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1. Personalåret 2021
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin med stora utmaningar för chefer och medarbetare ur såväl 
verksamhets- som arbetsmiljöperspektiv. Det tycktes som att pandemin släppt greppet om oss under 
hösten för att mot slutet av året öka dramatiskt i antal smittade och därmed blev många av våra med-
arbetare sjuka eller tvungna att sätta sig i karantän. Det förde med sig att sjukfrånvaron landade på 
högre nivå än vad prognosen visade under hösten, men minskade dock från 8 till 7,3 procent jämfört 
med 2020.

Kontinuitet är en viktig förutsättning för att skapa välfungerande arbetsgrupper och verksamheter. 
Det är därför glädjande att personalomsättningen, liksom förra året landade på cirka 11 procent, 
jämfört med hela 14 procent 2019. Minskningen beror sannolikt på osäkerhet och minskad rörlighet 
på arbetsmarknaden med anledning av pandemin. Det återstår att se om det är möjligt att hålla nere 
omsättningen kring 10 procent då det råder fortsatt brist på arbetskraft för flera av våra stora yrkes-
grupper.

Positivt är även att andelen heltidsanställda fortsätter öka år för år, vilket är resultatet av ett sträv-
samt arbete vid nämnderna med många deltidsanställda i traditionellt kvinnodominerade yrkes- 
grupper.

Lönekostnaderna ökar men dess andel av de totala verksamhetskostnaderna är i stort konstant över 
de senaste åren, med andra ord ökar personalresursbehoven i takt med att verksamheten växer.  
Utmaningen framgent är att anpassa verksamheterna till den försämrade utveckling av skatteintäk-
terna som väntas framöver på grund av att den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma utsträck-
ning som barn, unga och äldre.

Tack till alla medarbetare och chefer för enastående insatser under extraordinära omständigheter.  
Nu blickar vi framåt med hopp om ljusare tider!
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2. Medarbetarenkäten – 
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige är att ta fram och implementera en årlig kommun- 
gemensam medarbetarundersökning, både på nämndsnivå och övergripande nivå för kommun- 
styrelsen. Uppdraget har verkställts och 2021 genomfördes för andra året i rad en medarbetarenkät. 

Att genomföra en medarbetarenkät är en viktig del av arbetsgivarens ansvar att undersöka arbets-
miljön. Lunds kommun har valt att använda Sveriges kommun och landsting (SKR) evidensbaserade 
frågebatteri Hållbart medarbetarengagemang, vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner. 
Anledningen till att fokusera på medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de viktigaste 
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Därför görs medarbetarenkäten 
nu årligen och det är angeläget att verksamheterna arbetar vidare utifrån sina resultat i nära dialog 
med medarbetarna för att åstadkomma förbättringar.

Resultaten av medarbetarenkäten 2021 visar att det på kommunövergripande nivå endast skiljer  
sig marginellt åt sedan förra mätningen år 2020. Frågeområdet motivation har minskat något  
medan ledarskap och styrning är oförändrade.

2.1 Övergripande resultat 

Nyckeltal 2021 2020
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex 76 78

Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex 77 77

Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex 77 77

Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalindex 77 77

HME-frågorna redovisas i ett index mellan 1-100 och består av tre frågeområden med tre delfrågor 
under varje område. 

Enkäten består av 13 obligatoriska frågor varav nio är nationellt framtagna av Sveriges kommuner 
och landsting (SKR) under namnet Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa fördelas inom  
tre områden: motivation, ledarskap och styrning. Utöver dessa frågor har medarbetarenkäten fyra 
lokalt framtagna frågor inom områdena hälsa samt diskriminering och kränkande särbehandling.

Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 71 procent (6 799 svarande) vilket är en ökning jäm-
fört med föregående år med tre procentenheter. 73 procent av de svarande identifierade sig som 
kvinnor, 27 procent som män och knappt 1 procent som annan könsidentitet.

Vad gäller könsfördelning svarar generellt kvinnor och män lika på medarbetarenkäten. Kvinnor sva-
rar något högre på frågorna om motivation och styrning än män. Män svarar något högre på ledarskap 
samt på frågorna om hälsa. Resultatet kan jämföras med andra redovisade nyckeltal då sjukfrånvaron 
för kvinnor är högre och att kvinnor oftare anger att arbetsbelastningen har påverkat deras val att 
säga upp sig. 

Äldre medarbetare har generellt högre medelvärde än yngre, i synnerhet på frågan om hur pass insatt 
man är i arbetsplatsens mål. 
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Totalt svarade 363 chefer med fullt chefsansvar på medarbetarenkäten, varav 72 procent var enhets-
chefer eller motsvarande första linjens chefer. Cheferna har generellt högre medelvärde än samtliga 
respondenter på alla frågor förutom på frågorna om arbetsbelastning/återhämtning där de svarar 
marginellt lägre. Resultatet visar också att ju högre chefsnivå, desto högre svar på frågorna.

Jämfört med andra liknande kommuner har Lunds kommun ett något lägre totalindex för hållbart 
medarbetarengagemang: 77 i jämförelse med 79. Det gäller även delområden och för enskilda verk-
samhetsområden. Samma resultat uppnåddes föregående år. Lunds kommun har som arbetsmiljömål 
att totalindex ska öka.

2.2 Förväntningar, arbetsbelastning och återhämtning

Utfall  
2020

Utfall  
2021

Målindikator 
2022

Jag vet vad som förväntas av mig i arbetet (total) 4,3 4,4 4,5

Kvinnor 4,4 4,4  

Män 4,3 4,3  

Jag upplever min arbetsbelastning som rimlig (total) 3,4 3,4 4,0

Kvinnor 3,3 3,3  

Män 3,5 3,5  

Jag har möjlighet till återhämtning i mitt arbete (total) 3,4 3,3 4,0

Kvinnor 3,3 3,2  

Män 3,5 3,5  

Tabellen visar kommunövergripande resultat totalt och per kön avseende frågor om förväntningar  
i arbetet, arbetsbelastning och återhämtning. Frågorna besvaras på en skala 1-5. 

Frågorna om förväntningar, arbetsbelastning och återhämtning är lokalt framtagna och det finns 
därmed inga tillgängliga jämförelser med andra kommuner. Däremot ställdes motsvarande frågor i 
medarbetarenkäten 2016. Pandemin och dess påverkan på verksamheter och medarbetare ser inte 
ut att ha haft någon negativ effekt på medarbetarenkätens resultat vid en jämförelse mellan 2016 och 
2021. Utfallet har till och med förbättrats något, men är långt ifrån målindikatorerna på frågorna om 
arbetsbelastning och återhämtning.

