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Minnesanteckningar Workshop om nyckeltal för miljöförvaltning        

30 januari 2020 
 

 

1. Erika hälsar alla välkomna 

I början på 2019 rapporterade miljökontoren in ett antal nyckeltal för miljöbalkstillsyn och 

livsmedelskontroll till Miljöbarometern. Resultatet presenterades vid miljöchefsträffen 2019 där det 

också bestämdes att vi skulle ses i gemensam workshop. Syftet med workshopen är att förtydliga 

definitionerna av de olika nyckeltalen, visa hur rapporteringen ska gå till för att öka kvalitén samt 

diskutera hur vi på sikt kan dra nytta av nyckeltalen med stöd i inrapporteringen. 

Workshopen arrangerades av arbetsgruppen för nyckeltal i Skåne, i arbetsgruppen ingår: 

Charlotte Leander – Söderåsens miljöförbund 
Erika Fjelkner – Eslövs kommun 
Anna Cedergren – Svedala kommun 
Patrik Henriksson – Malmö kommun 
Catharina I-dotter Dahlström 
Björn Berséus – Lunds kommun (ej närvarande vid workshopen) 
Elin Ulander – Kommunförbundet Skåne 

 

2. Charlotte presenterar analysen från inrapporteringen från 2018 

Efter avslutad rapportering för 2018 har Charlotte sammanställt en analys av resultatet.  Analysen 
visar att rapporteringen har brister då medverkande kontor inte alltid kunnat lämna uppgifter inom 
alla områden. Underlaget varierar sannolikt mycket i kvalitet, vilket kan bero på otydlighet i 
instruktionerna eller slarv vid inmatning. 
 
Se bilaga 1 – Nyckeltal för miljökontoren i Skåne miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll (analys) 
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3. Anna gör en genomgång av nyckeltalen, definitionerna och 

rapporteringssystemet 

För att kunna höja kvaliteten på våra skånska nyckeltal har arbetsgruppen inför rapporteringen från 
2019 gjort en del förändringar. Fortsättningsvis kommer ”rådata” att rapporteras och uträkningarna 
för respektive nyckeltal kommer att göras automatiskt av systemet.  
 
Rådatan ”årsarbetskrafter” används för att räkna ut flera nyckeltal, läs definitionen noga så blir 
uträkningarna rätt!  
 
Arbetsgruppen kommer att meddela när rapporteringen för 2019 kan starta (d v s när alla 
uppdateringar Miljöbarometern ska göra är färdiga). När sista dag för rapportering passerats kommer 
systemet att stängas så att det inte går att rapportera in i efterhand. Anledningen till det är att till 
exempel medeltal inte stämmer annars (uppdateras manuellt). 
 
Se bilaga 2 – PowerPoint: Genomgång av nyckeltalen, definitionerna och rapporteringssystemet 

 

4. Gruppdiskussion med fokus på utvecklingsmöjligheter 

Arbetsgruppen hade i förväg sammanställt sex stycken frågor, de olika grupperna började diskutera 
varsin fråga vilken redovisades i slutet av passet. Tiden för diskussion var ca 30 minuter.  

 
 

1. Hur är dina erfarenheter av rapporteringen?  
-Upplever du några svårigheter vid inrapportering?  
Vissa nyckeltal var svåra att plocka fram. Definitionerna för de olika nyckeltalen fungerade rätt så 
bra. Vissa ärendehanteringssystem måste ändras för att vi ska kunna plocka fram siffrorna, för detta 
krävs 1,5 års framförhållning. Gärna exempel! Kan vi skapa en plattform för att samla tips och idéer 
för hur ärendehanteringssystemen ska användas för att kunna plocka ut rätt siffror? 

 
2. Hur används nyckeltalen i vardagen? 
-Vem är mottagare av nyckeltalen i er organisation? 
Vad som går att utläsa av nyckeltalen beror på hur statistiken tolkas. Olika mottagare är intresserade 
av olika saker till exempel är nämnden intresserad av beslut som är överklagade och om 
förvaltningen fått rätt, medan kommunledningen är intresserad av kostnadstäckning mm.  
Vi kan använda nyckeltalen för att visa upp behov av resurser.  
 
