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1 Utmaningar, risker och möjligheter
Miljönämnden fastställde en behovsutredning den 11 november av vilka resurser som behövs för att
klara uppdraget 2021. Utredningen visar att miljökontoret skulle behöva öka med cirka nio
heltidstjänster jämfört med nuläget för att klara det uppdrag som kommunfullmäktige har givit
nämnden. Det innebär att taxan behöver höjas eller att skattemedel måste tillskjutas i högre grad. Idag
fullgör inte nämnden sitt uppdrag fullt ut vilket exempelvis visas genom länsstyrelsens kritik av
miljökontorets otillräckliga tobakstillsyn.
I takt med Sundsvalls tillväxt med nya bostäder, vägar och järnvägar ökar miljökontorets
arbetsbelastning i motsvarande grad. Utbyggnad av vindkraft i kommunen kräver resurser från
miljökontoret framöver, liksom de omfattande infrastrukturprojekten som övergår i byggfas. Andra
kommunövergripande planer och program, såsom översiktsplanen, kemikalieplanen,
näringslivspolitiska programmet, mm, innebär också att ansvar och arbete läggs på miljönämnden utan
att resurser tillsätts. Sådant tillkommande arbete är svårt i en redan slimmad organisation. På sikt
kommer det utåtriktade arbetet sannolikt att behöva minskas. Näthandeln innebär att det dyker upp
många olika livsmedel som kan innebära risker för hälsa och miljö. Spårbarhet, import från tredje land
och så kallade nya livsmedel är områden där kontrollarbetet blir allt mer komplicerat.
Miljönämndens strategi, kopplat till ovanstånede utmaningar, är att hålla budgeten. Det innebär hårda
prioriteirngar framförallt i den skattefinansierade delen av vår verksamhet.
Miljökontoret har ett 20 år gammalt verksamhetssystem som i skrivande stund byts ut. Det nya
systemet kommer att ge nya möjligheter och ökad effektivisering på sikt även om det i
inledningsskedet kommer att minska produktiviteten i samband med utbildning av all personal,
införandet av fler e-tjänster samt arbete med nya rutiner och arbetssätt. På längre sikt kan AI utredas
som effektiviseringsmöjlighet.
Miljönämnden har under det senaste året arbetat mer och mer med kommunikation och information
som en arbetsmetod för att nå våra mål. En strategi som vi vill fortsätta att utveckla.
Miljönämnden har målsättningar i sitt grunduppdrag som innebär att vi ska bidra till att utpekade
miljökvalitetsmålen nås. Nationell uppföljning visar tyvärr att de flesta av miljökvalitetsmålen inte
kommer att uppnås. Arbetet med Sundsvalls luftkvalitet behöver skärpas. För att lyckas behöver vi
samarbeta inom kommunkoncernen.
Miljönämnden är beroende av en fungerande tillsynsvägledning för att vårt arbete ska bli så bra som
möjligt. Tyvärr har länsstyrelsen under många år haft problem med att ge kommunerna
tillsynsvägledning i tillräcklig grad, exempelvis finns ingen formaliserad miljösamverkan i
Västernorrland vilket det gör i de flesta andra län. Det finns även mycket att önska kring
handläggningstider, exempelvis vid omprövning av tillstånd.
Det finns även utmaningar kopplat till ny lagstiftning inom exempelvis avfallsområdet som berör
väldigt många aktörer. Inom livsmedelsområdet kommer sannolikt ny riskklassning,
efterhandsdebitering samt ny lagstiftning kopplat till tillsyn produkter i kontakt med livsmedel. I
skrivande stund är det oklart huruvida trängseltillsynen kopplat till coronapandemin kommer att
finansieras och fortlöpa under 2021.
Miljönämndens sammantagna strategi är att hålla budgeten och att hela tiden sträva efter
effektiviseringar för att få ut mesta möjliga nytta med vår verksamhet . Detta är en utmaning kopplat
till besparingspaketet som kommunfullmäktige beslutade om i oktober 2019. En annan viktig strategi
är att klara kompetensförsörjningen och bibehålla en god arbetsmiljö, mer om det i avsnitt 5.
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2 Grunduppdrag
Miljönämndens grunduppdrag
Miljökontoret arbetar för grannen, granen och framtida kottar!
Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljön (mot utsläpp, skadlig
påverkan, resursslöseri m.m.) samt den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle för
framtida generationer. Det som styr verksamheten är lagar, nationella och regionala miljö- och
folkhälsomål samt kommunens mål- och resursplan som anger vad kommunens politiker vill
prioritera.
Miljönämnden fullgör kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de
övriga uppgifter som enligt lagar och förordningar ska fullgöras av den kommunala nämnden för dessa
frågor. Lagar i vilka sådan nämnd direkt utpekas som helt eller delvis ansvarig är Miljöbalken,
Livsmedelslagen, Strålskyddslagen, Lagen om foder och animaliska biprodukter, Lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa, rökfria miljöer enligt Tobakslagen samt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska miljönämnden
därutöver ansvara för följande:
tillsyn och prövning av naturvårdsfrågor enligt miljöbalken förutom strandskydd
bevarande, återställande och utveckling av biologisk mångfald.
övervakning av miljökvalitet i kommunen
naturvårdsfrågor kopplade till främjande av folkhälsa och naturens sociala värde
att avge remissvar till andra myndigheter avseende miljöfarlig verksamhet, muddring och
annan vattenverksamhet, vägfrågor, biotopskydd mm
att utgöra remissorgan till stadsbyggnadsnämnden i ärenden gällande dispens från strandskydd
att utgöra samrådspart i frågor som gäller skötsel och drift av kommunens skogsmark
att samordna kommunens synpunkter i täktärenden och ärenden gällande nätkoncessioner
Miljönämnden ska också tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, utgöra beredningsorgan och
samrådsorgan i frågor som gäller inrättande av naturreservat och andra naturvårdsfrågor som är av mer
övergripande och ekonomiskt betydande karaktär och som därigenom ankommer på
kommunstyrelsen.
Miljönämnden ska i övrigt genom samråd, yttranden, mm, bevaka miljö-, natur- och
hälsoskyddsintressen samt fullgöra annan delegering från kommunfullmäktige.