Utfallet på frågan om förväntningar har däremot goda möjligheter att överensstämma med målindi-
katorn. Ett medelvärde på 4,4 bör betraktas som högt i tider av pandemi, vilket tyder på att cheferna 
varit duktiga på att tydliggöra förväntningar även under dessa omständigheter.



3. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar ny och tillvaratar  
befintlig kompetens inom organisationen. Kompetensförsörjningen är en kommungemensam  
utmaning som bottnar i den förändrade demografin i kommunen, där färre ska försörja fler. 

Lundaborna, som växer i antal, har dessutom ökade förväntningar och krav på den kommunala  
servicen vilket gör att den kommunala organisationen ständigt behöver utvecklas för att möta en 
föränderlig framtid. Den viktigaste aktören i en utvecklande organisation är medarbetaren.

3.1 Antal medarbetare och arbetad tid
Den sista december 2021 var 9 949 personer anställda i Lunds kommun. Av dessa var 8 584 tills- 
vidareanställda och övriga visstidsanställda. Omräknat till årsarbetare uppgår siffran till 9 459  
heltidsresurser.    

Antal tillsvidareanställda
 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2019

Kvinnor 6 271 6 283 6 352

Män 2 313 2 198 2 193

Totalt 8 584 8 481 8 545

Antal visstidsanställda
31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2019

Kvinnor 942 1 041 978

Män 459 499 478

Totalt 1 401 1 540 1 456

Tabellerna visar antal månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) per den  
31 december 2021. Medarbetare inom arbetsmarknadsåtgärder och timavlönade ingår ej.
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3.2 Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)
Tabellerna nedan visar hur många faktiska arbetade timmar (tillsvidare- och visstidsanställda) som 
registrerats under 2021, dividerat med vedertaget mått för hur många timmar en heltidsanställd i 
genomsnitt arbetar under ett år (1700 timmar). Medarbetare inom arbetsmarknadsåtgärder och 
timavlönade ingår ej.

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda
 2021 2020 2019

Kvinnor 3 646 3 652 3 834

Män 1 767 1 678 1 695

Totalt 5 413 5 329 5 529

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda
 2021 2020 2019

Kvinnor 931 901 908

Män 527 493 532

Totalt 1 458 1 394 1 439

Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidare- och visstidsanställda
 2021 2020 2019

kvinnor 4 577 4 553 4 742

män 2 294 2 171 2 226

totalt 6 871 6 724 6 968

 
Antal tillsvidareanställda ökade kontinuerligt i takt med befolkningsökningarna fram till 2019 då 
trenden bröts och antalet minskade, liksom året därefter. 2021 ökade antalet igen, dock blygsamt. 
Framtiden får utvisa om åren 2019–2020 innebar ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från den 
kontinuerliga ökningen av antal tillsvidareanställda. 

Tillsvidareanställningar står för ökningen år 2021 samtidigt som antalet visstidsanställda med  
månadslön minskar. Detta innebär att det skett en ökning av antalet faktiska tjänster i organisa- 
tionen.  Även omräknat till årsarbeten, vilket innebär att anställdas sysselsättningsgrader  
summeras, ökar antalet tillsvidareanställda. 

Antal anställda och antal årsarbetare är ett ögonblicksmått som visar hur många anställda det fanns 
31 december varje år. Det är därför relevant att komplettera med måttet faktiskt arbetad tid, eller 
produktiv tid. Faktiskt arbetad tid mäter hur många timmar tillsvidare- och visstidsanställda arbe-
tade under hela året och divideras med ett schablonmått för hur många timmar en heltidsanställd 
arbetar på ett år.  Även här har det skett en ökning bland tillsvidareanställda jämfört med 2020, 
från 5 329 till 5 413 årsarbetare. Den faktiska arbetstiden för visstidsanställda ökade marginellt. 

Ökningen av antal tillsvidareanställda och faktiskt arbetad tid är hänförlig till kommunstyrelsen,  
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden och har sin förklaring i volymökningar.  
Vid övriga nämnder rör det sig om ytterst marginella förändringar.
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3.3 Personalomsättning
Prognoser visar tydligt att arbetskraftsbristen kommer att öka, varför det är viktigt att Lunds kom-
mun fortsätter arbeta för att behålla medarbetare i kommunens verksamheter. Bristen på arbets- 
kraft beror på den kraftiga befolkningstillväxten i kombination med den demografiska utvecklingen 
med fler äldre och yngre, vilket ökar behovet av välfärdstjänster. Den ökade rörligheten på arbets-
marknaden nationellt bidrar starkt till ökad personalomsättning, något som pandemin alltså dämpat 
de senaste två åren. Framtidens rekryteringsbehov kommer fortsatt att vara stort. Lund liksom övriga 
kommuner är beroende av att bredda rekryteringen, ta tillvara på allas kompetens i större utsträck-
ning och tänka nytt och kreativt kring bemanning och nya yrkesroller. 

Ett viktigt mått för att följa utveckling är personalomsättningen. i Lunds kommun minskade personal- 
omsättningen från den högst uppmätta nivån 14 procent 2019 till 11 procent 2020 och 11,5 procent 
2021 och var något högre inom yrkesgrupperna; vårdbiträde, stödbiträde, socialsekreterare och elev- 
assistent. Huvudanledningen är antagligen pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden med 
högre arbetslöshet och färre arbetstillfällen. 

Bland de som väljer att avsluta sin anställning uppger cirka hälften att de har trivts med sitt arbete  
i Lunds kommun samt att drygt hälften skulle rekommendera Lunds kommun som arbetsgivare.

Personalomsättning
 2021 2020 2019

Kvinnor 12,0% 11,2% 14,5%

Män 9,9% 10,7% 13,4%

Totalt 11,5% 11,1% 14,2%

Tabellen visar antal tillsvidareanställda som slutat under 2021 dividerat med antal tillsvidare- 
anställda totalt per den 31 december 2021.

