


Förord 
Den här rapporten har tillkommit i första hand med syftet att följa upp hur det går med 
miljömålsarbetet i ett urval av kommuner.1 En första sådan utvärdering gjordes redan 
2003 (Kommunerna och miljömålen − en utvärdering, SNV rapport 5265) och således 
blir detta den andra rapporten som följer åtta olika kommunala processer för att genom-
föra det av riksdagen beslutade miljömålsarbetet.  

En utvärdering ska i första hand värdera. I detta fall hade det varit naturligt att göra en 
utvärdering över tid, vilket i strikt bemärkelse tyvärr inte har varit möjlig att genomföra, då 
vi saknat tillgång till det ursprungliga frågematerialet. Denna rapport kan dock med fördel 
läsas för att få en övergripande tvärsnittsbild av hur miljömålsarbetet har fortsatt och vilka 
ytterligare förbättringar som kan göras. Vi tror därmed att värderingen som görs i vår 
rapport kommer att vara till nytta för aktörer inom fältet, och att kommande utvärderingar 
kan bygga vidare på dess resultat.  

Vår måttstock utgår i första hand från våra läsningar av statliga propositioner och 
politiska målsättningar inom miljömålsarbetet, men vi lägger också våra egna forskar-
mässiga värderingar i vårt sätt att tolka materialet. Vi har fått ta del av ett rikt material 
som inte på något sätt fullt ut kan redogöras inom ramen för denna rapport. Vi vill rikta 
ett varmt tack till alla uppgiftslämnare i kommunerna som på ett frikostigt sätt har delat 
med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Ert bidrag har varit en förutsättning för 
studiens genomförande. De slutliga tolkningarna − och dess brister − svarar dock vi som 
författare själva för. I så hög grad som möjligt, eller där det har varit relevant, har vi 
anonymiserat materialet.  

Vi vill också rikta vår tacksamhet till en rad andra aktörer. Flera konstruktiva möten 
har hållits tillsammans med vår uppdragsgivare Naturvårdsverket och representanter för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Särskilt vill vi tacka Stig Wandén på Natur-
vårdsverket och Andreas Hagnell på SKL för de frikostiga och konstruktiva kommentarer 
som vi fått. Även fil dr Martin Bennulf som för närvarande forskar och undervisar vid 
Södertörns högskola har varit en viktig initiativtagare och resursperson under arbetet. 
Rapporten har tillkommit genom ett forskningssamarbete mellan Centrum för forskning 
om offentlig sektor (CEFOS) i Göteborg, Förvaltningshögskolan i Göteborg och Umeå 
Center for Evaluation Research (UCER) och med denna rapport har ett viktigt samarbets-
steg tagits mellan dessa parter. Assistent Kristian Frenander har bistått projektet med 
utskrifter av flertalet intervjuer. Alla dessa vill vi rikta vårt varmaste tack till för det sätt 
på vilket ni har bidragit till att detta uppdrag nu är slutfört.  
 
Göteborg och Umeå i november 2006 
 

 
Ylva Bretzer (Projektledare CEFOS), Björn Forsberg (Projektledare UCER),  

Kerstin Bartholdsson (Förvaltningshögskolan) 
 
                                                      
1 Denna rapport har också publicerats i Naturvårdsverkets rapportserie med samma titel. Förutom olika layout 
har de båda rapporterna olika förord. 
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Förkortningar 
CEFOS=Centrum för forskning om offentlig sektor2 
DP=Detaljplanering enligt Plan och Bygglagen 
EMAS=Eco Management and Audit Scheme3 
EMIL=Ekologisk Mat i Lund 
GIS=Geografiska informationssystem eller kartbaserade databaser4 
ISO=International Standarisation Organisation5 
KF=Kommunfullmäktige 
KLIMP=Klimatinvesteringsprogram6 
KS=Kommunstyrelsen 
LA21=Lokal Agenda 21 
LIP=Lokala investeringsprogram7 
LRF=Sveriges Lantbrukares Riksförbund 
PBL=Plan och  Bygglagen 
RUS=Regionalt uppföljningssystem8 
SKL=Sveriges kommuner och landsting9 
SNF=Svenska Naturskyddsföreningen10 
SPI=Sveriges pensionärers intresseparti11 
SSI=Statens Strålskyddsinstitut 
TIM-modellen=Tillsyn och miljömål 
UCER=Umeå Centrum för utvärderingsforskning12 
ÖP=Översiktsplan enligt Plan och bygglagen  
 

                                                      
2 http://www.cefos.gu.se/ 
3 http://www.emas.se/ 
4 Se vidare http://www.gis.lst.se/ eller http://www.esri.com/ 
5 Se en svensk beskrivning hos http://www.sis.se 
6 http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/lip/lip.htm 
7 Se föregående not. 
8 http://www.rus.lst.se/ 
9 www.skl.se 
10 www.snf.se 
11 http://www.spipartiet.org/ 
12 http://www.ucer.umu.se/ 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie belyser nuläget för i åtta kommuners arbete med de nationella 
miljömålen. Utvärderingen som genomförts huvudsakligen under 2006 är en uppföljning 
av en motsvarande studie som genomfördes 2003 (Naturvårdsverket Rapport 5265). 
Kommunernas arbete med att ”översätta” de nationella miljömålen undersöks genom fall-
studier i kommuner med varierande storlek och spridning över landet. Deras socio-
ekonomiska förutsättningar ser också mycket olika ut, här ingår bland annat både gles-
bygdskommuner och tillväxtstarka större städer. De utvärderade kommunerna i denna 
rapport är Järfälla, Kristianstad, Lund, Lycksele, Mölndal, Solna, Vårgårda och Umeå. 
Av dessa åtta, ingick sex kommuner även i den föregående studien.  
 
Utvärderingens syfte är att följa upp hur det går med miljömålsarbetet, bland annat med 
avseende på organisation, arbetssätt, verktyg och att koppla dessa miljömålsfrågorna till 
andra kommunala frågor. Centrala frågor som har ställt är till exempel −Hur långt har 
kommunerna kommit i arbetet med att fastställa respektive genomföra lokala miljömål?  
− Vilka är hindren för en fortsatt fördjupning?  
− I vilken grad påverkas miljömålsarbetets villkor av kommuntyp? 
 
”Översättningen” av de nationella miljömålen till lokala mål har genomförts på många 
olika sätt. Järfälla, Mölndal, Solna och Vårgårda var tidigt ute med både inventeringar 
(som byggde vidare på tidigare Agenda 21-arbete) och fastställande av lokala miljömål i 
kommunfullmäktige eller nämnd. Lund har dröjt på grund av ett omfattande förankrings-
arbete, men våren 2006 antogs ett mycket långtgående miljömålsdokument även där. I 
Kristianstad löper miljömålsarbetet parallellt med Agenda 21-processen och med 
klimatarbetet, men man har ännu inte lagt fast riktlinjerna. I Umeå väntar man sig att 
kunna ta beslut i dessa frågor tidigast under 2007 och i Lycksele har själva inventerings-
arbetet bara inletts.  
 
