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Summary  
 
The concept ecomunicipality starts in Finland 1980, it was the municipality Soumussalami 
that appoint themselves to be a eco-municipal. Övertårneå followed 3 years later. The 
background to the decision about that the municipality to become eco-municipality was the 
high unemployment, misary and lots of people moved to bigger cities.  
 
Twelve years later there were several ecomunicipalities in Sweden. 1995 SEkom (National 
Association of Swedish Eco-municipalities) was started, they work for all of Sweden's 
municipality to become ecomunicipality.  
 
SEkom had together with the member communities decide 12 green ratios. The work with the 
ratio can sometimes be hard. Some member communities have never left statistics on the ratio 
because they are missing routines and time. 
 
The purpose with the essay is among other things to examine if it is difficult for the member 
communities to work with the twelve ratios and how the communities communicates the 
result of the ratio.  Ratios are interesting to study because they work like a control function to 
the municipality, it shows how the environmental work is going.  
 
The majority of the municipality don't think it's difficult to work with the ratios. Still SEkom 
don't get statistics on the ratio that are decided, which can seem contradictory and difficult to 
understand. The communities say that the reason is that they don't get the ratio from their own 
administrations. Another reason that they don't leave statistics is that they don't have enough 
personal resources. It is a lot of administration to put together all the ratios. 
 
The majority of the interviewed municipalities don't think that the ratios should be changed. 
Two of the interviewed thought that it would be interesting to send out forms to the 
inhabitants in the municipality to hear about their view on environmental questions.   
 
A deep interview carried out with two of the ecomunicipality to get a deeper knowledge in 
how the feedback from the result of the ratios to the municipality is working. 
 
Key words: Municipality, sustainable, SEkom (National Association of Swedish Eco-
municipalities, green ratio, environmental 
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Sammanfattning  
 
 
Ekokommunkonceptet startade i Finland 1980, där en kommun som hette Soumussalami, 
utnämnde sig själv som ekokommun. Övertorneå följde efter 3 år senare. Bakgrunden till att 
det beslutades om att kommunerna skulle bli ekokommuner var att det i byarna var hög 
arbetslöshet, utflyttning samt utarmning. 
 
Tolv år senare hade stort antal ekokommuner tillkommit i Sverige. 1995 bildades Föreningen 
Sveriges ekokommuner (SEkom) som arbetar för att alla Sveriges kommuner så småningom 
ska bli ekokommuner. 
 
SEkom har tillsammans med medlemskommunerna beslutat om 12 gröna nyckeltal. Arbetet 
med nyckeltalen kan ibland gå trögt. Några medlemskommuner har aldrig lämnat in statistik 
på nyckeltalen på grund av att det saknas rutiner och avsättning av tid.  
 
Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka om det är svårt för medlemskommunerna 
att arbeta efter de 12 nyckeltalen och hur kommunerna arbetar med att kommunicera ut 
resultatet. Nyckletal är intressant att studera på grund av att se hur det fungerar som styrform 
åt kommunerna, d.v.s. hur deras miljöarbete styrs.  
 
Majoriteten av dem som svarat tycker inte att det är svårt att jobba med nyckeltalen. Ändå får 
SEkom inte in statistik på de nyckeltal som satts upp. Detta kan verka motsägande och svårt 
att förstå. Kommunerna anger att orsaken är att de inte får in information om nyckeltalen från 
de egna förvaltningarna. Ytterligare en anledning till att kommunerna inte lämnar in statistik 
till SEkom är resursbrist. Det är mycket administrativt arbete för att sammanställa alla 12 
nyckeltal.   
      
Majoriteten av de intervjuade kommunerna tycker inte att nyckeltalen skall omarbetas. Två av 
de intervjuade tyckte att det skulle vara intressant med enkäter till invånarna i kommunerna 
för att höra deras syn på miljöfrågor.  
 
En djupintervju genomfördes även med två av ekokommunerna för att få en djupare inblick i 
hur återkoppling av nyckeltalen sker gentemot kommunen.  
 
Nyckelord: Ekokommun, hållbarhet, SEkom (Sveriges ekokommuner), gröna nyckeltal,          
miljö 
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1. Inledning 
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 kom världen överens om 
ett handlingsprogram för det 21:a århundradet - Agenda 21. 1995 hade alla Sveriges 
kommuner påbörjat ett Agenda 21-arbete, de flesta kommunerna har sitt miljö och 
hälsoskyddsarbete som grund. De kommunala myndigheterna har spelat en avgörande roll vid 
implementeringen av Agenda 21. Kommunerna har arbetat utåtriktat för att engagera och 
informera. Förekomsten av miljö och hälsoskyddsmyndigeter med egen expertis har haft stor 
betydelse för utvecklingen av Agenda 21 arbetet.1  
 
Många kommuner arbetar idag med lokala Agenda 21-program som anger mål och konkreta 
projekt. I flera kommuner har olika arbetsgrupper varit engagerade i att formulera mål och 
förslag för att tydliga begreppet hållbar utveckling. Förutom miljöförbättringar hjälper 
Agenda 21 till med att skapa engagemang hos kommuninvånarna.2   
 
Sveriges första ekokommun bildades 1983 i Övertorneå. 1995, 12 år senare bildade de 
ekokommuner som vuxit fram i Sverige Föreningen Sveriges ekokommuner (SEkom). SEkom 
har tillsammans med medlemskommunerna beslutat om 12 gröna nyckeltal.3 SEkom arbetar 
för att alla Sveriges kommuner så småningom ska bli ekokommuner. De jobbar aktivt med att 
bjuda in de kommuner i Sverige som inte är medlemmar på seminarier för att presentera 
föreningen samt värva nya medlemmar.4  
 
SEkom har som mål att skicka ut inbjudan till alla kommuner i Sverige om att gå med i 
nätverket. Medlemskommunerna träffas på årsmöten, seminarier och nätverksträffar som 
ordnas under året. En del kommuner har också mindre träffar för de ekokommuner som finns 
i det gemensamma länet. På årsmötet i april varje år redovisar medlemskommunerna sina 
nyckeltal. Årsmötet brukar i snitt ha drygt 30 deltagarkommuner med totalt cirka 60 personer. 
Varje kommun skickar en tjänsteman och en politiker. SEkom sponsrar årsmötena som täcks 
av medlemsavgifterna. Övriga möten måste kommunerna själva bekosta.5 
 

1.2 Bakgrund 
Ekokommunkonceptet skapades i Finland år 1980, där en kommun som hette Soumussalami, 
utnämnde sig själv till ekokommun. Övertorneå följde efter 3 år senare. Bakgrunden till att 
det beslutades om att kommunerna skulle bli ekokommuner var att det i byarna var hög 
arbetslöshet, utflyttning och utarmning. Man ville stärka kommunernas självförtroende och 
startade ett antal utvecklingsprojekt med koppling mellan ekonomi och ekologi. Därav 
namnet ekokommun. 1990 hölls en konferens om det ekologiska framtidssamhället, initierad 
av Torbjörn Lahti6, Svenska kommunförbundet och Glesbyggdsdelegationen. Konferensen 
ledde till bildandet av ett ekokommunnätverk. Detta nätverk uppmärksammades på RIO-
konferensen 1992 och i och med uppmärksamheten av lokalt miljöarbete så växte nätverket 

                                                 
1 SOU 1997:105, Agenda 21 Sverige, Fem år efter RIO-resultat och framtid sid 174-209 
2 SOU 1997:105, Agenda 21 Sverige, Fem år efter RIO-resultat och framtid sid 174-209 
3 www.sekom.nu 
4 Intervju med Tommy Persson, SEkoms kansli 2006-09-08 
5 Intervju med Tommy Persson, SEkoms kansli 2006-09-08 
6 TL var med och startade Sveriges första ekokommun år 1983 och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor 
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och 1995 bildades SEkom7. Idag finns det 68 ekokommuner i Sverige av totalt 230 
kommuner i Sverige. I samtliga ekokommuner skall man vid kommunala beslut ta hänsyn 
de fyra systemvillkor som det Naturliga steget tagit fram tillsammans med John Holmberg vid
Luleå tekniska univers 8

till 
 

itet.   

                                                

De fyra systemvillkoren skall genomsyra arbetet i kommunerna och beaktas i samtliga 
kommunala beslut.  
Dessa systemvillkor är: 
 

1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen  
2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen  
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt 

utarmas  
4. Effektiv och rättvis resursomsättning.9  

 
För att mäta miljöarbetet hos ekokommunerna har det tagits fram 12 gröna nyckeltal (se kap 
3). Dessa tolv nyckeltal är gemensamma för alla ekokommuner. Varje kommun har möjlighet 
att rapportera in sina nyckeltal i en databas som finns på SEkoms hemsida. På så vis kan 
kommunerna även jämföra nyckeltalen sinsemellan. Nyckeltalen är avsedda att ge en 
helhetssyn över statusen på miljöarbetet samt miljöproblemen i kommunen. De kan även vara 
till en hjälp för att vidta förebyggande åtgärder.10  
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett av många försök till kvantitativ styrning fallit ut.  
15 stycken ekokommuner har studerats med avseende på deras arbete med SEkoms nyckeltal.  
 