Personalomsättningen i de tio största yrkesgrupperna
Yrke 2021 2020 2019

Barnskötare 6% 9% 8%

Chefer 11% 13% 14%

Elevassistent 13% 11% 13%

Fritidspedagog 10% 5% 21%

Förskollärare 12% 13% 17%

Lokalvårdare 7% 9% 5%

Socialsekreterare 13% 13% 12%

Stödassistent 12% 11% 17%

Stödbiträde 13% 11% 12%

Undersköterska 16% 15% 17%

Vårdbiträde 10% 9% 15%

Lunds kommun har som mål att personalomsättningen ska vara balanserad. Vad som är en balans- 
erad omsättning beror bland annat på tillgång och efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden 
samt kostnaden för att byta ut en medarbetare. Idag råder arbetskraftsbrist inom flertalet stora  
kommunala yrkesgrupper vilket påverkar och gör att den balanserade personalomsättning som  
eftersträvas bör vara strax under 11 procent för kommunen i stort.
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Utifrån vikten av kontinuitet i verksamheterna är det särskilt angeläget att uppnå en balanserad  
personalomsättning bland chefer. Den högsta nivån i Lunds kommun uppmättes 2019 med 14 pro-
cent omsättning bland chefer, vilket innebar att nästan var sjunde chef slutade. Bland de chefer som 
anställts de senaste åren har var fjärde slutat inom två till tre år. Det är därför positivt att omsätt-
ningen för chefer 2021 minskade till 11 procent. Flera nämnder har gjort satsningar för att förbättra 
chefernas organisatoriska förutsättningar, vilket sannolikt haft positiv påverkan på chefers val att 
fortsätta arbeta i organisationen.

3.4 Varför slutar medarbetare?
Under 2021 skickade Lunds kommun en avgångsenkät till cirka 1 000 tillsvidareanställda som valt  
att säga upp sig eller gå i pension. Drygt 500 svar inkom under året på enkäten.

De svarande uppger i hög grad att de har upplevt arbetet som meningsfullt och att arbetstidsför- 
läggningen varit bra. Sex av tio anger att de upplever att arbetsplatsen varit fri från diskriminering 
och kränkande särbehandling. Minst nöjda är de svarande med lönen, utvecklingsmöjligheterna  
och arbetsmängden.

Det finns över lag inga stora skillnader i resultat mellan män och kvinnor vad gäller attityden till  
arbetssituationen. Yngre medarbetare stannar enligt avgångsenkäten generellt kortare tid än äldre  
i sin anställning inom Lunds kommun, vilket överensstämmer med en trend på arbetsmarknaden  
att yngre medarbetare är mer lättrörliga.

Resultaten på avgångsenkäten bekräftar i stora drag SKR:s slutsatser i rapporten Mitt i livet: att så- 
väl unga som äldre prioriterar ett gott ledarskap, intressanta arbetsuppgifter, goda villkor och att ar-
betsgivaren satsar på kompetensutveckling. Det är således angeläget för Lunds kommun att fortsätta 
arbeta med dessa frågor för att behålla fler medarbetare och därmed minska rekryteringsbehoven.

Av avgångsenkäten framgår också att cirka hälften av de svarande anger att de har trivts med sitt ar-
bete i Lunds kommun samt att drygt hälften skulle rekommendera Lunds kommun som arbetsgivare. 
Detta resultat samt de förbättringsområden som de svarande har angett ger en grund samt visar på 
behovet av fortsatt aktivt arbete för kommunen som arbetsgivare kring förväntningar och förutsätt-
ningar. Det knyter också an till det arbete kring Lunds kommuns arbetsgivarvarumärke som varit i 
fokus under 2021. En budskapsplattform har tagits fram som bidrar till en enad och tydlig kommuni-
kation vid rekrytering av, i första hand, svårrekryterade grupper på dagens arbetsmarknad med hög 
konkurrens om kompetenta medarbetare. Arbetet fortsätter under 2022.

3.5 Heltid som norm
Lunds kommun arbetar aktivt för att heltid ska vara norm och har särskilt fokus på yrkesgrupper  
inom Kommunals avtalsområde. Kommunen vill ta tillvara befintlig kompetens och minska rekryte-
ringsbehovet samtidigt som tillgången till mer personal ökar. När fler medarbetare går från deltid till 
heltid ställs dock nya krav på verksamheterna, vilket kräver ett nytt förhållningssätt kring bemanning 
och schemaläggning samt bibehållet fokus på arbetsmiljö och hälsa för att kostnaderna inte ska öka.
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Andel heltidsanställda
 2021 2020 2019

Kvinnor 79% 76% 75%

Män 84% 81% 81%

Totalt 81% 78% 77%

Tabellen visar hur stor andel av månadsavlönade medarbetare som hade en sysselsättnings- 
grad på 100 procent per den 31 december 2021.

Yrkesgrupper 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2019
Undersköterska 70,2% 60,9% 56,6%

Barnskötare 80,0% 74,6% 75,5%

Stödassistent 75,6% 63,2% 61,7%

Tabellen visar andel heltidsanställda inom de tre största yrkesgrupperna inom Kommunals 
 avtalsområde.

Andel heltidsanställda bland månadsavlönade
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De fyra största nämnderna som arbetar aktivt med heltid som norm inom Kommunals avtalsområde.
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Andelen heltidsanställda bland månadsavlönade (både tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat  
de senaste fyra åren till 81 procent år 2021 vilket är positivt och i linje med kommunens ambition  
att göra heltid till norm och mål att andelen heltidsanställda ska öka. Andelen heltidsanställda vad 
gäller enbart tillsvidareanställda är ännu högre: 82,5 procent för kvinnor och 89 procent för män, 
totalt 86 procent.

Deltidsanställning är vanligast förekommande inom traditionellt kvinnliga yrkesgrupper inom Kom-
munals avtalsområde såsom undersköterska, barnskötare och stödassistent, vilket också gör heltid 
som norm till en jämställdhetsfråga. Därför är det extra glädjande att andelen kvinnor som har en 
heltidsanställning ökat de senaste tre åren till 79 procent år 2021.

Sedan maj 2021 är heltid huvudregeln vid nyanställning på tillsvidaretjänster inom Kommunals av- 
talsområde, vilket kommer resultera i en högre andel heltidsanställda över tid. Vård- och omsorgs-
nämnden har under 2021 ställt om till en heltidsorganisation inom de flesta av sina verksamheter. 
Övriga nämnder har arbetat aktivt med att hitta lösningar och erbjuda befintliga medarbetare heltid.

I jämförelse med andra kommuner ligger Lund i nivå med genomsnittet vad gäller andel heltidsan-
ställda. Jämförelser med andra kommuner ska dock göras med försiktighet. Lunds kommun har valt 
att erbjuda heltid för att ge medarbetarna möjlighet att själva påverka sin anställningsgrad. Detta skil-
jer sig från många andra kommuners tillvägagångssätt, där dessa istället har valt att göra om samtliga 
tjänster till heltid och tillämpa generös hållning gentemot önskemål om tjänstledighet på deltid. Detta 
innebär att statistiken visar på i många fall en nästan 100 procentig andel heltidsanställda, trots att 
den faktiska arbetstiden är en annan. 

