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Gröna nyckeltal för jämförelser mellan kommuner
I samarbete med ansvariga för miljöredovisningen i femton kommuner har
Svenska Kommunförbundet drivit ett arbete för att ta fram gröna nyckeltal
för jämförelser mellan kommuner. Syftet är dels att definiera ett antal nyckeltal för användning i dagsläget, dels att bidra till en fortsatt process att utveckla gröna nyckeltal som ett instrument att sätta fokus på frågor om resursförbrukning, miljöarbete och miljötillstånd i enskilda kommuner. Nyckeltalen
presenteras i rapporten Gröna nyckeltal – en metod för att jämföra kommuner.
Kommunförbundets samhällsplaneringsberedning har i mars år 2000 ställt
sig bakom rapporten och uppdragit åt förbundskansliet att sprida och göra
resultatet användbart för kommunernas egna uppföljning och arbete med
miljömål. Vår förhoppning är att jämförelser mellan kommunerna kan vara
en sporre för att utveckla och förbättra det lokala miljöarbetet.
Nyckeltalen har en plats i miljöredovisning, balanserad styrning, miljöledning eller i arbetet med lokala miljö- och klimatmål, där Miljömålskommittén
och Klimatkommittén nyligen lämnat sina förslag. Ett parallellt projekt med
nyckeltal för välfärd och folkhälsa i sju kommuner har nyligen presenterats i
rapporter. Dessa arbeten sammantaget ger underlag för uppföljning och jämförelser kring både välfärd och miljö i kommunerna i ett Agenda 21-perspektiv.
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Vi planerar att under hösten genomföra seminarier kring dels nyckeltal och
andra verktyg, dels arbetet med lokala miljö- och folkhälsomål.
Två inledande seminarier med fokus på bifogade gröna nyckeltal och
miljöindikatorer på nationell och regional nivå hålls den 27 september i
Stockholm. Inbjudan bifogas till Kommundirektören och Miljöskydd/naturvård. Om det finns ett intresse av att anordna seminarium lokalt eller
regionalt går det bra att kontakta oss.
Mer information om nyckeltalen finns på Kommunförbundets webbplats
www.svekom.se under Miljö och hälsa. Det går också bra att kontakta
Andreas Hagnell tel. 08-772 42 50 eller Ann-Sofie Eriksson tel. 08-772 46 71.
Båda nås på e-post: fornamn.efternamn@svekom.se .
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Anders Ekengren
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Fyra exemplar av rapporten Gröna nyckeltal – en metod för att jämföra kommuner
till Kommunstyrelsen, Kommundirektören, Tekniska kontoret och Miljöskydd/naturvård.
Inbjudan till seminarium om gröna nyckeltal till Kommundirektören och
Miljöskydd/naturvård.
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