1.4 Problemformulering 
Ett perspektiv som kommer att studeras är även om nyckeltalen är drivkraften för 
kommunerna att arbeta med miljöfrågor eller om kommunernas miljöengagemang gör att de 
på ett lätt sätt kan fylla i nyckeltalen och använda det som ett verktyg till att veta vilka 
miljöfrågor de ska lägga fokus på. 

1.4.4 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att fokusera på 15 av de totalt 68 ekokommunerna samt SEkoms nyckeltal 
mellan åren 2002 och 2006, för att få en uppfattning av kommuners miljöarbete samt att få en 
bild av om de går mot en positiv eller negativ utveckling/trend. 
 
Val av kommuner har skett genom handplockning med så stor geografisk spridning som 
möjligt för att täcka hela Sverige. Kommunerna är ej representativa för hela gruppen av 
ekokommuner.  
 
 
 

 
7 http://www.score.su.se/pdfs/1999-9.pdf (Fallstudie Den organiserade miljörörelsen, Magnus Boström) SCORE 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor sidan 172 
8 www.SEkom.nu 
9 Bern Lars 1993, Uthålligt ledarskap, En bok om etik och miljöansvar vid ledning av företag, Ekerlids förlag 
10 www.sekom.nu 
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De kommuner som valts ut är följande: 
Kommun    
1 Hudiksvall  7 Smedjebacken 13 Söderköping  
2 Luleå  8 Falkenberg  14 Mark   
3 Sala  9 Munkfors  15 Hylte  
4 Norrtälje  10 Varberg    
5 Söderhamn  11 Klippan    
6 Skara  12 Tranås   
     

1.5  Metod och teori 
 

Empiri 
Empirin i uppsatsen grundar sig på en kombination av primärt och sekundärt material. Den 
primära delen i uppsatsen består av intervjuer med kontaktpersoner i medlemskommunerna 
till SEkom. Jag samlar även in sekundärt material – statistik från SEkoms databas över 
nyckeltal.  
 
Uppsatsen har baserat sig på intervjuer med Tommy Persson på SEkoms kansli och 
tjänstemän från 15 ekokommuner. En enkät har skickats ut till de utvalda kommunerna för att 
skapa kontakter och nyckelpersoner i respektive kommun. De kommuner som inte besvarar 
enkäten skriftligt har kontaktas via telefon.  
 
Telefonintervjuer genomförs efter den kvalitativa delen i uppsatsen. Detta kommer endast att 
ske med ett urval av kommuner för att få återkoppling på mitt slutresultat. Utifrån de första 
intervjuerna valde jag att göra en fördjupande intervju med två kommuner. Dessa kommuner 
valdes ut eftersom att de var mycket engagerade i den första intervjun och gärna tog del av 
slutresultatet samt var villiga att svar på flera frågor om det skulle behövas. 
 
Val av medlemskommunerna som medverkar i denna uppsats sker genom en handplockning 
för att få en geografisk spridning över Sverige. Därför är urvalet av medlemskommunerna i 
denna uppsats oberoende av status på nyckeltalen.  
 
Utgångspunkt 
Jag har baserat mina tolkningar på bland annat erfarenheter av att jobba med miljöfrågor men 
även genom de teoretiska kunskaper som Miljö-kommunikation-ekonomiprogrammet (MKE) 
på Högskolan i Gävle givit mig. MKE-programmet blandar företagsekonomi och miljö på ett 
tvärvetenskapligt och praktiskt sätt. Detta gör att jag både har kunskap och förståelse för hur 
kommunerna jobbar med nyckeltalen ur ett "grönt perspektiv" samt ser vilka ekonomiska 
hinder som gör att det ibland kan ta stopp.  
 
Den empiriska delen av uppsatsen bygger på intervjuer samt sammanställning och 
bearbetning av materialet som kom fram vid intervjuerna.  
 
Teori 
Teorin baserar sig på metoden PDCA (Plan-Do-Check-Act) i SS-EN ISO 14001:2004 (svensk 
standard för miljöstyrning). Stegen består av planera-genomföra-följ upp-förbättra. 
Ekokommunerna jobbar med ständiga förbättringar gällande miljöfrågor och de följer upp 
samt rapporterar in samtliga gröna nyckeltal som SEkom satt upp.  
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Organisationsaspekter i uppsatsen undersöker hur nyckeltalen fungerar som återkoppling mot 
ekokommunernas miljöarbete. En del av uppsatsen grundar sig på positivism.  Andra delar i 
uppsatsen baserar sig på hermeneutik. Uppsatsen både tolkar och mäter. Tolkningar utgör den 
huvudsakliga forskningsmetoden i uppsatsen.11 
 
Enkätundersökning  
Jag har tagit fram en enkät som jag har skickat till de utvalda kommunerna. Enkäten valde jag 
att skicka ut för att få en inblick i hur arbetet med de 12 nyckeltalen går för kommunerna som 
medverkar i uppsatsen. Jag skickade enkäten till tjänstemännen som representerade respektive 
kommun i SEkom. Enkäten besvarades endast av 6 kommuner inom tidsatt datum. 
Återkopplingen till de kommuner som inte svarat skedde via telefon cirka 1 månad efter det 
att svarsdatumet gått ut. När jag sen återkopplade till kommunerna som inte svarat så visade 
det sig att ett flertal personer bytt tjänst samt att några var nytillsatta och inte hade hunnit sätta 
sig in i de frågor jag sänt ut. Det var ett mycket positivt bemötande av de personer jag kom i 
kontakt med och de kunde svara på frågorna över telefon. 
 

Deltagare i enkäten 
Dessa ekokommuner har svarat via mail:  Medlem år 
2 Luleå  Lena Bengtèn  1994 
7 Smedjebacken Sven Andersson  1990 
10 Varberg  Stina Holm Moberg  1994 
3 Sala  Lisa Granström  1995 
14 Mark  Bertil Fermstad  1994 
9 Munkfors  Anna Grenholm  1995 
 
 
Följande kommuner har svarat via telefon:   Medlem år 
12 Tranås  Anna Fritiofson (Jimmy Carlsson) 1992 
5 Söderhamn  Ingemar Olofsson (Monica Nilsson) 1998 
4 Norrtälje  Magnus Bergström (Monica Petterson) 1996 
6 Skara  Lennart Kjellberg (Jan Åhlander) 1995 
11 Klippan  Birgitta Johansson-Sternerup 1998 
13 Söderköping Gunnar Fredriksson  1997 
 
Följande ekokommuner har inte svarat; 
1 Hudiksvall kommun Rigmor Angel  2002 
8 Falkenberg  Jan-Olof Andersson  1994 
15 Hylte  Bitte Rosén-Nilsson  1998 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Thurèn, T 1991 sid. 219 
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2. Om Ekokommuner 
 

2.1 SEkoms syfte  
SEKom har ett syfte och det lyder som följande; 12 
 

”Föreningen Sveriges ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation 
för kommuner i form av en ideell förening för gemensamma strategiska 
frågor för en långsiktig hållbar utveckling. SEkom har vidare till ändamål att 
främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en 
ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög 
livskvalitet och god hälsa”. 

 
Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften beslutas vid varje 
årsmöte. Föreningen beslutar om en fast avgift för kommunen samt en rörlig avgift som 
baseras på antalet kommuninvånare (Maxtak på 150 000 invånare).13  
 

2. 2 Vad innebär medlemskapet? 
Som medlem i SEkom får man ett brett kontaktnät av sakkunniga personer. Som medlem får 
man hjälp samt stöd i arbetet med de tolv nyckeltal som SEkom har beslutat om. 
Medlemskommunerna får även medverka vid olika utbildningar, seminarier och 
nätverksträffar. Ett exempel på nätverksträff som varit är en träff där kommunerna 
diskuterade nyckeltalen.14 
 

2.3 Vilka krav ställs? 
För att få bli medlem i Sveriges ekokommuner krävs att kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutar om att ansöka om medlemskap. Kommunen ska ha antagit ett 
program med det uthålliga samhället som övergripande mål för sin verksamhet i enlighet med 
Agenda 21. De fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga kommunala beslut.15   
  

2.4 Organisation 
SEkoms organisation består av en styrelse, en tjänstemannagrupp och en halvtidsanställd 
administratör. (Se Bilaga 4 SEkoms Tjänstmannagrupp och styrelse 2006) 
 
Föreningens styrelse består år 2006 av nio politiker från olika partier inom 
medlemskommunerna.16  
 

                                                 
12 www.sekom.nu 
 
13 Intervju med Tommy Persson, SEkom`s kansli 2006-09-08 
14 Intervju med Tommy Persson, SEkom`s kansli 2006-09-08 
15 www.sekom.nu 
16 Intervju med Tommy Persson, SEkom`s kansli 2006-09-08 
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2.5 Databas 
SEkom har startat en databas där kommunerna kan rapportera in nyckeltal samt få ut statistik 
om så önskas. Denna databas kommer att underlätta för kommunerna att se varandras 
nyckeltal samt ger SEkoms kansli mindre administrativt arbete.17  
 
 

