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Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.  
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. 

Nyckeltal – definitioner 

Inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län har ett antal 

gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i länet tagits 

fram. Dessa nyckeltal gör det möjligt att jämföra mellan verksamheten 

kommunerna. Data har rapporterats från år 2008 och framåt. 

Läs mer om samverkan kring Nyckeltal och handläggningstider – 

verktyg i verksamhetsutvecklingen och hur inrapporteringen går till på 

miljosamverkanstockholm.se >> 

Nyckeltalen redovisas på http://msl.miljobarometern.se/  

1. Timtaxa miljöbalkstillsyn 

Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan 

anges. 

Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. 

Enhet: kronor. 

2. Timtaxa livsmedelskontroll 

Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges 

Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. 

Enhet: kronor. 

3. Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter 

Antal årsarbetskrafter som arbetar med miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster 

omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som 

tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid med miljöbalkstillsyn räknas som 0,5 

årsarbetskrafter.  

Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. 

Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-

dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. 

Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. 

Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning, planarbete och samrådsyttrande ingår 

inte.  

Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. 

Enhet: årsarbetskrafter. 

4. Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter 

Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal 

tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en 

heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 

årsarbetskrafter. 

Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. 

Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-

dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. 

Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. 

Systemförvaltning eller controllerverksamhet ingår inte.  

Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster.  

Enhet: årsarbetskrafter. 
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5. Månadslön för tillsynspersonal 

Ange medianlön för anställd tillsynspersonal per den 31 december (inspektörer och intendenter). 

Föräldralediga, sjukskrivna och vikarie inkluderas i beräkningen. 

Chefer och samordnare ingår inte. 

Enhet: kronor. 

6. Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft 

Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (för miljöbalkstillsyn). 

Energirådgivning och bygglovsersättning ingår inte. 

För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 3. 

Enhet: kronor. 

7. Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft 

Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (för livsmedelskontroll).  

För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. 

Enhet: kronor. 

8. Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft  

Intäkt per årsarbetskraft miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn, dvs. nyckeltal 6/ nyckeltal 1. 

Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker 

automatiskt utifrån data i nyckeltal 1 och 6. 

Enhet: timmar. 

9. Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per 
årsarbetskraft 

Intäkt per årsarbetskraft livsmedelskontroll/ timtaxa livsmedelskontroll, dvs. nyckeltal 7/ nyckeltal 

2. Hänsyn bör tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll. 

Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker 

automatiskt utifrån data i nyckeltal 2 och 7. 

Enhet: timmar. 

10. Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn 

Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. 

Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. 

Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och 

lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel).  

Enhet: procent. 

11. Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll 

Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader.  

Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. 

Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och 

lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (livsmedelskontrollens andel).  

Enhet: procent. 

12. Beslut per årsarbetskraft 

Delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden per årsarbetskraft. 

Antal årsarbetskrafter är summan av inspektörer, dvs. nyckeltalen 3 och 4. För definition se under 

respektive nyckeltal. 

Remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter. 

Enhet: stycken. 
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13. Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft 

Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året per årsarbetskraft enligt miljöbalken. Inklusive 

enskilda avlopp.  

Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. 

För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 3. 

Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök.  

Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. 

Enhet: stycken. 

14. Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft 

Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft. 

Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade.  

För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. 

Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök.  

Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. 

Enhet: stycken. 

15. Antal avgöranden från överinstans 

Det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året, oavsett när ärendet startade.  

Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och 

miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och 

länsstyrelsen. 

Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; 

- avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt 

- beslut om att ta upp ärendet till prövning 

- beslut om prövningstillstånd 

- beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. 

Enhet: stycken. 

16. Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts 

Det antal avgöranden som inkommit från överinstans och där nämndens beslut har fastställts i sak. 

Ta med de ärenden som inkommit under året, oavsett när ärendet startade.  

Ta även med avgöranden där t.ex. ett föreläggande har fastställts men tiden för fullgörande har 

flyttats fram. 

Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och 

miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och 

länsstyrelsen.  

Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; 

- avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt 

- beslut om att ta upp ärendet till prövning 

- beslut om prövningstillstånd 

- beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. 

Enhet: stycken. 

17. Åtalsanmälningar 

Samtliga åtalsanmälningar enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning under året. 

Enhet: stycken. 

18. Beslut om miljösanktionsavgift 

Samtliga beslut om miljösanktionsavgift under året. 

Enhet: stycken.  
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19. Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/ 
årsarbetskraft 

Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. 

Dricksvattenanläggningar ingår. Tillfälliga anläggningar (sommaranläggningar) ingår inte. 

För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. 

Enhet: stycken. 

20. Snittålder tillsynspersonal  

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter). 

Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. 

Medelvärde. 

Enhet: år. 