3.6 Morgondagens arbetsplats
Under året har ett arbete påbörjats kring arbetsplatsen efter pandemin, morgondagens arbetsplats. 
Det ledde fram till att kommunens ledningsgrupp formulerade en målbild för morgondagens arbets-
plats: flexibel, innovativ, effektiv, engagerande. Fokus ligger på funktionella lösningar utifrån uppdra-
gets karaktär, verksamhetens behov och individens förutsättningar. Lösningarna kan därför se olika 
ut för olika medarbetare och verksamheter.  Digitaliseringens möjligheter gör att fler arbetsuppgifter 
är platsoberoende och för de som arbetar på kontor innebär det en kombination mellan kontors-  
och distansarbete.

 

3.7 Interna karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
Att utvecklas i sitt arbete och lära nytt är av stor betydelse för att medarbetare ska komma till sin rätt 
fullt ut, känna engagemang för uppdraget och bidra till verksamhetens utveckling. För att möjliggöra 
detta, och därmed behålla och utveckla medarbetarna, pågår arbete för att tydliggöra och visa på möj-
ligheter till intern rörlighet och karriärvägar inom organisationen.  Inför 2022 har ett antal åtgärder 
beslutats om av HR-ledningsgruppen. Bland annat ska goda exempel lyftas fram samt nyckeltal som 
mäter intern rörlighet tas fram och implementeras.

3.8 Program för potentiella ledare
Kommunfullmäktige har beslutat om att kommunen ska skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara 
talanger och potentiella ledare i organisationen. Därför har ett utvecklingsprogram för potentiella 
ledare initierats under 2021 och genomförs under 2022. Utvecklingsprogrammet har 18 deltagare 
från flertalet av kommunens förvaltningar samt ett helägt bolag. Under programtiden får deltagarna 
inspireras, utmanas och fylla på kunskapsbanken kring ledarskap generellt och i Lunds kommun. 



3.9 Morgondagens ledarskap
För att utveckla Lunds kommun behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans 
med sina medarbetare. Chefers arbetsmiljö är viktig för att skapa attraktiva och välfungerande jobb. 
Kommunfullmäktige beslutade därför att de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet ska ut-
vecklas samt att organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändringsarbete 
ska stärkas, framförallt genom att stärka chefens roll som ledare i förändring. 

En rad aktiviteter pågår inom flera förvaltningar och på kommunövergripande nivå. Bland annat sker 
en genomlysning av chefers organisatoriska förutsättningar utifrån forskning och tidigare genom-
förda interna projektarbeten. Genomlysningen kommer att resultera i en sammanställning av nuläge 
samt förslag till behov av fortsatta åtgärder inklusive utvecklingsinsatser. 

3.10 Utvecklat anställningserbjudande
Kommunfullmäktige har beslutat att anställningserbjudandet ska utvecklas så att det omfattar en rad 
olika erbjudanden förutom lön. Det innebär att såväl lyfta fram som att addera vad Lunds kommun 
som arbetsgivare erbjuder befintliga och potentiella medarbetare. Som en del av detta uppdrag plane-
ras upphandling av en så kallad förmånsportal under 2022.
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4. Hälsa och arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun. I arbetsmiljön ingår allt som på-
verkar oss i vårt arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt. En bra arbetsmiljö är en förutsättning  
för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att Lunds kommun ska vara en att-
raktiv arbetsgivare.

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och genomsyra alla beslut 
som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar inte någon form av kränkande särbe-
handling eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt.

4.1 Arbetsmiljömål
Lunds kommun har arbetsmiljömål för 2021-2022. Så kallade indikatorer med målvärden har tagits 
fram för att ge en fingervisning om vi lyckats nå målen på kommunövergripande nivå. Nämnderna 
kan sätta egna indikatorer. Samtliga mål följs upp i denna personalredovisning.

Arbetsmiljömålen tar sikte på det mest väsentliga i arbetsmiljön såsom rimlig arbetsbelastning, sjuk-
frånvaro och medarbetarengagemang. Det innebär att det är ett systematiskt arbetsmiljöarbete med 
särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som är verktyget för att uppnå målen. 

Nedan redovisas utfallet 2021. Målindikatorerna tar dock sikte på 2022 men är relevanta att beakta 
även 2021. Ett rimligt antagande är att det blir svårt att nå målindikatorerna för en rad av målen. 

Arbetsmiljömål 2021-2022 Utfall 2021 Målindikator 2022

Personalomsättningen ska vara balanserad 11,5 % Understiga 11 %

Andelen heltidsanställda ska öka 81 % Öka jämfört med föregående år 

Medarbetarengagemanget ska öka  77 Högre än vid föregående mätning 

Sjukfrånvaron ska sänkas 7,3 % Understiga 6 %

Medarbetarna ska i högre utsträckning uppfatta att  
arbetsplatsen är fri från kränkande särbehandling 4,1 4,6

Medarbetarna ska i högre utsträckning uppfatta att  
arbetsplatsen är fri från diskriminering 4,2 4,6

Medarbetarna ska i högre utsträckning uppleva att de  
har en rimlig arbetsbelastning 3,4 4

Medarbetarna ska i högre utsträckning ha möjlighet till åter-
hämtning i arbetet 3,3 4

Utfallen på de fem sista målen avser medelvärde på frågor i den årliga medarbetarenkäten, skala 1-5. 
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4.2 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron sjunker för samtliga åldersgrupper för både kvinnor och män under 2021. Målindika-
torn för 2022 är att sjukfrånvaron ska understiga 6 procent. I september 2020 startade ett tvåårigt 
projekt för sänkt sjukfrånvaro och detta fortsatte under hela 2021.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal Jan - dec 2021 Jan - dec 2020 Jan - dec 2019

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor 8,1 8,8 7,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män 5,1 5,8 4,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total 7,3 8 6,9

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under 
2021. Tabellen avser månadsavlönade.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal Jan - dec 2021 Jan - dec 2020 Jan - dec 2019

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

47,1 45,4 54,6

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

30,2 29,8 42,8

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

43,8 42,3 52,4

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar under 2021.  
Tabellen avser månadsavlönade.