3. Föreningen SEkoms nyckeltal  
Nyckeltal är ett mått på i det här fallet en kommuns miljöarbete. Föreningen Sveriges 
ekokommuner beslutade på föreningens årsmöte den 26 april 2002 att anta 12 nyckeltal. 
Dessa ska rapporteras in årligen. Nyckeltalen är som följer; 
 

3.1 Nyckeltal år 200218 
 
Kommunen som geografiskt område: 

1. CO2 utsläpp från försålda bränslen i kommun (ton/inv.) 
      1.a  CO2 utsläpp från industri sektorn per invånare 
      1.b  CO” utsläpp från övriga sektorn per invånare 
      2. Mängd försålda kemiska bekämpningsmedel i kommunen kg/inv. 
          – vilande på grund av. att uppgifter saknas på kommunnivå 
      3. Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%) 
      3a Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU: s stödregler 
      3b Andelen jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling 
      4. Andelen miljöcertifierat skogsbruk (%) 
      5. Andelen skyddad natur (%) 
      6 Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/inv.) 
      7. Total avfallsmängd (kg/inv.) 
      8. Andelen godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%) 
      8.1 Tungmetaller i avloppsslam (mg/kg) TS 
 
Kommunen som organisation  
      9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 
      10.1 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbete) 
      10.2 Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare) 
      11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%) 
      12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%) 
 
Sammanställning på statistik från kommunerna på SEkom`s nyckeltal finns under rubrik 5.1 
Analys av nyckeltal samt bilaga 6 Nyckeltal som inte har fördjupats.

                                                 
17 Intervju med Tommy Persson, SEkom`s kansli 2006-09-08 
18 www.sekom.nu 
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3.2 Nyckeltal 2006 
Nedan redovisas gällande nyckeltal samt när de infördes. Om ej annat anges har nyckeltalen 
funnits från år 2002.  
 
Nyckeltal 1 A CO2-utsläpp från industrisektorn inom kommunen (ton CO2/inv) 
Nyckeltal 1 B CO2-utsläpp från övriga sektorer inom kommunen (ton CO2/inv)  
Nyckeltal 2 Mängd farligt avfall från hushållen (kg/invånare)  2004 framåt 
Nyckeltal 3 A Andel ekologiskt odlad åkermark enligt EU:s stödregler (%) 
Nyckeltal 3 B Andel åkermark som omfattas av KRAV-kontroll (%) 
Nyckeltal 4 Andelen miljöcertifierade jordbruk    2004 framåt 
Nyckeltal 5 Andel skyddad natur (%) 
Nyckeltal 6 Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (kg/invånare) 
Nyckeltal 7 Total mängd hushållsavfall exkl. producentansvar (kg/invånare) 
Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg Pb/kg TS)  2003 framåt 
Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg Cd/kg TS)  
Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg Hg/kg TS) 
Nyckeltal 9 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 
Nyckeltal 10 B CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton CO2/årsarbetare)  
Nyckeltal 10 A Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare) 2004 framåt 
Nyckeltal 11 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%) 
Nyckeltal 12 Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor (%) 

 
3.3 Rapportering av nyckeltalen  
Nyckeltalen rapporterades in till kansliet för sammanställning för första gången 2003. 
Nyckeltalen avsåg då år 2002. Från och med 2006 rapporterar kommunerna in uppgifterna till 
nyckeltalen genom en webbenkät. Sammanställningen av nyckeltalen presenteras på en 
särskild webbsida där jämförelse av nyckeltal mellan olika år och kommuner kan göras. 
Sammanställningen av nyckeltalen presenteras i samband med Sveriges ekokommuners 
årsmöten som är förlagda till senvåren varje år.19 
 

4. Sveriges arbete med gröna nyckeltal 
 
Vid sitt årstal vid riksdagens öppnande 1996 presenterande dåvarande statsminister Göran 
Persson ett investeringsprogram, där nämnde han att "Sverige skall vara en pådrivande 
internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologisk hållbar utveckling". 
Det beslutades att avsätta 7,2 miljarder kronor för investeringsstöd fram till år 2003. 
Investeringsstödet skulle användas för att minska miljöförstöringen, öka energieffektivitet och 
öka andelen återvinningsbart avfall. Satsningen är en viktig del av Sveriges satsning på 
hållbar utveckling. De lokala investeringsprogrammet är även viktig information för de 
kunskaper och erfarenheter de ger. Sedan 1997 kan svenska kommuner ansöka om bidrag till 
lokala investeringsprogram. För att kvalificera sig för bidrag måste åtgärderna ge 
miljöförbättringar och arbetstillfällen.  
 
1998 antog riskdagen femton övergripande miljömål där huvudsyftet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöfrågorna är lösta. Nu kommer de att 
konkretiseras med miljömål på lokal och regional nivå. Arbetet följs upp med statistik och 
indikatorer, så kallade gröna nyckeltal.  

                                                 
19 www.sekom.nu /projekt 
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4.1 Miljörådets arbete med gröna nyckeltal 
 
En del av de intervjuade kommunerna tycker att målen borde stämma bättre överens med 
Skl:s lista över nyckeltal. Detta är dock ett arbete som pågår genom miljömålsrådet20.  
 
Miljömålsrådet driver i samarbete med Sveriges kommuner och landsting ett projekt för att ta 
fram miljöindikatorer på kommunal nivå. Projektet pågår mellan 2004 och 2006. 15 
kommuner finns med i referensgruppen för detta projekt. Ett övergripande syfte är att 
tillgängliggöra användbara indikatorer och data för kommunerna. Projekt utreder om SEkom 
kan använda den databas Miljömålsrådet använder för rapportering av ekokommunernas 
nyckeltal. En strävan på längre sikt för Skl är att bygga en rapport- och presentationssystem 
som gör det lätt för kommunerna att frivilligt rapportera ytterligare data för jämförelser21. 
Flera av de kommunala miljöindikatorerna i förslaget (Miljömålsrådet samt Skl:s förslag) 
finns också i ekokommunernas  nyckeltal och ett par återfinns i verksamhetsstatistik som 
samlas in via Sveriges kommuner och landsting.  
I det egna miljöarbetet är det upp till varje kommun att använda de nyckeltal och 
redovisningsformer som är ändamålsenliga.  
 
– Ett förslag från Skl är under arbete med 20 huvudindikatorer och ett 70-tal delindikatorer 
(Se Bilaga 5 SKL nyckeltal) 
– Data på kommunnivå finns redan nu centralt tillgängliga för uppåt 20 av de föreslagna 
indikatorerna22.  
En viktig utgångspunkt för urvalet av indikatorer på lokal nivå har varit arbetet med 
indikatorer och miljömål på nationell, regional och internationell nivå.  
 

4.2 Sveriges nationella miljökvalitetsmål 
 
För att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen behöver regeringen, riksdagen, myndigheter, 
organisationer, företag, frivilliga organisationer, länsstyrelser, kommuner och enskilda 
individer engagera sig och ta sin del av ansvaret. För många av miljökvalitetsmålen ska kunna 
uppnås är det viktigt att utsläpp av föroreningar från andra länder minskar, därför är 
internationellt arbete viktigt23. Att medlemskommunerna arbetar med egna miljömål är viktigt 
för att kunna nå upp till de övergripande nationella miljömålen oberoende av om det är Skl:s 
eller SEkoms nyckeltal.  
 
Tabellen nedan är citerad från Only what Counts av Kennet Hermele och Ernst Hollander.  
 
Mål Kommer det att uppnås? 
1.Begränsad klimatpåverkan Förmodligen inte 
2.Frisk luft Förmodligen inte 
3.Bara naturlig försurning Förmodligen inte 
4.Giftfri miljö Förmodligen inte 

                                                 
20 Miljömålsrådet består av företrädare för centrala myndigheter, länsstyrelser m.m. Regeringen utser ledamöter, Miljömålsrådet har ansvar 
för uppföljningen av miljömålen på nationell nivå. 
21 http://kikaren.skl.se/artikel.asp?A=1285&C=619  (SKL `s hemsida) 
22 www.skl.se nyckeltal. 
23 http://www.miljomal.nu/vem_gor_vad/roller.php 
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5.Skyddande ozonskikt Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
6.Säker strålmiljö Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
7.Ingen övergödning Förmodligen inte 
8.Levande sjöar och vattendrag Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
9.Grundvatten av god kvalitet Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
10.Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Kanske, men bara med ytterligare 
åtgärder/förändringar än nuvarande 

11.Myllrande våtmarker Kanske, men bara med ytterligare 
åtgärder/förändringar än nuvarande 

12.Levande skogar Förmodligen inte 
13.Ett rikt odlingslandskap Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
14.Storslagen fjällmiljö Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
15.God bebyggd miljö Kanske, men bara med ytterligare 

åtgärder/förändringar än nuvarande 
16.Ett rikt växt- och djurliv Förmodligen inte 
Källa: Sveriges miljömål 2006 
 
Av de 16 miljökvalitetsmål ovan kommer nummer 1,2,3,4,7,12 samt 16 inte nås inom tidsatta 
ramar. Det beror på att även närliggande länder påverkar våra resultat. De övriga 
miljökvalitetsmålen kommer att nås om vi förändrar de förhållanden som råder idag.  
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5.  Analys av nyckeltalen 
(Kommentarer på övriga nyckeltal finns i Bilaga 6 Nyckeltal som inte fördjupats)  
 
Nedan följer en fördjupning av statistik på de 3 nyckeltal samt 15 kommuner.  
De nyckeltal som har fördjupats är; mängden insamlat hushållsavfall, mängden insamlat 
farligt avfall samt andelen CO2 utsläpp. De två förstnämnda valdes ut på grund av att de hade 
siffror som var anmärkningsvärda ur den synpunkt att de hade förändrats väldigt mycket det 
senaste året. Andelen CO2 utsläpp valdes utifrån att det idag är ett väldigt omtalat ämne och 
därför kan vara intressant att veta hur kommunerna förhåller sig till frågan.  
 