Ett par av kommunerna framstår som eftersläpare. Skälen till detta varierar, men låg 
politisk prioritering är en gemensam faktor. En viktig skillnad vi har kunnat notera är 
skillnaderna mellan stora och små kommuner. Det finns en helt annan kapacitet att ta sig 
an dessa frågor i medelstora kommuner, jämfört med i de minsta. Särskilt sårbart blir 
miljömålsarbetet om ansvaret för detta endast ligger på en person. Blir denna sjukskriven 
kan miljömålsarbetet gå i stå under en längre tid. Samtidigt är studiens minsta kommun, 
Vårgårda, ett viktigt exempel på att även en liten kommun, där bara en tjänsteman råder 
över miljömålsfrågorna, har ett relativt stort utrymme att agera i dessa frågor. Förut-
sättningar för att miljömålsarbetet ska vara lyckosamt är att det finns åtminstone någon – 
helst flera – av dessa faktorer närvarande: 
 
• Politiskt ledarskap i miljöfrågor,  
• Kompetenta och pådrivande tjänstemän,  
• Ett aktivt föreningsliv som driver miljöfrågorna framåt,  
• En vilja att marknadsföra sig som en ”miljövänlig kommun”.  
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Om ingen av dessa faktorer är närvarande har miljömålsarbetet svårligen en chans att få 
någon lokal betydelse. I de minsta kommunerna är det ofta en enskild eller ett fåtal 
tjänstemän som har ansvaret för både myndighetsutövningen, tillsyn, tillståndsgivning 
och planeringsarbete, och under sådana omständigheter är det förståeligt att de 
obligatoriska uppgifterna prioriteras i första hand, och miljömålsarbetet i andra. Visser-
ligen får miljömålsarbetet i dessa situationer en indirekt verkan vi a de normvärden som 
accepteras vid myndighetsutövningen eller i planeringsarbetet, men vi tror att de små 
kommunernas möjligheter att agera i miljöpolitiken behövs ses över. Vi har till och med 
ställt oss frågan huruvida de nationella investeringsprogrammen till och med bidragit till 
att öka avståndet mellan stora och små kommuner beträffande både miljömålsarbete och 
hållbarhetsarbete i stort. Större kommuner i tillväxtregioner har möjligheten att välkomna 
”renare” företagsetableringar till orten, medan små kommuner oftare får vara glada för de 
etableringsförfrågningar som kommer till stånd. I det senare fallet är man betydligt 
försiktigare med att ställa miljökrav. Vi menar att staten bör göra en översyn hur de 
minsta kommunerna kan stödjas ytterligare i sitt miljömålsarbete.  
 
Lokala miljömålsaktörer är överlag positiva till miljömålen som instrument i det 
kommunala miljöarbetet. Miljömålen anses allmänt ha skapat ökad tydlighet och struktur 
i kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling. De ses också som en viktig 
miljöpolitisk signal från centralmaktens sida, som samtidigt stärker det lokala miljö-
arbetets status visavi andra kommunala frågor. Vi utvärderare är dock något mer kritiska. 
Visserligen är det bra att statusen för miljöpolitiken har stärkts och att intern miljö-
ledning, miljömedvetenhet och samordning med planeringen har ökat, men detta innebär 
samtidigt en tillbakagång till mer miljövårdande arbetssätt och att professionerna har 
övertagit initiativet och ”ägandet” av dessa frågor. Den ökade professionaliseringen 
riskerar på samma gång att bidra till minskat intresse för miljöfrågor hos den allmänna 
opinionen. Professionaliseringen kan även innebära att intresseorganisationernas roll som 
förhandlingspartners i det lokala sammanhanget reduceras.  
 
En viktig iakttagelse för oss utvärderare är också att definitionen av miljömålsarbetet inte 
är entydig. Vissa kommuner hänsyftar specifikt till de nationella miljömålsdokumenten, 
medan andra kommuner hänvisar till den övergripande hållbarhetspolitiken. Det faktum 
att det dels finns en nationell strategi för hållbar utveckling (baserad på ekologisk, sociala 
och ekonomiska hänsyn) samtidigt som det bedrivs ett miljökvalitetsarbete i relation till 
de 16 miljökvalitetsmålen skapar en otydlighet om vad som egentligen avses med 
miljömålspolitiken. Kan miljökvalitetsmålen tolkas inom ramen för den nationella håll-
barhetsstrategin? Vi rekommenderar en översyn över dessa normgivande skrivningar, där 
även hänsyn och ansvar tydliggörs ytterligare för centrala och regionala nivåer. Problemet 
med otydliga målskrivningar skapar dels svårigheter att fastställa vad vi som utvärderare 
ska utvärdera emot, men framför allt uppstår problemet att all politik som bedrivs lokalt 
kan tolkas som hållbar. Sådana tolkningar riskerar att urvattna miljöpolitikens långsiktiga 
legitimitet.  
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De konflikter som kommer upp till ytan inom ramen för miljömålsarbetet illustrerar också 
behovet av att de statliga och regionala myndigheterna får ett mer aktivt åtagande kring 
vad som är att betrakta som ”hållbart”. Från Lund redovisas projektet LundaMaTs som 
med stöd av statliga pengar har lett till en trafikminskning på det lokala trafiknätet. 
Samtidigt fattas beslut av Vägverket och Luftfartsverket som bidrar till att öka de 
klimatföroreningarna. Vi menar att denna typ av inkonsekvent politik bör minska på den 
centrala nivån. Lokala och centrala tillväxtsatsningar behöver tydligare beskrivas i 
relation till det lokala och nationella hållbarhetsarbetet.  
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Summary 
This study is intended to shed light on the present situation regarding the work on the 
national environmental objectives in eight municipalities. This evaluation, made prince-
pally during 2006, is a follow-up of a corresponding study carried out in 2003 (Swedish 
Environmental Protection Agency Report 5265). The work of the municipalities in 
“translating” the national environmental objectives was examined through case studies 
varying in extent and geographical distribution. These studies also embraced widely 
differing socio-economic conditions in that both rural communities and larger, strongly 
growing urban areas were included. The municipalities covered in this report are Järfälla, 
Kristianstad, Lund, Lycksele, Mölndal, Solna, Vårgårda and Umeå. Of these eight, six 
were also included in the previous study. 

The aim of this evaluation is to update the information on how the environmental 
objectives work is going with regard, among other things, to organisation, method of 
working and tools, and the integration of these environmental questions with other local 
matters. Central among the questions being asked are, for example:  

 
• “How far have municipalities progressed in setting or carrying out local 

environmental measures?” 
• “What obstacles are there to continuing progress?” 
• “To what extent is the situation regarding the environmental objectives work 

affected by the type of local community concerned?” 
 

The “translation” of the national environmental objectives into local objectives has been 
pursued in many different ways. Järfälla, Mölndal, Solna and Vårgårda made an early 
start both on taking stock (building on earlier Agenda 21 work) and on setting local 
environmental objectives at district or neighbourhood council level. Lund has lagged 
behind due to comprehensive preparatory work but by spring 2006 a very far-reaching 
document had been adopted here too. In Kristianstad the work on environmental 
objectives is running parallel with the Agenda 21 process and with the work on climate 
change but firm guidelines still remain to be laid down. In Umeå it is expected that 
decisions on these questions will not be taken before 2007 while in Lycksele the work of 
taking stock has only just been started.  

One or two municipalities are bringing up the rear. The reasons for this vary but low 
political prioritisation is a recurring factor. One important difference that we have noted 
is the disparity between large and small communities. The capability of even a medium-
sized municipality to deal with these questions is of an entirely different order when 
compared with that of the smallest. The environmental objectives work is particularly 
vulnerable when responsibility for it lies with a single individual. If that person were to 
be ill, for example, the work could remain at a standstill for a substantial period of time. 
At the same time, the smallest municipality studied, Vårgårda, is an example showing 
that even a small community, in which just one officer is responsible for the environ-
mental objectives work, has a relatively free hand to act on environmental matters. The 
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main precondition for successful environmental objectives work is that some – and 
preferably most – of the following factors should be present: 

 
• Political leadership in questions relating to the environment, 
• Keen and motivated officers, 
• An active communal approach to environmental matters which drives the work 

forwards, 
• A will to market the local area as an “environmentally friendly” community.  