Så här klarar nämnden grunduppdraget under 2021
Miljökontorets kompetensförsörjning är den absolut viktigaste förutsättningen för att miljönämnden
ska klara sitt uppdrag. Kvinnliga och manliga medarbetares erfarenhet, kunskap, trivsel,
rekryteringsmöjligheter och frisknärvaro är avgörande för att grunduppdraget ska lyckas.
En annan viktig förutsättning för att klara grunduppdraget är samarbetsklimatet inom kommunen, dvs
kommunens inre processer. Miljökontoret har exempelvis ingen egen mark utan är beroende av
stadsbyggnadsnämnden för att nå målsättningar om biologisk mångfald. Beroende på hur kommunen
fattar beslut om planer, program, strandskyddsdispenser samt bygg- och rivningslov så påverkas
miljönämndens ärendeflöden på olika sätt. Detsamma gäller övergripande planer såsom översiktsplan,
avfallsplan, VA-plan etc där samarbetet med kommunstyrelsen är viktigt.
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Kvinnliga och manliga medborgare och verksamhetsutövare påverkas i olika grad beroende på i vilken
utsträckning miljönämnden har möjlighet att bedriva tillsyn och kontroll.
Det ekonomiska perspektivet, det vill säga miljönämndens möjlighet att ha en taxa med full
kostnadstäckning och nämndens skattefinansierade anslag har betydelse för hur väl miljönämnden
kommer att klara sitt uppdrag.