 
Nedan är en tabell på hur många kommuner som har svarat på respektive nyckeltal under 
2005. Nyckeltal 1 samt 2 är från år 2002 på grund av att Statistiska centralbyrån släpat efter i 
redovisningen till SEkom. Totalt har 15 kommuner medverkat i denna uppsats och det finns 
totalt 10 nyckeltal. Observera att en del nyckeltal består av delnyckeltal, totalt blir det 18. 
Endast 4 nyckeltal har rapporterats in av samtliga kommuner. 
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5.1 Analys av nyckeltalen 
Nedan följer en fördjupning av statistik på de 3 nyckeltal samt 15 kommuner.  
(Kommentarer på övriga nyckeltal finns i Bilaga 6 Nyckeltal som inte fördjupats) 
 
Nyckeltal 1 A CO2-utsläpp från industrisektorn inom kommunen (ton CO2/inv)   

                     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 

Falkenberg 1,21 0,93 0,88

Hudiksvall 2,88 1,34 1,36

Hylte 5,92 7,58 6,66

Klippan 4,31 4,20 4,14

Luleå 28,89 16,97 16,06

Mark 0,90 0,83 0,76

Munkfors 0,50 0,16 0,13

Norrtälje 1,14 1,33 1,53

Sala 0,71 0,53 0,44

Skara 1,22 1,15 1,02

Smedjebacken 0,68 0,94 2,85

Söderhamn 2,86 3,00 2,80

Söderköping 0,43 0,40 0,36

Tranås 0,31 0,34 0,21

Varberg 0,85 0,94 0,57

Medel 3,52 2,71 2,65
Median 1,14 0,94 1,02
Max 28,89 16,97 16,06
Min 0,31 0,16 0,13

1A. Sammanställning av detta 
nyckeltal visar att 12  
ekokommuner av totalt 15 
ekokommuner har minskat sina 
CO2 utsläpp från industrisektorn.  
 
Nyckeltal 1 A samt 1 B kan även 
påverkas till stor grad av 
konjunkturrensning vilket kan 
göra det svårtolkat.  
 
Miljömålet med att sänka 
utsläppen av koldioxid är en 
begränsad klimatpåverkan 
 

 
 
Nyckeltal 1 B CO2-utsläpp från övriga sektorer inom kommunen (ton CO2/inv 
Kommun År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 

Falkenberg 3,74 4,06 3,83

Hudiksvall 3,57 4,14 4,18

Hylte 2,77 2,89 2,80

Klippan 3,88 5,32 4,68

Luleå 6,85 14,22 14,88

Mark 2,97 3,09 2,62

Munkfors 4,18 4,21 4,33

Norrtälje 3,14 3,11 2,95

Sala 2,62 3,00 2,60

Skara 3,79 4,07 3,81

Smedjebacken 3,67 2,66 4,06

Söderhamn 3,56 3,40 3,36

Söderköping 1,49 2,06 1,87

Tranås 1,89 1,75 1,74

Varberg 3,63 3,87 3,79

Medel 3,45 4,12 4,10
Median 3,57 3,40 3,79
Max 6,85 14,22 14,88
Min 1,49 1,75 1,74

1B. Sammanställning av detta 
nyckeltal visar att 11 
ekokommuner av totalt 15  
ekokommuner har minskat sina 
CO2 utsläpp från övriga inom 
kommunen. 
 
Miljömålet med att sänka 
utsläppen av koldioxid är en 
begränsad klimatpåverkan 
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Nyckeltal 2 Mängd farligt avfall från hushållen (kg/invånare)                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun År 2004 År 2005 

Falkenberg 1,5 1,43 

Hudiksvall 1,5 0,15 

Hylte 4,2 2,93 

Klippan   x 

Luleå 2,1 2,13 

Mark   x 

Munkfors 0,5 3,04 

Norrtälje   4 

Sala   3,8 

Skara   x 

Smedjebacken 5,8 x 

Söderhamn 3,0 1,98 

Söderköping     

Tranås   x 

Varberg 1,5 x 

Medel 2,5  
Median 1,8  
Max 5,8  
Min 0,5  

2. Mängden farligt avfall från hushållen 
har minskat i 4 ekokommuner och ökat i 
2 kommuner om man kollar på de 
kommuner som kunnat redovisa statistik 
både år 2004 då nyckeltalet kom samt år 
2005. At kommunerna har minskat sitt 
farliga avfall kan bero på att de har hittat 
substitut till de farliga avfall som 
uppkommit. Men att avfallet har minskat 
i kommunerna kan även betyda att det 
blivit sämre på att samla in avfallet, pga 
att avfallet borde öka för att påvisa att 
man blivit duktig på att sortera ut dessa 
fraktioner från den totala 
avfallsmängden. Miljömålet med 
nyckeltal 2 är en god bebyggd miljö. 
 

 
 
Nyckeltal 7 Total mängd hushållsavfall exkl. Producentansvar (kg/invånare) 
 

Kommun År 2002 År 2003 År2004 
 
År 2005 

Falkenberg 270,4 323,5 280,4 332,1

Hudiksvall 260,1 265,9 269,7 saknas 

Hylte 275,7 386,2 272,5 292,1

Klippan       saknas 

Luleå 239,0 249,7 398,0 226,0

Mark 163,2 161,7   saknas 

Munkfors   299,5 286,3 saknas 

Norrtälje       saknas 

Sala       214,35

Skara 398,6     saknas 

Smedjebacken 165,1 276,5 318,4 313,7

Söderhamn 249,7 269,2 281,1 287,6

Söderköping       saknas 

Tranås       245

Varberg   269,9 276,0 saknas 

Medel 252,7 278,0 297,8  
Median 254,9 269,9 280,8  
Max 398,6 386,2 398,0  
Min 163,2 161,7 269,7  

7. Totala mängden hushållsavfall 
ökar i 12 ekokommuner av totalt 
15 ekokommuner. Detta kan 
beror på att mängden invånare 
ökar eller att det är 
högkonjunktur. Miljömålet med 
nyckeltal 7 är en god bebyggd 
miljö. 
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Nedan följer en tabell som visar de kommuner som rapporterat in farligt avfall under 2005.24 
Observera att Hudiksvall endast har 0,15 kg farligt avfall/invånare. Detta kan enligt min 
tolkning delvis bero på att kommunen har en miljöbil som åker runt och samlar in farligt 
avfall 1 ggr/år. Denna insamlingstur sker vanligtvis i maj månad och annonseras veckan innan 
i lokalpressen med uppgifter om platser och tider för de aktuella stoppen.25 
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24 Egenritad tabell utfrån SEkom´s databas 
25 http://www.hudiksvall.se/templates/Page____539.aspx ( Hudiksvalls kommun /Miljö/Återvinning och farligt 
avfall) 
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6. Fördjupning i kommunernas miljöarbete 
En fördjupad intervju har genomförts med Söderhamn samt Norrtälje kommun angående  
hur kommunerna förmedlade ut resultaten av nyckeltalen i kommunen samt hur de försöker få 
kommuninvånarna i kommunerna att arbeta efter att nå nyckeltalen. Fördjupningen av 
nyckeltalen är de som analyseras i kap 5. 
 
 
Redovisning av nyckeltal 
Söderhamns kommun redovisar sina nyckeltal i miljöbokslutet samt till politikerna. Invånarna 
i kommunen får tag i miljöbokslutet på ett flertal ställen i kommunen. Miljöbokslutet finns i 
rådhuset och hos förvaltningarna. Miljöbokslutet delas även ut på alla skolorna i kommunen. 
En del invånare ringer till kommunen och ber om att få miljöbokslutet hemskickat.  
Norrtälje kommun redovisar idag inte sina nyckeltal för invånarna i kommunen. De får ingen 
återkoppling på resultatet vid årets slut. Detta beror på att kommunen inte jobbat aktivt med 
nyckeltalen hittills. Från och med i år har kommunen för avsikt att redovisa sina nyckeltal för 
allmänheten på hemsidan. För kommunstyrelsen är tanken att nyckeltalen ska redovisas via 
intranätet. 
 
 
Nyckeltal 1 
Söderhamn: Kommentar på Nyckeltal 1 A: CO2-utsläpp från industrisektorn inom 
kommunen. Statistiken över detta nyckeltal hämtas från Statistiska centralbyrån som är sena 
med sammanställningen. Förseningen gör att kommunen inte har någon statistik från 
föregående år, den kommer först i juni nästkommande år.  
 