 
If none of these factors is present, there is scarcely a chance that the environmental 
objectives work gain any local significance. In the smallest municipalities, there will 
often be a single officer, or just a few at best, bearing the responsibility for executive 
action, oversight, the granting of permits and the planning work, and under such circum-
stances it is understandable that mandatory tasks are given priority over the work on 
environmental objectives. It is of course true that environmental objectives work gets 
some indirect spin-off via the norms and standards accepted in the course executive 
activities and planning work, but we do believe that the practical possibilities for small 
communities to engage with matters of environmental policy should be reviewed. We 
have also asked ourselves whether the national investment programme has actually served 
to widen the gap between large and small municipalities with regard both to the 
environmental objectives work and sustainability work in the round. Larger local 
authorities in high-growth regions are in a position to encourage “cleaner” businesses to 
set up in their area while the small communities often have to be content with whatever 
start-up enquiries they receive. In the latter case, it is natural to be appreciably more 
cautious before setting environmental conditions. It is our opinion that the state should 
conduct a survey of how the smallest municipalities can be given further support in their 
work on environmental objectives.  

Those involved locally in environmental objectives work are overwhelmingly 
positive with regard to the use of environmental objectives as a instrument in the course 
of environmental work at local level. Environmental objectives are generally regarded as 
having contributed clarity and structure to the work of local authorities on the environ-
ment and sustainable development. They are also seen as an important environmental 
policy signal from the central authorities which at the same time strengthens the status of 
local environmental work vis-à-vis other local questions. We, as assessors, would 
however be somewhat more critical. It is certainly a good thing that the status of environ-
mental policy has been strengthened, and that environmental management and environ-
mental consciousness are becoming more closely integrated with local planning work, but 
at the same time this implies a return to a more environmentally conservative way of 
working and a situation in which the professions have taken over the initiative and the 
“ownership” of these questions. This increased professionalisation brings with it a risk of 
contributing to a reduction in interest in environmental questions among the general 
public. This professionalisation can also mean a reduction in the role of the environ-
mentally interested organisations as negotiating partners at local level.  

One important observation for us to evaluate is also that the definition of environ-
mental objectives work is not entirely unambiguous. Certain municipalities allude specifi-



  

 9 
 

cally to the national environmental objectives document while others point to the overall 
sustainability policy. The fact that there is a national strategy for sustainable development 
(based on ecological, social and economic considerations) while at the same time there is 
work in progress on environmental quality in relation to the 16 environmental quality 
objectives leads to some lack of clarity as to the precise aims of environmental objectives 
policy. Can environmental quality objectives be interpreted within the framework of the 
national policy for sustainability? We recommend a review of these definitive documents 
in order to clarify further the relative responsibilities at central and local level and the 
scope of the work to be addressed at these levels. The problem of a lack of clarity 
regarding the formulation of objectives creates difficulties in determining what we, as 
assessors, should evaluate our findings against, but most importantly of all, it gives rise to 
the problematic situation in which all policies pursued locally can be interpreted as 
sustainable. Such interpretations involve a risk of watering down the long-term 
legitimacy of environmental policy.  

Those conflicts that surface within the framework of the environmental objectives 
work also illustrate the need for the national and regional authorities to take a more active 
approach to defining what is to be regarded as “sustainable”. Lund has produced a report 
on the project LundaMaTs which, with support from state funding, has led to a decrease 
in the traffic using the local traffic network. At the same time, however, decisions are 
being taken by the National Road Administration and the National Civil Aviation 
Administration that contribute to pollution and its climatic effects. It is our opinion that 
policy of this kind should be reviewed and clarified at central level. Local and central 
growth initiatives need to be described more clearly in relation to the work on sustaina-
bility at national and local level.  
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1. Inledning 
Det svenska miljömålsarbetet kan betraktas som en fortsättning och omstart av det 
Agenda 21-arbete som startades upp under 1990-talet, och som senare kompletterades 
med särskilda satsningar med LIP (Lokala investeringsstöd) och KLIMP (Klimatinvest-
eringsstöd).13 År 1999 beslutade riksdagen om att anta 15 nationella miljömål14 och i 
november 2001 antogs uppföljningspropositionen propositionen Svenska miljömål − 
delmål och åtgärdsstrategier, som preciserade de 62 delmålen under de övergripande 15 
miljökvalitetsmålen.15 Dessa mål reviderades något av regeringen i november 2005, 
dessutom tillfördes ett sextonde mål.16 Tanken är att delmålen kommer att följas upp och 
revideras efter hand. Miljömålens syfte är att på lång sikt stärka utvecklingen i riktning 
mot en hållbar utveckling, enligt intentionerna från Rio-konferensen (prop 2004/05:150, 
prop 2000/01:130).  
 
Regeringen har utsett olika statliga myndigheter som ansvariga för miljökvalitetsmålen 
där Naturvårdsverket är ansvarigt för tio av målen. Därutöver har ansvar även fördelats 
till Statens Strålskyddsinstitut, Kemikalieinspektionen, Sveriges Geologiska Under-
sökning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Boverket. Miljömålsrådet inrättades 2002 
för att samordna miljömålsarbetet. Rådet följer upp och utvärderar den nationella och 
regionala samordningen och rapporterar även löpande till regeringen.17 Miljömålsrådet18 
samarbetar med länsstyrelserna inom ramen för RUS19 (regionalt uppföljningssystem) för 
att kartlägga arbetet med de närmare 70 delmålen. En kontinuerlig uppdatering sker 
löpande vad gäller indikatorernas utveckling över tid i länen. Kommunerna har genom sitt 
lokala samhällsansvar och sitt lokala miljöarbete en nyckelroll i miljömålsarbetet. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar under 2006 (tillsammans med NV) för 
att följa upp kommunernas arbete med och syn på miljömålen. Inom ramen för ett annat 
projekt utvecklar SKL lokala miljöindikatorer utifrån miljömålen tillsammans med ett 15-
tal kommuner.20 I denna rapport används begreppen miljömålsarbete och miljökvalitets-
mål med referens till ovan beskrivna policybeslut och processer. I litteraturen blandas 
användningen av dessa två begrepp, och vi har heller inte någon mer preciserad bestäm-
ning av dessa begrepp än vad som avses i ovan nämnda propositioner och beslutstexter.  

                                                      
13 Utvärderingar av dessa delar av den svenska miljöpolitiken återfinns bland annat i SOU 2003:31 En hållbar 
framtid i sikte, http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/43/3568350a.pdf. Se även  LIP och lokalt miljöarbete 
(SNV rapport 5297, http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5297-7.pdf) och Vad vi kan lära av LIP 
(SNV rapport 5478, http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5478-3.pdf), Sju år med Lip & Klimp 
(http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-8222-1.pdf) samt I skuggan av lokala investerings-
programmet - kommunerna som inte beviljades stöd samt synen på staten i LIP:s efterföljd, Forsberg, Björn 
UCER 2005. Beviljade LIP-program finns här http://listserv.ieh.se/lip/LIP.pdf och beviljade KLIMP-program finns 
här http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/invprog/klimp/klimpdok/beslut_04/bidrag_program.pdf 
14 Prop Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 1997/98:145.  
15 Prop 2001/02:130, rskr 2001/02:36.  
16 Prop 2004/05:150, 2005/06:MJU3 [beslut 25 nov 2005]. 
17 http://miljomal.nu/index.php 
18 Miljömålsrådets uppgifter består av att följa upp och utvärdera miljömålen, samordna information om miljö-
målen och dess regionala anpassining m m. Se vidare instruktion SFS 2001:1096, § 15-17.  
19 http://www.rus.lst.se/ RUS avslutades som projekt i juni 2004.  
20 http://www.skl.se/artikel.asp?C=619&A=578 
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Denna studie är en uppföljning av den utvärdering som gjordes av Naturvårdsverket 
2003, Kommunerna och miljömålen − en utvärdering (SNV rapport 5265). Rapporten 
2003 utvärderade åtta kommuner i fyra län, i första hand med avseende på processerna 
med att ta fram och besluta om kommunala miljömål. De åtta kommuner som då stod i 
fokus var Borlänge, Järfälla, Leksand, Lycksele, Mölndal, Solna, Umeå och Vårgårda. 
Samtliga dessa kommuner ansågs då ligga långt fram i arbetet, samtidigt som de hade helt 
skilda förutsättningar beträffande geografisk lokalisering (norra – södra Sverige, invånar-
antal, typ av kommun osv). En begränsande faktor för den föreliggande studien är att vi 
har saknat tillgång till grundmaterialet för utvärderingen 2003. Detta har i praktiken 
försvårat analys av vad som har hänt eller inte hänt sedan den föregående utvärderingen. 
Vi tror ändå att denna processutvärdering bidrar med viktiga iakttagelser vad gäller 
processen och förutsättningar för genomförandet av det lokala miljömålsarbetet i 
kommuner med olika förutsättningar. Vi gavs även friheten att välja bort ett par 
kommuner och lyfta in några nya, och då Lund och Kristianstad har ansetts som fram-
gångsrika miljökommuner kom dessa att ersätta Borlänge och Leksand. Centrala 
karaktärsdrag för studiens kommuner beskrivs mer utförligt i Bilaga 1. 
 