Verksamhetsmål för grunduppdraget 2021
Miljönämnden har tagit hänsyn till hur nämnden bidrar till det miljöstrategiska programmet, målbilden
RIKARE – en hållbar tillväxtstrategi till år 2021, KS 2011-01042, landsbygdsprogrammet, KS- 201600200, digitaliseringsstrategin, KS-2017-00603, strategin för jämställdhetsintegrering, KS-201800292 samt barnrättslagen.
Hänsyn har även tagits till följande;
- Kommunallagen: all verksamhet ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- Nämndens reglemente - Styrande lagstiftning och föreskrifter
- Kommunfullmäktiges mål och resursplan för 2021 med plan för 2022-2023
- Tidigare fattade beslut ( i nämnden och/eller fullmäktige)
- Andra aktuella kommunala styrdokument
- Nationella och regionala mål (ej lagstiftning) som bedöms relevanta.
Nämndens mål
Nedanstående mål utgör miljönämndens mål utifrån grunduppdraget:
1 Miljönämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att nå miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk luft, och God bebyggd miljö.
2 Miljönämnden ska på ett avgörande sätt bidra till att nå miljökvalitetsmålen Biologisk mångfald
samt Levande sjöar och vattendrag och att kvinnor, män, pojkar och flickor i Sundsvall ska veta vad
de äter och inte bli sjuka av mat eller objektburen smitta.
3 Miljönämnden ska vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att arbetsmiljön på
nämndens förvaltning ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetarna och låga sjuktal för
kvinnor och män.
4 Miljönämnden ska vara en effektiv och rättssäker myndighet för alla, (kvinnor, män, flickor och
pojkar). Det innebär att nämnden ger god service och information samt ställer korrekta och
ändamålsenliga krav som främjar hållbar utveckling.
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Så här följer nämnden upp grunduppdraget
Miljönämndens mål kommer att följas upp genom att mäta om indikatorer når sina målnivåer enligt
nedanstående indikatorer. Om indikatornivåerna nås bedöms respektive mål klaras. Uppföljning görs
vid T1, T2 och vid årets slut görs också en bedömning av måluppfyllelsen. Vissa indikatorer mäts på
helår andra på delår.
Alla indikatorer är uppdelade i direkt påverkbara indikatorer och indirekt påverkbara indikatorer.
Därutöver har indikatorerna delats upp i följande kategorier:
-Inre process
-Resultat/effekt (för grannen, granen och framtida kottar)
-Medarbetare (kvinnor och män)
-Ekonomi
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I ndikator er för mål
1. Miljönämnden ska på ett
avgörande sätt bidra till att nå
miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk
luft, och God bebyggd miljö.

Utfall Delår 1 Delår 2 Helår
helår
2019

Delmål
2021

Delmål
2022

K ommentar

Typ av
indikator

Delta i arbetet med kemikalieplan

ja

ja

ja

Andel av våra prioriterade MIFO-objekt
(riskklass 1 och 2 samt prioriterade 3:or
och 4:or) där tillsynsinsatser har
påbörjats (%).

50

75

100 tom
2030

Inget arbete Inre process
är påbörjat
på KS = vi
har inte
arbetat med
den här
indikatorn.
Ett objekt
Inre process
har
tillkommit
sedan delår
1, därför har
andelen
sänkts.

0

0

Mäts helår

< 35 dygnsmedel
PM10
< 35 dygnsmedel
PM10
<175 timmedel
NO2
<7 dygnsmedel
NO2

Direkt påverkbar indikator

I ndirekt indikator
Inga årsöverskridanden av miljökvalitets- Troligen
normer för luft (antal överskridanden).
överskri
dande

Resultat/
effekt

Partiklar -PM10 dygnsmedel Bergsgatan

0

0

0

Partiklar -PM10 dygnsmedel Köpmangatan

0

0

0

Kvävedioxid -NO2 timmedel Köpmangatan

0

0

0

Kvävedioxid -NO2 dygnsmedel Köpmangatan

0

0

0

Volym fossilt bränsle som förbrukas av
våra tillståndspliktiga anläggningar i
produktionen (ej transport) m3
/verksamhet som rapporterar.
Mängd dioxin (gram per år) som tagits
bort genom efterbehandling i
dioxinförorenade områden där
miljönämnden har tillsyn.

1181

minska

minska

Mäts helår

Resultat/
effekt

19

Öka
(sanerad
mängd
per år)

Öka
(sanerad
mängd
per år)

Resultat/
effekt

Andel av våra prioriterade MIFO-objekt
(riskklass 1 och 2 samt prioriterade 3:or
och 4:or) som är utredda och vid behov
åtgärdade (%).(2018-10-24 = 259
stycken).

19

50

65

Det är den
kumulativa
mängden
som
redovisas.
Två har
avslutats
hittills under
2019.

100 tom
2030

Resultat/
effekt
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I ndikator er för mål 2
Utfall Delår 1 Delår 2 Helår
2019
2. Bidra till att nå
miljökvalitetsmålen: Biologisk
mångfald samt Levande sjöar och
vattendrag samt att kvinnor, män,
pojkar och flickor i Sundsvall ska
veta vad de äter och inte bli sjuka av
mat eller objektburen smitta.

Delmål
2021

Delmål
2022

K ommentar

Typ av
indikator

Dir ekt påver kbar indikator
En beslutad handlingsplan, Natur och
friluftsliv, finns för miljönämnden

ja

Arbeta
enligt
handlings
plan
1 (på sikt
2 per år)

Inre process

Antal lokala naturvårdsprojekt (LONA)
per år där miljökontoret är involverad.

