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Sammanfattning
Miljönämndens ansvar, vad avser den lagstadgade myndighetsutövningen, utförs i stora
delar enligt plan. Dock har covid-19-pandemin medfört viss omprioritering.
Händelser av väsentlig betydelse
Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för
miljönämndens verksamhet under årets första tertial. Pandemin, med åtföljande
krishanteringsarbete, överskuggar allt annat arbete och bedöms även påverka
miljönämndens ekonomi negativt. Enligt miljöbalken har nämnden ett särskilt
tillsynsansvar vid risk för smittspridning. Vidare skall miljönämnden omedelbart vidta
de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning
om ett objekt misstänks bära på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till
människor. Frågor rörande smittstädning och städrutiner har ökat högst väsentligt. Nya
regler för trängsel och serveringar har medfört nya arbetsuppgifter och tillsynsområden
samt rönt stor uppmärksamhet från media och allmänhet.
De pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i kommunen medför ökat
antal tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller, markföroreningar
och masshantering.
Handläggning av ärende rörande hantering av uppkomna schaktmassor försvåras av
otydligt regelverk med stora tolkningsutrymmen. Ett flertal ärenden rörande
masshantering har fått stor uppmärksamhet i massmedia och tagit oproportionellt stor
del av miljönämndens och förvaltningens resurser i anspråk.
Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäkterna i kommunen pågår,
och i det arbetet har en täktgrupp inrättats.
Miljönämndens fokus på kemikalier och arbetet med Lunds kommuns kemikalieplan,
LundaKem, fortgår.
Målstyrning
Miljönämnden deltar aktivt i samhällsplaneringen och bevakar att hänsyn tas till
miljöbalkens regelverk. Bedömningen är att miljönämnden, genom aktivt deltagande i
olika förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper, uppfyller
utvecklingsmålen kopplade fokusområdena Smartare Lund och ett Grönt föredöme.
Det finns i dagsläget ingen statistik att tillgå för 2020 beträffande mätning av de olika
indikatorerna kopplade till miljönämndens utvecklingsmål avseende service och
bemötande. Miljönämnden arbetar vidare med avsikt att uppnå samtliga mål 2020 och
resultatet kommer att redovisas i årsanalysen för 2020.
Ekonomisk ställning
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2 miljoner kronor per den 30
april 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med
att debiteringen av de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats.
Debiteringen av årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttas fram till hösten.
I dagsläget uppskattar miljönämnden lägre intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor för
helåret 2020. Prognosen är dock väldigt osäker och kan snabbt förändras beroende på
hur covid-19-pandemin fortlöper.
Väsentliga personalförhållanden
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Medarbetarnas arbetssituation påverkas av den pågående covid-19-pandemin med
omprioritering av arbetsuppgifter och nya tillsynsuppdrag. Likaså påverkas personalen
av nya digitala mötesformer och arbetssätt med anledning av pandemin.
Miljöförvaltningen har totalt 33 anställda. Sjukfrånvaro och personalomsättning är
generellt låg inom förvaltningen.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat miljöbalken,
livsmedelslagen strålskyddslagen och tobakslagen. Detta arbete utgör operativ
myndighetsutövning och omfattar tillsyn av utsläpp av ämnen, gaser, buller eller andra
föroreningar som riskerar att skada människor eller miljön. Dessutom kontrolleras alla
verksamheter som bedriver undervisning, erbjuder arrangemang för allmänheten,
hanterar livsmedel, utför hygienisk vård och liknande. Nämnden arbetar kontinuerligt
med att effektivisera sin verksamhet genom ett omfattande förebyggande arbete
avseende information, remisshantering, villkorsskrivning med mera.


Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för
miljönämndens verksamhet under första kvartalet. Pandemin, med åtföljande
krishanteringsarbete, överskuggar allt annat arbete och bedöms även påverka
miljönämndens ekonomi negativt. Enligt miljöbalken har nämnden ett särskilt
tillsynsansvar och skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om
iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. Vidare
skall miljönämnden omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra
smittan och undanröja risken för smittspridning om ett objekt misstänks bära på
en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor. Nya regler för
trängsel och serveringar har medfört nya arbetsuppgifter och tillsynsområden
samt stor uppmärksamhet från media och allmänhet. Samtidigt som tillsynen på
några verksamheter med känsliga tillsynsobjekt, såsom vårdboende, har fått
skjutas på framtiden har frågor kring smittstädning och städrutiner ökat högst
väsentligt. Miljönämnden har under krishanteringen påtagit sig ett utökat ansvar
vad gäller att ta hand om allmänhetens frågor och klagomål kring trängsel och
bristande social distansering inom områden som ligger utanför nämndens
normala och legala tillsynsområden (t.ex. köpcentrum m.m.). Nämndens
spetskunskaper och tillsynskompetens har därmed kunnat utnyttjas i ett bredare
sammanhang under krisens olika faser. Miljönämndens verksamhet är till stor
del finansierad genom taxor och avgifter vilket redan i ett normalläge medför en
osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna. Covid-19 kommer att ha en
påverkan på miljönämndens ekonomi, i vilken omfattning är i dag oklart.