Utvärderingen har genomförts av CEFOS, Göteborgs universitet, samt UCER, Umeå 
universitet, på uppdrag av Naturvårdsverket.21 Projektledare vid UCER har varit fil dr 
Björn Forsberg och projektledare vid CEFOS har varit fil dr Ylva Norén Bretzer. 
Uppdraget som gavs till UCER bestod av att utföra en litteraturstudie samt att genomföra 
intervjuer i fyra kommuner inför föreliggande rapport. UCERs litteraturstudie kommer att 
publiceras senare under hösten 2006. CEFOS fick uppdraget att genomföra ytterligare 
fyra kommunstudier samt att ansvara för föreliggande rapportering.22 CEFOS har 
dessutom genomfört en kvantitativ undersökning av hur miljömålsarbetet har prioriterats i 
olika kommuner.23 Erfarenhetsutbyte har fortlöpande skett med SKL som parallellt även 
de har undersökt kommunernas miljömålsarbete (Kommunernas arbete med och syn på 
miljömålen24). Samtliga uppdrag har genomförts med stöd av Miljömålsrådet under 2005 
och 2006, medan Naturvårdsverket har samordnat forskarkontakterna.  
 
Rapportens disposition 
Föreliggande studie är indelad i sju kapitel. Det följande kapitlet redovisar studiens 
upplägg och metod. Det ger dessutom en bakgrund till de svenska kommunernas åtag-
anden för de nationella miljömålen. Kapitel 3 behandlar ”översättningsprocesserna” i 
kommunerna, hur nationella mål blir lokala mål. Diskussionen sammanfattas i tabell 3.1. 
Kapitel 4 handlar om kommunernas utåtriktade miljömålsarbete, som vi har bedömt som 
en indirekt sida av det kommunala miljömålsarbetet. Kaptel 5 fokuserar på ledning, 
                                                      
21 Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS),respektive Umeå Centre for Evaluation Reserach, 
(UCER).  
22 UCER har undersökt kommunerna Kristianstad, Lund, Lycksele och Umeå. CEFOS har undersökt 
kommunerna Järfälla, Mölndal, Solna och Vårgårda. 
23 Den kvantitativa studien publiceras separat. Författare till denna är Chris von Borgstede vid psykologiska 
institutionen, Göteborgs universitet (Miljömålsprioriteringar i Sveriges kommuner). Här genomförs en statistisk 
analys av hur de svenska kommunerna prioriterar de olika miljökvalitetsmålen. 
24 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=2485&A=21143&FileID=102636&NAME=Miljomal%5Fenkatrapport.pdf 
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samordning och stöd där utrymme även ägnas frågan hur kommunerna ser på nationella 
och regionala myndigheters roll i miljömålsarbetet. I kapitel 6 diskuteras konfliktfrågor i 
miljöarbetet. Det avslutande kapitlet (7) redovisar analys och en slutdiskussion.  
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2. Utvärderingens uppläggning 
Studien fokuserar på frågan hur kommunerna arbetar med de lokala miljömålen. Det vill 
säga, frågor om organisation, arbetssätt, verktyg, olika sätt att koppla samman miljömålen 
med andra kommunala frågor, etc. Däremot har vi inte undersökt graden av målupp-
fyllnad eller effekter av det lokala miljömålsarbetet (se Jerkedal 2001). Ett skäl till detta 
är att resurserna och tidshorisonten inte har medgivit en sådan typ av utvärdering. Till 
formen är studien en processutvärdering. 
 
I studien används beteckningen miljömålsarbete (alt. arbetet med miljökvalitetsmål) om 
arbetet med att översätta och genomföra de nationella miljömålen lokalt. Vår metod har i 
huvudsak byggt på intervjuer med nyckelpersoner på plats i de aktuella kommunerna. 
Dessa intervjuer har omfattat ordföranden för miljö- och hälsoskyddsnämnden eller 
motsvarande, miljöchefen eller motsvarande, miljömålsstrateg och/eller Agenda 21-
samordnare. I vissa kommuner har vi dessutom intervjuat kommunchefen samt 
näringslivsföreträdare alternativt näringslivschefen (se vidare Bilaga 2). Sammantaget har 
över 40 intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer har dokumenterats på band eller mp3, 
och därefter skrivits ut. Vid kommunbesöken har vi även fått tillgång till kompletterande 
skriftliga material, måldokument och tidningsklipp som vi haft stor nytta av. Dessutom 
har vi löpande konsulterat kommunernas hemsidor för att ta del av relevanta 
miljörapporter, årsredovisningar och policydokument, vilka också legat till grund för våra 
analyser tillsammans med intervjumaterialet. För den som vill ta del av de frågor vi har 
ställt i de olika kommunerna bifogas intervjuformuläret i Bilaga 3.25 
 
I studien har vi valt att anonymisera svarspersonerna så långt som möjligt. Vi har bedömt 
att de principiella resonemangen är av större allmänintresse än frågan om vem som har 
sagt vad. Vid flera tillfällen har intervjupersoner uttryckt oro för hur materialet ska 
komma att användas.26 Trots detta så har vi ändå försökt att ge ”kött och blod” till 
framställningen, eftersom förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika kommuner. 
Därför namnges ofta de undersökta kommunerna, efter bedömning att informationen 
ifråga är av mindre känslig natur eller allmänt känd via exempelvis den kommunala 
årsredovisningen. Uppgifter som lätt kan knytas till enskilda handläggare har vi dock 
oftast valt att anonymisera, i enlighet med i linje med gällande rekommendationer för 
vetenskaplig verksamhet.27  
 

                                                      
25 Alla frågor har dock inte ställts till alla intervjupersoner, utan ett urval av frågor har gjorts beroende på vem 
som har intervjuats och vad denne representerar. I Järfälla, Mölndal, Solna och Vårgårda ombads 
miljösamordnaren eller motsvarande att utse vilka personer som var lämpliga att intervjuas.  
26 Vi har noterat att underlydande personer, d v s personer som ej är i chefsposition, oftare är oroliga över att 
lämna uppgifter till oss jämfört med intervjupersoner i ledande positioner. Exempel på sådana situationer kan 
vara när vi har frågat om miljömålens ställning i relation till exploateringsfrågor. 
27 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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Det kommunala miljömålsarbetet – bakgrund och översikt 
Riokonferensen 1992 innebar ett uppsving för det lokala miljöarbetet, och att målsättningen 
om hållbar utveckling på allvar fördes upp på den politiska dagordningen. När handlings-
programmet Agenda 21 antogs i samband med Riokonferensen, där kommunerna eller den 
lokala nivån rekommenderades som en avgörande aktör för genomförandet, kom miljö-
arbetet i hög grad att förknippas med utåtriktade aktiviteter i kommunerna. Lokala Agenda 
21-samordnare tillsattes, och dessa skulle nu organisera kommuninvånare, föreningar, 
fackliga företrädare och företag för att fastställa en lokal Agenda 21 för kommunen, en 
lokal handlingsplan för hållbar utveckling. Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL) utvecklade samtidigt en stödjande roll i det kommunala 
agenda-arbetet, inte minst som förmedlare av goda exempel och kunskapsutbyte.28 
 