2

1

Genomföra utåtriktad aktivitet för att öka 1
medborgares (kvinnor, män, flickor och
pojkars) kunskap om natur och friluftsliv

1

1 (på sikt
2 per år)

Naturguidning,
Friluftsfestivalen
1400 (på Sker
sikt alla
under
får tillsyn sommar1 g/20 år) halvåret.

Inre process

Antal enskilda avlopp per år, där
miljökontoret har påbörjat aktiv tillsyn.

Ny

350

68

öka

öka

Resultat/
effekt

Andelen återställda kalkningsobjekt (%). 66

65

> 65 (100 Mäts
helår
på sikt)

Resultat/
effekt

Antal borttagna vandringshinder i
0
vattendrag som miljökontoret har
bidragit till under mandatperioden.
Andel allvarliga brister som har åtgärdats 100
inom livsmedelskontrollen.

1

1 per år

Mäts
helår

Resultat/
effekt

100

100

Mäts
helår

Resultat/
effekt

Inre process

Inre process

Indir ekt indikator
Antal förbättrade bristfälliga enskilda
avloppsanläggningar/år.
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I ndikator er för mål 3
3. Miljönämnden ska vara en
professionell och attraktiv
arbetsgivare. Det innebär att
arbetsmiljön ska vara god med hög
trivsel, välmående hos medarbetare
och låga sjuktal hos kvinnor och
män.
Dir ekt påver kbar indikator

Utfall Delår 1 Delår 2 Helår
2019

Delmål
2021

Delmål
2022

Andel som anger att kontorets
arbetsmiljö är god i medarbetarenkäten
(%)

74
Kv 72

K 90

K > 90

M 90

M > 90

Andelen som anger att de mår bra på
kontoret i medarbetarenkäten (%)

83
Kv 72
M 82

K 90

K > 90

M 90

M > 90

Minska
för
kvinnor
och män

< medel
jämförbara kommuner

K ommentar

Typ av
pr ocess

Medarbetare

M 75
Medarbetare

Indir ekt indikator
Sjuktal – andelen sjukfrånvaro av arbetad 3,5
tid (%)
Kv 3,8
M 2.6

Medarbetare
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I ndikator er för mål 4
Utfall Delår 1 Delår 2 Helår
4. Miljönämnden ska vara en effektiv och
2019
rättssäker myndighet för alla (kvinnor, män,
flickor och pojkar). Det innebär att nämnden
ger god service och information samt ställer
korrekta och ändamålsenliga krav som främjar
hållbar utveckling.
Dir ekt påver kbar indikator
Ärendebalans mellan påbörjade och avslutade
ärenden %
Kostnadstäckningsgrad –
Miljöskydd
relation mellan intäkter och
Hälsoskydd
utgifter för tillsyn (%)
Livskontroll
Andel ärenden som uppfyller servicegarantin
(årsuppföljning %)
Antal rapporterade
Miljöskydd
tillsynsprojekt jämfört med vad
Hälsoskydd
som planerats att rapportera
Livskontroll
Andel genomförd tillsyn/
kontroll fasta objekt jämfört
med planerade insatser.

Delmål
2021

Delmål
2022

K om Typ av
menta indikator
r

3

< 10

< 10

49

Inte
minska

öka

Mäts
helår
Mäts
helår

Inre
process
Ekonomi

98

100

100

/

100

100

Mäts
helår
Mäts
helår

Inre
process
Inre
process

öka

> 90

Mäts
helår

Inre
process

-13

< 10

0

Mäts
helår

Ekonomi

Nej

Tolka
analysen

32
59

3
6

Miljöskydd 96
Livskontroll 76

Differens mellan tillsynsplanens resurser och
utfallet av resurser (%)
Genomföra analys om huruvida vi bemöter
kvinnor och män lika.

