandra. Ansvar och insatser ska samordnas kring barnet/eleven och kommunen behöver
samorganisera och stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och unga. Idag är insatser och uppdrag
fördelade på många olika verksamheter och även om samverkan sker så räcker det inte för att nå önskat resultat.
Exempelvis bör lärandeuppdraget/pedagogiska uppdraget och det hälsofrämjande uppdraget gå hand i hand. Det innebär
nya arbetssätt, struktur och förutsägbarhet, livsstilsstärkande aktiviteter, digitala verktyg, stärka resurser vid elevhälsa och
närvaroteam, samarbete med föräldrar/familjer osv.

Barnspåret
Barnspåret är arbetsnamnet på en utvecklingsresa inom socialtjänstens barn och ungdomsvård. Syftet är att erbjuda bästa
möjliga stöd till barn, unga och familjer utifrån barnets perspektiv. Barnet eller ungdomen förflyttas runt till en rad olika
aktörer under sin uppväxt och insikten är stor om att det är mer framgångsrikt att samordna insatserna utifrån barnet istället
för i isolerade insatser i respektive stuprör.
Utmaningar som lyfts fram i dialog vittnar om att olika huvudmän inte tar sitt ansvar att tillgodose behov hos personer som
tillhör LSS målgrupp, att det finns brist på kompetens och resurser inom regionens primärvård, samt att skolan har
svårigheter att möta upp behov hos barn med särskilda svårigheter och så vidare.
Socialtjänsten barn och ungdomsvård har under många år sett en ökning av antalet inkommande ärenden, samtidigt som
komplexiteten i aktuell problematik upplevs tillta. Verksamheten är starkt reglerad via lagstiftning. Det som är positivt är att
det nu sker en ”fokusförskjutning” till en ökad proaktivitet i ny socialtjänstlag och reform God och nära vård.
Målet är att de barn och unga och deras familjer som kommer i kontakt med kommunens barn och ungdomsverksamheter
ska få en trygg uppväxt och för att nå detta behöver kommunen samlas kring:

1. Fokus på tidiga och samordnade insatser. Att identifiera problem behöver ske i samarbeten med
regionvården så tidigt som möjligt.
2. Föräldrar och barn ska känna förtroende och känna sig trygga att de får hjälp och stöd. Inte minst vid
samordning av olika stödinsatser hos olika aktörer.
3. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i såväl utredning som behandlingsarbetet.
Förslag är att förstärka arbetet långsiktigt med att organisera och vidta åtgärder för att erbjuda ett sammanhållet stöd utifrån
barn, unga och deras familjers perspektiv.
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Det pågående arbetet som behöver förstärkas handlar om att ta bort onödiga överlämningar och möjliggöra att uppföljning
av insatser och dess effekt ger kunskap tillbaka i organisationen. Utredarteam följer hela ärendet från utredning till
uppföljning av insatser och avslut. En enhet ansvarar för hela åldersspannet 0-18 år.
Utlokalisering av team har fokus tidiga insatser och förebyggande arbete inom ett geografiskt område. För att minska
bollande av ärenden, har ett geografiskt team samma chef. Teamen är utlokaliserade till de av kommunen identifierade
områdena som prioriteras i arbetet att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.

Sammanfattning åtgärder
1. Förslag är etablera en sammanhållen process med en processledare för Framtidens välfärd. Den tar sitt
avstamp i God och Nära vård och etablerar en gemensam plattform med förvaltningarna Vård och
omsorg, Individ och Arbetsmarknad samt Barn och utbildning, men även andra bolag och förvaltningar i
sina delar.
2. Förslag är att allokera medel för att bemanna arbetet med att leda och samordna en portfölj av insatser
med pågående och kommande aktiviteter i olika programsatsningar som exempelvis handlingsplan för
digitalisering och program för social hållbarhet.
3. Samordning av plattform och programsatsningar syftar till ett systematiskt
verksamhetsutvecklingsarbete utifrån fyra förflyttningar i God och Nära vård.
4. Använd digitalisering som omställningskraft i vård och omsorgsförvaltningen. En omställning som ger
förutsättning för att grundinfrastruktur, verktyg och kompetensutveckling går hand i hand.
5. Öka individers självständighet genom anpassade stöd och boenden. Identifiera stöd och erbjudanden för
olika målgrupper. Se exempel för funktionshindrade, Demensprocessen och olika boendeformer.
6. Lyft de ungas förutsättningar och värde i Sundsvalls kommun och prioritera resurser och hur vi
organiserar stöd och utvecklingsförutsättningar under hela barn och ungdomstiden. Exempelvis bör
lärandeuppdraget/pedagogiska uppdraget och det hälsofrämjande uppdraget gå hand i hand för att stärka
ungas fysisk och psykiska hälsa, samt motivation i skolan.
7. Förstärk arbetet långsiktigt inom barnspåret så att ny organisation, arbetssätt och åtgärder för att erbjuda
ett sammanhållet stöd utifrån barn, unga och deras familjers perspektiv kommer på plats.
För att genomföra föreslagna åtgärder i ”Framtidens välfärd” behövs en sammanhållen process mellan berörda
förvaltningar. Förslag är att initiera ett projekt för att etablera ett samarbete som samlar aktiviteter och utvecklingsinitiativ i
syfte att bedriva ett systematiskt förnyelse- och utvecklingsarbete. Processen utifrån fyra förflyttningar i God och Nära vård
och inleds med ett gemensamt kunskapsarbete om nuläge och önskat nyläge. Kommunens medel ska växlas upp med
externa medel och bedrivas med både interna och externa parter.
Process utifrån fyra förflyttningar.

År

2023

2024

2025

2026

Sammanhållen process ”Framtidens välfärd”

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

Referenser
Forskningsrapport Välfärden och framtiden – bekymmer och förhoppningsfulla lösningar version 1.0, Rolf Solli och Maria
Wolmesjö, 2019, pdf 
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Nära vård, Sveriges kommuner och regioner 
God och nära vård, Region Västernorrland 
Nationella riktlinjer - Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen, pdf 
Studiemotivation En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium, Göran Bostedt & Lena Boström,
Mittuniversitetet, pdf 
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5 000 nya jobb
Sundsvalls kommun behöver arbeta långsiktigt och hållbart med platsens utveckling. Kommunens tillväxtarbete ska
bedrivas så att människors livsbetingelser förbättras samtidigt som risker och belastningar på miljön minskar. En
hållbar systemsyn ska genomsyra allt vi gör.

Foto: Mostphotos.

Inom program ”Sundsvalls väg framåt” samlas ambitioner och insatser för Sundsvalls tillväxtarbete. Bakgrunden är
varselvågen år 2020, strategiska satsningar på etableringar samt att Sundsvalls arbetsmarknadsregion haft en svag
befolknings- och sysselsättningsutveckling under en längre tid.
Den långsamt avtagande sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen i Sundsvall måste brytas. Det är ett allvarligt läge.
Ett ökat fokus på unga och unga vuxna och i synnerhet unga kvinnor är viktiga målgrupper att prioritera i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Bakgrund
Befolknings- och sysselsättningsutveckling hänger ihop på flera sätt. Om man tittar i backspegeln så har
sysselsättningsutvecklingen inte återhämtat sig efter finanskrisen år 2009, vilket inneburit att sysselsättningen inte växt i
samma takt som jämförbara FA-regioner. En FA-region är en funktionell arbetsmarknadsregion och FA-Sundsvall består av
Timrå, Härnösand, Ånge och Sundsvalls kommuner.
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Befolkningstillväxt per FA-region 2009-2019, FA Sundsvall och jämförelseregioner. Källa: Etablering och Näringslivsutveckling i Sundsvall,
WSP rapport 2022.

Sundsvalls kommun var rikets 14:e största kommun 2008 och år 2020 hade Sundsvall passerats av 6 kommuner och är nu
Sveriges 20:e största kommun. Källa: Statistiska Centralbyrån 2020, folkmängd i riket, län och kommuner.
År 2011 antog Sundsvalls kommun en hållbar tillväxtstrategi med mål om att bli 100 000 invånare till år 2021. Prognosen
såg länge lovande ut om att målet skulle uppnås. Tyvärr planade kurvan ut i och med pandemin och vi har en liten bit kvar
till mål.

Befolkningsutveckling i Sundsvalls kommun 2008-2020. Källa: SCB.

Mål 2030
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Målet är 5 000 nya jobb till 2030. För framgång krävs mobilisering och samarbeten i såväl kommunkoncernen som med
olika samarbetspartners. Det sätt vi arbetar på idag behöver utvecklas, struktureras och systematiseras. Det finns ett stort
engagemang i Sundsvall och regionen. Det som behövs nu är att bli bättre tillsammans.
Målet 5 000 nya jobb innebär att antalet sysselsatta i Sundsvall under period 2020-2030 ska öka med 5 000 sysselsatta
netto. Att följa utvecklingen är viktigt, men också utmanande då den offentliga statistiken har en eftersläpning uppåt två år.
För att se trender i arbetet finns anledning att löpande se på vilka arbeten som skapas brutto.
Vilka jobb som skapas och förvinner är intressant att följa upp då det indikerar förnyelse eller stagnation av näringslivets
sammansättning och dynamik. Nästan två av tre jobb skapas på arbetsställen i befintliga företag under år 2018. Här är
regionens näringslivsaktörer och innovationsstödssystem viktiga resurser i både utveckling av befintligt näringsliv som för
strategiska etableringar.

Förutsättningar
Att skapa förutsättningar för tillväxt sker inte isolerat i Sundsvalls kommuns geografi. Ofta sker den i FA-Sundsvalls som
omfattar kommuner med pendlingsnärhet (Sundsvalls, Timrå, Ånge och Härnösand). FA-Sundsvall är knappt 152 000
invånare, vilket är mindre än de flesta av de jämförbara FA-regionerna. Samverkan sker oftast i Sundsvallsregionen men
också med Region Västernorrland, Mittuniversitetet och andra aktörer och strukturer regionalt och nationellt.
Konsultföretaget WSP har tagit fram en modell som visar samspelet mellan inflöde av kompetens, kapital och väl
fungerande regional infrastruktur, innovationsfrämjande företagsklimat samt ett nationellt ramverk som stimulerar
utveckling.

Modell från WSP Regionernas kamp 2021. Visar samspelet mellan inflöde av kompetens, kapital och väl fungerande regional infrastruktur,
innovationsfrämjande företagsklimat samt ett nationellt ramverk som stimulerar utveckling.

Tankemodeller som WSP:s modell är bra att utgå ifrån för ett systematiskt och strukturerat arbete samt för det
gemensamma lärandet. Det finns dock inget recept eller enhetlig strukturomvandlingsprocess som passar alla. Alla regioner
och platser behöver skapa sin egen utvecklingsresa utifrån sina specifika förutsättningar.
Det behövs också en balans mellan att göra en medveten resa utifrån kända förutsättningar som att ha förmågan att fånga
möjligheter och medvetet skapa den utveckling man vill ha.
Nedan följer viktiga faktorer för tillväxt utifrån gjord analys. Förslag till åtgärder ligger sist i kapitlet. Nyckelkompetens är
en central faktor för tillväxt men kompetensförsörjning ur ett bredare perspektiv är så angeläget för Sundsvalls utveckling
att det även lyfts i ett eget kapitel som heter ”Slaget om kompetensen”.

Grön nyindustrialisering i norra Sverige
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En tydlig trend är ett stort intresse för nya etableringar av fossilfri produktion i främst norra Sverige. Sverige har bland de
bästa förutsättningarna i Europa att stå främst i en grön omställning med god tillgång till viktiga förutsättningar,
naturtillgångar och grundkompetens.
För att Sverige ska uppnå mål om klimatneutralitet till 2045 och främja en ny grön industrialisering behövs en ökad grön
elproduktion, som vindkraft, och en snabb ökad kapacitet, lagring och flexibilitet i det svenska elsystemet samt en
utvecklad grön transportinfrastruktur.
Den viktigaste förutsättningen för företagens expansion eller etablering är tillgång till relativt sett billig förnybar el. Just nu
har vår region en fördel med den kapacitet som finns i befintlig elnätsinfrastruktur, men situationen kan vara en annan om
5-10 år, då utbyggnad av elinfrastrukturen förväntas byggas ut nationellt. Därför är det angeläget att kommunen utnyttjar
denna fördel genom att fokusera på att attrahera elintensiv industriella etableringar som för med sig ett stort antal
arbetstillfällen.
Förutom el och transportinfrastruktur finns också ett ökat behov av välutbildad arbetskraft. Det gäller alla nivåer som
vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning. Stora etableringar innebär också att det finns effektiva
tillståndsprocesser. Tid är en kritisk faktor i alla steg och för att bli en vinnare ställs extra höga krav på lyhördhet och
snabbhet hos alla tjänstemän, politiker och samarbetsaktörer.
Att bli en vinnare innebär att det kan bli mer intressant att permanent söka sig norrut för nya spännande jobb och karriärer.
Investeringarna i sig kommer att dra till sig även andra mindre investeringar och nyetableringar. Det medverkar också till en
breddning av arbetsmarknaden.

Jobbdynamiken
Sysselsättningstillväxten är beroende av en ständigt pågående dynamik av skapade och försvunna jobb inom näringslivet.
Dynamiken hjälper till att få rätt kompetens på̊ rätt plats varför ett högre omställningstal är att föredra.
En genomsnittlig sysselsättningsutveckling för riket 2009-2019 låg på ett omställningstal på 1,6 procent . I Sundsvall var
omställningstalet knappt 1,1 procent under perioden, medan nivån för jämförbara kommuner var samma som riket. Det
tyder på en stagnation i näringslivet och behov av ökad dynamik.

Genomsnittlig sysselsättningsutveckling 2009-2019, Sundsvall och jämförelsekommuner. Omställningstalet är skapade jobb i förhållande till
försvunna jobb. Källa: Etablering och Näringslivsutveckling i Sundsvall, WSP rapport 2022.
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Flyttnetto och födelsetal
Den främsta anledningen till att personer flyttar till en ny plats är att man flyttar till jobb eller studier. Trots att det är
arbetskraftsbrist inom många yrken och trots att kommunen inhyser ett universitet har Sundsvall över tid ett negativt inrikes
flyttnetto. Det vill säga att fler flyttar från Sundsvall istället för in från övriga arbetsmarknadsregioner.
År 2020 hade Sundsvall ett ovanligt stort negativt födelsenetto, det vill säga att det var fler som avled än vad som föddes.
Förmodligen finns en covideffekt eftersom det var fler än vanligt som avled, men det var även färre nyfödda än vanligt.
Födelsenettot ser ut att återhämta sig något under 2021, medan inrikes flyttnetto drar ner utvecklingen.
Historiskt ligger födelsenettot lågt i förhållande till jämförbara kommuner. Den positiva befolkningsökningen har i hög grad
samvarierat med utländsk inflyttning, det så kallade migrationsnettot.

Den totala befolkningsförändringen fördelad på dess komponenter födelsenetto, migrationsnetto och inrikes flyttnetto i Sundsvalls kommun
2009-2020. Källa: Etablering och Näringslivsutveckling i Sundsvall, WSP rapport 2022.

Attrahera unga och unga vuxna
Ett positivt födelsenetto baseras på den demografiska sammansättningen av befolkningen där fler föds än dör. För att
balansera den demografiska utvecklingen behövs således en ökad inflyttning av arbetskraft och att fler i målgruppen unga
och unga vuxna, specifikt kvinnor stannar kvar eller flyttar in.
Att unga vuxna och unga kvinnor i synnerhet flyttar ut ger långtgående konsekvenser för familjebildning,
arbetskraftsförsörjning och åldersstrukturen både regionalt och lokalt. Denna trend måste brytas annars riskerar den
negativa utvecklingen förstärkas.
Kvinnor och män upp till 35 år är som mest rörliga för att välja ny bostadsort och bilda familj. Efter 35-årsåldern avtar
benägenheten att flytta och många blir kvar där man väl bosatt sig. Förslag är därför att tydligt prioritera målgrupperna
unga och unga vuxna och i synnerhet unga kvinnors perspektiv i kommunkoncerns fortsatta utvecklingsarbete.

