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2. Bortplockade eller ändrade nyckeltal för miljökontoren 

i Skåne 

 

5. Totala antalet A, B och C anläggningar/årsarbetskraft 

Totala antalet A, B och C anläggningar inom myndighetens ansvarsområde jämfört med 

årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn. 

Enhet: stycken 

Kommentar (2019-11-12): Nyckeltalet innehåller anläggningar av olika storlek och 

summeringen av dessa visar inte objektivt på något storlekssamband. Relationen mellan 

antalet anläggningar och behovet av antal årsarbetskrafter är inte tydligt. 
 

7. Ändrat - tidigare; ”Antal kommuninvånare 
per årsarbetskraft inom miljöbalkstillsynen” 

 

Kommentar (2019-11-12): Nyckeltalet har ändrats till inspektörer 

för miljöbalkstillsynen, årsarbetskrafter per 10 000 invånare. 

Genom att underlaget presenteras på detta sätt, bedöms det som 

lättare att ta till sig och förstå samt göra jämförelser. 

 

8. Ändrat - tidigare; ”Antal kommuninvånare 
per årsarbetskraft inom livsmedelskontrollen” 

 

Kommentar (2019-11-12): Nyckeltalet har ändrats till inspektörer 

för livsmedelskontrollen, årsarbetskrafter per 10 000 invånare. 

Genom att underlaget presenteras på detta sätt, bedöms det som 

lättare att ta till sig och förstå samt göra jämförelser. 

 
 

11. Antal föreläggande enligt miljöbalken 

Samtliga föreläggande under året enligt miljöbalken. 

Enhet: stycken 

Kommentar (2019-11-12): Oklart vilken typ av beslut som ska räknas, kommunerna arbetar 

olika. Utvecklingsmöjligheter finns. 

 
 

12. Antal föreläggande enligt livsmedelslagstiftningen 

Samtliga föreläggande under året enligt livsmedelslagstiftningen. 

Enhet: stycken 

Kommentar (2019-11-12): Oklart vilken typ av beslut som ska räknas, kommunerna arbetar 

olika. Utvecklingsmöjligheter finns. 
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17. Andel avgöranden från överinstans där nämndens 
beslut fastställts inom miljöbalkstillsynen 

Det antal avgöranden som inkommit från den högst prövande överinstansen i ärendet och där 

nämndens beslut har fastställts i  sak / totalt antal avgörande från överinstanser. 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: %. 

Kommentar (2019-11-12): Nyckeltalet bedöms svårt att kvalitetssäkra, dessutom oklart vad 

resultatet betyder. 

 

18. Andel avgöranden från överinstans där nämndens 
beslut fastställts inom livsmedelstillsynen 

Det antal avgöranden som inkommit från den högst prövande överinstansen i ärendet och där 

nämndens beslut har fastställts i  sak / totalt antal avgörande från överinstanser. 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: %. 

Kommentar (2019-11-12): Nyckeltalet bedöms svårt att kvalitetssäkra, dessutom oklart vad 

resultatet betyder. 

 