Resultat/
effekt

Antal nyhetsinlägg i kommunens egna kanaler 54

55

55 per år

Har ledningen fått kunskap om barnrättslagen

Ja

Ja

Ja

Ja/nej

Följs barnrättslagen i miljökontorets ordinarie ja
arbete
I ndir ekt indikator

Ja

Ja

Ja/nej

Andel överprövade beslut där miljönämndens
beslut har fastställts. (%)

79

3

>90

Mäts
helår

Nöjd kund index enligt SKL:s Insikt

80
livs 83
Miljö77
13,
varav 4
egeninit
ierade

3

> 70

Resultat/
effekt

3

3 per år

Resultat/
effekt

Antal nyhetsinlägg i externa medier

Inre
process
Inre
process
Inre
process
Resultat/
effekt
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3 Kommunfullmäktiges mål
Så här bidrar nämnden till att kommunfullmäktiges mål uppfylls
Nedan följer kommunfullmäkti ges mål f rån ” M RP 2020, med pl an f ör 2021-2022” som är relevanta
för miljönämnden. Kommunfullmäktiges mål presenteras i tabell/rutor och miljönämndens bidrag till
måluppfyllelse finns i avsnittet under respektive mål.

Huvudpr ioriter ing
M ål:

Önskat resultat 2022:

Önskat resultat 2024:

De sociala skillnaderna i
levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna ska utjämnas.

De sociala skillnaderna i
levnadsvillkor mellan
bostadsområden i Sundsvall
ska ha minskat.*

En tydlig nedåtgående trend
vad gäller de sociala
skillnaderna i levnadsvillkor
mellan bostadsområden i
Sundsvall ska kunna
uppvisas.*

* Minskningen ska jämföras med 2018 och baseras på den socioekonomiska kartläggningen för Sundsvalls
kommun.

Miljönämnden kommer att bidra till huvudprioriteringen på flera sätt. Dels genom att delta i arbetet i
sociala hållbarhetsrådet och dels i den mån miljönämnden är berörd av de olika områdesplanerna.
Miljönämnden bidrar också till att utjämna sociala skillnader genom att bedriva tillsyn av
flerbostadshus för att boendemiljöer ska bli så likvärdiga som möjligt. Det handlar exempelvis om
buller, ventilation, fukt, mikrobiella risker, strålning, luftkvalitet, mm. Miljönämnden bidrar även till
att utjämna sociala skillnader i arbetet med olika remissvar kopplat till planer, program och liknande
då vi lyfter in frågorna ovan samt andra viktiga aspekter såsom grönytor, natur, friluftsliv, transporter
mm, så att människor ska få likvärdiga hälsosamma livsmiljöer.

Ett hållbar t Sundsvall
M ål:

Önskat resultat 2024:

År 2030 ska Sundsvall vara en
klimatneutral kommun

En tydlig minskning av koldioxidutsläpp kan utläsas och
Sundsvall beräknas nå målet om att år 2030 inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären

Detta mål har en direkt koppling till miljönämndens eget mål om att bidra till Begränsad
klimatpåverkan. Arbetet sker genom den tillsyn som miljönämnden bedriver där klimatfrågan är ett
viktigt fokusområde. Se mer under nämndens grunduppdrag. Miljönämnden kommer att bidra i arbetet
med att uppfylla miljöstrategiska programmet som innehåller frågor med koppling till klimat.
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En kommunor ganisation i fr amkant
M ål:

Önskat r esultat 2022:

Önskat resultat 2024:

Sundsvalls kommun bedriver ett
systematiskt arbete inom
arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet
samt mångfald som leder till
minskad sjukfrånvaro.

Sundsvalls kommuns
sjukfrånvaro bland kvinnor
och män är som högst lika
med riksgenomsnittet för den
kommunala sektorn.

Sundsvalls kommuns
sjukfrånvaro bland kvinnor
och män är som högst lika
med genomsnittet för den
kommunala sektorn bland
jämförbara kommuner.
Sundsvalls kommun
erbjuder bra
anställningsvillkor genom
att antalet delade turer har
avskaffats och heltid är
norm

Sundsvalls kommun har god
förmåga att tillgodose
kompetensförsörjning på och kort
och lång sikt

Samtliga förvaltningar och
helägda kommunala bolag
har en upprättad
kompetensförsörjningsplan
med inriktning på
omställning.

Samtliga förvaltningar och
helägda kommunala bolag
bedöms kunna klara
kompetensförsörjningen
inom en överskådlig
framtid.

Miljönämnden bidrar till målet genom fortsatt systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet. Kommunövergripande uppföljningar visar att miljönämnden har en fungerande
systematik och det arbetet avses fortsätta. Sjukfrånvaron för både kvinnor och män ligger under
riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.
Miljönämnden har en upprättad plan som syftar till att säkra kompetensförsörjningen.
Omställningsarbete sker med inriktning på digitalisering.