Efter några år av ett omfattande lokalt miljöarbete, med en stor uppfinningsrikedom och 
en del bakslag, framfördes allt starkare önskemål från kommunerna om ett ökat stöd från 
den nationella nivån. 1999 inrättades Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet, 
senare ombildat till Institutet för Ekologisk Hållbarhet29 (IEH). IEH ombildades 2005 till 
Hållbarhetsrådet och lyder för närvarande under Boverket.30 En nationell Agenda 21-
kommitté inrättades år 2000, vilken sedermera har avvecklats.31 Under 1990-talets senare 
del inrättades också olika investeringsformer för lokalt miljöarbete, framförallt riktade till 
kommunerna. 400 milj avsattes till miljöinvesteringar med sysselsättningsinriktning (prop 
1994/95:25), 100 miljoner avsattes för investeringsbidrag för ekologisk omställning (prop 
1994/95:100, 15 A:8), den s k ”kretsloppsmiljarden” beslutades genom prop 1995/96:222, 
bidrag till Lokala investeringsprogram (LIP) kom att omfatta 6,5 miljarder och slutligen 
följde Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP), som ännu ej avslutats men som hittills 
omfattar bidrag på 1,24 miljarder kr.32 De nationella investeringsprogrammen har som 
mål att använda kommunerna som motorer för omställningen till hållbar utveckling. 
Programmen har framför allt bidragit med stöd till investeringar i teknik och infrastruktur 
(energisystem, transporter, byggsektorn, mm). Riksdagen har även antagit En nationell 
strategi för hållbar utveckling (reg skr 2001/02:172) som senare har vidareutvecklats (bla 
genom reg skr 2003/04:129, 2005/06:126). Den nationella strategin inriktas mot såväl 
ekonomiska och sociala målsättningar som ekologiska.  
 
Miljömålsarbetet ska ses mot den ovan beskrivna bakgrunden av lokalt engagemang och 
genomförande. Dessutom har det funnits ett stort behov av att förtydliga miljöpolitikens 
riktning och statens ansvar. Den nationella miljöpolitiken kännetecknades under 1990-
talet av en växande snårskog av icke samordnade mål. Mål som styrmedel33 efterfrågades 

                                                      
28 Eckerberg & Brundin (2000:22).  
29 http://www.ieh.se/ 
30 http://www.hallbarhetsradet.se/ 
31 Nationalkommittéen för Agenda 21 och Habitat 
32 http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/klimp/klimp.htm. Det är viktigt att 
tillägga här att kommunerna har bidragit med omfattande motfinansiering till Lip och Klimp-bidragen.  
33 Vid denna tidpunkt introduceras även miljöledningssystem på bred front i företag och organisationer. Även 
inom demokratiarbetet reses efterfrågan på ”demokratiindikatorer” och ”sociala indikatorer”, och databasarbeten 
introducerades vid SCB och SKL på bred front för att lättare kunna jämföra dessa verksamheter kommunerna 
emellan.  
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därför att de ansågs ge tydlighet åt miljöarbetet och miljömålsarbetet får ses som ett 
verktyg att i första hand uppnå ekologisk hållbarhet (reg skr 2001/02:172, s. 19f). De 15 
miljömålen antogs 199934, delmål fastställdes 2001. 35 Ett 16:e miljömål antogs i 
november 2005.36 Målen är ägnade att utgöra en kompass för miljöarbetet på alla nivåer i 
Sverige och dessa mål ska bland annat följas upp genom ett system av indikatorer. 
Arbetet mot miljökvalitetsmålen ska enligt regeringen koncentreras till tre strategier (prop 
2004/05:150, s. 228):  
 

• Effektivare energianvändning och transporter 
• Giftfria och resurssnåla kretslopp 
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

 
Nyckelaktörer för miljökvalitetsmålens genomförande är enligt propositionen myndig-
heter, länsstyrelser, kommuner och näringslivet.37 Lagstiftaren skriver: 
 

 ”Kommunerna har en central roll i ansträngningarna att nå miljökvalitets-
 målen. De är viktiga aktörer dels i arbetet kring de regionala miljökvali-
 tetsmålen, dels genom att utarbeta egna lokala miljömål och åtgärdspro-
 gram. På ett konkret sätt kan kommunerna bidra till att miljömålen upp-
 nås, inte minst genom tillämpning av miljöbalken och plan- och bygg-
 lagen. Genom översiktsplaner, detaljplaner och bygglov har kommunerna 
 möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning. Även det lokala egna
 engagemanget, i till exempel Agenda 21-arbetet, är mycket värdefullt. Den 
 kommunala upphandlingen av varor och tjänster är ett annat exempel 
 på verktyg som kan användas för en långsiktigt hållbar utveckling.”  
 
Detta ger en bakgrund till denna rapport, och dess mål att synliggöra såväl framgångs-
faktorer som problem för ett fördjupat lokalt miljömålsarbete. 
 
Vad innebär det miljömålsarbetet för den enskilda kommunen? 
Eftersom allt miljöarbete kan sägas syfta till att uppnå miljömålen finns det som regel en 
mängd miljömålsrelaterade aktiviteter som inte kommunerna benämner "miljömåls-
arbete".  Dessa aktiviteter kan framställas som strategiskt miljöarbete eller som miljö-
arbete. Begreppet "kommunalt miljömålsarbete" används på olika sätt i kommunerna, 
ofta beroende på hur uttryckligt man valt att ta sig an de nationella och regionala 
miljömålen och vad man valt att kalla sitt miljöstrategiska arbete. Det kan för det första 
omfatta processen att ta fram och precisera lokala miljömål och handlingsprogram utifrån 
de nationella målen. För det andra kan det omfatta ett samlat byråkratiskt, politiskt och 
pedagogiskt paraply för det kommunala miljöarbetet, som kan omfatta både intern 
miljöanpassning i verksamheter och planering, miljöinvesteringar (t ex med stöd av Lip 
och Klimp), myndighets- och tillsynsarbete, miljödimensionen i samhällsplanering och 

                                                      
34 Prop 1997/98:145, Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
35 Prop 2000/01:130, Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. Se vidare http://miljomal.nu/ 
36 Prop 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.    
37 Sammanfattning av prop 2004/05:150, s. 6.  
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utvecklingsfrågor, utåtriktat miljöarbete gentemot företag och allmänhet. För det tredje 
kan miljömålsarbete även användas i vid betydelse för själva arbetet med att uppnå dessa 
mål, dvs det egentliga miljöarbetet.  
 
Med miljömålsarbete avses oftast att ta fram och precisera lokala miljömål och 
handlingsprogram, utifrån de nationella målen. Det ses då som ett samlat byråkratiskt och 
pedagogiskt paraply för det kommunala miljöarbetet och omfattar oftast att miljöfrågor 
integreras i annan kommunal planering och verksamhet utanför den traditionella 
miljösektorn. Ibland kan miljömålsarbete även avse det fortsatta arbetet för att uppnå 
dessa mål. Bakgrunden till detta finner vi i miljömålsarbetets dubbla karaktär av att dels 
vara en operativ process med att ta fram och precisera lokala miljömål, och dels vara ett 
strategiskt paraply för det samlade kommunala miljöarbetet.  
 
Kommunalt miljömålsarbete är relevant att analysera utifrån en rad olika dimensioner. 
Det är inte minst viktigt att hålla isär frågan huruvida kommunen antagit lokala miljömål 
(och handlingsplaner), respektive om det pågår ett konkret uppföljningsarbete. Se tabell 
2.1, som illustrerar fyra möjliga utfall.  
 

Tabell 2.1 Kommunernas miljömål och dess genomförande 
 

(a) Har kommunen antagit egna lokala miljömål? 
                                                                                        Ja                            Nej 
 
(b) Pågår det ett lokalt upp-
följningsarbete i kommunen? 