Exploateringstrycket i Lunds kommun är högt. De pågående och planerade byggoch infrastrukturprojekten i kommunen medför på olika sätt större kontaktytor
och nya tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller,
markföroreningar och masshantering.



Byggnationer samt genomförande av stora statliga infrastrukturprojekt medför
nya utmaningar, bland annat avseende hantering av stora mängder uppkomna
schaktmassor. Otydligt regelverk med stora tolkningsutrymmen försvårar
handläggningen. Samtidigt finns det tryck från entreprenadbranschen att finna
avsättning och möjligheter för att ta hand om uppkomna överskottsmassor, helst
inte genom borttransport till någon deponi, utan genom återvinning och
nyttiggörande i ett anläggningsändamål. Tillsynsmyndighetens ansvar är att
hindra att fel material hamnar på olämpliga platser och i fel kvantitet, enbart av
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vinstsyfte. Miljönämnden behöver kunna balansera dessa svåra
ställningstaganden på ett ansvarsfullt sätt. Flera ärenden rörande masshantering
har fått stor uppmärksamhet i massmedia och tagit oproportionellt stor del av
miljönämndens och förvaltningens resurser i anspråk.


Miljönämndens fokus på kemikalier och arbetet med Lunds kommuns
kemikalieplan, LundaKem, fortgår. I det arbetet ingår även frågorna kring
mikroplast och konstgräsplaner som i allra högsta grad är aktuella.



Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäkterna i kommunen
pågår, och i det arbetet har en täktgrupp inrättats.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Lunds vision och förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort
och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
Förhållningssätt:
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
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Målstyrning
Fokusområden
Smartare Lund
Nämndens utvecklingsmål

I sitt uppdrag ska nämnden prioritera
miljömålen Giftfri miljö samt God
bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god
folkhälsa och en hållbar utveckling

Indikatorer

Mål 2020

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Giftfri förskola

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
LundaMaTs

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Lunds Vatten

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Miljösamverkan Skåne

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Kemikalieplan, ”LundaKem”

Ja

Utfall april
2020

Utfall 2019

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljönämnden deltar aktivt i samhällsplaneringen och bevakar att hänsyn tas till
miljöbalkens regelverk. Miljönämnden är regelmässigt remissinstans för olika
planprogram, detaljplaner och bygglov. Vidare kan nämnas miljönämndens ledande roll
i arbetet och uppföljningen av Kemikalieplanen "LundaKem" samt medverkan i
åtgärdsplaneringen för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och
översvämningsplanering. Miljönämnden deltar även aktivt i utredningsarbetet inför en
ny höghastighetsjärnväg.
Genom aktivt deltagande i bland annat dessa arbetsgrupper bidrar miljönämnden till
kommunens fokusområde Smartare Lund. Bedömningen är att miljönämnden per den
30 april 2020 uppfyller utvecklingsmålet kopplat till detta fokusområde.

Höjd kvalitet och gott bemötande
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen
Insikt, livsmedelskontroll
Boende och verksamma i Lunds
kommun ska uppleva god service och
känna förtroende för miljönämndens
arbete

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 1. Tillgänglighet
telefoni
Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 2. Svar på
frågan
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70 NKI-värde

80 %

100 %

Utfall april
2020

Utfall 2019
85 NKI-värde

100 %

100 %

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 3. Information

100 %

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 4. Intresse och
engagemang

100 %

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 5. Bemötande

100 %

Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen
Insikt, miljö- och hälsoskyddstillsyn

Utfall april
2020

Utfall 2019
92 %

100 %

100 %

70 NKI-värde

70 NKI-värde

* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå avseende indikatorn, resultat kommer att redovisas i årsanalysen för år 2020.

Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och kommunikation.
Utvecklingsmålet kopplat till fokusområdet Höjd kvalitet och ett gott bemötande har
flera indikatorer där servicegrad och kundnöjdhet mäts. Dessa indikatorer är Nöjdkund-index (NKI) i mätningen Insikt för livsmedelskontroll respektive miljö- och
hälsoskyddstillsyn samt PROFITEL Servicemätning via telefon och e-post utifrån
specificerade områden.
Det finns i dagsläget inget resultat att tillgå för 2020. De senaste resultaten avser helåret
2019 där miljönämnden överlag fick ett bra resultat, vilket tyder på en god
servicekultur.
Miljönämnden arbetar vidare med avsikt att uppnå målen för samtliga indikatorer 2020.