Öka rörligheten
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Rörligheten mellan företag inom regioner och mellan regioner är viktiga mekanismer för att upprätthålla kunskapsspridning
inom näringslivet. Byte av jobb sker nästan uteslutande inom samma FA-region (93%). Följaktligen har storstadsregioner
mer dynamik i detta avseende.
Den inomregionala dynamiken i Sundsvallsregionen och regionförstoring är viktiga verktyg för ökad rörlighet och
kunskapsspridning. Infrastruktur och kommunikationer spelar en avgörande roll. Utveckling av infrastruktur för
regionförstoring går långsamt även om flera viktiga investeringar genomförts de senaste åren.

Ostkustbanan
Det råder stor oro kring nya Ostkustbanan. Förväntan är strategiska investeringar på Ostkustbanan genom dubbelspår
mellan Gävle och Härnösand. Restid kan halveras och kapaciteten kan fyrdubblas för både person- och godstransporter som
gör att norrlandskusten knyts ihop med resten av Sverige.
Vid tid för denna analys har Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 inte prioriterat
investeringar som gör någon avgörande skillnad under de kommande 20 åren. Förslaget innebär helt förändrade
förutsättningar från tidigare utlovade infrastrukturinvesteringar.
Nya Ostkustbanan 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är viktigt ur alla tre hållbarhetsperspektiv. När det gäller tillväxt är det viktigt med en kollektivtrafik som
säkrar effektiva transporter till och från arbetsplatser i kommunen. Vidare är det viktigt att orterna i pendlingsregionen
knyts samman med så tidseffektiva transporter som möjligt.
Det ska vara lätt att resa kollektivt, enkelt att pendla, kunna betala och få uppdaterade tidtabeller när vädersituationer eller
liknande uppstår. Hur ändamålsenlig kollektivtrafiken är i detta sammanhang behöver ses över.

Sundsvall Timrå Airport
Rapport som Sweco tagit fram om "Samhällseffekter av flygverksamhet vid Västernorrlands flygplatser" visar att antalet
sysselsatta i Sundsvall och Timrå skulle minska med drygt 5 000 om flygplatsen försvann.
Av den anledningen är goda flygförbindelser en oerhört viktig pusselbit kopplat till målet om 5 000 nya jobb och uppdraget
att skapa förutsättningar för nya etableringar, bättre kompetensförsörjning och tillväxt i befintliga företag.
Ett stort antal företag är beroende av fysiska möten i Stockholm, men också för att kunna resa vidare till andra destinationer
i Sverige och världen varpå det finns en stor risk att ledningsgrupper och strategisk kompetens flyttas eller placeras på
andra mer lättillgängliga orter.
En region med icke funktionella flygförbindelser gör också att företag som verkar i andra regioner med bättre
kommunikationer får klara konkurrensfördelar.
Pandemin har drabbat Sundsvall Timrå Airport hårt och det finns behov av att stärka flygplatsens förutsättningar både på
kort och lång sikt genom ett strategiskt utvecklingsarbete för flygplatsen med hållbara företecken.

Nyckelkompetenser
Att ha tillgång till arbetskraft med högre utbildning är särskilt viktigt för näringslivets konkurrenskraft. För vissa företag är
det helt nödvändigt för att kunna vara kvar i regionen. Nyckelkompetenser eller spetskompetenser sysselsätter också andra
kompetenser.
Här är Mittuniversitets roll av avgörande betydelse. Att kunna rekrytera rätt kompetens till rätt jobb är en utmaning.
Tillgång på humankapital är en rejäl utmaning for de flesta mindre FA-regionerna. De får sällan tillbaka mer än en bråkdel
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av de ungdomar som valt att studera vidare.
Att attrahera nyckelkompetenser är en angelägenhet för hela regionen. Sätt att rekrytera utvecklas ständigt. Det kan handla
om nya kanaler, nya sätt att lyfta fram attraktiva arbetsgivare och paketera eftersökta värden för målgruppen.
Arbetsgivare har möjlighet att i högre utsträckning attrahera unga som studerar genom ökad närhet och långsiktiga
relationer mellan arbetsgivare och akademi. CER, centrum för ekonomiska relationer på Mittuniversitetet, är ett sådant
exempel inom ekonomiprogrammet.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett påtagligt tillväxthinder för näringslivet oavsett om man söker kompetens med högre eller lägra
utbildningsnivå. Utmaningen är att hitta rätt kompetens. Näringslivet tackar nej till ordrar, drar ner på produktion och
service eller hindras att genomföra en planerad expansion.
De mest efterfrågade utbildningsnivåerna utifrån volym är gymnasial yrkesutbildning, det vill säga yrkesprogram på
gymnasiet och yrkespaket inom Vuxenutbildningen, med 47 procent. Därefter Yrkeshögskola eller eftergymnasial
yrkesutbildning med 32 procent och högskolutbildning med 32 procent. Minst efterfrågad är högskoleförberedande
gymnasieskola, med 14 procent.
Andelen gymnasieelever som läser en yrkesutbildning har sjunkit kraftigt och nu är nere på ca 30% i riket. Sverige har en
lägre andel som läser en yrkesutbildning jämfört med jämförbara europeiska länder. Examen från yrkesprogram behöver
därför öka och arbetet med kompetensförsörjning i Sundsvall behöver utvecklas. Mer om detta finns att läsa i kapitel
”Slaget om kompetensen”.

Attraktiva Sundsvall
Hur kan man tänka långsiktigt och hållbart för att skapa en plats som attraherar människor att vilja leva, bo och verka i
Sundsvallsregionen? När vi pratar tillväxt så kan man sätta prefixet attraktiv framför skola, vård, arbetsgivare, boende,
friluftsliv osv. Det kan därför vara bra att skilja på vad som är hygienfaktorer, attraktorer och platsvarumärke.
Hygienfaktorer är basförutsättning för attraktivitet som att det finns bra jobb och utbildning, att det finns en väl fungerande
välfärd och service. Det förväntas att det finns en god miljö med rent vatten och luft, att det finns bra boende och
fritidsaktiviteter. Dessa värden kan förstärkas och anpassas utifrån målgruppen. Exempelvis moderna villor i barnvänliga
bostadsområden.
Attraktorer sticker ut från hygienfaktorerna. Det kan vara ett starkt företagskluster eller ”startupmiljöer” som lockar
individer till karriär och spännande företag. Det kan vara styrkeområden kring musik, idrott eller kultur. Det kan vara
besöksmål eller företeelser som präglar en plats.
Ett platsvarumärke är de samlade associationer, tankar och värden som finns runt en plats. Både positiva och negativa.
Några som lyckats använda sina attraktorer till att stärka sitt platsvarumärke är Åre som erbjuder en modern livsstil med
vintersport och vildmarksliv. Höga Kusten som blivit nationellt och internationellt känt inom besöksnäring, tv och
produktvarumärken som whiskey och kläder. Båda har en stark miljöprofil och de håller vad de lovar. De levererar minst
det du förväntar dig över en längre tid.
Platsmarknadsföring har länge varit förknippat med destinationsutveckling och handlar om att attrahera besökare och
inflyttare. Idag är begreppet betydligt mer vidgat och handlar också om att attrahera investeringar, etableringar och inte
minst kompetens.
Här har vi ett val att bli tydligare i vilka investeringar, etableringar och kompetenser som vi vill prioritera. Med våra styrkor
och svagheter behöver vi arbeta i en sammanhängande och medveten riktning. Stöd finns i varumärkesplattformen som togs
fram med Sundsvallsborna och är beslutad i KF 2019.
Hur skapar vi attraktionskraft? Dela Sundsvall 

Vem blir den nya Sundsvallsbon?
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Det finns behov av att göra en djupare analys av den frågan för att få ett bredare underlag. Det vi kan se i befintligt underlag
är att unga och unga vuxna och mera specifikt unga kvinnor identifierats som viktiga målgrupper för att vitalisera
näringslivet och balansera den demografiska sammansättningen. Unga och unga kvinnor i synnerhet är de målgrupper som
idag flyttar ut från regionen i högre grand än i jämförbara regioner. Varför är det så? Vilka attraktorer är det vi söker för
dessa målgrupper?
Förslag är att göra en bredare studie och utforska attraktorer till kritiska målgrupper. Vilka jobb söker de? Hur vill de bo?
Vad gör de på fritiden? Vilka krav ställer de på välfärd och service? Om arbete sker mer på distans så kan den fysiska
platsen viktig på andra sätt. Vilka attraktorer gäller då?
Det finns också anledning att se vilka värderingsstrukturer som prioriteras i de kommunala verksamheterna. Om nya
målgrupper ska prioriteras kan det finnas behov av en så kallad kulturförflyttning för att byta perspektiv och utmana det
som är norm.

Kulturförflyttning
Den demografiska utmaningen och de låga omställningstalen i sysselsättning pekar på behovet att vitalisera pågående
utveckling. Befintliga strukturer och värderingar behöver utmanas och andra strukturer behöver uppstå för att skapa
förnyelse och byte av perspektiv.
Det kan vara värt att stanna upp och fundera på vad det är för kulturförflyttning som ökar inflyttning och stärker bilden av
platsen Sundsvall för de målgrupper vi vill attrahera. Det kan handla om djupare värderingsstrukturer.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är mångfald förutsättning för att kunna tillvarata olika perspektiv och kompetenser öka
möjligheterna till innovation och tillväxt. Att inkludera medarbetare eller dem vi är till för i utvecklingsarbetet innebär att vi
ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är. Vi gör varandra delaktiga och drar nytta av varandras olikheter. En
inkluderande kultur är öppen och tillåtande.
Det behövs både struktur och kultur för att skapa förnyelse. ”Kluster av kreativa individer lockar till sig flera kreativa
individer” är ett citat av Richard Florida som skapat en modell för den kulturella klassen. Den heter 3T och står för
Teknologi, Talang och Tolerans. Han trycker på betydelsen av det kreativa kapitalet för ekonomisk tillväxt.

Kreativa och kulturella näringar
Kulturella och kreativa näringar, KKN, består av företag med kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé eller
som sin råvara. KKN är beroende av en kreativ kärna och struktur som skapar förutsättningar för exempelvis
filmproduktion, musikstudios och datorspel/gaming.
KKN kan därför ses som ett branschkluster som andra, där företag och den kreativa kärnan kommer samman för att
utveckla och innovera inom sin bransch, men än viktigare att vara en del av innovationssystemet för att korsbefruktas med
andra branscher.
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Bild: Fritt tolkad modell av den kreativa kärnan baserat på David Throsby.

Företagsfrämjande och innovationsstödsystem
Det finns en rad aktörer lokalt och regionalt, även nationellt som erbjuder företagsfrämjande insatser av olika slag.
Ekosystemet av aktörer kan upplevas splittrat, svårt att veta vem som gör vad, bristande koordinering och långsiktighet.
Många aktörer är underfinansierade och beroende av projektfinansiering varför det uppstår en konkurrens mellan aktörerna,
vilket sätter upp barriärer för utveckling och samsyn.
Det finns trots allt en systematik bland aktörerna i ekosystemet som på flera sätt fungerar väl. Frågan är hur man vill
förhålla sig till det. Många har ritat aktörskartor med för dem själva relevanta aktörer. Utmaningen är att det sker ständiga
förändringar och att kartan ofta har ett aktörsperspektiv och inte företagarens perspektiv.
En aktörskarta skulle dock kunna erbjuda företagare och talanger en enkel och välkomnande överblick av utvecklingsstöd
och tjänster. En aktörskarta skulle också kunna användas av aktörerna för att gemensamt vässa sina erbjudanden,
differentiera sina stöd och kompetenser till kund.
För företagaren är det otydligt om vem som gör vad och sannolikt missar många företagare de möjligheter som
stödsystemet erbjuder. En bra aktörskarta kräver därför uppdatering, koordinering och samverkan i toppklass.
Embryon till aktörskarta finns. Här är en översiktlig bild som utgår från några aktörer som ger rådgivning eller stöd till
företagare som vill växa och utvecklas. Tabellen är fritt tolkad från ”Utredning Aktörskarta Västernorrland” av Masarin
Consulting för BizMaker 2021.
Aktörer som ger rådgivning eller stöd till företagare som vill växa och utvecklas.

Huvudsakligt erbjudande

Aktör
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Kvalificerat stöd till både
"Startups" och etablerade företag
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Aktör
Nyföretagarcentru
m
Näringslivskontor
BizMaker
Almi
Företagspartner

Målgrupp
Bred målgrupp som ibland behöver slussas vidare till
kvalificerat stöd, finansiering nätverk och kluster.

Startups och företag som vill ha en snabbare utveckling.
Anpassat stöd från hela innovationssystemet.

Almi Invest
Investering
och finansiering

Region
Västernorrland

Företag som vill växa med hjälp av externt kapital,
företagslån eller olika investeringsstöd.

Tregion Startup
Invest
Bron Innovation
Coompanion
Leader Höga
Kusten Leader
Mittland Plus
Nätverk och kluster
kunskapsspridning
Samverkan
Specifik utveckling

Företag som deltar i olika former av nätverk för att utveckla
Handelskammaren sitt företag, sin bransch och värdekedja.

Ung
Företagsamhet
Svenskt
Näringsliv

Aktörer tillhandahåller olika stöd och aktiviteter. Är ofta
plattformar för olika projekt med gemensam finansiering och
mål.

Företagarna
Branschorganisati
oner
Forskning med tillhörande
nätverk både nationellt och
internationellt

RISE
Mittuniversitetet

Nätverk eller företag som söker samarbete med forskning
och nationella/internationella innovationsplattformar.

Kommunens näringslivsbolag, NSAB, har företagsservice och företagsutveckling som sitt huvuduppdrag. Fokus är service
till små och medelstora företag. Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Sundsvall. På Företagscenter
Sundsvall finns information, tjänster och kontakter anpassat för företag, se Företagarcenter Sundsvall 
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/5-000-nya-jobb
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Företagsservice innebär att genom uppsökande verksamhet systematiskt fånga upp företagens behov av till exempel
kompetens, mark, lokaler samt att stödja företagen i deras kontakter med kommunen och andra myndigheter.
Företagsutveckling syftar till att öka företagens konkurrenskraft och innebär att stödja företag eller slussa företag vidare till
relevant aktör.
Det är viktigt att lyfta fram de befintliga företagens tillväxtpotential då nästan två av tre jobb skapas på arbetsställen i
befintliga företag. Det finns stor potential för stödjande aktörer att anpassa tjänster och stöd för att göra det lättare för
företag att växa och öka sin sysselsättning.
Inställning till företagande och att företagen är viktiga för Sundsvalls utveckling måste vara en grundinställning hos alla
medarbetare i kommunkoncernen. Arbetssätt, tjänsteutveckling och hur vi pratar med företagen kan inte nog betonas som
viktig framgångsfaktor.