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal 2021 

Kvinnor
2021 
Män

2021 
Totalt

2020 
Kvinnor

2020 
Män

2020 
Totalt

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid <= 29 år

7,8% 6,6% 7,4% 8,2% 7,6% 8%

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 30-49 år

7,8% 5% 7% 8,6% 5,8% 7,8%

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid >= 50 år

8,6% 4,7% 7,6% 9,4% 4,9% 8,2%

Tabellen visar den totala sjukfrånvaron för månadsavlönade fördelat på åldersgrupperna 29 år  
eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling 
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Sjukfrånvaron i Sverige har svängt kraftigt över tid, likaså i Lunds kommun. Enligt SKR finns det dock 
inget som tyder på att de kraftiga svängningarna över tid vad gäller sjukfrånvaron enbart kan förkla-
ras med svängningar i ohälsa eller arbetsmiljö. Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen 
eller den uppmärksamhet som frågan med varierande mellanrum får politiskt och medialt, har stor 
inverkan på ohälsotalen. Det innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver vara konstant 
prioriterat i kommuner och regioner, inte bara under perioder av ökad sjukfrånvaro eller stor medial 
uppmärksamhet. Att en yttre faktor påverkar sjukskrivningsnivåerna blev högst påtagligt under 2020 
då pandemin kom att överskugga allt.

Efter en ovanligt hög sjukfrånvaro under 2020 på 8 procent vände siffrorna neråt under 2021. I bör-
jan på hösten såg det ut som om sjukfrånvarosiffrorna skulle återgå till hur de såg ut före pandemin, 
men sen kom omikronvarianten av coronaviruset och med det sköt återigen den korta sjukfrånvaron  
i höjden under sista kvartalet och sjukfrånvaron landade på 7,3 procent. Målindikatorn för 2022 är att 
sjukfrånvaron ska understiga 6 procent. Pandemins stora påverkan på sjukfrånvaron gör det svårt att 
göra en bedömning av om målindikatorn kommer att uppnås för 2022.

I juni började nya föreskrifter kring arbetsanpassning att gälla och i samband med det uppdaterades 
Lunds kommuns rehabiliteringsprocess. Processen har fortsatt fokus på att genom en tydlig syste-
matik ge medarbetare lika bemötande och likvärdiga insatser för att återgå i arbete oavsett kön eller 
yrkesområde.

I september 2020 startade ett tvåårigt projekt för sänkt sjukfrånvaro och detta fortsatte under 
hela 2021. I projektet arbetar två heltidsanställda rehabiliteringskoordinatorer som expertstöd till 
nämndernas HR-partners och chefer. I projektet har ett flertal aktiviteter genomförts, bland annat 
workshops för nästan samtliga enhetschefer och forum för samverkan har startats mellan arbets- 
givaren, vårdgivare och Försäkringskassan i syfte att förbättra samarbetet i rehabiliteringsärenden.
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Mycket av rehabiliteringskoordinatorernas tid har lagts på stöd i komplexa och långa rehabiliterings-
ärenden vilket kan vara en bidragande orsak till att den långa sjukfrånvaron visar fortsatt nedåtgå-
ende siffror under 2021. Dock syns en liten ökning i den medellånga sjukfrånvaron (15-90 dagar) för 
2021, vilket projektet kommer att fokusera mer på under 2022.

Allra högst sjukfrånvaro har kvinnor i åldersgruppen 50 år eller äldre, fördelat på ungefär 40 procent 
korttidssjukfrånvaro och 60 procent långtidssjukfrånvaro. Enligt statistik från Försäkringskassan rör 
det sig i stor utsträckning om psykisk ohälsa, till exempel utmattningssymtom, samt förslitningsska-
dor.

För män är det istället åldersspannet 29 år eller yngre som har den högsta sjukfrånvaron. Denna 
utgörs till cirka 80 procent av korttidssjukfrånvaro och till 20 procent av långtidssjukfrånvaro. Detta 
kan till stor del ha att göra med att en stor del av denna grupp jobbar i kontaktyrken och att deras 
korttidssjukfrånvaro har påverkats av pandemin.

Värt att notera är att sjukfrånvaron sjunker för samtliga åldersgrupper för både kvinnor och män 
under 2021. Då större delarna av 2021 också har präglats av pandemin, precis som 2020, kan antas 
att implementeringen av ett tydligt och strukturerat arbetssätt kring arbetsanpassningar och rehabi-
litering samt ökad användning av systemstödet Adato har haft positiv påverkan på sjukfrånvaron.

4.3 Arbetsskador och tillbud
Antalet inrapporterade händelser totalt ökade under 2021 jämfört med tidigare år. Antalet inrappor-
terade arbetsskador (både arbetssjukdomar och olyckor) befinner sig ungefär på samma nivå som 
tidigare år, med några fler som leder till frånvaro än tidigare. Däremot har antalet tillbud ökat med 28 
procent jämfört med förra året och med 67 procent jämfört med 2019. 

Även om det är ett fortsatt väldigt lågt antal inrapporterade tillbud så har antalen ökat under 2021. 
Det är till största del en ökning som beror på pandemin, men förhoppningen är att detta har ökat 
benägenheten att rapportera tillbud och att ökningen fortsätter under nästa år. Under 2021 har det 
rapporterats 1,25 tillbud per arbetsskada och förhållandet borde, enligt Arbetsmiljöverket, vara 10 
till 1. Att rapportera och åtgärda tillbud hjälper oss att minska risken för olyckor och ohälsa i arbetet.

Kvinnor
Orsak Antal 2021 Antal 2020 Antal 2019

Tillbud 1 531 1 236 936

Skada utan frånvaro 917 969 1 090

Skada med frånvaro 244 243 129

Antalet registrerade tillbud, skador utan frånvaro och skador med frånvaro under 2021. Tabellen avser 
alla anställda. 

Män
Orsak Antal 2021 Antal 2020 Antal 2019

Tillbud 462 319 255

Skada utan frånvaro 364 329 363

Skada med frånvaro 82 67 50



Totalt
Orsak Antal 2021 Antal 2020 Antal 2019

Tillbud 1 993 1 555 1 191

Skada utan frånvaro 1 281 1 298 1 453

Skada med frånvaro 326 310 179

Det är framförallt anmälningar kring tillbud med kemiskt ämne och smittämne som ökat under 2021. 
Det är i denna kategori som tillbud med anledning av coronaviruset rapporteras. Troligtvis har de för-
tydliganden som Arbetsmiljöverket gjorde i december 2020 kring vad som ska anmälas som allvarligt 
tillbud med anledning av coronaviruset påverkat den markanta ökningen. Rapporteringen har ökat 
med 85 procent sedan 2020 och hela 560 procent sedan 2019. Den största delen av inrapporterade 
händelser står skada eller försök till skada av annan person för i samma procentuella nivå som tidiga-
re år, 24 procent. Flertalet händelser i denna kategori rapporteras in av vård- och omsorgsnämnden 
och barn- och skolnämnden och rör främst brukare och elever med utmanande beteende.

