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Gröna nyckeltal i kommunal miljöredovisning - skrift och
seminarier
Gröna nyckeltal är ett hjälpmedel som fler kommuner börjar använda för att
synliggöra miljöfrågorna. Mer än 40 kommuner har 1996 gjort någon form av
miljöredovisning. De flesta av dem använder sig av gröna nyckeltal.
I skriften Gröna nyckeltal i kommunal miljöredovisning presenteras drygt 200
exempel på gröna nyckeltal, till största delen hämtade från kommunala
miljöredovisningar. I skriften diskuteras dessutom hur arbetet med nyckeltalen kan läggas upp och olika metoder för redovisningen. Skriften har tagits
fram inom ramen för Kommunförbundets programberedning "Kommunerna
och miljön".
Nyckeltalen är ett sätt att svara på övergripande frågor som: Hur mår miljön
i din kommun? Hur mycket naturresurser förbrukas? Syns resultat av miljöarbetet? Är vi verkligen på väg mot en hållbar utveckling?
Mer konkret kan det gälla: Ökar bilresandet och invånarnas energianvändning? Minskar utsläppen? Hur rent är slammet från VA-verket? Hur stor
andel av kommunens upphandling sker enligt miljökrav? Säger sig invånarna vara beredda att pruta på sin bekvämlighet för att minska påfrestningen
på miljön? Vilket resultat har kommunens och jordbrukarnas arbete för att
rena sjöar och vattendrag?
Nyckeltalen kan användas för miljöarbetet både internt på kommunens
arbetsplatser, i komunala verksamheter och i dialogen med invånarna i ett
Agenda 21-perspektiv. Kopplingar till kostnader för åtgärder ger en beskrivning även i pengar. Andra kvalitetsfrågor kan följas upp på liknande sätt.
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På sikt är det tänkbart att ett begränsat urval av gröna nyckeltal används
också för jämförelser mellan kommuner. Ett första diskussionsförslag
presenteras i skriften av programberedningen ”Kommunerna och miljön”.

Seminarier
Kommunförbundet anordnar seminarier om gröna räkenskaper i kommunalt
miljöarbete. De riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner som är
intresserade av att komma igång med miljöredovisning.
Anmälan bifogas för två seminarier på riksnivå: I Stockholm den 12 mars och
i Jönköping den 19 mars. Det finns också möjlighet att anordna seminarier
om gröna räkenskaper på länsnivå eller för enskilda kommuner.
Ungefärlig uppläggning av en seminariedag:
♦ Introduktion om ekonomi och miljö samt nyckeltalen i kommunalt miljöarbete
♦ Nyckeltal och metoder
♦ Kommunexempel: inriktning, arbetssätt, förankring och nyckeltal
(I Stockholm: Falun och Gotland. I Jönköping: Växjö m fl.)
♦ Kortare gruppuppgift och diskussion för att ta fram nyckeltal

Frågor med anledning av skriften och seminarier besvaras av Andreas
Hagnell, Finanssektionen, tel 08-772 42 50 och Ann-Sofie Eriksson, Plan- och
miljösektionen, tel 08-772 46 71. Frågor om programberedningens arbete besvaras av Bengt Westman, tel 08-772 43 76.
Ett exemplar av skriften har skickats till kommunstyrelsen. Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentus Förlag, 117 99 Stockholm, telefon 08-709
59 90 och fax 08-709 59 80. Priset är 180 kronor exklusive moms och frakt.
Rabatt ges vid beställning av 5 ex eller fler. Beställningsnummer 7099-597-4.
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