Trimma innovationsstödsystemet
Tid är en viktig faktor för en företagare varför företags- och innovationsstödsystemets roll är att ge företagen det stöd de
behöver när de behöver det i ett sammanhang som skapar förutsättningar för utveckling och innovation. Det vill säga de
olika aktörernas stuprör behöver öppnas upp och tydligt organiseras kring företagarens utvecklingsresa.
Innovationsstödssystemets roll är också att förbereda företagen på morgondagens förutsättningar till tillväxt. Att skapa ett
lärande och intresse för hur exempelvis hållbarhet, automation och digitalisering kan lyfta eller stjälpa mitt företag blir allt
viktigare i en snabbt föränderlig värld.
I Sverige finns över 40 inkubatorer och 30 science parks med olika inriktningar. BizMakers inkubator är rankad som en av
Sveriges främsta. BizMaker har en plats i det nationella inkubatorprogrammet och får finansiering från Vinnova sedan
2018. Läs mer om BizMaker. 
BizMaker bidrar till regionens utveckling genom att erbjuda startups och etablerade företag att snabbt nå framgång på
marknaden. Fokus är på inkubation och att vara en innovationsmiljö mellan akademi, näringsliv och samhälle. Miljön
kallas Science Park eftersom den ligger i anslutning till forskning och syftet är att stimulera till att kunskap delas och skapar
nya kunskapsintensiva företag och innovationer. BizMakers är också en intermediär i en nationell och internationell kontext
vilket skapar attraktionskraft och har resulterat i både nationella och internationella företagsetableringar i regionen.
Många Science Parks har fokus på ett eller flera profilområden som kopplar till akademin. Uppsala har Life science,
Mälardalen robotik osv. Smart specialisering är ett EU-begrepp som handlar om att förstärka regioners konkurrenskraft
genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan
har styrkor och också om nya områden.
Ett område är Bron som är ett kluster och en innovationshub för digital förnyelse. Bron samlar över 90 företag, kommuner
och myndigheter som på olika sätt arbetar med digital utveckling. Se mer om Bron. 
Ambitionen är att öka möjligheten till utveckling, öka regionens attraktionskraft för ny kompetens, nytt kapital och
etablering av nya verksamheter. Bron erbjuder SME-företag i regionen stöd att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
genom olika program och projekt. Bron driver också GovTech Region som handlar om digital omställning i offentlig sektor.
Ett annat område som växer fram är den gröna nyindustrialiseringen. Den består av olika initiativ som är i förändring. Det
är en omformning av grön energi, skogsindustri, grön kemi, batteritillverkning och cirkularitet som betyder att resurser
nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika slutgiltigt avfall. Initiativen driver en hållbar omställning inom miljö och
klimat.
Nya profilområden kan växa organiskt och de kan medvetet orkestreras i olika grad. Oavsett vilket så finns det förmågor
om hur man gör detta i vår region. Food Tech är ett sådant exempel från Härnösand, Foodtech är framtiden för
Västernorrland, Mittuniversitetet . Ett annat exempel är Höga Kusten. 
Nedan är en tankemodell med delvis påhittade namn för att illustrera hur man kan utveckla och bilda nya
profilområden/smart specialisering. Ett är den ”Grön nyindustrialiseringen” som lyfts i inledningen som en styrka och
möjlighet i vår region. Tech Region, KKN och Financial services är en mix av befintliga och nya initiativ i syfte att
vitalisera Sundsvallsregionens näringsliv.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/5-000-nya-jobb
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Tankemodell i syfte att inspirera till byggande av profilområden ”smart specialisering” som kan vitalisera nytt och befintligt näringsliv.
Befintliga kluster förnyas, omformas och nya initiativ korsbefruktas med befintliga.

Smart specialisering
Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering styr användningen av EU:s regionalfondsmedel för
forskning och innovation. Strategin går ut på att identifiera och stödja områden som har globala konkurrensfördelar
gentemot andra regioner. Se Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering, Region Västernorrland. 
Det är känt att vi har en starkt könssegregerad arbetsmarknad, vi har också en betydande andel mogna branscher som står
inför en strukturomvandling. När man tittar på branschers utveckling följer man SNI-koder för respektive bransch och
utifrån hur många som är sysselsatta i branschen i förhållande till riket i övrigt. Har man fler sysselsatta än riket i
genomsnitt har man en specialiseringskvot över 1.0.
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Bild: Branschtillväxt och specialiseringsgrad i Sundsvalls kommun, 2019, WSP.

I det övre högra fältet finns de branscher som definieras som ”vinnarfältet”. Här finns branscher med en specialiseringskvot
över 1.0 och branschen har en sysselsättningstillväxt i riket.
I det nedre vänstra fältet finns branscher som minskar sin sysselsättning. Det är bra att vi har få branscher där.
I det nedre högra och övre vänstra fälten ska man helst inte vara. Där är branscher som antingen är på tillbakagång (nedre
högra) eller har en låg specialisering på växande branscher (övre vänstra).
Sundsvall har en näringslivsstruktur med hög specialisering inom ett antal branscher och har huvuddelen av de sysselsatta
inom tillväxtbranscher. Särskild hög specialiseringsgrad återfinns inom försäkring och telekom, med nivåer på 5 respektive
3,4. Telekom är dock en bransch som har en negativ sysselsättningsutveckling på riksnivå, medan försäkringsbranschen är
på tillväxt.
Förutom dessa tjänstedominerade näringar är det inom papperstillverkning och kemiindustri som specialiseringsgraden är
mycket hög. Även dessa är branscher är på tillbakagång. Till detta kommer ett stort antal branscher med viss specialisering
eller med specialiseringsgrad kring ett, dvs. med en lika hög andel sysselsatta som rikets genomsnitt.
Dock har huvuddelen av dessa branscher en positiv tillväxt och utgör i totala termer en betydligt större del av kommunens
arbetsmarknad än de extremt specialiserade. Sammantaget ger detta en bild av ett näringsliv som i grunden är robust och
diversifierat, dock med vissa högspecialiserade branscher som uppvisar en negativ eller endast svagt positiv tillväxt.

Etableringsförmåga
I arbetet med Sundsvalls väg framåt, med mål 5 000 nya jobb, har stort fokus lagts på kommunkoncernens förmåga att
attrahera etableringar. Inom ramen för pågående gröna nyindustrialiseringen av norra Sverige har kommunen tillsammans
med Timrå kommun och Sundsvallsregionen arbetat med en etablering av Northvolt och Volvos andra batterifabrik i
Sverige.
Det var en mycket lärorik process men vi nådde inte riktigt fram. Dessa lärdomar och erfarenheter tas nu vidare i arbetet
med att förbättra Sundsvalls etableringsförmåga.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/5-000-nya-jobb
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Vilken typ av etableringar ska vi satsa på?
Arbetet med att landa en stor etablering i samverkan med Timrå kommun fortsätter. Förmågan att stödja befintliga företags
behov av expansion ska öka, även förmågan att attrahera tjänsteföretag måste förbättras. Historiskt har regionen varit
framgångsrik på etableringar av statlig verksamhet, denna förmåga ska bibehållas.

Vilka tillväxthinder ser vi?
Det har skett eller kommer ske en rad infrastrukturinvesteringar i kommunen som kommer öka vår etableringsförmåga. Det
stora hindret är utbyggnadstakten av nya Ostkustbanan. Men även andra investeringar kan komma att krävas i exempelvis
olika former av trafikanläggningar.
Kompetensförsörjning är sannolikt det största tillväxthindret. Här blir det viktigt att fokusera utbildningar inom yrken som
arbetsgivare efterfrågar. Mer om det i kapitel ”Slaget om kompetensen”. Befintlig arbetskraft kommer dock inte räcka till.
Arbetet med att rekrytera arbetskraft måste skalas upp, professionaliseras och göras i samverkan med företagen och andra
arbetsgivare.
En avgörande fråga vid industriella etableringar är tillgången på mark. Vi har en genomgående brist på mark i kommunen
oavsett om det gäller mindre tomter eller så kallade ”supersiter” på upp till 150 ha. Stadsbyggnadskontoret har på kort tid
genomfört förstudier av olika potentiella siter med sammantagen ytan om 191 ha. Den största utmaningen är de långa
ledtiderna innan marken kan nyttjas för etableringar.
Sist men inte minst behöver arbetet med det som kallas attraktiva Sundsvall inom ramen för Sundsvalls väg framåt
utvecklas. Det vill säga vilka åtgärder och förändringar behöver göras för att vår attraktivitet som etableringsort förstärks.

Hur ska vi organisera oss?
Erfarenheten av arbetet med Northvolt/Volvo är att det behövs en effektiv och snabbfotad mottagningsverksamhet och att
kommunkoncernen med partners snabbt kan ta fram korrekta fakta utifrån företagens förfrågningar. Dedikerade
tjänstepersoner på olika nivåer och förtroendevalda är direkt avgörande.
Det behövs även en aktivt uppsökande verksamhet. Kommunen är medlem i High Coast Invest (HCI) som på regional nivå
förmedlar förfrågningar från Business Sweden som tar emot internationella etableringsförfrågningar.
Vi ska naturligtvis vara aktiva inom HCI, men vår erfarenhet är att inte alla förfrågningar kommer den vägen. Vi bedömer
därför att kommunen behöver en egen uppsökande verksamhet. Detta arbete berör flera förvaltningar och bolag i
kommunen och just nu pågår ett arbeta med att ytterligare samordna dessa insatser.

Sammanfattning åtgärder
1. Förslag är att se över den företagsfrämjande strukturen och aktörskartan för att accelerera arbetet med
strukturomvandling, etablering och tillväxt. Sundsvalls kommun behöver en sammanhållen process för
att ta initiativ och samordna resurser.
2. Förslag är att tydligt prioritera målgrupperna unga och unga vuxna upp till 35 år och i synnerhet unga
kvinnors perspektiv i kommunkoncerns fortsatta utvecklingsarbete.
3. Förslag är att göra en bredare studie och utforska attraktorer hos kritiska målgrupper. Vilka jobb söker
de? Hur vill de bo? Vad gör de på fritiden? Vilka krav ställer de på välfärd och service? Underlaget ska
stärka förnyelsearbete att attrahera investeringar, etableringar och kompetenser.
4. Utbyggnad av infrastruktur för ökad rörlighet och regionförstoring går för långsamt. Det finns behov av
utökade insatser inom framför allt Ostkustbana, kollektivtrafik/mobilitet samt Sundsvall Timrå Airport.
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5. Kompetensförsörjning och arbetskraftsbrist är centrala hinder för tillväxt. Detta måste ses i en helhet där
både nyckelkompetenser, yrkesutbildade och att fler kommer in på arbetsmarknaden måste beaktas.
Detta beskrivs mer utförligt i kapitel ”Slaget om kompetensen”. Det handlar inte om att prioritera det
ena eller det andra utan att göra både ock.
6. Den demografiska utmaningen och de låga omställningstalen i sysselsättning pekar på behovet att
vitalisera pågående näringslivsutveckling. Förslag är att som en innovationspartner och som relevant
finansiär mer aktivt bidra till att trimma innovationsstödssystemet, accelerera arbetet med smart
specialisering, samt utmana befintliga strukturer med inslag av kulturförflyttning. Även detta arbete
behöver samordnade insatser inom ramen för Sundsvalls väg framåt.
Kostnader för insatser.

År

2023

2024

2025

2026

Initiativ kopplat till
smart specialisering,
innovation och
strukturomvandling

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

Referenser
Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, SCB 
Regionernas kamp 2021, WSP 
Ostkustbanan, Nya Ostkustbanan 
En forskningsstudie vid Mittuniversitetet ”Regionala flygplatser - En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för
samhället” av Christine Große, Matilda Hahne, Pär Olauson, Bo Svensson, Mittuniversitetet 
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Klimatneutral kommun 2030
Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Därefter ska Sverige eftersträva
negativa utsläpp för att kompensera för andra länders utsläpp globalt. Sundsvalls kommun har antagit ett mål om
att bli klimatneutrala till år 2030 (KS-2020-00278).

Foto: Eva-Marie Blusi Tyberg.

Det är ett mycket ambitiöst mål med många utmaningar för kommunen, näringslivet och individen. Arbetet kommer att
behöva ges ett stort politiskt fokus för att ta de beslut och tillsätta de resurser som behövs för att komma till handling och
önskade resultat.
Vi ser redan klimatförändringens effekter och tyvärr ser den globala uppvärmningen att gå snabbare än förväntat. Med en
snabbare uppvärmning ökar risker i närtid för så kallade ”tipping points” i klimatsystemet. Det vill säga brytpunkter som
ger oåterkalleliga förändringar för människa och miljö.
I Parisavtalet 2015 sattes ett mål om att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under 2 grader, helst under 1,5
grad. Fortsätter dagens utveckling går vi mot en global medeltemperaturökning på 2,7 grader. Det innebär katastrofala
konsekvenser för hela planeten och utgör ett hot mot människor och samhällen runt om i världen.
Därför skärps länders klimatåtaganden, regler för handel med utsläppsrätter och EU-lagstiftning, vilket innebär högre krav
för såväl näringsliv som offentlig sektor under det kommande decenniet. Det är därför klokt att arbeta aktivt med att bli en
klimatneutral kommun. Det signalerar framtidstro för människor och hållbara företag, samt minskar risker och kostnader i
ett längre tidsperspektiv.

Förutsättningar
Av kommunkoncernens klimatpåverkan kommer cirka hälften från konsumtion av varor och tjänster som upphandlas i
kommunen. En fjärdedel kommer från förbränning av fossil plast vid Korstaverkets avfallsförbränning. Den sista
fjärdedelen består till stor del av kommunens energiförbrukning och transporter.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/klimatneutral-kommun-2030
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Kommunkoncernens klimatpåverkan redovisas enligt ”Greenhouse Gas Protokollet” som är en standard för att beräkna och rapportera
växthusgaser. Delar av Sundsvalls energi direkta utsläpp är allokerad till energianvändning för att undvika dubbelräkning. Endast kommunens
klimatpåverkan från upphandling ingår. Figuren är från Tyréns rapport ”Nuläget klimatpåverkan”, (Adolfsson & Öhlén, 2021).

Utöver kommunkoncernens klimatpåverkan ska även utsläppen från invånare och företag på platsen Sundsvall minska. Den
svenska industri- och transportsektorn har upprättat färdplaner för hur de ska uppnå en fossilfri konkurrenskraft till år 2045.
Dessa färdplaner förutsätter att det finns en mycket god tillgång på klimatneutral energi, varför energieffektivisering och
tillgång på grön el får nyckelroller i omställningen till fossilfritt samhälle.
Om vi ser till individen så behöver medelsvensken minska sitt klimatavtryck från nio till ett ton koldioxidekvivalenter per
år, källa Naturvårdsverket beräknat medelvärde 2014-2018.
Individen är beroende av sitt sammanhang och den systemomställning som sker på global och nationell nivå. För att
individen ska kunna ställa om snabbare behöver det bli enklare att göra bra konsumtionsval, att det blir enklare att sortera
avfall för återvinning, att det blir lättare att transportera sig fossilfritt och så vidare.
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Medelsvenskens utsläpp och målvärde baserat på konsumtion för att nå 1,5 gradersmålet, källa Naturvårdverket 2022.

Nudging
Att få en liten knuff i rätt riktning kallas ”nudging” och det är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att
göra det enklare att göra vissa val. Det handlar om att förstå vad som gör det lättare för individen att följa en regel eller att
agera mer hälsosamt och hållbart.

Kolsänkor och ny teknik
För det är mycket som ska ställas om på kort tid för individer, företag och organisationer. Utifrån dagens förändringstakt går
det alldeles för långsamt. Det finns inget som tyder på att Sundsvalls kommun kommer att lyckas nå målet att bli
klimatneutral till 2030, även om vi gör allt vi kan, såvida vi inte inför olika kolsänkor och använder ny teknik för att fånga
in och lagra koldioxid.

Biokol
Växande skog och produkter i trä är ett naturligt sätt att binda koldioxid, men det är en långsam process. Lite snabbare är
produktion av biokol genom pyrolys. Pyrolys framställs genom att organiskt material som växtavfall, restprodukter från
lantbruket och avloppsslam hettas upp i en miljö utan syre. Resultatet blir ett poröst material med vätskehållande och
näringsbindande förmåga som bland annat kan användas för att förbättra jordkvalitet.

CCS, Carbon Capture Storage
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CCS är ett system för att fånga in och lagra koldioxid långsiktigt. Det är ny teknik som än så länge inte finns i kommersiell
skala. Det finns olika typer av experiment- och demonstrationsanläggningar och några anläggningar där den infångade
koldioxiden pumpas ner i marken. Tekniken är än så länge mycket dyr och kräver mycket energi. Sannolikt kommer det att
ske mycket teknikutveckling de kommande åren då behov av snabba lösningar är så stort.