Ett starkare samhällsengagemang
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall 2019

70 NKI-värde

85
NKI
vär
de

80 %

10
0%

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 2. Svar på
frågan

100 %

10
0%

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 3. Information

100 %

92
%

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 4. Intresse och
engagemang

100 %

10
0%

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 5. Bemötande

100 %

10
0%

70 NKI-värde

70
NKI

Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen
Insikt, livsmedelskontroll

Resultat i Servicemätning via telefon
och e-post (PROFITEL) utifrån
specificerade områden: 1. Tillgänglighet
telefoni
Boende och verksamma i Lunds
kommun ska uppleva god service och
känna förtroende för miljönämndens
arbete

Utfall april
2020

Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen
Insikt, miljö- och hälsoskyddstillsyn
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall april
2020

Utfall 2019
vär
de

* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå avseende indikatorn, resultat kommer att redovisas i årsanalysen för år 2020.

Miljönämndens utvecklingsmål kopplat till fokusområdet Ett starkare
samhällsengagemang är samma som är kopplat till fokusområdet Höjd kvalitet och ett
gott bemötande.
Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och kommunikation. De senaste
resultaten i mätningarna avser helåret 2019. Då fick miljönämnden överlag fick ett
mycket gott resultat, något som tyder på en god servicekultur och professionellt
bemötande.
Miljönämnden arbetar vidare med avsikt att uppnå målen för samtliga indikatorer 2020.

Ett grönt föredöme
Nämndens utvecklingsmål

I sitt uppdrag ska nämnden prioritera
miljömålen Giftfri miljö samt God
bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god
folkhälsa och en hållbar utveckling

Indikatorer

Mål 2020

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Giftfri förskola

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
LundaMaTs

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Lunds Vatten

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Miljösamverkan Skåne

Ja

Nämnden skall vara en aktiv del av
förvaltnings- och
kommunöverskridande arbetsgrupper:
Kemikalieplan, ”LundaKem”

Ja

Utfall april
2020

Utfall 2019

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljönämnden är fortsatt aktiv inom alla de förvaltning- och kommunöverskridande
arbetsgrupper som anges i indikatorerna och bidrar på så sätt till fokusområdet Ett
grönt föredöme.
Miljönämnden är regelmässigt remissinstans för olika planprogram, detaljplaner och
bygglov. Vidare kan nämnas miljönämndens ledande roll i arbetet och uppföljningen av
Kemikalieplanen "LundaKem" samt medverkan i åtgärdsplaneringen för att uppnå en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningsplanering. Miljönämnden
deltar även aktivt i utredningsarbetet inför en ny höghastighetsjärnväg.
Bedömningen är att miljönämnden per april 2020 uppfyller utvecklingsmålen kopplade
till detta fokusområde.
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Resultat och ekonomisk ställning
Resultat
Resultaträkning (431)
Utfall april

Budget april

Avvikelse april

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikels
e

1

3,2

-2,2

9,7

9,2

-0,5

-8,2

-8,4

0,2

-25,1

-25,1

0

0

0

0

-0,1

-0,1

0

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-7,2

-5,2

-2

-15,6

-16,1

-0,5

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA
POSTER

-7,2

-5,2

-2

-15,6

-16,1

-0,5

5,2

5,2

0

15,6

15,6

0

-2

0

-2

0

-0,5

-0,5

(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
RESULTAT

Analys av resultatet
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2 miljoner kronor per den 30
april 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat, med anledning av att
debiteringen av de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats.
Debiteringen av årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttas fram till hösten
på grund av covid-19-pandemin. De fasta årsavgifterna motsvarar cirka 85 % av
miljönämndens budgeterade intäkter för året.
Utöver att intäkterna för året blir fördröjda ser Miljönämnden också en betydande risk
för att de blir lägre än budgeterat. Miljönämnden anser att det är ytterst svårt att i
dagsläget veta i vilken omfattning intäkterna för helåret kommer att påverkas av
pandemin. Osäkerheten är störst avseende intäkterna från de privata
livsmedelsverksamheterna, vilka har drabbats hårt av covid-19-pandemin.
Miljönämndens intäkter i form av års- och tillsynsavgifter för dessa privata
livsmedelsverksamheter värderas till cirka 2,5 miljoner kronor.
I dagsläget uppskattar miljönämnden lägre intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor för
helåret 2020, vilket motsvarar ungefär 20 procent av de privata
livsmedelsverksamheterna. Miljönämnden vill dock poängtera att detta är en väldigt
osäker prognos som snabbt kan förändras beroende på hur pandemin fortlöper.