Men anledningen till att detta nyckeltal (1 A) minskat tror kommunen beror på att de 
uppmuntrar företag i kommunen att se över sin energiförsörjning samt att ansluta sig till 
fjärrvärme.  
 
Kommentar på Nyckeltal 1 B: CO2-utsläpp från övriga sektorer inom kommunen. 
CO utsläppen har minskat enligt statistik som är inrapporterat till SEkom. I alla nybyggen 
som produceras från övriga sektorer inom kommunen har man inför Hitec system som mäter 
bla. temperatur för att få till optimal energitillförsel. 
 
I Norrtälje kommun är CO2-utsläppet lägre än riksgenomsnittet enligt Statistika centralbyrån. 
Detta kan enligt kommunen bero på att det är få industrier inom Norrtälje kommun.  
 
 
Nyckeltal 2  
Söderhamn: Kommentar på Nyckeltal 2: Insamling av farligt avfall 
Söderhamns kommun har minskat mängden farligt avfall. Enligt kommunen beror 
minskningen på en kampanj som genomfördes under år 2004. Kampanjens huvudbudskap var 
att invånarna i kommunen ska köpa mindre farliga produkter och samla in överblivet farligt 
avfall och restprodukter. Kommunen har även delat ut plastbackar till samtliga hushåll. Dessa 
backar är till för att samla in farligt avfall och backarna töms kontinuerligt av 
avfallsmottagare. Kommunen har även anordnat möten där temat varit information om farligt 
avfall. 
 
Norrtälje: Vid intervju med kommunen poängterade jag att mängden insamlat farligt avfall 
(nyckeltal 2) per invånare inom kommunen verkade väldigt högt. Detta kan enligt kommunen 
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vara både bra och dåligt beroende på ur vilket perspektiv man ser det. En hög mängd insamlat 
avfall kan vara bra eftersom man då vet att avfallet lämnats in och inte kastats i de vanliga 
hushållssoporna. Men det kan också att kommuninvånarna är högkonsumenter av farliga 
produkter och då blir siffran negativ. Nyckeltalet är beroende på hur individen tolkar det.  
 
 
 
Nyckeltal 7 
Norrtälje: När det gäller nyckeltal 7, insamling av hushållssopor är detta en svår siffra för 
kommunen att arbeta med. Vanligtvis har Norrtälje kommun cirka 50 000 invånare, men på 
sommarhalvåret bosätter sig ca 100 000 sommargäster i kommunen, med anledning av detta 
så får Norrtälje kommun ett väldigt högt snitt.  
 
Söderhamn: Kommentar på nyckeltal 7 Insamling av hushållsavfall 
Anledningen till att detta nyckeltal ökat tror kommunen på att förpackningar är något som 
konstant ökar till de livsmedel som konsumenterna köper in. 
Det kan även bero på att få invånare i kommunen komposterar.  
 
Hur arbetar kommunerna med nyckeltalen? 
Vid årets slut väljer Söderhamns kommun ut det nyckeltal som visar på sämst statistik, dessa 
nyckeltal blir då fokus under nästa år.  
 
Norrtälje kommun väljer att jobba med de miljöfrågor som är mest aktuella i kommunen, till 
exempel om lagstiftningen ändras inom avfallsområdet så är det kommunen fokuserar på. 
Man jobbar inte utifrån nyckeltalen utan fokuserar på det kommunen tycker är viktigast.  
 
Olika förvaltningar inom kommunen jobbar med olika ämnesfrågor. Kommunen har ett lokalt 
investeringsprogram där de jobbar med miljöfrågor. Investeringsprogrammet har bland annat 
bidragit till att kommunens industriföretag har gått ifrån olja till flis. Investeringsprojektet har 
förlängts till i år 2006, sen ska det slutredovisas till Naturvårdsverket.  
 

7. Resultat 

7.1.1 Hur kommunerna jobbar med nyckeltal 
Majoriteten av dem som svarat tycker inte att det är svårt att jobba med nyckeltalen. Trots 
detta får SEkom inte in statistik på de nyckeltal som satts upp. Detta kan vara motsägande och 
svårt att förstå vi första tanken. Efter samtal med kommunerna som inte lämnar in statistik 
visar det sig att anledningen till detta är att kommunerna i sin tur inte får in information från 
förvaltningarna i de olika kommunerna. Ett önskemål från en av de medverkande 
kommunerna är att ta fram en rutin för hur inrapportering från förvaltningar till kommunerna 
ska ske på ett systematiskt sätt.  
 
En annan anledning till att kommunerna inte lämnar in statistik till SEkom är resursbrist. Det 
krävs mycket administrativt arbete med att sammanställa alla 12 nyckeltal.  Det är en stor 
mängd information som ska bearbetas och då det inte finns något enhetligt sätt (begrepp och 
enheter) att rapportera in uppgifterna på gör det svårt att sammanställa fakta på ett smidigt 
sätt. 
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Majoriteten av de intervjuade kommunerna tycker inte att nyckeltalen skall omarbetas. Två av 
de intervjuade tyckte att det skulle vara intressant med enkäter till invånarna i kommunerna 
för att höra deras syn på miljöfrågor.  
 
En del kommuner har valt att jobba efter andra nyckeltal än SEkoms på grund av tidigare 
arbetsmetoder innan de blev ekokommun. Anledningen till att de blev ekokommuner var att 
de ville marknadsföra kommunen ur en positiv synvinkel men ändå fortsätta med de arbetssätt 
som de haft tidigare. Kommunerna fokuserar på miljöfrågor oavsett om de jobbar efter 
SEkoms nyckletal eller andra riktlinjer till exempel Sveriges kommuner och landstings (Skl). 
Många kommuner jobbar enligt egna miljömål samt Skl:s lista över gröna nyckeltal. Dessa 
stämmer till en del in på de nyckeltal som SEkom satt upp. 
Skl:s nyckeltal togs fram tillsammans med 15 kommuner samt Svenska kommunförbundet år 
2000, nyckeltalen är 25 med hygglig jämförbarhet mellan kommuner. Flera kommuner utgår 
från dessa när de väljer nyckeltal för sin egen uppföljning.  
 

7.1.2 Varför blev Ekokommunerna medlemmar i SEkom? 
Majoriteten av de intervjuade kommunerna har gått med i SEkom på grund av en politisk 
motion. En del kommuner tillägger dock att de gått med på grund av att de fokuserat väldigt 
mycket på miljöfrågor redan innan de gick med i SEkom. Medlemskapet upplevdes bara ge 
fördelar eftersom de redan bedrev miljöarbete innan de gick med.   
 

7.1.3 SEkoms krav 
 
En del kommuner känner inte till att det finns speciella krav från SEkom för att få vara 
medlemmar. Men majoriteten känner till att det ska finnas ett övergripande mål för 
kommunen, att rapportera in nyckeltalen samt jobba efter Agenda 21.  
 

7.1.4 Alternativa motiv för medlemskap i SEkom 
En viktig aspekt med SEkoms verksamhet som flera av kommunerna nämnt är utbytet av 
ideèr och erfarenheter. De är medlemmar i SEkom för att genom nätverket få tips om mål och 
projekt som de kan använda i sina egna kommuner.  
 
 

8. Slutsats 
Då MKE (miljö-kommunkation-ekonomi) programmet blandar företagsekonomi och miljö på 
ett tvärvetenskapligt och praktiskt sätt har jag både har kunskap och förståelse för hur 
kommunerna jobbar med nyckeltalen ur ett "grönt perspektiv" samt ser vilka ekonomiska 
hinder som gör att det ibland kan ta stopp. Många kommuner har på grund av ekonomiska 
hinder svårt att sammanställa nyckeltal samt återkoppla det till invånarna i kommunerna.  
 
Från början var min hypotes att kommunerna arbetade aktivt med de nyckeltal som SEkom 
satt upp, men det visade sig att det är ett fåtal kommuner som jobbar aktivt med nyckeltalen. 
Med aktivt syftar jag på att samtliga förvaltningar rapporterar in statistik till kommunerna som 
i sin tur rapporterar in till kansliet. Många kommuner väljer att istället för att jobba med 
SEkoms nyckeltal jobbar de med Skl:s nyckeltal (se bilaga 5).  
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Min uppfattning är att om kommunerna skickar in statistik eller inte till SEkom har ingen 
större betydelse ur synvinkeln om de jobbar aktivt med miljöfrågor. Alla kommuner som 
medverkat i uppsatsen jobbar med miljöfrågor. En del kommuner fokuserar på SEkom´s 
nyckeltal, en del på SKL`s nyckeltal och en del på de egna miljömål som de tagit fram. För att 
spegla kommunernas aktiva miljöarbete bör rapporteringen av nyckeltalen till databasen bli 
enklare så att framgångarna bättre lyfts fram och synliggörs.  
 
En del kommuner jobbar inte med nyckeltalen ur det perspektiv att de är just nyckeltal utan 
för att de är prioriterade frågor inom kommunen. 
 
Att miljöarbetet ibland är komplext och svårt framkommer av en kommuns enkätsvar.  
 
          ”Hållbarhet är inte lätt att tänka på och ibland upplevs det som ett hinder” 
 
Vilket jag kan stödja och understryker därför ytterligare vikten av tydliga mål och enkla 
uppföljningsverktyg.  
 