Visst bidrag även till andra av kommunfullmäktiges mål
Miljönämnden kommer även i viss mån att bidra till målet om En likvärdig skola genom vår tillsyn av
skolor och förskolor. Tillsynen fokuserar på sådant som är viktigt för barnens hälsa och som kan ha
påverkan på inlärning och trygghet, exempelvis buller, ventilation, smittskydd, hygien, skolgårdar,
livsmedelskontroll, mm.
Miljönämnden kommer även i viss mån att bidra till målet om En trygg vård och omsorg genom vår
tillsyn av särskilda boenden. Tillsynen fokuserar på sådant som är viktigt ur hälsosynpunkt för de
personer som är placerade i särskilda boenden exempelvis smittskydd/legionella, ventilation, buller,
temperatur, hygien samt livsmedelskontroll, mm.
I viss mån bidrar miljönämnden även till målet Ett Sundsvall som växer. Miljönämnden kommer att
fortsätta arbeta för god tillgänglighet, snabba kontaktvägar, korta handläggningstider och nöjda
verksamhetsutövare. Arbete för att förverkliga det näringslivspolitiska programmet pågår i samarbete
med andra förvaltningar och Näringslivsbolaget. Ett nytt verksamhetssystem kommer förhoppningsvis
att bidra till målsättningen.
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Så här följer nämnden upp att den bidrar till
kommunfullmäktiges mål
Huvudprior iter ing
De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna, såväl kvinnor som män, ska
utjämnas
Miljönämnden följer årligen upp vilka tillsynsinsatser som medverkar till att utjämna sociala
skillnader.
Genom att delta i sociala rådet bidrar miljönämnden med sina kunskaper och tar samtidigt del av andra
förvaltningars arbete och prioriteringar. På så vis skapas förutsättningar för samarbete mellan
förvaltningars insatser och som i sin tur kan ge synergieffekter.
Hållbar t Sundsvall
År 2030 ska Sundsvall vara en klimatneutral kommun. Med detta avses Sundsvalls kommun som
geografisk yta
Miljönämnden har en indikator som mäter den volym fossilt bränsle som förbrukas av
tillståndspliktiga anläggningar i produktionen m3 /verksamhet som rapporterar (transporter ingår ej).
Målsättningen är att volymen ska minska för varje år och att miljönämnden bidrar till målet genom vår
tillsyn.
Beroende på hur kommunstyrelsen fördelar medel och driver på arbetet med det miljöstrategiska
programmet och i viss mån kemikalieplanen kommer miljönämnden kunna visa på resultat enligt mål
och aktiviteter i planerna.
En kommunor ganisation i fr amkant
Sundsvalls kommun har god förmåga att tillgodose kompetensförsörjning på kort och lång sikt
Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt
mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro
Miljönämnden kommer att mäta de indikatorer som uppges som nämndens egna mål nummer 3, för att
bedöma i vilken utsträckning vi har bidragit till att uppfylla målet.
Övr iga mål
Kommunfullmäktiges övriga mål kommer till viss del att kunna mätas med hjälp av de indikatorer
som redovisas i föregående avsnitt.
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4 Resurser
Verksamhet: Miljö och hälsoskydd

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens övriga kostnader
Avskrivningar och internränta
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens resultat

Budget
2021
12,5
-23,9
-5,6
-0,2
-17,2
17,2
0,0
0,0
0,0

Budget
2020
10,9
-23,2
-5,2
-0,1
-17,6
17,8
0,0
0,0
0,2

Prognos
2020
12,2
-23,4
-5,6
-0,1
-16,9
17,7
0,0
0,0
0,8

Utfall
2019
11,4
-20,7
-4,9
-0,1
-14,4
18,1
0,0
0,0
3,7

Differens
Prognos
2020-Budget
2021
1,3
0,5
0,0
0,1
1,9
0,5
0,0
0,0
0,8

Utfall
2019
0,0
-1,3
-0,2
0,0
-1,4
1,2
0,0
0,0
-0,2

Differens
Prognos
2020-Budget
2021
0,0
0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utfall
2019
1,5
0,0
-1,8
0,0
-0,3
0,2
0,0
0,0
-0,1

Differens
Prognos
2020-Budget
2021
0,7
0,0
-0,6
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2