Periodens resultat
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2 miljon kronor per den 30
april 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med
att debiteringen av de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats.
Debiteringen av årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttas fram till hösten.
Detta är en åtgärd i syfte att lindra konsekvenser av coronapandemin för företagare och
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föreningar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 mars om att planerade
debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till betalning förrän efter sommaren.
Miljönämndens negativa resultat för perioden härrör därför från fördröjda intäkter till
följd av coronapandemin.
Prognos
Miljönämnden uppvisar per den 30 april 2020 en budgetavvikelse på cirka - 2 miljon
kronor. Avvikelsen härrör från lägre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med att
debiteringen av de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats.
Debiteringen av årsavgifterna sker vanligtvis under våren men kommer detta året att
flyttas fram till hösten på grund av covid-19-pandemin. Detta är en åtgärd i syfte att
lindra konsekvenser av coronapandemin för företagare och föreningar, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 26 mars om att planerade debiteringar av
tillsynsavgifter inte krävs in till betalning förrän efter sommaren. Miljönämndens
budgetavvikelse härrör därför i princip helt och hållet från konsekvenser av covid-19pandemin.
Miljönämnden anser att det är ytterst svårt att i dagsläget veta i vilken omfattning
intäkterna för året kommer att påverkas av pandemin, men ser en betydande risk för att
de blir lägre än budgeterat. Det är framförallt för de privata livsmedelsverksamheterna
som osäkerheten är som störst och därmed även miljönämndens budgeterade intäkter.
Miljönämndens intäkter i form av års- och tillsynsavgifter för dessa privata
livsmedelsverksamheter värderas till cirka 2,5 miljoner kronor.
Miljönämnden har hittills endast fått ett fåtal bekräftelser på konkursdrabbade
verksamheter men är av uppfattningen att detta snabbt kan eskalera. I dagsläget
uppskattar miljönämnden förlorade intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor, vilket
motsvarar cirka 20 % av de privata livsmedelsverksamheterna. Miljönämnden vill dock
poängtera att detta är en väldigt osäker prognos som snabbt kan förändras beroende på
hur pandemin utvecklas.
Investeringsbudget
Miljönämnden har en investeringsbudget på 400 tusen kronor för år 2020, avsedd för
bytet till ett nytt ärendehanteringssystem. Miljönämnden har per den 30 april inga
avvikelser att rapportera avseende investeringsbudgeten.

Åtgärder vid avvikelse
Miljönämnden befarar i dagsläget en negativ avvikelse avseende de budgeterade
intäkterna för året. Avvikelsen är en direkt konsekvens av covid-19-pandemin och inga
åtgärder kommer att vidtas på nämndsnivå.

Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarnas arbetssituation påverkas av den pågående covid-19-pandemin med
omprioritering av arbetsuppgifter och nya tillsynsuppdrag. Likaså påverkas personalen
av nya digitala mötesformer och arbetssätt med anledning av covid-19. Sjukfrånvaro och
personalomsättning är generellt låg inom miljöförvaltningen.
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Antal anställda
Antal anställda
31 mars 2020

31 mars 2019

31 mars 2018

31 mars 2017

Anställda kvinnor totalt

21

18

17

18

Anställda män totalt

12

13

12

12

Antal anställda totalt

33

31

29

30

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

Jan-mars 2020

Jan-mars 2019

Jan-mars 2018

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

1,8

4,4

4,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

6,4

3

5,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

3,5

3,8

4,9

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

31 Mars 2020

31 Mars 2019

31 Mars 2018

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - män

0

0

0

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

0

26,5

0

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - total

0

17,4

0

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

Jan-mars 2020

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor Q1
2020
0%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor Q1
2020
2,1%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor Q1
2020
1,5%

Helår 2019
Totalt Q1
2020
0%

Kvinnor Q1
2019
3,9%

Totalt Q1
2019
3,9%

Män Q1
2020
9,4%

Totalt Q1
2020
4,9%

Kvinnor Q1
2019
3%

Män Q1
2019
6,6%

Totalt Q1
2019
4,5%

Män Q1
2020
0,4%

Totalt Q1
2020
1%

Kvinnor Q1
2019
0,8%

Män Q1
2019
0,3%

Totalt Q1
2019
0,6%

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Sjukfrånvaron på Miljöförvaltningen har minskat successivt de senaste åren, så även Q1
2020. Då antalet anställda på förvaltningen är få, påverkas den totala sjukfrånvaron
avsevärt av en enstaka sjukfrånvaro. Arbetsmiljöfrågor står högt på agendan och en stor
gemenskap med gemensamma aktiviteter sker kontinuerligt inom förvaltningen, vilket
bidrar till den låga sjukfrånvaron. Förvaltningen präglas av delaktighet och ett stort
engagemang med goda organisatoriska förutsättningar där medarbetare trivs och
utvecklas.
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