Fyra framtidsscenarier
Om man antar att biokol och CCS kan användas som kolsänka från 2025 så framträder fyra scenarion över hur
klimatpåverkan från Sundsvall kommunkoncern kan se ut under de kommande åren;
1. ”Business as usual” - inga åtgärder genomförs.
2. Åtgärder – Åtgärdsprogram genomförs i kommunkoncernen.
3. Åtgärder och biokol som kolinlagringsmetod.
4. Åtgärder och CCS som kolinlagringsmetod.

Procentuell förändring av utsläpp av växthusgaser för Sundsvall kommunkoncern utifrån fyra scenarier. Figuren förutsätter att det finns
tillräckligt mycket organiskt material för att producera biokol, vilket vi i så fall måste se till att ha. Figuren förutsätter också att ny teknik för
insamling och lagring av koldioxid är mogen för drift.

Åtgärder i kommunkoncernen
I rapport ”En klimatneutral kommunkoncern i Sundsvall 2030 – Vad krävs?” har Tyréns listat åtgärder inom
kommunkoncernen i syfte att nå målet klimatneutral till 2030. Nedan är en checklista på åtgärder som är något utvecklad
utifrån Tyréns rapport:
1. Fortsatt energieffektivisering enligt ny klimat- och energiplan.
2. Öka andelen grön el i upphandling.
3. Öka den egna produktionen av grön el genom småskalig solel.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/klimatneutral-kommun-2030
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4. Revidera befintliga vindkraftsplaner för marknaden att investera i vindkraft.
5. Minska avfallet enligt avfallsplan 2020–2030.
6. Utred långsiktig systemlösning för bostadsnära insamling.
7. Ersätt fossil olja med bioolja i fjärrvärme och lokala pannor.
8. Ersätt fossila drivmedel med fossilfria alternativ i fordonsflottan.
9. Följ kommunens reseriktlinjer.
10. Ställ klimatkrav i bygg- och anläggningsprojekt. Välj trä framför betong och stål.
11. Minska matsvinn och ökad andel klimatsmart mat.
12. Minimera förbruknings- och engångsartiklar och upphandla produkter av klimatsmarta material.
13. Prioritera att fasa ut fossilbaserad plast vid upphandling.
Genom att genomföra alla dessa åtgärder visar beräkningarna att det finns potential att minska klimatpåverkan med 40
procent i kommunkoncernen. Att komma till ett genomförande innebär samarbeten över organisationsgränser,
nyckelkompetenser, nya arbetssätt, centralt stöd för information och kommunikation, planering, uppföljning och ett
systematisk genomförande.

Bostadsnära insamling
Ett nytt lagförslag innebär att kommunen kommer att få ett ansvar för bostadsnära insamling från och med 1 januari 2023.
Bostadsnära insamling är det enskilt mest effektiva sättet att öka utsorteringsgraden av avfall. En tillgängligare bostadsnära
insamling är också något som efterfrågas av kommunens invånare för att göra det enklare att göra rätt vid sopsortering.
Förslag är att utreda alternativen för långsiktig systemlösning för bostadsnära insamling med berörda parter så som
MSVAB, Reko, SEAB med flera inför 2023.

Bioavfall och slam som kolsänka
Ett nytt lagförslag om bostadsnära insamling från och med 1 januari 2023 gäller också matavfall eller bioavfall som är det
begrepp som ska användas framåt. Målet är att samla in 95 procent av allt bioavfall.
Idag skickas matavfall till biogasproduktion i Härnösand. Med en ökad insamling av bioavfall och slam från avloppsrening
finns det anledning att utreda vilka potentiella mängder som kan uppnås och hur föroreningar i slam kan avskiljas eller
brytas ner för att kunna framställa biokol i syfte att använda biokolet som en kolsänka.

Investeringar i avloppsrening
MittSverige Vatten AB har i uppdrag att utreda vägval för att möta framtida krav på avloppsrening, vilket inkluderar mål
om en giftfri kommun (kväve, läkemedel, mikroplaster med mera). Vägvalen står mellan att uppgradera befintliga
anläggningar eller på sikt investera i ett nytt avloppsreningsverk.
Ett nytt reningsverk som hanterar hela Sundsvalls behov av avloppsrening bedöms medföra lägre energiförbrukning, bättre
möjligheter till energiutvinning, produktion och lösningar för att uppnå en cirkularitet genom att till exempel producera
biokol och biogas. Ett nytt reningsverk är en stor investering och ska vägas mot kostnaden att uppgradera befintliga verk
och de olika nyttor det kan ge. En konsekvensanalys av de olika alternativen kommer att göras i utredningen.
Återvinning av fosfor och kväve, rening av PFAS, läkemedel och mikroplaster samt att kunna mäta spridning av sjukdomar
är bara några exempel på framtida behov. Det rör sig om stora investeringar och behöver läggas till listan av framtida
investeringsbehov redan nu.
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De totala utsläppen i kommunkoncernen fördelat på åtgärdsområden. Där hela stapeln utgör nuläget. Procentsatsen står för den beräknade
minskningen fram till 2030 på grund av omvärld och föreslagna åtgärder. Diagrammet tar inte hänsyn till kolinlagring.

CCS och biokol
Fakta är att även om alla föreslagna åtgärder i kommunkoncernen genomförs så kommer det inte att räcka för att uppnå
klimatneutralitet till år 2030. Det är fjärrvärmeproduktionen som kommer att stå för den största andelen av de totala
utsläppen år 2030, såvida inte utsläppen fångas in med CCS eller motsvarande teknik.
CCS kommer att vara en energikrävande teknik, varför detta också är en energifråga. CCS förutsätter att ny teknik för
insamling och lagring av koldioxid är mogen för drift. Det behövs därför mer kunskap om den nya tekniken för att kunna
göra relevanta prognoser. Det är något som Sundsvalls Energi tillsammans med berörda parter behöver fortsätta bevaka och
utreda på nationell och internationell nivå.
Närmare i tid ligger utredningar och tester för produktion av biokol. Hur kan vi uppnå kritiska mängder av organiskt
material, som växtavfall, restprodukter från lantbruket och avloppsslam. Hur ska biokolen produceras, lagras och vilka
risker finns är några frågor som behöver svar. MittSverige Vatten AB med berörda parter bör ingå i nationella samarbeten
för att effektivisera utredningar och tester.
Både CCS och framställning av biokol är viktiga åtgärder för att kunna nå målet om att bli klimatneutrala till år 2030. Det
finns idag inga realistiska alternativ. Sundsvalls kommun bör därför utreda både biokol och CCS för att ta fram bra
beslutsunderlag för satsningar och investeringar i nya lösningar. Att inte utforska ny teknik innebär att Sundsvalls kommun
får backa från målet att bli klimatneutrala till år 2030.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/klimatneutral-kommun-2030
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Förändring av Sundsvalls kommuns klimatpåverkan fram till 2030 om föreslagna åtgärder implementeras i kombination med CCS.

Framtida energibrist?
Energimyndigheten bedömer att elbehovet kommer att öka. Behovet av grön el ökar stort för att genomföra CCS-teknik,
elektrifiering av transporter och nyetablering av elintensiv industri. Samtidigt förväntas elbehovet i befintlig industri att
minska genom effektiviseringar, cirkularitet och nya tekniklösningar.
Vindkraftsutbyggnaden förväntas fortsätta öka både till land och till havs. Den utbyggnad som pågår idag sker mycket tack
vare en snabb teknikutveckling och sjunkande kostnader. På en avreglerad elmarknad är det framförallt
marknadsekonomiska incitament som styr var utbyggnaden sker. Påtryckningar från nationella intressen som utmanar
kommunens veto mot vindkraftsutbyggnad på mark och i vatten öppnar upp för revidering av vindkraftsplaner.
Ur ett tillväxtperspektiv kommer närhet till stamnätet avgöra lönsamhet och attraktivitet för elintensiva företagsetableringar.
Vindkraftsplan alternativt tillägg i översiktsplan bör därför revideras utifrån kommande lagstiftning för att signalera till
marknaden att investera i grön energi.
Solceller, vätgas och andra fossilfria energikällor kommer fortsätta utvecklas. Energifrågan är komplex och en central
resurs i många avseenden. Det finns anledning att se över kommunens framtida förutsättningar att producera el, bland annat
med tanke på tillgång på grön energi och kostnadsutveckling. Kommunens roll som elproducent och energianvändare bör
tydliggöras. Sundsvall Energi bör med relevanta parter utreda långsiktig grön energiförsörjning för Sundsvall som plats.
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Kommunkoncernen behöver också bli bättre på att planera småskaliga solpaneler och annan energiproduktion vid
projektering av nybyggnation och renovering. Flera verksamheter i koncernen behöver jobba tillsammans för att samlas
kring långsiktiga hållbara energilösningar, såsom laddinfrastruktur, solpaneler, upphandling, projektering med mera. Även
elinfrastrukturen behöver rustas för nya förutsättningar.

Sammanfattning av åtgärder
1. Vi behöver bli bättre tillsammans. Tydliggör vikten av helhetssyn. Bryt stuprören och verka aktivt för
systemnytta inom såväl förvaltningar, kommunförbund som bolag.
2. Inför strategisk samordning av berörda verksamheter för att uppfylla kommunens övergripande
målsättningar inom exempelvis laddinfrastruktur, elval, solpaneler upphandling, projektering med flera.
3. Se över kravställning för upphandling av gröna elavtal för kommunens förvaltningar och bolag.
4. Utred sätt att jobba med kollagring som biokol och CCS eller backa från mål om koldioxidneutral till
2030. Sundsvalls Energi bör tillsammans med berörda parter fortsätta utreda och utvärdera tester på
nationell och internationell nivå.
5. Upphandling är ett av kommunkoncernens effektivaste verktyg för minskad klimatpåverkan i de egna
verksamheterna. Det finns stort behov av att kunna använda kunskap och riktlinjer på nationell nivå för
effektivare upphandlingsprocesser på lokal nivå. Exempelvis för att fasa ut fossil plast i kommunens
upphandlingar.
6. Påbörja revidering av vindkraftsplan alternativt tillägg i översiktsplan för att signalera till marknaden att
investera på mark och vatten utifrån kommande lagändringar.
7. Energimarknaden står inför många utmaningar på såväl nationell som global nivå. Med ökade krav som
kan innebära stora investeringar, såsom EU tvingande krav (Fit for 55) och snabba omställningar som
koldioxidneutral, bör kommunens framtida roll och förutsättningar utredas. Vilka är framtida viktiga
investeringar och vilka risker och möjligheter finns?
8. Utred alternativen för långsiktig systemlösning för bostadsnära insamling med samtliga berörda parter
så som MSVAB, Reko, SEAB med flera inför 2023.
9. Utred förutsättningar för att omvandla slam och biologiskt avfall till biokol i samband med långsiktiga
ställningstaganden kring investeringar i avloppsreningsverk.
10. Gör det lättare för Sundsvallsbon att minska sitt klimatavtryck genom nudging. Arbeta tillsammans på
nationell nivå för att stärka positiva beteenden och ge en knuff i rätt riktning.
11. Inkludera företag och civilsamhället i omställningsarbetet.
12. Genomför alla föreslagna åtgärder i kommunkoncernen. Beräknad effekt visar att det finns en potential
att minska klimatpåverkan med 40 % i kommunkoncernen.
Förslag på drift- och investeringsmedelår 2023–2027.

År

2023

2024

2025

2026

2027

Klimatplan

15 mnkr

15 mnkr

-

-

-

Driftsmedel

11 mnkr

11 mnkr

15 mnkr

14 mnkr

-
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År

2023

2024

2025

2026

2027

Investering

122 mnkr

132 mnkr

114 mnkr

100 mnkr

84 mnkr
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Stärkt biologisk mångfald
Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan. Fungerande ekosystem erbjuder ”gratis”
ekosystemtjänster som bildandet av bördig jord, gör haven friskare, ökar växtpollinering, bidrar till ett stabilare
klimat och är viktiga kolsänkor.

Foto: Mostphotos.

Forskare menar att vi nu befinner oss i det sjätte stora massutdöendet. Djur och växter försvinner i hög takt på grund av
miljöföroreningar, konkurrens av främmande arter och inte minst på det sätt vi använder mark och vatten. Biologiska
mångfald påverkas i hög grad av klimatförändringar då en plats livsbetingelser förändras snabbare än växter och djur kan
anpassa sig eller flytta till nya livsmiljöer. Det är ett globalt problem, vilket gör det än viktigare att på lokal nivå stabilisera
och bibehålla fungerande ekosystem.
För att vända den negativa trenden behöver Sundsvalls kommun prioritera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sin
planering och skötsel av markinnehavet. Även indirekt påverkas biologisk mångfald av konsumtion, upphandling med
mera.

Skogens värde
Sundsvalls kommun har cirka 4 200 hektar skogsmark, varav 700 hektar är avsatt i naturreservat. Nuvarande skogsbestånd
består till största del av ung skog så det finns låga volymer av avverkningsmogen skog under en längre tid framåt.
Skogsinnehavet består i huvudsak av tätortsnära skogar vars skötsel kräver stor hänsyn till skogens sociala värden som
folkhälsa, upplevelser samt rekreation som vid exempelvis Södra Bergets friluftsområde.
Det kommunen kan göra är att prioritera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sin skötsel av befintligt markinnehav
och slopa avkastningskrav helt på kommunens egna skogsinnehav.

Skötsel för minskade risker
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Risken för brand- och stormskador i och kring skogarna ökar i ett mer extremt klimat. Ur ett krisperspektiv ska skogen ska
skötas på så sätt att brandrisk och vindskador minskar. Det blir därför allt mer relevant att diskutera samhällsplanering och
riskhantering i övergångszonen mellan bebyggelse och skogsmark.
Skogar med en ökad andel lövträd i tätortsnära områden bidrar till ökat biologisk mångfald, brandskydd, minskad
stormkänslighet, minskad erosion och vattenflöden vid skyfall. Med en ökande andel lövträd minskar samhällets kostnader
i framtiden.

Skog som kolsänka
Skogens förmåga att lagra koldioxid är också en viktig parameter. Kolinlagring sker när skogen växer. När skogen uppnått
en viss ålder avtar förmågan att ta upp koldioxid varför en anpassad skötsel och avverkning är att föredra.
Kommunen kan bidra med kolinlagring, biologisk mångfald och sociala värden genom att öka sitt skogsinnehav, speciellt i
områden som är känsliga för störningar. Exempelvis vid vattentäkter som är av stort skyddsvärde för människor och miljö.

Mer gröna ytor
Sundsvalls kommuns park- och naturmark kan också bidra till den biologiska mångfalden genom mer anpassad skötsel. Det
är viktigt att gynna livsmiljöer för pollinatörer. Träd och trädmiljöer kan utvecklas genom att anpassa utifrån platsens behov
och förutsättningar.

Invånare och företag som resurs
Parker, parkskog, och grönytor har en positiv inverkan och ger en ökad trivsel för Sundsvalls invånare och dess betydelse
ska inte underskattas. Sundsvalls kommun har blivit utsedd till Sveriges bästa friluftskommun eller legat i topp bland
Sveriges kommuner under många år.
Närhet till parkområden, natur och friluftsliv uppskattas mycket av kommuninvånarna och detta är en resurs som kan
utvecklas och stärka arbetet med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. För kommuninvånarna har också egna mark
eller boendemiljöer som kan inkluderas i arbetet. Information och kunskapsstöd eller stöd till föreningar och organisationer
som bedriver ett proaktivt arbete kan utvecklas för både individer och företag.