Många av landets kommuner började jobba aktivt med miljöfrågor vid införandet av Agenda 
21.  
 
Ett flertal av de intervjuade kommunerna håller för tillfälligt på att revidera och ta fram en ny 
miljöplan. Kommunerna berättar att de kommer att bygga miljöplanen på de nationella och 
regionala miljömålen.  
 
Nyckeltalen är bra och behöver i sin enskildhet inte ändras, MEN bör synkroniseras med 
SKL, miljörådets samt lokala mål. 
 
En rutin för inrapportering av nyckeltal bör tas fram för att underlätta förvaltningarnas arbete. 
 
Efter att den fördjupade intervjun har genomförts kan jag konstatera att det inte är nyckeltalen 
i sig som gör att kommunen jobbar aktivt med miljöfrågor. Utan att miljöfrågan i sig dvs 
kommunens intresse eller möjlighet att påverka gör att man väljer att jobba med just den 
miljöaspekten.  
 
Kommunerna varierar när det gäller att återkoppla resultatet av nyckeltalen till invånarna i 
kommunen, en del kommuner skriver in resultatet i sina miljöbokslut samt kommunens 
hemsida, andra kommuner väljer att endast redovisa sina nyckeltal för politikerna i 
kommunen.  
 
Graden av engagemang hos kommunledningen har en stor inverkan på kommunens Agenda 
21-arbete och är troligtvis också avgörande för resultaten av SEkoms nyckeltal.  
Otillräckliga ekonomiska resurser, tidsbrist och brist på engagemang har varit de dominerande 
problemen. Sedan 1995 har dock intresset för klimatfrågor ökat i samhället och är därför 
högre prioriterade idag år 2007.   
 
Anledningen att kommunerna inte redovisat sin statistik på SEkoms hemsida är bla. att 
kommunerna är beroende av andra instanser för att få resultaten. Ex. CO2 utsläpp får från 
statistiska centralbyrån, som det är i dagsläget så släpar redovisningen efter ca 2 år.  
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De kommuner som medverkade i en fördjupad intervju är nöjda med de nyckeltal som finns 
idag och känner inte att de behöver utvecklas, utan att det är viktigare att få till rutiner för de 
olika förvaltningar i kommunerna hur de ska rapportera in resultaten på ett enhetligt sätt.  
 
En del nyckeltal kan var missvisande om man beräknar ett nyckeltal baserat på antalet 
kommuninvånare tex. farligt avfall och Norrtälje kommun. På sommarhalvåret har Norrtälje 
kommun som ligger i Stockholm skärgård dubbelt så många invånare om man räknar med 
antalet sommargäster. En annan aspekt när det gäller farligt avfall är även att  det kan vara 
negativt att ha stora mängder farligt avfall, då det ger signaler att det används mycket farliga 
produkter i kommuner, samtidigt som det kan ge en signal att vara positivt att ha stora 
mängder farligt avfall ur den synvinkeln att allt farligt avfall verkligen samlas in och inte 
slängs i naturen eller i hushållssoporna.  
 
Kan arbetet med nya indikatorer på Skl och miljörådet påverka SEkom s nyckeltal? I så fall 
borde det vara mot det positiva hållet då det idag är många nyckeltal i omlopp och ett 
enhetligare synsätt vore att föredra. 
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Bilaga 1 
 
 
REFERENSLISTA 
Internet 
www.SEkom.nu 
www.skl.se 
www.miljoradet.se 
www.hudiksvall.se 
 
Muntliga källor 
Tommy Persson, Arbetar på SEkoms kansli 
Jimmy Carlsson, Tranås kommun 
Monica Nilsson, Söderhamns kommun  
Monica Petterson, Norrtälje kommun 
Jan Åhlander, Skara kommun 
Birgitta Johansson-Sternerup, Klippan kommun 
Gunnar Fredriksson, Söderköping kommun   
 
Skriftliga källor 
Enkät utskickad 2006-07-18  
Lena Bengtèn, Luleå Kommun  
Sven Andersson, Smedjebacken kommun 
Stina Holm Moberg, Varberg kommun   
Lisa Granström, Sala kommun   
Bertil Fermstad, Mark kommun   
Anna Grenholm, Munkfors kommun 
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Bilaga 2 
 
Metod frågor till SEKOM (via telefonintervju) 
 
1992 fanns det åtta ekokommuner, nu 63 vad är det dom gjort denna ökning på 800%  
 
Hur går kommunerna som i dagsläget inte är en ekokommun tillväga om de vill bli 
medlemmar? Värvar ni medlemmar? 
 
Har ni ett bra samarbete med alla medlemskommuner? 
 
Är alla aktiva och följer de systemvillkor som det naturliga steget satt upp? 
 
Är alla aktiva och arbetar efter de nyckeltal som SEKOM beslutat om? 
 
Har ni hört några åsikter om att nyckeltalen är svåra att mäta/arbeta efter? 
 
Har de lämnat in siffror på de 12 nyckeltal som är uppsatta (om inte varför)? Hur kom ni fram 
till dom? 
 
Vilken/vilka kommuner är det som följer upp dessa nyckeltal bäst, om du får säga det? 
 
Tror du på ökad trend närd det gäller ekokommuner/ekobyar? 
 
Vad tror du/ni var det som startade denna trend? 1983 Övertorneå? 
 
Är de representanter från alla medlemskommuner med på årsstämman? 
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Bilaga 3 
 

  Åkersberga 2005-05-31 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Erika och jag arbetar just nu på mitt exjobb på Högskolan i Gävle. Exjobbet handlar 
om nyckeltalen i Föreningen Sveriges ekokommuner, SEkom, och dess medlemskommuner. 
Syftet med uppsatsen är att dels undersöka nyckeltalens utveckling i helhet, från de att de 
upprättades och infördes till och med i år. Dels är syftet även att studera 15 stycken utvalda 
kommuners enskilda utvecklingar av nyckeltalen, för att skapa en uppfattning av kommuners 
miljöarbete samt att få en uppfattning om kommunerna går mot en positiv eller negativ 
utveckling/trend.  
 
Ni är en av de utvalda kommunerna och jag vore därför tacksam om ni har tid att svara på 
denna enkät så snart som möjligt, senast den 12 juni. Enkäten besvaras via e-mail till: 
bjorklunderika@hotmail.com 
Har du frågor eller om du inte har möjlighet att svara på enkäten skicka mig ett mail eller ring 
mig snarast. Dagtid 08-671 73 71 kvällstid 070-693 47 73 
 
Detta examensjobb är sanktionerat av SEkom. Jag har intervjuat Tommy Persson på  
SEkom `s kansli samt presenterat uppsatsens syfte. Utifrån resultatet kommer en analys med 
återkoppling av mitt resultat att göras gentemot de utvalda kommunerna samt SEkom `s 
styrelse.  
 
Tack på förhand att du tar dig tid till att svara på denna enkät! 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Erika Björklund 
 
Ekokommun, namn:       

Namn på tjänsteman som representerar i SEkom:       

Namn på politiker som representerar i SEkom:      

Antal invånare i kommunen:      

 

När blev ni en ekokommun?      

 

Av vilken anledning valde ni att bli en ekokommun (gärna kort svar)?       

 
 
 

2008-02-21 25

http://www.hig.se/�
mailto:bjorklunderika@hotmail.com


Vilka krav ställer SEkom på er som är en ekokommun?      

 
 
 
För att få skylta samt göra reklam för att man är en ekokommun måste kommunfullmäktige 
ha antagit ett program om det uthålliga samhället som ett övergripande mål. Hur är ert 

övergripande mål formulerat?       

 
 
 
 
Vilka övriga miljömål arbetar er kommun mot samt när togs beslut om målet?  
Mål Datum 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

Finns det någon koppling mellan era miljömål och SEkoms nyckeltal? På vilket sätt?:       

 
 
 
SEkom beslutade på föreningens årsmöte den 26 april 2002 att anta 12 nyckeltal. Dessa ska 

rapporteras in årligen. Tycker ni att nyckeltalen är svåra att mäta?       

 
 

Lämnar ni in statistik på alla SEkoms nyckeltal?       

 

Om nej, varför inte (Förklara gärna respektive nyckeltal)?       