Rapportering av tillbud och skador som rör belastning har minskat under året. Andelen inrapportera-
de fall av kränkande särbehandling är konstant jämfört med föregående år på sex procent. Rapporter 
om hot om våld har ökat något jämfört med föregående år vilket till stor del bör bero på felrapporte-
ring då flera av händelserna egentligen rör skada eller försök till skada alternativt muntliga uttalan-
den som inte innebär hot om våld. En del rapporter rör konsekvenser av för hög arbetsbelastning och 
brister i arbetsmiljön som skapar oro och stress.
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5. Mångfald, jämställdhet och inkludering
Arbetsplatserna i Lunds kommun ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och 
frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, 
anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. 

5.1 Könsfördelning
Könsfördelningen inom yrkesgrupper med 10 anställda eller fler (antal)
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Lunds kommun har totalt cirka 100 yrkesgrupper varav 79 har tio anställda eller fler. Av dessa har  
fjorton (18 procent) en jämn könsfördelning, vilket innebär maximalt 60 procent av endera kön.  
Med kön avses här juridiskt kön. En fjärdedel av yrkesgrupperna har minst 90 procent av endera  
kön varav flertalet är kvinnodominerade. Sveriges arbetsmarknad är i hög grad könsuppdelad och 
många av kommunernas yrkesområden har hög andel kvinnliga medarbetare.

Könsfördelningen inom ett antal könsdominerade yrkesgrupper med mer än 10 anställda
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5.2 Anställdas bakgrund
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Lunds kommun framöver. Aktivt arbete för breddad 
rekrytering framöver, både vad gäller utländsk bakgrund1 men också andra grupper av potentiella 
medarbetare, bidrar till att säkra kompetensförsörjningen. 

Anställdas bakgrund
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16%

Sverige Norden Europa Utomeuropeisk

Diagrammet visar andelen anställda inom Lunds kommun med svensk, nordisk, europeisk respektive 
utomeuropeisk bakgrund. 

Lunds kommun arbetar enligt en strukturerad rekryteringsprocess för kompetensbaserad och icke- 
diskriminerande rekrytering. Sedan februari pågår också särskilda satsningar för att fler ska anställas 
inom målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, däribland målgruppen nyanlända. Bland 
annat påbörjades ett samarbete mellan socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildnings-
nämnden som ger medborgare möjlighet att delta i en så kallad kompetenstrappa för att bli redo att 
arbeta eller studera inom vård- och omsorgsverksamhet. 

Chefers bakgrund

89%

2%
5% 4%

Sverige Norden Europa Utomeuropeisk

Diagrammet visar andelen chefer inom Lunds kommun med svensk, nordisk, europeisk respektive  
utomeuropeisk bakgrund.

1 Definition (SCB) Svensk bakgrund: Person som själv är född i Sverige eller med en förälder född utomlands. Utländsk bakgrund: Person som själv 
är född utomlands eller där båda föräldrar är födda utomlands. Kartläggningen av bakgrund är genomförd av Nyckeltalsinstitutet på uppdrag av 
Lunds kommun och utgår ifrån SCB:s befolkningsstatistik.
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27 procent av de anställda i Lunds kommun har utländsk bakgrund vilket är en något lägre andel 
jämfört med den arbetsföra befolkningen i Sverige (29,6 procent). Andelen chefer med utländsk bak-
grund i Lunds kommun är 11 procent. Detta är i nivå med genomsnittet för kommuner vad  
gäller såväl andel medarbetare som andel chefer med utländsk bakgrund. 

Antal medarbetare per chef
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Tabellen visar antal medarbetare per chef i snitt inom nämnder med majoriteten medarbetare inom 
kontaktyrken (vård- och omsorgsnämnden, barn och skolnämnden och utbildningsnämnden) respektive 
nämnder med majoriteten medarbetare inom tekniska yrken (tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämn-
den och renhållningsstyrelsen).
 
Forskning visar att 30 underställda är en rimlig gräns för att ge chefen goda organisatoriska förut- 
sättningar att göra ett bra jobb. Likaså ger ett närvarande ledarskap lägre sjukfrånvaro bland med- 
arbetarna. Dock visar forskning också att administrativa stödresurser, chefens erfarenhet och spe- 
cialisering minskar hur avgörande betydelsen av antalet underställda är.

Generellt i kommuner såväl inom Lunds kommun är det fler medarbetare per chef inom kvinnodomi-
nerade verksamhetsområden och det är därför också en jämställdhetsfråga. Nämnderna har arbetat 
aktivt med frågan och bland annat har organisationsförändringar genomförts inom vård- och om-
sorgsnämnden samt barn- och skolnämnden som bland annat inneburit att se över antal medarbetare 
per chef och tillgodose stödresurser utifrån verksamhetens karaktär

5.3 Inkludering
Resultaten av medarbetarenkäten och avgångsenkäten indikerar att kommunen behöver stärka det 
förebyggande arbetet utifrån nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskrimine-
ring, både övergripande och specifikt i de verksamheter vars resultat visar på förekomst. Visionen är 
givetvis att det inte ska förekomma något slags kränkande särbehandling, trakasserier och diskrimi-
nering, men en realistisk målindikator för 2022 har bedömts vara 4,6. Men frågan är om det är möjligt 
med en sådan förflyttning utifrån 2021 års resultat på dessa frågor. 



21

I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet lades det 2021 till en fråga om 
förebyggande arbete med kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Uppföljningen 
visar att 82 procent av kommunens arbetsplatser arbetar förebyggande under 2021. Ett exempel på 
ett aktivt arbete med att minska graden av upplevd diskriminering och kränkande särbehandling 
pågår i Lunds renhållningsverk. Här har ett arbete påbörjats under 2021, vilket bland annat innebär 
att undersöka och arbeta med attityder och förhållningssätt inom styrelsen genom bland annat ett 
framtaget kulturprogram med handlingsplan och aktiviteter. 

Annat utvecklingsarbete som skett under året handlar om rapporteringssystemet Stella. Både krän-
kande särbehandling och hot om våld fick i början av 2021 egna startknappar som rapportören tryck-
er på, i stället för att öppna mallen för tillbud och sen i rullisten välja kategori där. Detta kan bidra till 
att fler väljer dessa kategorier redan på förstasidan av systemet, istället för att gå in i mallen för till-
bud och se om det finns en annan kategori som passar bättre för den händelse som ska rapporteras.