Samhällsplanerarens roll
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur behöver prioriteras och bli en naturlig del i samhällsplaneringen där det öppna
landskapet får en mer betydande roll. De nätverk av grönska, vatten och våtmarker som finns i samhället kan utvecklas.
Återvätning av våtmarker är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläpp och även ett sätt att säkra dricksvattenförsörjning
och skapa fördröjningsmagasin för att motverka skador vid översvämningar. Första steget bör vara en inventering av
lämpliga miljöer och ägare till dem.
Exempelvis kan kommunens skogsinnehav utökas eller bytas in i områden som är känsliga för störningar. Det kan vara vid
vattentäkter, områden som riskerar att drabbas av översvämningar och där man kan återskapa våtmarker.
Tidigare jordbruksmark som riskerar eller har växt igen är en reserv för framtiden. Dessa ytor bör beaktas när olika
intressen ställs mot varandra. Förutom biologisk mångfald så kan vi komma att behöva mera jordbruksmark för att
säkerställa förutsättningar för framtida matförsörjning. Att sanera och återanvända redan bebyggd mark ska därför användas
i så stor utsträckning som möjligt istället för att ta jordbruksmark i anspråk för exploatering.

Sammanfattning åtgärder
1. Avsätt 6 miljoner kronor årligen för planering och uppföljning, driftmedel för den praktiska skötseln av skog,
naturreservat och parkskog med målet att utveckla de stora arealer av ungskog som kommunen förvaltar genom
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naturanpassade röjningar och gallringar. Skogsskötseln ska främja biologisk mångfald och sociala värden före
produktion och ekonomisk avkastning.
2. Förvaltningen av Sundsvalls kommuns skog och grönytor behöver vara långsiktiga och få en övergripande samordning
för en ökad biologisk mångfald. Gemensamma mål för markanvändning och en uppdaterad skötselstrategi för hela
kommunkoncernen är nödvändig. Befintligt skogsinnehav består till stor del av ungskog och bidrar idag inte till
ekonomisk avkastning utan resurser till skötsel behöver tillsättas. Framåt ska biologisk mångfald, ekosystemtjänster,
kolinlagring och kontinuitet i kommunens skötsel prioriteras före framtida kalavverkningar. Skötsel och avverkning ska
anpassas till plats och naturtyp.
3. Park och parkskog ska skötas med mål om ökad biologisk mångfald, ekosystemtjänster, brandskydd, minskad
stormkänslighet, minskad erosion och snabba vattenflöden vid skyfall. De ska stärka sociala och kulturella värden samt
att trygghet och rekreation.
4. Gynna vattenmiljöer. Bäckstråk och små vatten i landskapet har en positiv påverkan för växt och djurliv. Vattenmiljöer
är ett positivt inslag och bidrar till ökad trivsel i bebyggd miljö och är en viktig kvalitet i parkmiljöer.
5. Återställ våtmarker för att minska utsläpp av klimatgaser och gynna en ökad biologisk mångfald. Varje åtgärd kräver
stora insatser av organisationen, men ger en stor positiv effekt i landskapet och gynnar växt och djurliv.
Investeringsmedel år 2023–2027. Avsätts för information, skyltar, spångar etcetera.

År

2023

2024

2025

2026

2027

Investering

1,0 mnk

1,0 mnk

1,0 mnk

1,0 mnk

1,0 mnk

Driftsmedel år 2023–2026. Avsätts till planering, skötsel, arbetsledning och uppföljning.

År

2023

2024

2025

2026

2027

Drift

5,0 mnkr

5,0 mnkr

5,0 mnkr

5,0 mnkr

5,0 mnkr
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Modern civil beredskap
Pandemier, skogsbränder, översvämningar, cyberhot och geopolitisk maktförskjutning är bara några exempel på
störningar som just nu påverkar vårt samhälle. Världen förändras och så gör även behoven att förebygga och
hantera olyckor, kriser och krig.

Helikopter för brandbekämpning. HeliAir med tillåtelse från MSB mediearkiv.

Kommunens beredskap involverar hela den kommunala koncernen, från fullmäktige, styrelsen och nämnderna till bolag
och kommunalförbund. Många olika parter är involverade i ett arbete som till delar är säkerhetsklassat,
säkerhetsskyddsklassificerat eller är i behov av sekretess. Dessutom ska kommunen upprätthålla väl fungerande samarbeten
med andra aktörer inom vårt geografiska område, samt delta på regional och nationell nivå.
Att forma en modern civil beredskapsorganisation handlar om att ha krisberedskapsförmågor på en koncernövergripande
nivå samtidigt som att enskilda organisationer och individer i Sundsvall ska ges möjligheter att själva klara sitt vardagsliv.
Det handlar om att ta varningar på allvar och att information når dit den ska. Det handlar om att bli bra på att förebygga att
något inträffar, minimera konsekvenserna när något väl inträffat och utvärdera och dra lärdomar så att det inte inträffar igen.
Därför behövs en sammanhållen process som inkluderar krisberedskap och ett nytt civilt försvar.

En sammanhållen process
Mycket arbete är initierat, men det finns behov av att etablera en sammanhållen process för att kvalitetssäkra och utveckla
en modern civil beredskap med alla dess delar. Civil beredskap innefattar både krisberedskap och ett nytt civilt försvar.
En sammanhållen process består av ledningsfunktion med tydliga roller och ansvar, centrala stödfunktioner med olika
kompetenser, verktyg och metoder i en lämplig kontext. Med en nationell ambitionshöjning som hittills inte följs av extra
resurser, ökar också behovet av att kunna tillskapa nyckelkompetenser och finansiella medel.
Minimikrav är att följa de lagkrav eller överenskommelser som finns mellan kommun och SKR, MSB med flera som
exempelvis uppbyggnad av krigsorganisation och dess bemanning, kompetenshöjning, säkerhetsskydd, ledningsansvar,
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geografiskt områdesansvar och rapportering.
Kommunen behöver öka bemanningen för att etablera en sammanhållen process. Behovet av olika specialistroller ökar för
att stödja verksamheter och upprätthålla kommunens områdesansvar. Initialt behövs förstärkning inom cyberhot och
utveckling av en sammanhållen civil beredskap.
En sammanhållen process omfattar:

1. Utbilda och öva för att skapa en bred medvetenhet och förståelse.
2. Säkerställ att kontinuitetshantering sker.
3. Nytt civilt försvar i krig och fred.
4. Ta varningar och nya hot på allvar.
5. Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.
6. Hur uthålliga ska vi vara?
7. Klimatanpassning en del av kontinuitetshanteringen.
8. Kunskapsspridning och nätverk.

1. Utbilda och öva
Ett bra sätt att skapa medvetenhet och förståelse för kommunens krisberedskap är att genomföra regelbundna obligatoriska
utbildningar och övningar för förtroendevalda och tjänstemän. Eftersom det tillkommer nya kunskaper och insikter om
samhällets sårbarheter behövs också ett centralt stöd för analys och prioriteringar.
Alla ska inte behöva göra allt utan vi behöver arbeta smartare för att bli bättre tillsammans. Vi behöver också förbereda oss
på det okända och det kan lämpligen göras genom att träna utifrån olika framtida scenarion.
Utbildning och övning bör ske på samtliga nivåer, i större och mindre format. Kommunen bör öva över hela spektrumet,
från fredstida kriser till högsta beredskap. Förtroendevalda behöver utbildas i att fatta svåra beslut och göra prioriteringar,
och vi tjänstemän behöver öva och utbildas i hur vi kan utföra vårt arbete när vardagen ställs upp och ner. Det är viktigt att
övningar och utbildningar utvärderas och erfarenheter tas till vara.

2. Säkerställ kontinuitetshantering
Kontinuitetshantering är ett centralt verktyg för att när en olycka eller kris är ett faktum kunna upprätthålla kommunens
verksamheter på en tolerabel nivå. Det är en plan B för verksamheter när något händer.
Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa att kommunens kärnuppdrag kan utföras, även om omständigheterna blir
svåra. Det handlar om att se till att det finns personal som kan täcka upp för frånvarande kollegor, att verksamheten vet vad
som ska prioriteras om allt inte kan genomföras, det handlar om förmågan att vara beredd på det oförutsägbara. Här finns
många erfarenheter att hämta från kommunens hantering av Covid-19.

Hantera avvikelser
Det är viktigt att säkerställa att kontinuitetshantering sker. Om möjligt bör den integreras i så hög utsträckning som möjligt i
den ordinarie styr-och ledningsmodellen. På så vis minskar risken att arbetet ses som något som ligger utanför kommunens
ordinarie uppdrag.
Fullmäktige kan ge varje nämnd och bolag i uppdrag att tydliggöra ansvar och roller, uppdatera risk och sårbarhetsanalyser,
samt utvärdera och rapportera sin kontinuitetshantering.
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Avvikelser i kontinuitetshanteringen korrigeras genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Roller och ansvar i respektive
nämnd och bolag behöver därför tydliggöras och risk och sårbarhetsanalyser kvalitetssäkras, följas upp och rapporteras.

3. Nytt civilt försvar i krig och fred
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och berörda civila myndigheter inlett en sammanhängande planering för ett nytt totalförsvar.
Totalförsvaret har fått mål som riktar sig till både militärt och civilt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället och
inkluderar många olika aktörer, som statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.
Arbetet att forma ett nytt civilt försvar är en process som kommer att pågå i många år framöver.
Det vi vet är att totalförsvaret inte kommer att se ut som det gjorde förr. Att bygga ett modernt totalförsvar är en utmaning.
Många av de resurser som skapades för det civila försvaret under kalla kriget har blivit inaktuella och tagits ur drift.
Den samhällsutveckling som har skett de senaste decennierna medför att myndigheterna inte kan ta vid där de slutade.
Hotbilden som behöver hanteras är mer komplex än tidigare. Sverige och Sundsvalls kommun behöver därför skaffa sig
bättre kunskaper om samhälles sårbarheter och utifrån dessa bygga en stabil grund att stå på.
Regeringen har beslutat att det civila försvaret ska genomföras utifrån en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl fredstida
samhällsstörningar som höjd beredskap. Det civila försvaret är inte en organisation, utan handlar om att planera och
orkestrera att olika delar av samhället kan fungera vid störningar.
Kommuners roll är att verka för att samordning av krishanteringsåtgärder och information till allmänheten sker. En sådan
samordningsroll kan inte vila på enskilda individer utan vitala funktioner behöver identifieras och bemannas med ersättare.

Höjd beredskap
Kommunen kan därför vid höjd beredskap komma att behöva bidra mer till det civila försvaret. Exempel på sådant
kommunen kan komma att behöva ställa för är mat till avlämningspunkter från kommunala storkök, försörjning av
exempelvis mat och kläder, stöd till militär personal, röjning eller konstruktion av hinder, akutsjukvård, skydd av
civilbefolkningen, dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och
post.

4. Ta varningar och nya hot på allvar
Ansvar att agera är en viktig pusselbit för att klara av att hantera händelser som riskerar att eskalera till en kris. Förmågan
att hantera kriser i fred ger en grundläggande uthållighet och förmåga att hantera situationer vid krig och tvärt om. För att få
detta att fungera är det viktig att öka kunskapen om olika slags hot, samt att tydliggöra olika aktörers roller, mandat och
ansvar.
Psykologiska hot, hybridkrig, desinformation, olika slags samhällspåverkan och cyberhot är exempel på nya slags hot och
krissituationer som kan uppstå. Även klimat- och väderfenomen som värmeböljor och skyfall kan räknas som nya slags hot.
Kunskap och förutsättningar att identifiera dessa hot är en utvecklingsfråga. Dessa hot ska likt andra hanteras i
verksamheters kontinuitetshantering, men behovet av stöd från en central funktion ökar för att exempelvis kunna upptäcka
hot eller prioritera mellan olika verksamheter om exempelvis digital infrastruktur eller IT-system ligger nere. I Sundsvalls
kommun har över 200 samhällskritiska system identifierats. Hur ska dessa klassificeras och av vem? Vilka av dessa system
ska prioriteras att sättas igång först vid en kris?

Cyberhot
Cyberhot kräver ständig kompetensutveckling och beredskap då konsekvenserna berör mångas liv och innebär stora
kostnader. Centrala resurser behövs för att kvalitetssäkra arbetet i samtliga förvaltningar och bolag, då detta är ett område
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under ständig utveckling. Om något händer måste varningssystemet fungera, rätt information delges rätt personer och
åtgärder anpassas och utvecklas.
En nationell plattform för cybersäkerhet håller på att inrättas för samverkan och informationsutbyte med privata och
offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och
hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter. Det kommer sannolikt vara en viktig arena för kommunens fortsatta
krisberedskapsarbete inom cyberhot och ett robust digitaliseringsarbete.

Säkerhetsskydd
Kommunen bedriver säkerhetskänslig verksamhet på olika sätt. Enligt säkerhetsskyddslagen ska kommunen därför ha gjort
en säkerhetsskyddsanalys där vi har analyserat vilken information som ska skyddas, mot vad och på vilket sätt. Utifrån
analysen finns det en lista på åtgärder som kommunen behöver vidta. Det är därför viktigt att det finns resurser och mandat
för att ansvara för dessa åtgärder.

Säker kommunikation
För att kunna arbeta med beredskapshöjande åtgärder och planering behövs ett upparbetat signalskydd för att kunna
kommunicera säkert, både under fred samt upp till högsta beredskap. Kommunikationen ska fungera säkert på lokal,
regional och nationell nivå.

Ökad risk för farliga vädersituationer
Förmågan att översätta allvarliga vädervarningar till konsekvenser och vid behov evakuera i riskområden blir allt viktigare.
Riskerna för farliga väderhändelser har ökat, där även människoliv hotas. Förra sommaren dog en person i samband med ett
skyfall i Sverige, i Tyskland dog 150 personer.
Regnmängderna som kom i Tyskland var i princip detsamma som i Gävle 2021. Den avgörande skillnaden var att i
Tyskland var marken redan vattenmättad och effekterna blev därför mycket mer dramatiska. Trots varningar genomfördes
inte evakueringar i tid och många personer omkom. I Sundsvall hade vi skyfall som ledde till översvämningar 2001. Hade
skyfallet kommit på redan vattenmättade marker, hade sannolikt människors liv varit i fara.
Skogsbrandsriskerna sommaren 2018 var så höga att de inte gick att beskriva i den svenska brandriskskalan. Vissa dagar
var brandrisken dubbelt så hög som den högsta nivån. Därför används idag en kanadensisk brandriskskala, Fire Weather
Index. Samtidigt har Kanada drabbats än värre. Förra sommaren slogs ett nytt kanadensiskt värmerekord och hela
samhällen fick evakueras. Kanadas nya nivå är något vi kan få hos oss om något decennium.
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Den svenska brandriskskalan har blivit otillräcklig och ersatts av kanadensisk skala.

5. Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen
Tjänstemän inom samhällsplanering kan behöva nya verktyg och riktlinjer i sitt arbete för att få in beredskapshänsyn i
samhällsplaneringen. Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen syftar till att i fred tillgodose totalförsvars-, krisberedskapsoch olycksperspektivet. Det är därför viktigt att komma ihåg att det är samma byggda miljö som avses i fred som under
höjd beredskap.
I samhällsplaneringsprocesser vägs olika intressen mot varandra. De brukar delas in i enskilda intressen, allmänna intressen
och riksintressen. I avvägningen mellan olika intressen kan totalförsvaret väga tyngre än andra intressen. Kommunens
planering för att stärka totalförsvaret omfattar både möjliga åtgärder för att förhindra att befolkningen drabbas av
konsekvenser av ett väpnat angrepp som åtgärder för att begränsa de skador som kan uppstå.
Exempel på åtgärderna i detta sammanhang är att:
planera samhället så att objekt som kan tänkas utsättas för angrepp inte placeras i närheten av befolkningscentrum och
verksamheter som är svåra att utrymma.
befolkningen kan informeras och larmas vid behov.
befolkningen kan utrymma från områden eller objekt som kan tänkas utsättas för angrepp.
beakta framkomlighet för både utryckningsfordon och militära transporter.
underhålla och bygga särskilda skydd, till exempel skyddsrum.
Totalförsvarets intressen kan alltså påverka samhällsplaneringens genomförande och bör därför vara en viktig variabel
redan i tidigt skede av planeringsprocessen.

