
Aktuellt från SKL

1. Dricksvatten

2. Kommunal organisation

3. Företagsklimatundersökning



Säkra dricksvattenförsörjningen

1. Kontrollera att kommunen har bra 
barriärer mot virus och parasiter, 
inte bara mot bakterier

2. Gör en riskanalys från kommunens 
situation

3. Arbeta med skyddsområden



Färre jäv och ökad 
kostnadstäckning

• Webbenkät till Sveriges samtliga miljöchefer 
under våren 2011

• Baseras främst på 2010 års siffror

• Svarsfrekvens 70 procent

• Senaste undersökningen gjordes 2007 

• Färre jäv

• Medeltimtaxan har ökat

• Kostnadstäckningen för tillsyn och kontroll har 
ökat inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel



Hanteras drift och tillsyn över verksamheter med kommunalt 
huvudmannaskap av samma nämnd?



Under vilket politiskt organ behandlas miljö- och hälsoskyddsfrågor 
som sorterar under miljöbalken och livsmedelslagen?



Så testar du din nämnd



Behandlas myndighetsärenden som berör kommunens verksamheter 
i annan nämnd än den som behandlar övriga myndighetsärenden?



I vilken förvaltning behandlas miljö- och hälsoskyddsfrågor 
som sorterar under miljöbalken och livsmedelslagen?



En förvaltningsorganisation som håller



Av vem är miljöchefen anställd?



Så testar du din förvaltning



Medeltimtaxan har ökat

- Tillsyn enligt miljöbalken ökning från 644 kronor 2007 till 734 
kronor

- Tillsyn enligt livsmedelslagen ökning från 652 kronor till 740 
kronor

- Under 2011 planerar 41 procent av kommunerna att höja taxan 
enligt miljöbalken

- 46 procent avser att höja taxan enligt livsmedelslagen



Uppskattning av kommunens kostnadstäckning, i procent, för 
myndighetsutövning inom nedanstående områden för åren 
2006 samt 2010



Har er kommun tagit beslut om risk- och erfarenhetsbaserad taxa 
inom miljöbalkens område enligt modell från Sveriges Kommuner 
och Landsting?



Vilken/vilka delar i modellen för risk- och erfarenhetsbaserad taxa 
har kommunfullmäktige tagit beslut om?



ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Företagsklimat 2011
INSIKT – EN SERVICEMÄTNING AV 
KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING



NKI per myndighetsområde



Betygsskala (0-100)



Betygsindex per kvalitetsfaktor



NKI-resultaten totalt



NKI per myndighetsområde



Antal svar per myndighetsområde



Vad är företagarna mest nöjda 
med?

- Dialogen och kontakten med kommunens tjänstemän

- Möjlighet att komma i kontakt med rätt person(er)

- Tjänstemännens kunskap och kompetens

- Förmågan att hålla överenskomna tidsramar



Vad är företagarna minst nöjda 
med?

- Innehållet på webbplatsen (många har dock ingen åsikt)

- Det skriftliga informationsmaterialet

- Tydligheten i de lagar och regler som gäller ärendet

- Det sätt som kommunen motiverade ställningstagandet/beslutet

- Det sätt som kommunen informerade om möjligheten att 
överklaga beslutet



Godkänt medelbetyg, men stor 
spridning

- Kommunens förmåga att hjälpa till att lösa problem

- Den lyhördhet och förståelse som kommunen/tjänstemännen 
visade

- Tiden för handläggningen av ärendet



Hur utföll ärendet för dig?



Vilka aspekter för servicen är 
viktigast för företagarna? 



Åtgärdsmatris – Nationella nivån