Diskriminering och kränkande särbehandling
Utfall 
2020

Utfall 
2021

Målindikator 
2022

Jag uppfattar att min arbetsplats är fri från diskriminering (total) 4,2 4,2 4,6

Kvinnor 4,2 4,2  

Män 4,3 4,2  

Jag uppfattar att min arbetsplats är fri från kränkande särbehandling (total) 4,1 4,1 4,6

Kvinnor 4,1 4,0  

Män 4,1 4,1  

Tabellen visar det kommunövergripande resultatet för medarbetarenkätens frågor om diskriminering 
och kränkande särbehandling totalt och per kön. Frågorna besvaras på en skala 1-5.

Svar på frågan – på vår enhet arbetar vi förebyggande mot kränkande särbehandling,  
trakasserier och diskriminering

Ja Delvis Nej Ej svarat

82%

13%

3%2%
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5.4 Löner och andra anställningsvillkor
Arbetet med att uppnå en önskvärd lönestruktur sker genom analys, planering och genomförande 
av löneöversyner med tydliga inriktningsbeslut för att uppnå kommunens lönepolitik om likvärdiga 
löner för likvärdiga arbeten. Lönestrategiska styrdokument färdigställs under kvartal 1 och 2 2022. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att en kommungemensam strategi för lönebildning ska utarbe-
tas. Arbetet innebär att det ska arbetas fram sammanhängande processer, verktyg och styrdokument 
där kommunens lönestruktur kan analyseras mellan yrkesgrupper och i förhållande till marknadslö-
neläge. Detta arbete är pågående. 

Procent
Kvinnors medellön i procent av männens medellön 99,9 %

Kvinnors medianlön i procent av männens medianlön 103,0 %

Tabellen visar resultat av lönekartläggningen 2021 för Lunds kommun.  
Lönekartläggningen omfattade 10 118 medarbetare. 

Kommunfullmäktige har beslutat att arbetet med jämställda löner ska intensifieras. Lönekartlägg-
ningen för 2021 visar att Lunds kommun övergripande tillämpar policyer och praxis könsneutralt. 
Såväl som det finns grupper där män tjänar mer än kvinnor finns det också grupper där kvinnor 
tjänar mer än män i Lunds kommun. Det har dock identifierats grupper där individers löner behöver 
justeras samt att det inom vissa kvinnodominerade grupper förekommer en för låg lön i förhållande 
till arbetsvärdering. Dessa skillnader kommer att läggas in i handlingsplanen för 2022 i syfte att kor-
rigeras. Det som kommit upp i lönekartläggningar tidigare år har åtgärdats.
 
Lunds kommun har under 2021 även undersökt lönestruktur utifrån medarbetares bakgrund genom 
statistik från SCB. Undersökningen utgick ifrån samtliga månadsavlönade medarbetares bakgrund 
(svensk, europeisk respektive utomeuropeisk) och visar kommunövergripande att medarbetare med 
utomeuropeisk bakgrund har lägst medellön. Eftersom statistiken inte är uppdelad på verksamhet 
eller yrkesområde behöver ytterligare analys göras, varför denna undersökning är ett första steg för 
kommunen att undersöka och åtgärda om det finns strukturella skillnader inom bland annat lön och 
andra anställningsvillkor.

5.5 Lika rättigheter och möjligheter
Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen samt 
främja lika rättigheter och möjligheter inom fem områden: arbetsförhållanden, löner och andra an-
ställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompetensutveckling samt föräld-
raskap och arbete.

Under 2021 har en kommunövergripande inventering genomförts av hur väl kommunens processer 
och rutiner stödjer diskrimineringslagstiftningens krav på förebyggande arbete och alla medarbeta-
res lika rättigheter och möjligheter. En vägledning för chefer som tydliggör ansvar och arbetssätt har 
tagits fram och implementeras 2022. Lunds kommuns rutin och stödverktyg för att förhindra trakas- 
serier, sexuella trakasserier och repressalier har uppdaterats. Könsuppdelad statistik och analys redo-
visas inte separat utan finns i respektive avsnitt i personalredovisningen.
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6. Effektiv organisation
De demografiska förändringarna utmanar kommunen på flera sätt, inte minst ekonomiskt då fler 
kommer ha behov av välfärd samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder och därmed ska för- 
sörja fler. Minskningen av andelen i arbetsförålder är inte dramatisk i Lund men förväntas ske  
samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i närområdet ökar.

6.1 Personalkostnader
Personalkostnader (mkr)
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Diagrammet visar personalkostnader för Lunds kommun och omfattar  
lön, sociala avgifter och pensionskostnader

Antalet anställda och den arbetade tiden ökade under 2021, vilket, tillsammans med årlig lönerevi-
sion och höjda ingångslöner i vissa verksamheter, är huvudförklaringen till varför lönekostnaderna 
ökade med fyra procent (motsvarande cirka 200 mkr). En motsvarande ökning skedde 2019, men 
2020 var kostnaderna i stort desamma som året innan.

Verksamheternas kostnader har ökat kontinuerligt de senaste fem åren och personalkostnadernas 
andel av de totala kostnaderna är relativt konstant kring 62 procent. Det innebär att personalresurs-
behoven ökar i takt med att verksamheten växer. Lunds kommuns personalkostnader per invånare  
är 39 300 kr (2020), vilket kan jämföras med snittet (36 800 kr) för kommuner i samma storlek. 
Eftersom skatteintäkterna förväntas försämras framöver är det angeläget för kommunen att arbeta 
aktivt med arbetssätt och smartare organisering samt lära av kommuner med lägre personalkost- 
nader per invånare.



6.2 Outsourcing företagshälsovård
Kommunfullmäktige beslutade inför år 2021 att företagshälsovården skulle outsourcas, det vill säga 
att en extern leverantör för kommunens framtida behov av företagshälsovård skulle upphandlas.  
I beslutsunderlaget lyftes bättre resursutnyttjande till minst bibehållen kvalitet samt de utmaningar 
som finns i att kompetensförsörja en intern företagshälsovård.  Upphandlingen genomfördes under 
2021 och den upphandlade leverantören tillträder i slutet av mars 2022. 