Verksamhet: Politisk verksamhet

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens övriga kostnader
Avskrivningar och internränta
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens resultat

Budget
2021
0,0
-1,2
-0,1
0,0
-1,3
1,3
0,0
0,0
0,0

Budget
2020
0,0
-1,2
-0,1
0,0
-1,3
1,3
0,0
0,0
0,0

Prognos
2020
0,0
-1,1
-0,2
0,0
-1,3
1,3
0,0
0,0
0,0

Verksamhet: Övrig kommungemensam vht

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens övriga kostnader
Avskrivningar och internränta
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens resultat

Budget
2021
1,3
0,0
-1,4
0,0
-0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

Budget
2020
1,1
0,0
-1,5
0,0
-0,4
0,2
0,0
0,0
-0,2

Prognos
2020
2,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
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Summering av total budget

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens övriga kostnader
Avskrivningar och internränta
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens resultat

Budget
2021
13,8
-25,1
-7,1
-0,2
-18,6
18,6
0,0
0,0
0,0

Budget
2020
12,1
-24,4
-6,8
-0,1
-19,2
19,2
0,0
0,0
0,0

Prognos
2020
14,2
-24,5
-7,8
-0,1
-18,2
19,2
0,0
0,0
1,0

Utfall
2019
12,9
-22,0
-6,9
-0,1
-16,1
19,5
0,0
0,0
3,4

Differens
Prognos
2020-Budget
2021
0,4
0,6
-0,7
0,1
0,4
0,6
0,0
0,0
1,0
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5 Arbetsgivarpolitik
En god arbetsgivarpolitik är en förutsättning för att miljönämnden ska lyckas med sitt uppdrag.
Chefs- och medar betar plattfor m
Miljönämnden kommer att arbeta med den chefs- och medarbetarplattform som är beslutad i
kommunen. Det innebär att vi exempelvis kommer att använda den mall som kommunen tar fram för
löne- och utvecklingssamtal. Det innebär att vi kommer att behöva lägga tid på att implementera
chefs-och medarbetarplattformen. Miljökontoret kommer att behålla den egna värdegrunden (Grannen,
granen och framtida kottar).
K ompetensför sör j ningsplaner ing enligt fr amtaget metodstöd
Miljönämnden har en intern rekryterings- och utvecklingsplan enligt kommungemensam mall som
följts upp i slutet av året.
Plan för ar betsmilj ö och diskr iminer ing
Miljönämnden har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där nämnden följer upp arbetsmiljöarbetet årligen
enligt den plan som nämnden fattat beslut om.
Miljönämndens målsättning om att vara en professionell och attraktiv arbetsgivare innebär att
arbetsmiljön ska vara god med hög trivsel, välmående hos medarbetare och låga sjuktal. Målet följs
upp genom kvinnors och mäns sjuktal samt genom miljökontoret egna indikatorer om trivsel och
arbetsmiljö för kvinnor respektive män. Under pandemi-året har uppföljningen av arbetsmiljön skett
på något annorlunda sätt jämfört med hur vi brukar följa upp.
Miljökontoret deltar även i den kommungemensamma medarbetarenkäten och de tillhörande
temperaturmätningarna. Miljökontoret följer de uppföljningsinstruktioner som medföljer enkäten
utöver de egna förankrade uppföljningsindikatorerna.
Därutöver följer kommunstyrelsen upp alla nämnders arbetsmiljöarbete varje år genom intervjuer,
dokumentstudier, mm.
Miljönämnden kommer att redovisa personalstatistik enligt kommunstyrelsens nya instruktioner i styroch ledningsmodellen.
M inska sj ukfr ånvar on
Miljökontorets sjukfrånvaro har sjunkit drastiskt då den 2016 låg på ca nio procent för både kvinnor
och män. Idag ligger sjukfrånvaron på ca 2-3 procent för kvinnor och män. Miljökontoret arbetar
aktivt för att hålla sjuktalen låga genom ständig dialog och åtgärder tillsammans med medarbetarna.
Miljönämnden analyserar och rapporterar sjukfrånvaron enligt den uppföljning som kommunstyrelsen
kräver.

Öka andelen heltidsar betande
Miljönämnden erbjuder huvudsakligen heltidstjänster. Miljönämnden rapporterar i enlighet
med kommunstyrelsens mall hur arbetet med att öka heltidsarbete fortgår.