 
 
Anser du att ni i kommunen är aktiva och följer de systemvillkor som det naturliga steget satt 

upp:       

 
 
 

Har du några spontana förslag på nya nyckeltal:       

 

Övriga kommentarer:       
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Bilaga 4 
 
SEkoms Tjänstmannagrupp 2006 
Helena Andersson  0498-27 92 12 Gotlands kommun 

Angelica Aronsson  08-560 39 222 Ekerö kommun 

Lena Bengtén 0920-29 32 30 Luleå kommun 

Linda Boström 042-10 50 95 Helsingborgs stad 

Roland Gustavsson 0591-641 00  Hällefors kommun 

Johanna Pettersson  08-535 364 91  Huddinge kommun 

Christer Persson 060-16 31 91 Timrå kommun 

Jan-Olof Andersson  0346-864 09  Falkenbergs kommun 

Sven-Åke Svensson 
Sammankallande 
  

0381-362 20 Eksjö kommun 

Kenneth Gyllensting 
  

0455-30 32 83 Karlskrona kommun 

Henrik Spovin 
  

08-508 28 890 Stockholms stad 

 
SEkoms Styrelse 2006 
Föreningens styrelse består av nio politiker från olika partier. Styrelsen väljs vid föreningens 
årsmöte som vanligtvis äger rum i april eller maj månad. Den nuvarande styrelsen som valdes 
på föreningens årsmöte i Stockholm den 6 april 2006 består av följande personer: 
Lars Thunberg (kd) 
ordförande 

Helsingborgs stad  
Sundsgården 14  
255 92 Helsingborg 

Tel. 042-19 38 11  
Mobil. 070-628 43 10  
Fax. 042-19 38 50 

Majvor Westberg-Jönsson(s) 
v. ordförande 

Hudiksvalls Kommun 
Miljö- och räddningsnämnden 
824 80 Hudiksvall  

Tel. 0650-550 284 
Mobil. 073-031 46 12 

Kurt A Larsson (s) Övertorneå Kommun 
Villavägen 38  
957 32 Övertorneå 

Tel. 0927-720 01  
Mobil. 070-533 58 04  
Fax. 0927-774 04 

Ewa Lindstrand (s) Timrå Kommun 
Kommunstyrelsen  
861 82 Timrå 

Tel. 060-16 31 42 
Mobil. 070-551 85 58 
Fax. 060-16 31 05 

Stefan Nypelius (c) Gotlands Kommun 
Bro Tors 110 
621 73 Visby 

Tel. 0498-27 29 79 
Mobil. 070-346 67 64 

Conny Sevehem (c) Varbergs Kommun 
Miljö- och Räddningsnämnden 
432 80 Varberg 

Tel. 0340-66 54 65  
Mobil. 070-333 40 51 

Gerthie Olsson (s) Karlskrona Kommun  
Kommunalrådsexpeditionen 
371 83 Karlskrona 

Tel. 0455-30 30 07 

Viviann Gunnarsson (mp) Stockholms stad 
Rotel 8 Miljöroteln 
Stadshuset 
105 35 Stockholm 

Tel. 08-508 29 623 

Anders Nilsson (v) Filipstads kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 303 
682 27 Filipstad 

Tel. 0590-615 38 
Mobil. 070-606 15 38 
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Ersättare   
Christer Fjordevik (kd) Värnamo Kommun 

Kommunstyrelsen  
331 83 Värnamo 

Tel. 0370-101 53 
Mobil. 070-595 71 10 
Fax. 0370-407 11 

Rigmor Åström (m) Bodens kommun 
Kommunstyrelsen 
961 86 Boden 

Tel. 0920-29 37 54 
Mobil. 070-559 01 41 

Tommy Persson  Helsingborgs stad  
Miljökontoret  
251 89 Helsingborg 

Tel. 042-10 73 19 
Alt. 0709-42 89 56 
Fax. 042-10 50 44 
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Bilaga 5 

SKL`s nyckeltal Kommunen som geografiskt område 

1. Energianvändning per invånare (kWh/invånare), varav: 

2. - Uppvärmning och elanvändning i bostäder (kWh/invånare) 

3. - Uppvärmning och elanvändning i servicesektorn (kWh/invånare) 

4. - Energi för transporter, bränsleförsäljning med mera (kWh/invånare) 

5. Utsläpp av fossil koldioxid (kg/invånare) 

6. Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen (procent) 

7. Jordbruk med miljöstöd för ekologisk odling (andel åkermark, procent 

8. KRAV-jordbruk (andel åkermark, procent) 

9. Miljövänligt skogsbruk, i första hand andel FSC-certifierad areal (procent) 

10. Skyddad natur (andel av kommunens yta, procent) totalt och uppdelat på skog, 

våtmarker, jordbruksmark, sjöar och vattendrag, hav och kust samt fjäll 

11. Värdefull natur av riksintresse (% av kommunens yta) 

12. Kvävedioxid i tätortsluften, medelvärde vinterhalvår (alternativt helår) samt antal 

timöverskridanden på värsta stället 

13. Bensen i tätortsluften, medelvärde vinterhalvår (alternativt helår) 

14. Godkänt slam (procent) 

15. Kadmium, kvicksilver och bly i slam (halt i mg/kg TS) 

16. Fosfor från slam återförd till jordbruk respektive växtodling (procent) 

17. Hushållsavfall, exklusive producentansvar (kg/invånare) 

18. Insamling för återvinning enligt producentansvar (kg/invånare) 

19. Deponerat hushållsavfall (kg/invånare) 
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Kommunen som organisation 

20. Användning av värme i kommunens lokaler (kWh/m2) 

21. Användning av el i kommunens lokaler (kWh/m2) 

22. Förnybar energi i lokalerna (procent) 

23. Transportenergi för tjänsteresor (kWh/årsarbetare) 

24. Icke fossilt bränsle till tjänstefordon och arbetsredskap (procent) 

25. Inköp av ekologiska livsmedel (procent) 
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Nyckeltal 3 A Andel ekologiskt odlad åkermark enligt EU:s stödregler (%) 
  

Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 9,5 10,5 9,3 9,8

Hudiksvall 42,1 39,9 44,8 46,5

Hylte 23,8 23,8 22,4 23,0

Klippan 8,3 9,1 9,2 10,0

Luleå 43,9 42,6 46,2 42,9

Mark 16,3 16,6 18,7 20,8

Munkfors 56,7 59,4 61,6 64,5

Norrtälje 27,6 28,0 27,1 29,9

Sala 15,3 18,5 17,2 19,1

Skara 14,4 15,3 17,3 20,4

Smedjebacken 32,1 33,1 27,1 35,9

Söderhamn 30,7 30,2 29,9 33,7

Söderköping 18,6 20,6 19,4 26,3

Tranås 33,0 38,0 39,7 42,9

Varberg 11,1 12,1 11,7 13,2

Medel 25,6 26,5 26,8  
Median 23,8 23,8 22,4  
Max 56,7 59,4 61,6  
Min 8,3 9,1 9,2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A. Andelen ekologisk odlad åkermark enligt EU:s stödregler har ökat i 13 st ekokommuner 
av totalt 14 st ekokommuner. Detta tycker jag visar på att ekologiska produkter är något som 
ökar i Sverige samt något som efterfrågas. Miljömålet med nyckeltal 3 är en giftfri miljö och 
ett rikt odlingslandskap; 
 
Nyckeltal 3 B Andel åkermark som omfattas av KRAV-kontroll (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 5,9 6,1 5,9 5,1

Hudiksvall 4,5 4,4 4,1 4,9

Hylte 8,3 8,6 8,7 8,0

Klippan 2,1 2,2 2,3 2,1

Luleå 2,3 2,1 1,6 1,6

Mark 7,5 7,2 6,3 5,1

Munkfors 40,3 40,5 43,1 31,8

Norrtälje 11,7 11,2 9,7 9,9

Sala 10,4 12,6 13,0 11,9

Skara 7,8 6,8 5,1 5,4

Smedjebacken 4,3 4,5 4,3 2,0

Söderhamn 6,6 6,8 6,2 8,3

Söderköping 10,3 13,3 12,8 14,3

Tranås 14,1 15,2 16,6 20,6

Varberg 7,0 6,9 6,4 6,2

Medel 9,5 9,9 9,7  
Median 7,5 6,9 6,3  
Max 40,3 40,5 43,1  
Min 2,1 2,1 1,6  

3 B. Sammanställningen av 
detta nyckeltal visar att i 9 st 
ekokommuner av totalt 15 st 
ekokommuner har ökat sin 
andel åkermark som omfattas 
av kravkontroll, resterande 
har minskat, detta kan styras 
av behoven i kommunen. 
Ekokommunen kanske inte 
har behov av kravkontroll och 
därför minskat den delen 
åkermark. Miljömålet med 
nyckeltal 3 är en giftfri miljö 
och ett rikt odlingslandskap; 
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4 A. Andelen FSC  (Forest Stewardship Council)        4 B.  PEFC-certifierat skogsbruk 
miljöcertifierat skogsbruk                               (Pan European Forest Certification) 
           

 År 2004 År 2005 

Kommun     

Falkenberg   42,01

Hudiksvall   saknas 

Hylte   saknas 

Klippan   saknas 

Luleå   3,69

Mark   saknas 

Munkfors   saknas 

Norrtälje   4,05

Sala   29,64

Skara   saknas 

Smedjebacken   saknas 

Söderhamn   14,55

Söderköping   saknas 

Tranås   45%

Varberg   2,06

  År 2004 År 2005 

Kommun     

Falkenberg   6,09 

Hudiksvall   saknas 

Hylte   saknas 

Klippan   saknas 

Luleå   18,01 

Mark   saknas 

Munkfors   saknas 

Norrtälje   22,46 

Sala   23,35 

Skara   saknas 

Smedjebacken   78,05 

Söderhamn   40,17 

Söderköping   saknas 

Tranås   0% 

Varberg   2,06 

 
4A+4B. Dessa nyckeltal har inte funnits mer än från år 2005 och majoriteten av kommunerna 
inte har lämnat in statistik så är det svårt att utläsa någon sammanfattning. Miljömålet är att 
bevara och återställa levande skogar. 