6.3 Förstärkt HR-organisation
Under 2021 har HR-organisationen också förstärkts för att ge verksamheterna ett mer likvärdigt stöd. 
Det innebär att alla förvaltningar numera har tillgång till en HR-chef, vilket ger goda förutsättningar 
att driva ett enhetligt personalstrategiskt arbete. Det som tidigare var ett HR-råd har blivit en HR- 
ledningsgrupp med mandat att agera HR-direktörens förlängda arm vad gäller att styra, leda, sam- 
ordna och utveckla arbetsgivarfrågorna för hela den kommunala organisationen, säkra leveranser  
och förverkliga den politiska viljan.   
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7. Summering och framåtblick
Nedan följer en summering av personalredovisningen, en framåtblick och en översiktlig beskrivning 
av hur kommunen arbetar med arbetsgivarpolitiken och det personalstrategiska arbetet.  

7.1 Summering
Antal tillsvidareanställda ökade kontinuerligt i takt med befolkningsökningarna fram till 2019 då 
trenden bröts och antalet minskade, liksom året därefter. 2021 ökade antalet igen, dock blygsamt. 
Ökningen av antal tillsvidareanställda och faktiskt arbetad tid är hänförlig till kommunstyrelsen, 
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden och har sin förklaring i volymökningar. På kom- 
munkontoret kopplas ökningarna till nya uppdrag till följd av politiska satsningar och tjänster för 
att möta de ökade kraven på kommunkontoret.  Vid vård- och omsorgsnämnden har tre nya enheter 
inom verksamhetsområdet Boende LSS öppnat och servicenämndens verksamheter har fått fler och 
utökade skötselavtal.   
 
Lönekostnaderna ökar men dess andel av de totala verksamhetskostnaderna är i stort konstant över 
de senaste åren, med andra ord ökar personalresursbehoven i takt med att verksamheten växer. 

Medarbetarenkäten 2021 visar att jämfört med andra liknande kommuner har Lunds kommun ett 
något lägre totalindex för vad gäller måttet Hållbart medarbetarengagemang: 77 i jämförelse med 
79. Det gäller även delområden och för enskilda verksamhetsområden. Samma resultat uppnåddes 
föregående år. 

Personalomsättningen i Lunds kommun minskade från den högst uppmätta nivån 14 procent 2019 
till 11 procent 2020 och 11,5 procent 2021 och var något högre inom Huvudanledningen är antagli-
gen pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden med högre arbetslöshet och färre arbetstill- 
fällen.  
 
Andelen heltidsanställda fortsätter öka år för år, vilket är resultatet av ett strävsamt arbete vid nämn-
derna med många deltidsanställda i traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper.nEfter en ovanligt 
hög sjukfrånvaro under 2020 på 8 procent vände siffrorna neråt under 2021. I början på hösten såg 
det ut som om sjukfrånvarosiffrorna skulle återgå till hur de såg ut före pandemin, men sen kom 
omikronvarianten av coronaviruset och med det sköt återigen den korta sjukfrånvaron i höjden under 
sista kvartalet och sjukfrånvaron landade på 7,3 procent.  

7.2 Framåtblick
Lunds befolkning växer samtidigt som framför allt andelen äldre blir allt större. Samtidigt fortsät-
ter medborgare i åldern 20-30 år att vara kommunens största åldersgrupp. Även andelen barn spås 
minska över tid. En högre andel äldre i befolkningen innebär att skatteintäkterna inte ökar i samma 
takt som kostnaderna, vi får en ökande försörjningskvot. Samtidigt ökar också kraven och förvänt-
ningarna från både medborgare och medarbetare på kommunens service och kvalitet – medborgare 
önskar smartare tjänster och mer tillgänglig service och medarbetare vill ha en modern och innovativ 
arbetsplats som bidrar till en god arbetsmiljö. 

För att svara upp mot förändringstrycket kommer kommunens verksamheter behöva skruva upp och 
höja effektiviteten. Detta behöver ske på olika sätt beroende på verksamhetstyp och utmaningar – den 
gemensamma strävan är dock att mer kostnadseffektiva styrformer och arbetssätt ska vara rådande, 
där innovativa och smarta lösningar införs, samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökas. 



Det som förenar många av de framtida samhällsutmaningarna är att de är svåra att definiera, mång- 
dimensionella och ansvarsfrågan är långt ifrån självklart, vilket betyder att ingen aktör har egen rå-
dighet. Kommunens roll som garant för grundläggande samhällsservice blir ännu viktigare. Kommu-
nens traditionella struktur och arbetssätt behöver anpassas till dessa nya förutsättningar. Delar av  
det som behöver förstärkas handlar om innovation, digitalisering och agila arbetssätt som gynnar 
effektivitet och frigör resurser. Andra delar handlar om att stärka upp de tvärgående och process-
orienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, samverkan, socialt samspel, kommunikation och 
kunskapsutbyte över organisatoriska gränser, både inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

En ökande demografisk försörjningskvot betyder bland annat att andelen personer i arbetsför ålder 
minskar. Detta får följden att konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna. Kommunens attrak- 
tivitet som arbetsgivare och förmåga att attrahera, engagera och behålla kompetens är en avgörande 
faktor i att hantera både nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

Redan i dag är kompetensförsörjningen en angelägen och utmanande fråga inom flera av kommunens 
personalintensiva verksamhetsgrenar, till exempel utbildningsverksamheten, vård och omsorg liksom 
socialtjänsten. Även för mindre verksamheter som kräver specifika yrkeskompetenser märks svårig-
heter att rekrytera och behålla medarbetare. Risken finns att kostnader för konsulttjänster och inhyrd 
personal kommer att öka i framtiden.

En mängd initiativ pågår för att stärka kommunens konkurrenskraft som arbetsgivare. Exempel på 
insatser är att skapa förutsättningar för interna karriärvägar, utveckling av befintliga ledare och ut-
veckling av anställningserbjudandet. Vidare är ansträngningarna för att möta behoven av en flexibel, 
innovativ och engagerande arbetsplats igång genom kommunens gemensamma målbild i Morgon- 
dagens arbetsplats.  

För att bedriva ett enhetligt och väl förankrat utvecklingsarbete för att möta dagens och morgon- 
dagens utmaningar har de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige inom fokusområdet  
Organisationen Lund - tillsammans med de aktiviteter som HR-ledningsgruppen identifierat som 
kritiska att genomföra - samlats i en HR-agenda.  Agendan består av ett batteri av väl genomtänkta 
aktiviteter och väl genomfört ger det goda förutsättningar för Lunds kommun att klara kompetens- 
försörjningen, utveckla arbetssätt och fortsatt erbjuda verksamhet av hög kvalitet.   
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