Hur uthålliga ska vi vara?
Hur säkerställer vi att vi kan tillgodose grundläggande behov vid kortare och längre kriser? Vilka erfarenheter och lärande
drar vi av de störningar vi haft?
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Under sommaren 2018 fick vi extrem värme som innebar att torkan ledde till skogsbränder och påfrestning på lantbruk och
djurhållning. Den politiska majoriteten i kommunen fattade då ett beslut att endast köpa in svenskt nöt- och fläskkött för att
stärka böndernas förutsättningar att hantera krisen.
Under sommaren 2018 fick Sundsvall och Timrå flygplats träna på att vara beredskapsflygplats för släckningsplan och vi
fick se en överdödlighet hos riskgrupper på grund av värmen.
Erfarenheter från Coronapandemin har visat hur sårbart konceptet ”just-in-time” är, oavsett vilken typ av material det
handlar om. Läget har varit så allvarligt att det var osäkert om verksamheter hade tillräckligt mycket skyddsmaterial för att
klara nästkommande veckas behov. Servicecenter hade personal som reste för att hämta upp pallar och lådor med vital
skyddsutrustning som anlände till hamnar och flygplatser i södra Sverige.
Medborgare och företag förväntar sig att kommunen fungerar även under en kris. Det är ofta till kommunen man vänder sig
för att få veta vad som händer och hur man kan få hjälp. Det blir därför allt viktigare att informera våra medborgare och
företag om hur de kan förebygga och förbereda sig själva för att kunna hantera kortare och längre kriser av olika slag.
En stor del av kommunens verksamheter är beroende av att privata företag kan utföra sina uppdrag. För att kommunen ska
fungera under en kris är det därför viktigt att planering och inkludering görs i samverkan med dessa företag och andra
relevanta aktörer.

Beredskapslager
Ett utfall av kommunens kontinuitetshantering är att förbereda oss på framtida scenarion där vi riskerar att inte få de varor
vi behöver via de leveransvägar vi vant oss vid. Kommunen kan redan nu påbörja en process att skapa egna
beredskapslager, att säkerställa att vi kan tillgodose våra medborgares grundläggande behov även under kriser. Att öka
kommunens självförsörjningsgrad är i många fall ett bra sätt att jobba förebyggande men det kräver beslut, planering och
resurser.

7. Klimatanpassning en del av kontinuitetshanteringen
Klimatets påverkan och anpassning ska ingå i kommunens systematiska risk- och sårbarhetsanalyser samt
kontinuitetshantering. Med ett varmare klimat och ökad förekomst av extremväder ökar bland annat brandrisk,
översvämningar, värmeböljor och påverkan på dricksvattenkvaliteten, vilket direkt eller indirekt påverkar invånares
vardagsliv och hälsa.
Klimatanpassning ska därför ses som en del av kommunens kontinuitetshantering för att mildra eller undvika stora risker
och kostnader i framtiden.
Klimatanpassningar kostar, men förebyggande åtgärder är mycket billigare än att ta kostnader för klimatkonsekvenser i
efterhand. Risk- och sårbarhetsanalyser är därför en nödvändighet för att göra rätt åtgärdsprioriteringar och
beredskapsplaneringar.
Ofta kan dessa åtgärder göras löpande vid normalt underhåll, som vid byte av vägtrummor och liknande, men det kommer
också finnas ett ökat behov av att se över investeringar för klimatanpassningar vid samhällsplanering, vid projektering och
etableringar. Exempel är kylanläggningar vid boenden där äldre och riskgrupper vistas.

Klimatanpassa landsbygd
Klimatanpassningar behöver ske såväl i tätort som på landsbygd. Högre temperaturer innebär exempelvis en längre
vegetationsperiod för jord- och skogsbruk. Det kan öka produktionen, men innebär också risker. Långa regnperioder eller
torka kan slå ut skördar, öka risken för parasiter och sjukdomar. Här måste man jobba med naturen genom att anpassa
grödor och djurliv till nya förhållanden samt att stärka ekosystemtjänster på olika sätt.
Det finns positiva synergier mellan klimat, miljö, hälsa, matproduktion och att motverka risker i jord- och skogsbruk. Stöd
och ersättningar via landsbygdsprogram och andra EU-finansiella instrument finns för att nå mål kring klimatanpassning
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med kopplingar till miljö, hållbarhet och innovation.

8. Kunskapsspridning och nätverk
Det behövs både finansiering, nyckelkompetenser och ett nätverk av aktörer. De framtida kostnaderna påverkas av hur bra
vi är på att leda och underlätta fungerande samarbeten och tillgång på olika kompetenser för att möta kriser och minska
sårbarhet i tid.
Vi behöver påminna oss om vikten av att följa utvecklingen i omvärlden och vara aktiva i nationella nätverk och delta i
forskningssamarbeten. Vi lär oss av andra och vi har chans att få extern finansiering för utvecklingssatsningar som vi ändå
är ålagda att genomföra.
Kommunen har också en roll i att sprida kunskap till företag och vara en förebild för andra fastighetsägare när det gäller
anläggningar för fördröjning och rengöring av dagvatten i befintlig miljö. Kommunen behöver ha ett fortsatt nära samarbete
om hantering av dagvatten och skyfall, i syfte att både minska risken för översvämningar och behöva bygga ut den
allmänna dagvattenanläggningen. Det är också önskvärt att lagstödet för hantering av dagvatten stärks. Det skulle göra det
möjligt att ställa krav på fastighetsägare om lokalt omhändertagande.

Sammanfattning åtgärder
1. Utred vilka kompetenser och resurser som behövs för att etablera en sammanhållningsprocess för en
civil beredskap med alla dess delar under de kommande fyra åren. Exempelvis en ny enhet för att
hantera cyberhot inom IT, och så vidare.
2. Fullmäktige föreslås ge varje nämnd och bolag i uppdrag att tydliggöra ansvar och roller, uppdatera risk
och sårbarhetsanalyser, samt utvärdera och rapportera sin kontinuitetshantering.
3. Förslag är att tillföra resurser för att bygga upp en sammanhållen process med föreslagna aktiviteter
inklusive tillföra kompetenser inom cybersäkerhet.
Föreslagna resurser.

2023

2024

2025

2026

Sammanhållen
process för civil
beredskap

2,5 mnkr

4 mnkr

5 mnkr

6 mnkr

Cybersäkerhet

2,5 mnkr

3 mnkr

4 mnkr

4 mnkr

Referenser
Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, Försvarshögskolan utgåva 2021 (pdf). 
Krisberedskap och civilt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Nationell Handlingskraft, Försvarsmakten 
Regional handlingskraft, Länsstyrelsen (pdf) 
Nationellt cybersäkerhetscenter, Säkerhetspolisen 
Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar, MSB (pdf) 
Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap, MSB (pdf) 
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Utjämna sociala skillnader
Att utjämna sociala skillnader i Sundsvalls kommun är sedan några år tillbaka en huvudprioritering fastställd av
kommunfullmäktige. Insatserna samordnas i ”Ett Sundsvall som håller ihop” och områdesplaner har tagits fram
för Bredsand, Kvissleby, Sundsbruk, Ljustadalen, Skönsberg och Nacksta.

Foto: Istock.

Att utjämna sociala skillnader tar sin utgångspunkt i en socioekonomisk studie (KS-2018-00305) som belyser de skillnader
som finns i hälsa och livsvillkor mellan olika bostadsområden i Sundsvall. Av studien framgår att det i huvudsak är samma
bostadsområden som ovan som har höga ohälsotal, hög arbetslöshet, lägre utbildningsnivå samt mer utbredd fattigdom.
Ett ”Program för social hållbarhet” kommer under våren 2022. Syftet är att fastställa riktning för kommunens arbete med
social hållbarhet för kommunens förvaltningar och bolag.
Med ”Ett Sundsvall som håller ihop” och ”Program för social hållbarhet” finns goda kunskaper och insikter samt en
struktur etablerad för det fortsatta arbetet. Det är angeläget att detta arbete fortsätter och att faktiska förändringar uppnås.
Det finns en stor enighet om att det fortsatta arbetet bör fokuseras på skola och arbete.

Nuläge
Vad gäller skola är nuläget följande (källa Kolada):
Bland elever som slutar grundskolans nionde klass i Sundsvall är 82,9 procent behöriga att gå vidare till något
gymnasieprogram. Detta när vi tittar på alla elever bosatta i Sundsvalls kommun. Sundsvall placerar sig sämre än
riksgenomsnittet och fjärde sämst bland kommuner av liknande storlek.
Det finns stora skillnader i resultat mellan olika skolor. I kommunala skolor klarar 78,6 procent att bli behöriga till
gymnasiet, vilket är nio procentenheter sämre än det som kan förväntas utifrån socioekonomiska faktorer, det så kallade
modellberäknade värdet. Bland elever i friskolor klarar 94,6 procent att bli behöriga.
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/utjamna-sociala-skillnader
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Även vid jämförelse mellan kommunala grundskolor årskurs nio finns stora skillnader. Det varierar mellan 68,8 och
100 procent i hur många som klarar behörighet till gymnasiet.
Det finns även skillnader mellan flickors och pojkars resultat. Här ser vi att Sundsvall avviker från riket. Generellt i
Sverige presterar flickor bättre än pojkar i skolan, men flickor i Sundsvall presterar sämre än flickor i andra kommuner
och ligger på en nivå i klass med pojkarna i riket.
Vi ser också att flickor i Sundsvall upplever sig ha har lägre studiero och sämre skolmiljö utifrån Skolinspektionens
elevenkät. Sundsvalls kommun har tillsammans med Mittuniversitetet gjort en fördjupad undersökning av
studiemotivation i skolan. Där framkommer bland annat att flickor är mer kritiska till skolan och lärarna än pojkarna.
De stora skillnaderna mellan pojkars och flickors inställning och resultat ger vid handen att arbetsformerna i skolan
behöver ses över, är den slutsats som dras i undersökningen. Fortsatt forskningsstudie pågår.
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, procent.

Riket

Sundsvall

Flickor

81,0

78,4

Pojkar

75,2

72,2

Samtliga

77.9

75,1

75,1 procent av alla gymnasieelever bosatta i Sundsvall tar examen (avser examen eller studiebevis inom 4 år).
Motsvarande andel för Sundsvalls kommunala gymnasieskola är 67,3 procent.
Att unga människor lyckas i skolan har stor betydelse för deras framtid. Att elevernas resultat i skolan är sämre än i riket i
genomsnitt får effekt att gruppen unga vuxnas arbetslöshet (se tabell 3, nedan) är högre än riket.
Tittar vi på arbetslösheten ligger Sundsvall på totalen i nivå med riket, men bland unga och utrikes födda ligger vi något
sämre än riket.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, januari-maj 2021,
Västernorrland, procent, källa Arbetsförmedlingen.

Totalt 16-64 år Kvinnor Män Unga 18-24 år Äldre 55-64 år Inrikes födda Utrikes födda
Sundsvall

8,3

7,4

9,2

12,9

7,4

6,0

22,9

Västernorrland 8,8

8,1

9,4

13,7

7,3

6,1

25,8

Riket

8,1

8,7

11,0

7,8

5,0

19,8

8,4

Tabellen nedan visar sambandet mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. Bland personer som har
eftergymnasial utbildning är 4,7 procent arbetslösa, medan det bland personer som inte gått gymnasiet är
23,6 procent som är arbetslösa, källa Arbetsförmedlingen. Det finns alltså starka motiv för att verka för att
så många som möjligt ska slutföra gymnasiet.
Utbildningsnivå bland arbetslösa 2021, procent.

Högst förgymnasial utbildning

Gymnasial

Eftergymnasial

Sundsvall

23,6

7,9

4,7

Västernorrland

25,2

7,6

5,3

Riket

23,7

7,3

5,6
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De arbetslösa som har mindre goda förutsättningar, och som behöver stöd för att etablera sig, är personer med endast
förgymnasial utbildning eller ej slutförd gymnasieutbildning, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning,
personer födda utanför Europa och personer åldrarna 55-64 år. Dessa grupper svarar för lejonparten av arbetslösheten.
För utrikes födda är arbetslösheten mycket hög. Detta gäller speciellt kvinnor som i många fall inte ens är registrerade som
arbetssökande. Det är också inom gruppen utrikes födda som skillnaden är störst jämfört med riket. Orsaken till att det finns
stora skillnader mellan landets kommuner i hur individer ur denna grupp, utrikes födda kan skapa sig förvärvsinkomster bör
undersökas närmare. Se även Tillstånd och trender för regional tillväxt, Tillväxtverket. 
Utbildningsinsatser för de arbetssökande som kommer att få svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är centrala, men är
knappast tillräckligt för att göra individen anställningsbar. För många av de arbetslösa krävs en rad med åtgärder såsom
språk, arbetsträning, motiverande insatser samt praktik, förutom utbildning.
Vidare är det inte är realistiskt att tro att alla arbetslösa kommer att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.
Kommunen behöver därför ta ställning till hur dessa människor ska kunna försörja sig. Sannolikt finns därför ett behov av
en arbetsmarknad med lågkvalificerade arbeten med avtalsenlig lön. Det bör prövas om sådana arbeten och i vilken
omfattning sådana arbeten kan skaps inom kommunen. Detta innebär dock ökade kostnader för kommunen.
Att förbättra kommunens förmåga att utjämna sociala skillnader ska inte bara ses ur individens perspektiv utan har också
betydelse för Sundsvalls tillväxt. Detta eftersom ju fler som slutför en utbildning och kan ta ett arbete ju mer ökar
humankapitalet det vill säga den kunskap som människor bär med sig. Humankapital är utan konkurrens ett modernt
samhälles största tillgång. Den samlade utbildningsnivån i samhället, nivån på humankapitalet, påverkar den ekonomiska
tillväxttakten.

Mer verkstad!
Styrdokumenten finns på plats. Nu gäller det att förbättra kommunens förmåga att rusta individer till att kunna försörja sig
själv och skapa ett gott liv. Det handlar om att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, hjälpa elever i skolan att få
godkända resultat, att höja utbildningsnivån samt att erbjuda praktik och jobb till personer som står utanför
arbetsmarknaden. Här sitter kommunkoncernen på en bred verktygslåda.

Summering åtgärder
1. Att utjämna sociala skillnader tar lång tid. Förändringar sker över långa tidsspann, med många komplexa skeenden och
strukturer som samverkar. Kommunen måste därför vara långsiktig och uthållig i sitt arbete.
Förslag är att förlänga finansieringen av uppdragen utjämna sociala skillnader samt förstärkt arbetslinje till och med 2026
med 5 respektive 15 miljoner kronor per år.
Finansiering av åtgärder.