 
Nyckeltal 5 Andel skyddad natur (%) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 2,0 2,1 1,9 1,9

Hudiksvall   1,6 1,5 16,46

Hylte 0,2 0,9 0,9 0,9

Klippan       saknas 

Luleå 1,3 1,7 1,5 1,7

Mark 0,3 0,3   saknas 

Munkfors   0,1 0,1 0,06

Norrtälje       saknas 

Sala       0,53

Skara 7,7     saknas 

Smedjebacken 2,6 26,4 26,4 26,4

Söderhamn 2,2 2,2 2,2 2,2

Söderköping       saknas 

Tranås       1,6

Varberg   1,7 1,4 1,84

Medel 2,3 4,1 4,5  
Median 2,0 1,7 1,5  
Max 7,7 26,4 26,4  
Min 0,2 0,1 0,1  

5. Ingen av ekokommunerna har 
ökat eller minskat andelen skyddad 
natur, det kan bero på att det inte 
finns något behov av ex. 
naturreservat i kommunerna. Detta 
nyckeltal är en del av miljömålen 
mot; levande sjöar och vattendrag, 
myllrande våtmarker, hav i balans 
samt levande kust och skärgård, 
levande skogar och ett rikt 
odlingslandskap. 
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Nyckeltal 6 Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar 
(kg/invånare) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 98,4 87,2 92,4 50,5

Hudiksvall 52,6   52,5 saknas 

Hylte 60,1 104,1 63,4 saknas 

Klippan       saknas 

Luleå 167,4 171,6 173,6 168,6

Mark 114,9 78,0   saknas 

Munkfors   84,5 105,5 122,9

Norrtälje       97,9

Sala       70,1

Skara 24,0     saknas 

Smedjebacken 103,0 133,3 125,5 43,29

Söderhamn 68,6 82,1 72,4 82,14

Söderköping       saknas 

Tranås       saknas 

Varberg   104,1 95,5 saknas 

Medel 86,1 105,6 97,6  
Median 83,5 95,6 93,9  
Max 167,4 171,6 173,6  
Min 24,0 78,0 52,5  

6. Insamling av hushållsavfall 
för återvinning enligt 
producentansvar påvisar inte 
några tydliga trender. Ev. 
Munkfors då som ökat 
ständigt, kan bero på fler 
invånare i kommunen. 
Miljömålet med nyckeltal 6 är 
en god bebyggd miljö. 
 

 
 
Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i avloppsslam          Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i 
avloppsslam (mg Pb/kg TS)  (mg Cd/kg TS) 

 
Kommun År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 0,37 0,44   

Hudiksvall 0,75 0,79   

Hylte 0,71 1,15   

Klippan       

Luleå 0,77 0,75   

Mark 0,73     

Munkfors 2,20 2,20   

Norrtälje     1

Sala     3

Skara       

Smedjebacken 1,14 1,30   

Söderhamn 0,90 0,76   

Söderköping       

Tranås       

Varberg 0,86 1,05 1

Medel 0,94 1,06  
Median 0,77 0,92  
Max 2,20 2,20  
Min 0,37 0,44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 10,70 9,60 saknas 

Hudiksvall 22,50 20,00 24

Hylte 11,70 15,68 saknas 

Klippan     saknas 

Luleå 16,30 11,20 22

Mark 17,75   saknas 

Munkfors 26,00 21,00 saknas 

Norrtälje     22

Sala     66

Skara     saknas 

Smedjebacken 45,50 47,50 saknas 

Söderhamn 14,50 13,10 14

Söderköping     saknas 

Tranås     saknas 

Varberg 44,00 27,00 18

Medel 23,22 20,64  
Median 17,75 17,84  
Max 45,50 47,50  
Min 10,70 9,60  
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Nyckeltal 8 Tungmetallhalter i avloppsslam (mg Hg/kg TS) 
Kommun År 2003 År 2004 år 2005  

Falkenberg 0,27 0,34   

Hudiksvall 0,45 0,58   

Hylte 0,52 0,59   

Klippan       

Luleå 1,04 0,57   

Mark 0,27     

Munkfors 0,31 0,30   

Norrtälje     1

Sala     2

Skara       

Smedjebacken 0,74 0,72   

Söderhamn 0,35 0,39   

Söderköping       

Tranås       

Varberg 0,96 0,72 0

Medel 0,55 0,53  
Median 0,45 0,58  
Max 1,04 0,72  
Min 0,27 0,30  

8. Dessa nyckeltal är bristfälliga i 
statistikunderlaget, sen beror dt 
även på processindustriernas 
reningstekniker, vilket kan vara 
svårt att utläsa utan vidare 
fördjupning.  
Miljömålen för detta nyckeltal är 
god bebyggd miljö och en giftfri 
miljö 

 
 
Nyckeltal 9 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 59 32 29 64

Hudiksvall 46 46 58 saknas 

Hylte 4 39 17 saknas 

Klippan       saknas 

Luleå 59 58 59 saknas 

Mark 84 84   saknas 

Munkfors   55 44 59,24

Norrtälje       34,33

Sala       88,38

Skara 91     saknas 

Smedjebacken   53 54 45,65

Söderhamn 79   58 saknas 

Söderköping       saknas 

Tranås       48,14

Varberg   18 28 saknas 

Medel 60 48 43  
Median 59 49 49  
Max 91 84 59  
Min 4 18 17  

9. Detta nyckeltal har för lite 
underlag för att utläsa.  
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Nyckeltal 10 A Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005   

Falkenberg 1724 1547 1346 1 306,43  kWh 

Hudiksvall   680   900,84   

Hylte 1511   1688 1 798,80   

Klippan       saknas   

Luleå 620 665 716 902   

Mark 665 72   saknas   

Munkfors   1294 1358  1 561,56  kWh 

Norrtälje       773,73  kWh 

Sala       1 228,77   

Skara       saknas   

Smedjebacken   738 911  1 101,67  kWh 

Söderhamn       saknas   

Söderköping       saknas   

Tranås       0,94  kWh 

Varberg   686 884 saknas  

Medel 1130 812 1150   
Median 1088 686 1128   
Max 1724 1547 1688   
Min 620 72 716   

 
 
Nyckeltal 10 B CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil  
(ton CO2/årsarbetare) 

Kommun År 2004 År 2005 
resten 
saknas 

Falkenberg 0,34 0,34   

Hudiksvall   0,19   

Hylte 0,43  0,46   

Klippan       

Luleå 0,18 0,35   

Mark       

Munkfors 0,34 0,24  ton/anst 

Norrtälje   0,31   

Sala    0,32  ton 

Skara       

Smedjebacken 0,21 0,28   

Söderhamn       

Söderköping       

Tranås   0,43   

Varberg 0,29     

Medel 0,30   
Median 0,31   
Max 0,43   
Min 0,18   
   

10. Nyckeltal 10A samt 10B har ökat, 
vilket kan beror på att jobbtillfällen 
ökat i kommunerna eller att distrikten 
blivit större och fler och längre resor 
krävs i jobbet. Miljömålen med dessa 
nyckeltal är frisk luft, ingen 
övergödning, bara naturlig 
försurning, god bebyggd miljö och 
begränsad klimatpåverkan. 
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Nyckeltal 11 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 0,8 3,44 0,12 1,76

Hudiksvall     2,73 saknas 

Hylte   0,00 0,00 saknas 

Klippan       saknas 

Luleå 0,5 0,34 0,63  0,68 

Mark 4,0 4,52   saknas 

Munkfors   4,54 1,85 1,65

Norrtälje       saknas 

Sala       saknas 

Skara 0,3     saknas 

Smedjebacken   6,05 6,92  11,56 

Söderhamn     0,00   0

Söderköping       saknas 

Tranås       saknas 

Varberg   0,13     0,39 

Medel 1,4 2,7 1,7  
Median 0,7 3,4 0,6  
Max 4,0 6,1 6,9  
Min 0,3 0,0 0,0  

11. Inköpen av ekologiska 
livsmedel är bristfälliga i 
inrapporteringen. Miljömålen 
som eftersträvas är en giftfri miljö 
och ett rikt odlingslandskap. 
 

 
 
Nyckeltal 12 Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor (%) 
Kommun År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Falkenberg 8,6 11,4 12,5 12,5

Hudiksvall   0,0 0,0 saknas 

Hylte 11,1 5,6 5,6  6,25 

Klippan       saknas 

Luleå 9,3 9,1 14,3 8,93

Mark 0,0 0,0   saknas 

Munkfors   0,0 0,0 saknas 

Norrtälje       0

Sala       25

Skara 13,0     saknas 

Smedjebacken 17,6 21,4 26,7   25 

Söderhamn     0,0 0

Söderköping       saknas 

Tranås       saknas 

Varberg   6,6 8,4   

Medel 9,9 6,8 8,4  
Median 10,2 6,1 7,0  
Max 17,6 21,4 26,7  
Min 0,0 0,0 0,0  

     

12. Andelen miljöcertifierade 
skolor är även det bristfälligt i 
inrapporteringen. Miljömålet med 
andelen miljöcertifierade skolor 
är en god bebyggd miljö. 
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