 
Ja 
Nej 

 
A                              B 
C                              D 

 
Två uppenbara möjligheter är att kommuner antingen bedriver ett aktivt miljömålsarbete 
både i teori och praktik (A), alternativt inte gör någonting alls (D). Som principiella 
möjligheter kan man även tänka sig kommuner som antar miljömål, men där dessa endast 
blir ”hyllvärmare” (C). Det intressantaste fallet är att det finns kommuner som utan att ha 
antagit några miljömål eller handlingsplaner, ändå bedriver ett konkret arbete i linje med 
statens intention (B). Tidigare erfarenheter från Agenda 21-området visar att kommuner 
kan gruppera sig i samtliga fyra fält.  
 
Det kommunala miljömålsarbetets organisation 
Organiseringen av miljömålsarbetet skiljer sig stort bland svenska kommuner. Detta 
bottnar både i deras skilda socioekonomiska förutsättningar, och den frihet som den 
kommunala självstyrelsen medger kommunerna att utforma organisationen efter egna 
överväganden. Medan några av de undersökta kommunerna lägger ansvaret för miljö-
målsarbetet hos den traditionella miljö- och hälsoskyddsnämnden och förvaltningen 
därunder, resonerar de flesta av kommunerna i den här studien att miljömålsarbetet ska 
genomsyra hela det kommunala arbetet och lägger därför detta på kommunlednings-
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nivå.38 SKL:s enkätundersökning hösten 2005 visar att 84 procent av de svenska 
kommunerna arbetar med miljömål och drygt en tredjedel har antagit egna lokala 
miljömål. Organisatoriskt ligger ansvaret för miljömålsarbetet på KS i två tredjedelar av 
de svarande kommunerna.39 I övriga kommuner ligger ansvaret för miljömålsarbetet på 
miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden eller annan facknämnd med ansvar för miljö, 
enligt SKLs enkät.  
 
 
 
 

                                                      
38 Eftersom miljömålsarbetet även berör plan-& byggfrågor, vattenfrågor, energi, avfall och andra traditionellt 
tekniska områden, finns det många kommuner som har slagit samman miljönämnden med den tekniska 
nämnden (ofta under namnet samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande samhällsbyggnadskontor). I praktiken 
finns det nästan lika många sätt att organisera miljömålsarbetet som det finns kommuner. 
39 http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=2485&A=21143&FileID=102636&NAME=Miljomal%5Fenkatrapport.pdf 
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3. Nationella mål blir lokala 
Att omsätta nationell politik till lokal praktik vilar i allmänhet på en rad förutsättningar av 
såväl politisk som förvaltningsmässig karaktär. Resurser ska finnas, politisk vilja, tid, 
kompetens, information, nätverk och mycket mer. ”Översättningen” av de nationella 
miljömålen till kommunala [lokala] miljömål varierar stort mellan studiens kommuner. 
Detta kapitel inleds med en kommunvis beskrivning av detta arbete. Vi utgår från olika 
faser i ett systematiskt arbete, och har lagt tyngdpunkt vid inventering, fastställande av 
lokala miljömål, (organisation och planering) samt uppföljning. Därefter följer ett avsnitt 
där vi närmare diskuterar miljömålsarbetets förändring under senare. Avslutningsvis 
uppmärksammas lokala aktörers syn på miljömålsarbetet och dess relevans.  
 
En svaghet är att vi inte haft utrymme att mer ingående granska innehållet i respektive 
kommuns miljömålsarbete, redovisningen bygger i hög grad på uppgiftslämnarnas 
information och bedömningar. De kommunala miljömål som redovisas i Bilaga 4 har 
därmed inte genomgått någon innehållsanalys, utan får betraktas som olika konkretiserade 
exempel på hur kommunala miljömål kan formuleras. Därmed går vi heller inte djupare in 
på själva genomförande-fasen, vilka insatser som faktiskt har vidtagits i relation till de 
lokala målen. Inte heller har vi granskat revideringsprocesserna som pågår i de 
kommuner som har kommit längst. Dessa aspekter får bli teman för kommande 
utvärderingar.  
 
 

Den kommunala ”översättningen” av miljömålsarbetet 
1. Järfälla 
Kommunfullmäktige antog 1999 en lokal Agenda 21 för Järfälla efter samråd med bland 
annat 85 rundabordssamtal. Denna hade karaktären av visioner och översiktliga 
målsättningar. I november 2005 låg ett nytt dokument klart, Tillsyn mot miljömål som 
enligt den sk TIM-modellen40 identifierar hur miljömålen kan tillgodoses inom 
tillsynsarbetet i den kommunala verksamheten. På miljö- och stadsbyggnadskontoret har 
man dessutom antagit en plan för Järfälla kommuns miljöarbete och kommunen anger 
även i sin årsredovisning 200541 hur man arbetar med sina 16 miljökvalitetsmål. Centrala 
delar i denna redovisning utgörs av det kommunala miljöledningssystemet och de 
nyckeltal som där redovisas (jfr Bilaga 4). Dessa nyckeltal har tidigare identifierats inom 
ramen för ett projekt som drivits av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Högst 
prioritet har dock lagts vid de lokala frågorna hållbar utveckling42, minskat buller och 
minskade luftföroreningar. Järfälla har också ett långtgående miljöledningssystem, de har 
inventerat sina lokala miljöproblem, identifierat ansvariga aktörer inom den kommunala 
organisationen och formulerat möjliga nyckeltal för uppföljning. Även om inte alla 
                                                      
40 TIM-modellen (tillsyn och miljömål), se vidare http://www.tofr.info/samverka/Bjorn_10maj.pdf 
41 http://www.jarfalla.se/upload/Kommunen/Ekonomi/Årsredovisning%202005%20(pdf).pdf, s 77-83. 
42 De prioriterade aktiviteterna under området hållbar utveckling är bl a miljödiplomering på förskolor och skolor, 
miljödiplomering av företag, minska energianvändningen, att ställa miljökrav vid upphandling, välja miljöbilar till 
kommunens fordonsflotta, miljöanpassade smörjoljor och bildäck, miljöutbilda den egna personalen samt att öka 
köp av ekologiska produkter.  



  

 19 
 

nyckeltal kommer att kunna redovisas årligen, innehåller miljöredovisningen i årsredo-
visningen substantiella indikatorer för fyra år i följd, vilket exemplifierar på vilka sätt 
sådana indikatorer kan vara användbara (2001, 2002, 2003, 2004). Vissa tal ställs i 
jämförelse med länet och riket, medan andra mer lokalt definierade nyckeltal anges för 
den egna kommunen över tid. Järfälla inledde sin inventering redan 1999 och de lokala 
miljömålen är fastställda och uppföljning redovisas återkommande i årsredovisningen.  
 
2. Kristianstad 
En arbetsgrupp för miljömålsarbetet bildades så sent som i januari 2006. Sedan Agenda 
21-tiden finns dock en bred dialog med ett trettiotal föreningar i kommunen, däribland 
med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Skogsvårdsstyrelsen och LRF. Agenda 
21-arbetet har dock avlösts av en kommunal miljöpolicy som togs 1998, som man menar 
legat som grund för det kommunala miljömålsarbetet. I denna slås det fast att varje 
kommunal nämnd och de kommunala bolagen ska ta fram mål och åtgärder för den egna 
verksamheten. Man har även arbetat med att inventera miljötillståndet i kommunen, för 
att senare diskutera vidare med intressenter från näringslivet, byalag och olika föreningar. 
Kommunen har dock ingen långsiktig Agenda 21-plan, utan har närmast utgått från s k 
ettårsplaner. Från och med 2005 har man dock riktat in sig på fyraårsplaner, där mål-
sättningen i första steget har varit att fokusera på 1) strategiska planeringsfrågor, 2) lokal-
producerade livsmedel, 3) jämlikhet och mångfald med inriktning på underrepresenterade 
grupper (kvinnor, invandrare). Man har även annonserat i lokalpressen med önskemål om 
invånarnas synpunkter på de olika miljömålen. Intresset har dock varit svagt. Ett par 
tjänstledigheter har bidragit till att miljömålsarbetet inte riktigt har tagit fart ännu. Både 
ett klimat- och naturvårdsarbete pågår sedan länge genom parallella processer, men som 
samtidigt relateras till miljömålsarbetet. Miljöarbetet i stort anses ha sin främsta drivkraft 
hos förvaltningen, det är ingen stor fråga för politikerna. Detta framstår som en tydligt 
bidragande orsak till att miljömålsarbetet inte har kommit längre.  
 