2023

2024

2025

2026

Utjämna sociala skillnader

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

5 mnkr

Förstärkt arbetslinje

15 mnkr

15 mnkr

15 mnkr

15 mnkr

2. Den kommunala gymnasieskolan behöver säkerställa ett utbud som motsvarar arbetsmarknadens behov samt minska
antalet unga vuxna som saknar gymnasieexamen. Eftersom arbetsgivarnas arbetskraftsefterfrågan till nästan 50 procent
avser personer med gymnasial yrkesutbildning behöver yrkesprogram prioriteras. Källa: Svenskt Näringslivs yrkesenkät
2020.
Förslag är att inom ramen för Kompetensförsörjning Sundsvall, som är del av Sundsvalls väg framåt, genomföra
utrednings- och utvecklingsinsatser syftande till att säkerställa ett utbildningsutbud motsvarande arbetsmarknadens behov.
Säkerställ att barn- och utbildningsnämnden samt individ- och arbetsmarknadsnämnden deltar i arbetet samt att tillräckliga
resurser för deltagande avsätts. Vidare behöver effekterna för de högskoleförberedande programmen samt eventuella
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ekonomiska konsekvenser beskrivas.
3. För att säkra rätt söktryck till yrkesutbildningarna behöver elever i grundskolan och deras föräldrar bättre kännedom om
arbetsmarknadens behov, den så kallade valkompetensen behöver förbättras. SYV-verksamheten behöver därför utvecklas i
riktning mot större fokus på arbetsmarknadens behov och hur man utbildar sig för att möta behovet.
Förslag är att Kompetensförsörjning Sundsvall tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt individ- och
arbetsmarknadsnämnden deltar i arbetet samt avsätter tillräckliga resurser för detsamma.
4. Kommunkoncernen behöver ta ett större ansvar för att ta emot praktikanter och personer i olika åtgärdsanställningar.
Dels för att möjliggöra ett utbildningsutbud som motsvarar behovet av kompetens i framtiden, dels för att få personer som
står utanför arbetsmarknaden i arbete.
De som tar emot praktikanter eller åtgärdsanställningar behöver stöd i uppdraget. Det måste skapas ett
kommunövergripande förhållningssätt kring arbetsträning för att den ska falla ut så bra som möjligt. Till exempel
utbildning av dem som handleder i hur man bemöter personer med olika funktionsnedsättningar såsom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vidare bör kommunen föra en dialog med myndighetsnätverket, branschnätverk med flera. för att
skapa fler praktikplatser inom näringslivet och statlig verksamhet.
Förslag är att ta fram en sammanhängande modell för praktikanter och åtgärdsanställningar i kommunkoncernen samt
kostnader för handledarresurser. För kostnaderna för handledarresurser föreslås anslås 3,5 miljoner kronor per år.
Kostnader handledarresurser.

Handledarresurser
för praktikanter och
åtgärdsanställningar

2023

2024

2025

2026

3,5 mnkr

3,5 mnkr

3,5 mnkr

3,5 mnkr

Referenser
Socioekonomisk studie Sundsvall (KS-2018-00305), Sundsvalls kommun (pdf) 
Kolada, databas för kommuner och regioner 
Slutrapport Motivation i gymnasieskolan 2.0, Mittuniversitetet (pdf) 
Tillstånd och trender för regional tillväxt, rapport 0357, Tillväxtverket 
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Slaget om kompetensen
Slaget om kompetensen omfattar både behovet av nyckelkompetenser för att driva tillväxt som att höja individers
kompetens inom en rad olika yrkesutbildningar för att möta en växande arbetskraftsbrist. Det viktigt att tydliggöra
att det inte handlar om antingen eller, utan om både ock.

Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

En konkurrenskraftig ekonomi behöver arbetskraft med både nyckelkompetenser och en hög allmän kompetensnivå. En god
utbildningsnivå ger individen förutsättningar att ha en god hälsa, självständighet och etablering på arbetsmarknaden.
Brist på kompetens är ett påtagligt hot för verksamheter inom Sundsvalls kommun, för företag i näringslivet och
sundsvallsbor både direkt och indirekt.
Med rådande arbetskraftsbrist är det lika viktigt att möjliggöra att de som kan arbeta också snabbt kläs på eller får de stöd
som behövs för att komma in på arbetsmarknaden som att kraftigt öka antalet med yrkesutbildning, på alla
utbildningsnivåer som att möjliggöra utbildning för nyckelkompetenser.
Brist på kompetens kan dels härledas av ett underskott av antalet unga vuxna på väg in på arbetsmarknaden samtidigt som
många äldre är på väg ut. Även förutsättningar att byta jobb inom arbetsmarknadsregionen kan vara en hämmande faktor
för att kunna rekrytera från andra regioner. Slaget om kompetensen kommer därför att delas i tre huvudrubriker för att lyfta
viktiga insatser för en ökad och mer anpassad kompetensförsörjning:

1. Kompetensförsörjning i Sundsvalls näringsliv.
2. Kompetensförsörjning i kommunen.
3. Kompetensförsörjningsinsatser.

Kompetensförsörjning i Sundsvalls näringsliv
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Tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga.
Kompetensförsörjning är det företagen anger som sitt största tillväxthinder och det råder arbetskraftsbrist av både högre och
lägre utbildningsnivåer.
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att 66 procent av företagen försökt rekrytera medarbetare det senaste halvåret,
att sju av tio företag har svårt att hitta den kompetens de behöver och att vart femte rekryteringsförsök misslyckats helt,
källa Svensk Näringsliv.
Som framgår i bilden nedan är de mest efterfrågade utbildningsnivåerna gymnasial yrkesutbildning (47 procent,
yrkesprogram på gymnasiet/yrkespaket inom Vuxenutbildningen) eftergymnasial yrkesutbildning (yrkeshögskola, 32
procent), och högskole-/universitetsutbildning (31 procent). Minst efterfrågad är högskoleförberedande gymnasieskola (14
procent).

Svenskt Näringsliv, ”Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringsmönster, rekryteringsenkät 2020”.

Välfärdens kompetensförsörjning är minst lika utmanande. SKR beräknar att antalet anställda inom välfärden kommer att
behöva öka med 132 000 personer under perioden 2019-2029, varav nästan halva ökningen inom kommunernas vård och
omsorg, främst äldreomsorgen. Därutöver tillkommer 340 000 pensionsavgångar under samma period, källa SKR.
Mot bakgrund av detta är det ytterst problematiskt att andelen gymnasieelever som läser en yrkesutbildning har sjunkit
kraftigt och nu är nere på cirka 30 procent i riket, och att Sverige har en lägre andel som läser en yrkesutbildning jämfört
med jämförbara europeiska länder. Om kompetensbehoven inom både privat och offentlig sektor ska kunna mötas behöver
andelen av varje årskull som tar examen från ett yrkesprogram öka till 40 procent.
Spetskompetenser eller nyckelkompetenser kan också variera i utbildningsgrad, men har en särskilt viktig roll för att driva
utveckling och innovation, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Kan vi inte utbilda eller rekrytera nyckelkompetenser
står vi inför utmaningar som drabbar fler.
Utbildningsnivån, mäts som andel av befolkningen i åldern 25-74 år med lång eftergymnasial utbildning. I Sundsvalls
kommun är utbildningsnivån lägre än jämförbara kommuner och riket som helhet.
Andelen högutbildade i Sundsvall uppgår till 23 procent, i riket är genomsnittet 26 procent. Skillnaderna mellan jämförbara
kommuner är stora. I Umeå har hela 38 procent av befolkningen längre eftergymnasial utbildning, medan Borlänge, som är
den enda kommunen med lägre nivå än Sundsvall har en andel på 18 procent.
Med en lägre utbildningsnivå än många av de jämförbara kommunerna, har Sundsvall sämre utgångsläge både för företag
att etablera sig och för att skapa en attraktiv arbetsmarknad för arbetskraft.
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Eftergymnasial utbildning 25-74 år, Sundsvall, riket och jämförelsekommuner. Rapport; Etablering och näringslivsutveckling i Sundsvall, WSP
2022.

Kvinnor utgör en tredjedel av samtliga företagare, samtidigt som de har en i genomsnitt högre utbildningsnivå̊ än män. Fler
kvinnor som företagare borde kunna stärka den entreprenöriella utvecklingen regionalt.
Utbildningsnivån är generellt lägre bland företagare jämfört med anställda, inte minst i glesbygdsregioner. Det kan ses som
en indikation på̊ behov av fortsatt kompetenshöjande med anpassade insatser till företagare.

Kompetensförsörjning i kommunen
Att kunna kompetensförsörja kommunen som organisation nu och i framtiden är en av kommunens största utmaningar.
Efterfrågan på kommunala tjänster ökar snabbare än tillgången på kompetens, samtidigt som kommunens ekonomiska
förutsättningar gör det svårt att anställa fler. Även om fler jobbar heltid, fler jobbar till 67 och välfärden digitaliseras så
kommer inte tillgänglig arbetskraft att räcka.
Det råder arbetskraftsbrist för flera av kommunens yrken. Enligt statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och
Prognoser 2020 kommer dagens brist på utbildade inom vård och omsorg förväntas bestå eller öka fram till år 2035.
Samtidigt väntas tillgången på utbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på
gymnasial nivå minska. Det finns också risk för fortsatt brist på behöriga lärare.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bör kommuner lägga större fokus på att behålla sina nuvarande
medarbetare och jobba med omställning, källa SKR, Möt kompetensutmaningen, rekryteringsrapport 2020

Attraktiv arbetsgivare
Utgångspunkten för att kompetensförsörja kommunen är att vara en attraktiv arbetsgivare. SKR har tagit fram nio strategier
som visar vad kommuner kan göra och för att möta kompetensutmaningen. Strategierna är indelade i tre områden och varje
område innefattar tre åtgärdsområden vardera enligt nedan.
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Källa: SKR nio strategier.

Kommunen förväntas få en ny kommunövergripande kompetensförsörjningsplan fastställd under våren 2022. Planen utgår
från SKR:s nio strategier och kommunens arbetsgivarpolitiska strategi. Nedan sammanfattas några av de viktigaste
utvecklingsområdena i kommunen nu och framåt.

Behålla nuvarande medarbetare och fokusera på omställning
För att klara kompetensförsörjningen nu och på sikt är det viktigt att behålla och utveckla nuvarande medarbetare.
Att utveckla befintliga medarbetares kompetens samt att nyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera och
utveckla arbetssätt kommer vara en nödvändighet. Det är viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och
utvecklas utifrån användarnas och verksamhetens behov.
Att fokusera mer på omställning innebär att kommunens befintliga kompetens kan komma att användas på ett annat sätt,
eller prioriteras till andra arbetsuppgifter. När vi utmanar normer och gamla arbetssätt kan den samlade kompetensen
användas bättre. Gränser för vem som gör vad kan behöva omprövas. Det kan handla om att fördela arbetsuppgifter inom
en yrkesgrupp utifrån medarbetares individuella kompetens, att vissa yrkesgrupper lämnar över arbetsuppgifter åt en annan
yrkesgrupp eller att det skapas nya yrkesgrupper. På så vis kan också kompetensen i verksamheten breddas.
Genom kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR finns möjligheter för yrkesväxling och omställning. Avtalet ger
kommunen förutsättningar att arbeta med strategisk omställningsförmåga, att kunna ställa om – att skifta och bredda
medarbetares kompetens för att ta sig an ett annat yrke eller uppdrag inom organisationen är avgörande för att möta de
framtida behoven.
Under hösten 2021 upphandlades en kompetensmodul som från 2022 kommer ge förvaltningar och bolag nya möjligheter
vad gäller kompetensplanering och processen för detta kommer succesivt att utvecklas under perioden fram till 2024.

Stärk chefs- och ledarskapet
Det goda ledarskapet är avgörande för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Ett
gott ledarskap skapar också förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och göra sitt bästa. Att stärka ledarskapet och se
till att det är både attraktivt, utvecklande och hållbart är därmed en viktig åtgärd för att klara den framtida
kompetensförsörjningsutmaningen.
Chefens betydelse för verksamhet och medarbetare framgår tydligt i olika typer av forskning, källa Kunskapsöversikt
Arbetsmiljöverket . I princip samtliga identifierade faktorer kan tydligt kopplas till chefen direkt eller indirekt, arbetsplatsen
och förhållandena där. Faktorer är till exempel positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, rolltydlighet med tydliga
förväntningar och mål, stöd i arbetet samt medinflytande och delaktighet.

https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/slaget-om-kompetensen

4/8

2022-02-08 14:04

Slaget om kompetensen | Analysarena

Det finns också flertalet rapporter och forskning inom området chefers förutsättningar och arbetsmiljö som visat att chefer i
kommunal sektor inom utbildning samt vård och omsorg har bristande förutsättningar och arbetsmiljö eller i vart fall
avsevärt sämre resurser och förutsättningar än chefskollegor inom andra förvaltningar eller branscher. Källa Rapport Läget
för ledarna 2021- förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg.
Kommunen genomför under 2021/2022 en utredning avseende chefers förutsättningar (KS-2021-01077). En faktor som
ofta lyfts när det gäller chefers förutsättningar är antal medarbetare per chef, och här ligger Sundsvalls kommun ungefär i
paritet med övriga kommuner.
En chef i Sundsvalls kommun har i genomsnitt 18 tillsvidareanställda medarbetare. Om övriga anställningsformer räknas in
har en chef i kommunen i genomsnitt 29 medarbetare. Flest antal tillsvidareanställda medarbetare per chef har vård och
omsorg (24) följt av barn och utbildning (21). När övriga anställningsformer räknas in har chefer inom vård och omsorg
flest antal medarbetare per chef (53), följt av barn och utbildning (27).
Den senaste medarbetarenkäten visar att för upplevd arbetsbelastning, balans i livet och möjlighet att släppa tankar om
arbetet på fritiden ligger chefer generellt lägre än medarbetare i övrigt. De två förvaltningar som har lägst resultat på
variabler som rör arbetsbelastning är vård och omsorgsförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret.
Mellan dessa två förvaltningar finns stora skillnader avseende medarbetare per chef. Inom vård och omsorgsförvaltning har
en chef igenomsnitt 53 medarbetare per chef om samtliga anställningsformer beaktas, motsvarande för
stadsbyggnadskontoret är 8, vilket exemplifierar att det kan finnas ytterligare faktorer än antal medarbetare per chef som
påverkar chefens upplevelse av arbetsbelastning och stress.
Det finns också stora skillnader i upplevelsen av balans i arbetslivet mellan kvinnor och män som är chefer. Män som är
chefer har genomgående bättre resultat på alla delfrågor. Den största skillnaden är resultatet på frågan ”jag har en bra balans
mellan mitt yrkesliv och mitt privatliv”, där män som är chefer får långt bättre resultat än kvinnor som är chefer. Stora
skillnader finns även på frågan ”min arbetsbelastning är acceptabel” där män som är chefer ger ett mycket högre resultat än
kvinnor som är chefer.
Mellan 2019 och 2021 har antalet chefer i kommunen minskat med cirka 5 procent. Utifrån perspektivet chefers
förutsättningar och arbetsmiljö är det troligen så att antal chefer istället skulle behöva öka, särskilt inom vård och omsorg.
Detta innebär ökade kostnader för kommunen även om effekten till del troligen lindras av lägre sjukfrånvaro och
personalomsättning som troligen skulle kunna bli positiva förändringar som en sådan förändringen för med sig.