3. Hur mycket kan/vill vi ska publiceras externt? 
Allt som är kvalitetssäkrat och korrekta siffror kan publiceras på nätet. Det kan dock bli problematiskt 
när det läggs ut siffror utan någon förklaring. Om man vid rapporteringen skriver kommentarer i 
systemet kan dessa komplettera och förklara vissa värden. Om någon siffra ”sticker ut” för mycket 
kan arbetsgruppen backa till kommunen.  
Hur ser förutsättningarna ut för att kunna kvalitetssäkra våra nyckeltal, resurser? – Det finns 
egentligen ingen tid för detta, viktigt att vi är några stycken i arbetsgruppen som hjälps åt.   
 
4. Hur kan vi utveckla nyckeltalen framåt? 
-Finns det kommunspecifika önskemål som vi kan ha med oss i fortsättningen? 
-Finns det områden som inte följs upp idag som ni vill ska inkluderas? 
Definitionerna av det som rapporteras bör stämma med det som rapporteras till centrala 
myndigheter.  
Kan vi ha mer nyckeltal som visar kvalitet snarare än kvantitet? 
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Kan vi redovisa planerat utfall jämfört med verkligt utfall? 
Systemet kan utvecklas med nyckeltal för papperstillsyn, besök på hemsidan och e-handel. Framöver 
bör även tobak, läkemedel och alkohol definieras eftersom många miljöförvaltningar har den 
tillsynen. Det finns mycket att utveckla och lägga till i systemet men samtidigt måste vi begränsa oss 
och ha ett fåtal men tydliga siffror! 
Det är lätt att fundera ut ta fram nyckeltalen, men det är svårt att därefter använda 
analysen/rapporten på ett bra sätt. Nyckeltal kan graderas 1 - 3 beroende på hur sanna eller falska 
de är. 
 
5. Hur snart efter inrapporteringen önskar du få rapporten färdigställd? 
-Vill du få rapporten presenterad i något forum, vilket i så fall? 
Till verksamhetsplaneringen i augusti. 
Till miljöchefsträffen. 
Arbetsgruppens mål är att rapporten ska vara färdig i april! 
 
6. Hur ska vi arbeta vidare med rapporteringen framåt? 
-I vilken form ska vi arbeta vidare med det? 
Utveckla livsmedelsrapporteringen, det är bättre att mäta kontrolltid än antal anläggningar.  
Ha en årlig träff i januari, med arbetsgruppen och alla kommuner som deltar i samarbetet.  
 
Se bilaga 3 – Gruppernas anteckningar vid workshopen 
 
Slutsats 
Vi ska skynda långsamt och se vad vi kan göra av det vi har! 
Vi ska ha en fortsatt dialog med Miljöbarometern 
Det är bra att prata om nyckeltal som en stående punkt på miljöchefsträffarna, men det behövs också 
ett forum där fler från förvaltningarna har möjlighet att delta.  
 
Skicka gärna e-post till någon i arbetsgruppen om du har fler idéer kring arbetet med nyckeltal – all 
input behövs! 
 
 

5. Övrigt 

 
Nästa träff/workshop om nyckeltalen kommer att hållas onsdagen den 9 september 2020. 
Arbetsgruppen återkommer angående lokal och program när det närmar sig.  
 
Mathias De Maré, Malmö kommun, kommer att delta i arbetsgruppen för nyckeltal. 
 
Arbetsgruppen gjorde en utvärdering efter workshopen. Samtliga som svarade på utvärderingen var 
nöjda med informationen innan mötet. 95 % av de som svarade tyckte fördelningen av tid mellan 
information från arbetsgruppen och diskussionstid var bra. Någon tyckte det kunde varit mer tid för 
diskussion.  Se bilaga 4 – PowerPoint: MSS Utvärdering workshop nyckeltal 
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