3. Lund 
Lunds lokala Agenda 21 antogs 1997 och våren 2006 antogs LundaEko. LundaEko är 
sannolikt en av de mest välunderbyggda och konkretiserade miljömåls-/LA21-
dokumenten bland landets kommuner hittills. Det innehåller 60 lokala miljömål 124 
åtgärder, tidsplan, samt ansvariga genomförande instanser (nämnder och förvaltningar).43 
Dokumentet har tagits fram av kommunstyrelsens miljöutskott, och specificerar även 
miljötillståndet i Lund för de sexton miljömålen. Särskilt intressant läsning är de delar 
som specificerar hur Lunds kommun ska växa framöver på miljöns villkor. Planen gäller 
till år 2012 och ska därefter revideras. Dokumentet är väl förankrat bland de olika 
nämnderna, som av tradition har en relativt hög självständighet i förhållande till KS. 
Ännu har dock inte så många miljönyckeltal hunnit redovisas i den kommunala 
årsredovisningen.  
 

                                                      
43 http://www.lund.se/upload/Kommunkontoret/miljöstrategiska/Agenda%2021/Antagen%20Lundaeko.pdf 
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4. Lycksele 
Lycksele antog redan 1994 lokala miljömål. Den tillhörande handlingsplanen antogs 
däremot aldrig, eftersom den dåvarande politiska ledningen ansåg handlingsprogrammet 
som alltför kontroversiellt, trots att det tagits fram i brett samförstånd bland berörda 
lokala aktörer. År 2002 påbörjades ett nytt miljömålsarbete, nu med utgångspunkt från de 
nationella miljömålen. Kommunen startade arbetsgrupper och visade filmen ”Att planera 
med miljömål”. Under 2005 genomgick kommunen organisatoriska förändringar (nämnd-
sammanslagningar) och förändringar bland de personella resurserna. Detta har tagit kraft 
och energi från miljömålsarbetet. Arbetet har även begränsats av resursskäl, samt vad 
som framträder som politiskt ointresse. I det pågående arbetet med ÖP inarbetas lokala, 
regionala och nationella miljömål. Inventeringsarbetet återstår dock till stor del. 
Miljömålen kommer i första hand att konkretiseras genom framtagandet av ett naturvårds-
program med en vattenplan. Lokala aktörer menar sig redan ha nytta av de nationella 
miljömålen, genom att kunna hänvisa till dessa i tillsynsärenden och vid strategiska 
kommunala beslut. I Lycksele kan man därför tala om en översättningsprocess, där de 
nationella miljömålen tills vidare har en indirekt påverkan i kommunala beslut. 
 
5. Mölndal 
Tidigare hade man en Agenda 21-samordnare som hastigt lämnade kommunen och ett 
tomrum uppstod inom miljöarbetet. Efter påtryckning från revisorerna att miljöarbetet 
måste hanteras bättre, inrättades en miljösamordnartjänst på stadsbyggnadskontoret. 
Långsiktiga strategiska miljöfrågor hanteras under KS i ett planeringsutskott. Mölndals 
miljömål antogs i KF i maj 2003, med intentionen att dessa ska revideras 2005 och 2010. 
Upplägget beskriver den nationella bakgrunden och läget i Mölndal för varje mål. Därtill 
kommer de nationella målen och de lokala målsättningarna specifikt.44 Målen är därmed 
relativt lätta att utvärdera och följa upp, vilket också gjordes under 2004 av en konsult. 
Konsultrapporten läser av delmål för delmål, vad som uppnåtts och i vilka avseenden 
arbete återstår. En miljöredovisning finns även i årsredovisningen, men den är mer 
generellt hållen, bara några få indikatorer redovisas där. Mölndal har genomfört sin 
”översättningsprocess” genom en inventeringsfas som undersökte miljötillståndet i 
kommunen 2002, därefter antogs de lokala miljömålen i KF 2003. Dessa utgår från de 13 
miljömål som berör Mölndal. De viktigaste miljömålen är bl a begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö och rent vatten. Då miljösamordnartjänsten är placerad på 
stadsbyggnadskontoret spelar miljömålen en roll vid den pågående processen att ta fram 
en ny ÖP. Miljömålen har även betydelse för detaljplaneringen, tillståndsgivning och 
tillsyn och arbete pågår med att miljömålsanpassa tillsynsplanen. Miljöledning av den 
egna verksamheten har primärt koncentrerats till ”hårda” verksamheter, gatukontoret, 
miljö- & hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret är miljödiplomerade enligt 
Göteborgsmodellen, men flera av de ”mjuka” verksamheterna har också involverats i 

                                                      
44 Konkretionsgraden är hög då det gäller många av målen, t ex ska Mölndal till år 2010 ha 

• minst 1000 miljöfordon,  
• användningen av eldningsolja ska ha minskat med 50 procent jämfört med 1999,   
• utsläpp av SOx ska ha minskat med minst 50 ton från 2003, samt 
• alla fastigheter med bullernivåer som överskrider 60 dB(A) utomhus ska ha åtgärdats.  



  

 21 
 

arbetet. Många skolor och förskolor har fått utmärkelsen Grön Flagg45. Mölndal har både 
passerat inventeringsstadiet och att formulera de lokala miljömålen. Kommande 
revideringar kommer att visa i vilka avseenden de olika miljöinsatser som görs också ger 
effekter på miljömålen och dess olika delmål, men Mölndal är en god bit på väg.  
 
6. Solna 
I Solna var man tidigt ute med att bryta ner de nationella miljömålen. Redan år 2000 tog 
fullmäktige fram ett lokalt miljömålsprogram, vilket innehöll huvudmål och delmål kring 
en rad lokalt identifierade områden.46 Vid utvärderingen 2002 pekade revisorerna på att 
miljömålen var alltför omfattande. Därför antogs 2004 ett nytt miljöprogram för Solna 
stad som ska gälla fram till 2008. Detta har koncentrerats till tre huvudsakliga lokala 
miljömål, nämligen a) miljöeffektiva transporter, b) hållbar energianvändning, och c) 
miljökrav i upphandlingen. I förordet skriver man att man nu ”satsar större kraft på färre 
mål.” Samtliga partier har ställt sig bakom det nya miljöprogrammet, vilket bygger på de 
uppsatta målen från år 2000. De nyckeltal som återges i årsredovisningen 2005 är ganska 
få; de indikerar hushållsavfallet i kommunen samt energiförbrukningen per m2. I övrigt 
diskuteras miljöeffekterna i ganska allmänna ordalag i årsredovisningen. En särskild 
revision väntas dock år 2007. Miljökvalitetsmålen har dock haft en viktig inverkan på 
översiktsplanearbetet.47 Alla nämnder har ansvar för att ta fram en egen miljöplan med 
åtgärder, och detta rapporteras sedan till förvaltningscheferna. Prioriteringen mellan de 
olika miljömålen har gjorts utifrån de områden där det är rimligast att nå effekter och där 
man kan visa att man kan föregå med gott exempel. Solna har mycket att vinna på att 
exempelvis styra över biltrafik till kollektiva färdmedel. Solna kommun var tidigt ute med 
sitt miljömålsarbete, där både inventeringar och målsättningar är genomförda. Dock kan 
konstateras att de lokala målen endast delvis överensstämmer med de nationella miljö-
kvalitetsmålen, och att det ännu saknas information för att kunna stämma av många av 
dessa indikatorer. Trots denna avvikelse, är det en fördel att Solna har kommit så pass 
långt med att integrera på tvären, d v s att integrera de flesta förvaltningar och att väva in 
sociala och ekonomiska aspekter på miljömålsarbetet.  
 