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik
Enligt den arbetsgivarpolitiska strategin ska Sundsvalls kommun ha en lönepolitik som är tydlig, konkurrenskraftig och
leda till verksamhetens utveckling. Sundsvalls kommun har sedan 2018 en väl utvecklad och inarbetad modell för
löneöversyn som möjliggör för kommunen att arbeta med aktiv lönebildning.
I processen ges både förvaltningar och fackliga organisationen möjlighet att lyfta och beskriva problem och utmaningar
som man ser samt vilka åtgärder som bedöms nödvändiga i kommande löneöversyn. Utifrån dessa inspel och de analyser
som görs vägs de olika behoven i förhållande till varandra och beslut tas kring vad som utifrån ett helhetsperspektiv ger
bäst utveckling på de områden som behöver förbättras.
Detta resulterar varje år i direktiv och ramar för kommande års löneöversyn. Sundsvalls kommun genomför också årligen
en lönekartläggning inklusive upprättar en handlingsplan för jämställda löner.
Ett underlag inför varje års löneöversyn är att det görs en kartläggning och analys av kommunens löneläge jämfört med
andra kommuner i Sverige. Den samlade bedömningen är att i jämförelsen med löneläget i Norra Sverige har cirka hälften
(53 procent) av våra yrkesgrupper ett lågt löneläge. Om jämförelsen görs i förhållande till löneläget i riket har kommunen
ett generellt lägre löneläge men också svårt att hålla ökningstakten i jämförelse med riket vilket innebär att avståndet i
löneläget tenderar att öka.
Utöver löneläget är lönestrukturen en ytterligare utmaning när det gäller målet att ha en tydlig och konkurrenskraftig
lönepolitik. En icke ändamålsenlig lönestruktur riskerar att leda till ökad personalomsättning vilket hämnar kommunens
kompetensförsörjning.
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Inom kommunen finns en generell problematik kopplat till att löner för nya i yrket till följd av konkurrensen på
arbetsmarknaden tenderar att öka. Detta leder till att lönespridningen mellan nya i yrket och mer erfarna medarbetare
minskar eller försvinner helt. Det riskerar att det för medarbetaren blir mer lönsamt att byta arbetsgivare. Samtidigt innebär
det en stor förlust för arbetsgivaren som förlorar den stabilitet, kontinuitet och kompetens som de mer erfarna medarbetarna
tillför.
Kommunen arbetar aktivt med lönebildning och har fördelat löneökningsutrymme för att prioritera de yrkesgrupper som i
störst utsträckning halkat efter i löneläge jämfört med andra kommuner samt till yrkesgrupper som har stora brister i
lönestruktur. Detta har i viss mån gett resultat, men inte tillräckligt. Detta kommer kräva både en tydlig prioritering och ett
långsiktigt och uthålligt arbete med lönebildning.
Utmaningen inom detta område är att balansera de olika delarna i lönebildning, att stärka löneläge och förbättra
lönestruktur där det är nödvändigt men även säkerställa att löneutvecklingen för de yrkesgrupper där dessa utmaningar inte
finns i samma utsträckning. Detta är ett enormt utmanande arbete som möjliggörs genom den process för lönebildning som
kommunen sedan några år tillbaka har etablerat.
Kommunen har generellt lagt ett löneutrymme i löneöversyn som är paritet eller strax över industrins märke för
löneutveckling på arbetsmarknaden, men det är en mycket utmanande process att parallellt arbeta med att stärka löneläge
för yrkesgrupper som halkar efter, att utveckla förbättra lönestruktur där den inte är ändamålsenlig och samtidigt ha
tillräckligt löneutrymme för att också premiera goda prestationer även för övriga yrkesgrupper.
För att åstadkomma det föreslås ett ökat ekonomiskt utrymme för lönebildning.

Kompetensförsörjningsinsatser
Olika typer av lärande och kompetensförsörjning blir allt viktigare för att förnya kompetensen hos arbetskraften både lokalt
och regionalt. Att stärka möjligheterna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig blir därför särskilt viktigt, det gäller både i
kommunen och i näringslivet.

Kompetensförsörjningsmodellen
Kompetensförsörjningsmodellen samlar aktörer i syfte att gemensamt skapa goda förutsättningar för en fungerande
kompetensförsörjning.
I kommunen deltar kommunstyrelsekontoret, Vuxenutbildningen inklusive Yrkeshögskolan, Sundsvalls gymnasium och
Näringslivsbolaget. Samarbetspartners är Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland,
Kommunförbundet Västernorrland, Handelskammaren, Företagarna och Svenskt Näringsliv.
I aktiviteter och så kallade uppdrag ingår även regionens kommuner, Sundsvallsregionen med Hudiksvall och Nordanstig
samt Skolverket utifrån vad som upplevs som intressant och relevant för deltagande parter. Viktigt för arbetssättet är också
att i alla lägen där det är möjligt använda befintliga arenor/nätverk, dels därför att det är effektivt men framförallt för att
inte skapa otydlighet om vem som gör vad eller skapa dubbelarbete.
Arbetet samordnas av Sundsvalls kommun, men alla är jämbördiga parter med gemensamt ansvar för genomförande och
utveckling framåt. Det är viktigt att våga testa nya lösningar, blir det inte bra anpassar vi och gör om för att komma framåt
snabbare.
De nu pågående och planerade uppdragen samlas kring fyra huvudsakliga utmaningar eller insatsområden:

Vad behöver arbetsmarknaden?
Rätt utbildningsbehov (mot bakgrund av arbetsmarknadens behov).
Rätt söktryck.
Klara utbildningen (goda resultat).
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Arbetsmarknadens behov ringas in och ligger till grund för arbetet med att utveckla ett utbildningsutbud som väl matchar
arbetsmarknadens behov. För att optimera utbildningsutbudet finns och planeras uppdrag som:

1. Regional digital utbildningsplattform: Möjliggör gemensam regional dimensionering och fungerar som
skyltfönster gentemot både studerande och arbetsgivare som vill hitta samverkansparter inom
utbildningssystemet och rekryteringsbaser i form av studerande.
2. Livslångt lärande: Syftar till att skapa förståelse hos individer och arbetsgivare för behovet av och vikten
av kontinuerlig anpassning av kompetens hos befintlig personal, samt tydliggöra hur arbetsgivare och
utbildningsanordnare kan skapa förutsättningar och motivation för kontinuerlig anpassning/utveckling
av arbetstagarnas kompetens?
3. Utvecklad samverkan mellan de olika gymnasiala yrkesutbildningarna (gymnasiets yrkesprogram och
Vuxenutbildningens yrkespaket) i syfte att säkra möjligheten att erbjuda ett brett och anpassat utbud.
4. Tillgång till praktikplatser: Syftar till att säkerställa tillgång till praktikplatser (APL/LIA/VFU) i
tillräcklig omfattning för utbildningssystemets nuvarande och framtida behov.
Idag söker sig alldeles för få personer till yrkesutbildningar (på gymnasial, eftergymnasial och universitetsnivå). För att
säkerställa ett bättre söktryck på de utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov behövs insatser som gör det lättare
för potentiella elever att välja rätt utbildning.
Uppdrag ”Marknadsföring” fokuserar därför på att utveckla formerna för samverkan mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare, och att utveckla och genomföra nya metoder/aktiviteter för att kommunicera arbetsgivarnas
kompetensbehov gentemot potentiella elever/studerande/studenter som grupp.
Parallellt startas SYV för söktryck med fokus på att utvecklad SYV-verksamhet med större fokus på rådgivning på
gruppnivå och kännedom om arbetsgivarnas efterfrågan och vilka utbildningsvägarna är för att motsvara efterfrågan utöver
befintligt fokus på den enskilda elevens intresse och nästa utbildningsnivå.
Men det räcker förstås inte att veta vad arbetsgivarna behöver, erbjuda rätt utbildningsutbud och göra det lättare att välja
rätt utbildning. Eleverna ska också lyckas så bra som möjligt med sin utbildning. Respektive utbildningsanordnare arbetar
därför kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet för att säkerställa goda resultat hos eleverna.

Digital mognad och digital kompetens
En ökad digital förmåga ökar förutsättningar för konkurrenskraft för både individ och företag.
Möjliga åtgärder som distansutbildningar försvaras dock av digitala klyftor mellan regioner och inom olika
befolkningsgrupper vad gäller färdigheter, tillgång till digital infrastruktur samt förmågan att driva en digital omvandling.
Inom kommunen finns strukturer att inleda ett systematiskt utbildningsarbete för att höja den generella digitala
kompetensen hos medarbetare och specifikt för kommunens ledare och chefer. Det blir också viktigt att föra in digitala
färdigheter som önskemål eller krav vid rekrytering av nya medarbetare.

Sammanfattning åtgärder
1. Förslag är att utreda ekonomiskt utrymme i löneöversyn under kommande år. En aktiv lönebildning är
en kritisk åtgärd för att stärka och skapa goda förutsättningar för kommunens kompetensförsörjning. Det
bör årligen finnas åtgärder i löneöversyn i syfte att både utveckla/förbättra löneläge där yrkesgrupper
halkar efter, utveckla och förbättra lönestruktur i yrkesgrupper där den inte är ändamålsenlig samt
säkerställa att tillräckligt med utrymme finns för övriga yrkeskategorier för att premiera goda
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prestationer. För att åstadkomma detta kan det krävas ett visst ökat ekonomiskt utrymme i löneöversyn
under kommande år.
2. Kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete med många olika samarbetspartners. Förslag är att stärka
befintlig kompetensförsörjningsmodell och utreda ett långsiktigt sammanhållet arbetssätt och
finansiering. Utredning ska visa hur berörda förvaltningar och bolag långsiktigt kan allokera resurser ett
aktivt deltagande, hur kommunen samordnar och därmed undviker flera parallella uppdrag inom
kompetensförsörjning, samt hur Sundsvall tar en mer aktiv regional roll i kompetensförsörjningsarbetet,
inklusive att vid behov utveckla arenor/nätverk som saknas.

Referenser
Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringsmönster, Svenskt näringsliv 
Möt välfärdens kompetensutmaning, Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Arbetsmiljöverket 
Rapport Läget för ledarna 2021- förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg, Vård- och
omsorgsanalys, pdf 
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Ökad omställning genom digitalisering
Samhället är mitt inne i en snabb digital förändring. Det digitala är idag en självklarhet i invånarens och
företagarens vardag. Samtidigt har den offentliga sektorn utmaningar med att ställa om i takt med omvärlden.

Foto: Istock.

Omvärldens digitala omställning innebär att invånare och företagare ställer allt högre krav på det digitala stödet från
offentlig sektor. En förväntan som det offentliga idag inte kan uppfylla. Knappt tre av tio (27 procent) menar att kommuner
och regioner "i stor utsträckning" lever upp till deras förväntningar på digital service enligt en SIFO-undersökning
genomförd på uppdrag av SKR 2020.
Om kommunen ska kunna uppnå en ekonomiskt hållbar situation, samtidigt som förväntan på digital service hos invånare
och företag ökar, krävs en långsiktigt hållbar utveckling av kommunens verksamheter med stöd av digitala möjligheter.
Digitaliseringen möjliggör nämligen till att utföra verksamhet på helt nya sätt. Rätt använd kan det leda till en mer
resurseffektiv organisation som ger en ökad service för invånare och företag där det är enklare att vara i kontakt med
kommunen, med en ökad insyn i processer samt snabbare svar och beslut.

Digitaliseringens roll
Digitalisering roll i utveckling av kommunen handlar i grunden om att utveckla kommunens verksamheter. Fokus är därför
att ge kommunens verksamheter rätt förutsättningar att kunna tillgodogöra sig nyttorna av digitaliseringen. Att öka
organisationens förmåga att ställa om utefter både förändringar i förväntan och förutsättningar.
Digitaliseringens roll ska därför ses som stödjande till koncernens och verksamheters mål. Där digitaliseringen bäst kan
stötta genom att

skapa långsiktiga förutsättningar för Sundsvalls kommunkoncern att tillgodogöra sig nyttorna ur
digitalisering
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skapa förutsättningar för kommunkoncernens verksamheter att på ett hållbart sätt ställa om sin
verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter för att möta de behov som finns hos medborgare,
företagare och besökare
skapa förutsättningar för kommunkoncernen att snabbare ställa om utefter omvärldens behov och
gällande politiska prioriteringar
skapa förutsättningar för en resurseffektiv och värdeskapande verksamhet som sätter invånaren,
företagaren och besökarens perspektiv i fokus
skapa förutsättningar för utveckling och ett ökat samarbete över organisationsgränser, både inom och
utom Sundsvalls kommunkoncern.

Strategin ska ses som understödjande och förutsättningsskapande för koncernens verksamhet och dess mål. En möjliggörare för uppfyllnad av
koncernens mål.

Omställningsförmåga
För att uppnå en hög omställningsförmåga behöver kommunen anamma det digitala som en utgångspunkt i utveckling och
utövning av verksamhet. Kommunen måste bli duktig på att tillgodogöra sig nyttorna ur digitaliseringen överallt där det kan
bidra till att skapa värde.
För att nå hit behöver den digitala mognaden öka. En organisation med hög digital mognad är en organisation som klarar av
att anpassa sig snabbare och är mer flexibel, vilket är en förutsättning för att klara morgondagens utmaningar på ett mer
ändamålsenligt och hållbart sätt. Oavsett om det är interna förutsättningar eller omvärldens förutsättningar som förändras,
kan en digitalt mogen organisation snabbare ställa om och verka ändamålsenligt.

Ökad digital mognad
Sundsvalls kommunkoncern har arbetat med digitala investeringar under de senaste två åren samt haft finansiering av
driftmedel genom handlingsplan för digitalisering i cirka 3 år. Under denna period har den digitala mognaden ökat samt fått
igång utveckling av verksamheter med stöd av digitaliseringens möjligheter.
Sundsvalls kommun har mätt digital mognad sedan 2018, det vill säga innan handlingsplan för digitalisering samt beslut om
digitala investeringar. Sedan 2018 har den digitala mognaden ökat från 36 procent till 57 procent, där rikssnittet för
offentlig sektor ligger på 47 procent.
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För Sundsvalls kommun innebär det att vara på god väg framåt och börjat bygga den digitala mognad som krävs för att
på riktigt kunna ställa om i framtiden.

Digitaliseringsprojekt
Hittills har totalt 104 digitaliseringsprojekt startat i olika verksamheter. Enligt beslut i handlingsplan för digitalisering
ska välfärdstjänster samt gemensamma tjänster vara prioriterade. Tittar vi till de projekt som startats så syns det tydligt
att initiativ bedrivits utifrån prioritering. Detta trots att välfärdsområdet har varit under en stark press de senaste åren
med stora omställningar som gjort att takten inte varit så hög som önskats.

Fokusområden
Under 2020 har det skapats fokusområden för att möta upp prioriteringar på välfärdstjänster. Fokusområden är ett sätt att
jobba tvärfunktionellt i organisationen med stöd av digitaliseringens möjligheter. I fokusområden samlas
utvecklingsresurser från flera förvaltningar utifrån den målgrupp eller område man verkar i, inte hur man är organiserad.
Detta innebär exempelvis ett nära samarbete mellan Barn- och utbildning, IAF Vuxenutbildning samt
Kommunstyrelsekontoret inom fokusområdet ”Morgondagens lärande”.
De fokusområden som startats är:

Morgondagens välfärd
Morgondagens lärande
Effektiv kommun
Smarta Sundsvall
Digital infrastruktur.
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Omfördelning av resurser
Om kommunen ska kunna tillgodogöra sig nyttorna ur digitaliseringen över tid, så går det inte längre att se på det digitala
som något som är separerat från ordinarie verksamhet. IT och det digitala är idag en naturlig beståndsdel i utövandet av
kommunens verksamhet och kan stötta kommunen att ställa om på en övergripande nivå. Kostnaderna behöver därför hänga
ihop i relation till varandra.
Sundsvalls kommun behöver därför inleda en transformation av kostnadsfördelning över tid. När digitala lösningar och
arbetssätt allt mer tar över tidigare manuellt utförda uppgifter så behöver även resurser omfördelas.

Kostnaden för verksamhet i relation till uppdraget kommer att gå ned samtidigt som kostnader för IT och digitalisering kommer att öka över tid.
Detta är förväntat, för det handlar inte om var kostnader finns utan det handlar i slutändan om resurseffektivitet.

Samtidigt medför det digitala en stor fördel, en uppskalning av digitala lösningar har en mycket liten marginalkostnad. Ju
mer digitala lösningar koncernen kan nyttja, och i takt med att kommunen växer i antal invånare, så blir vi fortlöpande mer
resurseffektiva. Det medför också att digitalisering kan ses som en investering. Därför fördelas investerings och
driftskostnader enligt förslag:
Förslag på investeringskostnader 2023-2027.

Investering

2023

2024

2025

2026

2027

20 mnkr

23 mnkr

26 mnkr

30 mnkr

35 mnkr

IT-infrastruktur

10 mnkr

10 mnkr

10 mnkr

10 mnkr

10 mnkr

Summa per år:

30 mnkr

33 mnkr

36 mnkr

40 mnkr

45 mnkr

Driftsmedel

2023

2024

2025

2026

Drift

25 mnkr

30 mnkr

30 mnkr

35 mnkr

Utveckling digital
infrastruktur

Referenser
Ökad digital mognad i Sundsvalls kommun, Styrning och organisering av IT för ändamålsenlig digitalisering, Institutionen
för tillämpad IT, Göteborgs universitet 
Stärkt digital mognad i Sundsvall. Det digitala arvet: Analys och rekommendation, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs
universitet 
https://analys.sundsvall.se/undersidor---analys-sundsvall/okad-omstallning-genom-digitalisering
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