7. Vårgårda 
I Vårgårda antogs lokala miljömål i fullmäktige 2001.48 De nationella miljömålen hade 
legat till grund för detta, samtidigt som de lokala prioriteringarna också styrde. Framför 
allt gick man igenom vilka miljömål som man faktiskt kunde påverka lokalt, vissa frågor 
”ägs” ju av andra nivåer som till exempel biltrafiken på E20. På delmålsnivå försökte 
man att klargöra vilka mål som var lokalt påverkningsbara, däribland försurning, luft och 
energifrågor. Målen som togs 2001 kopplades dock inte så väl till genomförande. Målet 
om att 20 procent av matvarorna i skolan skulle vara ekologiskt odlade år 2005 har t ex 

                                                      
45 Miljöledningssystem ur barns och ungdomars perspektiv, se Håll Sverige Rent, 
http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=131 
46 Dessa områden var 1) allmänt (målinriktning för kommunens arbetsplatser), 2) genomförande och utbildning, 
3) beslutsfattande, nya planer och riktlinjer, 4) upphandling, 5) skola, medborgare och näringsliv, 6) trafik & 
fordon, 7) buller, 8) biologisk mångfald och gröna ytor, 9) vatten & mark, 10) avfall, 11) energi, 12) exploatering 
& byggande, 13) kemikalier & tungmetaller, 14) mat, samt 15) uppföljning & utvärdering. Se även Bilaga 2.  
47 http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu.aspx?id=24674 (antagen 29 maj 2006).  
48 http://www.vargarda.se/download/Tjhandl/MIFV/miljo/miljomal.PDF 
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inte uppnåtts alls. Som en liten kommun har Vårgårda inte ”orkat med” att införa något 
miljöledningssystem eller liknande, sådana initiativ har inte tagits. Däremot har 
miljökvalitetsmålen betydelse för både tillsynsarbetet, tillståndsgivningen och arbetet 
med översiktsplanen. Dessutom har förvaltningarna ett rapporteringsansvar vad gäller 
deras egna miljöarbete, som bl a rapporterades i 2004 års miljöredovisning.49 Denna har 
dock snarare karaktären av att beskriva genomförda åtgärder, än att specifika indikatorer 
redovisas. Samma sak gäller miljöredovisningen i Vårgårdas årsredovisning 2005.50 
Miljöredogörelsen i årsredovisningen är bra, och pekar också på svårigheten för små 
kommuner att leverera information exempelvis i form av indikatorer. Efter radongas-
mätningar i kommunens skolor visar sig dessa värden spänna mellan 30 upp till 210 
Bq/m2. Utifrån denna översyn är det mycket svårt att ange medelvärden för kommunen, 
även om alla lokaler på sikt bör hålla sig till de nationellt satta riktvärdena. Vårgårda 
arbetar också med så kallade ”tjänstegarantier”51 och inom ramen för detta arbete finns 
även vissa komponenter som rör miljöarbetet. Kortfattat kan sägas att Vårgårda bedriver 
ett ambitiöst miljömålsarbete med mycket små resurser, där man både hinner med ett 
utåtriktat Agenda 21-arbete (20 procent) och att integrera intentionerna med miljö-
kvalitetsmålen i det inre ordinarie arbetet på förvaltningarna och i planeringsarbetet. 
Dock saknas det systematiska indikatorer för årlig uppföljning.  
 
8. Umeå 
I Umeå gäller sedan 1996  Miljöprogrammet för Umeå kommun, vars övergripande mål 
även har inarbetats i ÖP från 1998.  Med tillkomsten av de nationella miljömålen har 
kommunen gått vidare och tagit fram specifika planer för vatten, bullersanering samt 
energiprogram. Dessa har mätbara mål i linje med miljömålen, där särskilt målen frisk 
luft, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö beaktas. Sedan 2001 genomförs 
även miljöbokslut där det senaste (2004-05) bygger på de nationella miljömålen. Arbetet 
med miljömålen har icke desto mindre dragit ut på tiden. Främst beror detta på att 
politiska beslut i dessa frågor har dröjt. Möjligen sammanhänger denna politiska 
senfärdighet med att miljö och hållbar utveckling inte är politiskt prioriterade frågor i 
Umeå kommun. Ett praktiskt problem som uppmärksammas gäller annars de organisa-
toriska förändringar som genomförts under senare år. Framtagandet av lokala miljömål 
beräknas vara klart under 200752, och man räknar med att under processens gång även 
kunna involvera vissa delar av näringslivet och föreningslivet i olika arbetsgrupper. 
Kommunen har inget miljöledningssystem, kvalitetssäkring anses vara en viktigare 
politisk fråga. ”Översättningen” till lokala miljömål i Umeå kan sägas befinna sig i en 
inventeringsfas, där man hittills har uppmärksammat luftfrågor och klimataspekter.  
 
Sammanfattning 
Miljömålsarbetet som översättningsprocess kan analyseras i de tre faserna a) inventering, 
b) fastställande av lokala miljömål (indikatorer), samt c) kontinuerlig uppföljning av 

                                                      
49 http://www.vargarda.se/download/Politiskhandling/dokument/milj%f6redovisning+2004.pdf 
50 http://www.vargarda.se/download/Politiskhandling/dokument/%c5rsredovisning+2005.pdf 
51 Se bl a information hos Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
http://www.gap.skl.se/artikel.asp?A=1948&C=1193 
52 Tidsangivelsen har dock ej bekräftats från miljönämnden.  
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fastställda lokala indikatorer. Tabell 3.1 redovisar utifrån dessa utgångspunkter tillståndet 
för miljömålsarbetet i studiens kommuner: 
 
 
Tabell 3.1. Var i miljömålsarbetets process undersökta kommuner befinner sig 
 
Kommun  Inventering Fastställande av Uppföljning 
  lokala miljömål 

Järfälla 1999 Ja  Ja, bl a i årsredovisningen53 
Kristianstad Pågår Nej  Viss uppf i årsredovisn. 
Lund 1997  Ja (LundaEko, 2006) Ja, bl a i årsredovisningen 
Lycksele Pågår Nej  --- 
Mölndal 2002 Ja (KF maj 2003) Ja, bl a årsredovisningen 
Solna Ja Ja (2000, KF rev juni 2004) Ja, bl a i årsredovisningen 
Umeå Pågår Nej (prel. 2007)  --- 
Vårgårda Ja Ja (KF april 2001) Ja, bl i årsredovisningen 

 
 
Som framgår av tabellen befinner sig de undersökta kommunerna i olika faser av miljö-
målsarbetet. I framför allt Lycksele och Umeå har inventeringsfasen och fastställandet av 
lokala miljömål dröjt. Orsakerna till detta är bland annat bristande politisk ambition i 
dessa frågor, och att man varit upptagen med omorganisation och personalfrågor. Det är 
även förvånande att Kristianstad inte kommit längre med sitt miljömålsarbete, med tanke 
på de utmärkelser och miljöambitioner som kommunen gjort sig känd för. Vi uppfattar 
dock att viktiga steg ändå har tagits, och att den övergripande ambitionen i kommunen är 
att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågorna, låt vara att formella dokument och lokala mål 
ännu inte har antagits.  
 
De kommuner som kommit längst i miljömålsarbetet enligt denna studie är Lund, 
Mölndal, Solna och Järfälla. Gemensamt för dessa kommuner är att alla har byggt vidare 
på det tidigare Agenda 21-arbetet, men endast i Solna har man också upprätthållit Agenda 
21-samordnartjänsten. En annan gemensam faktor är att dessa kommuner är expansiva 
både ekonomiskt och befolkningsmässigt, samt att de har en uttalad policy att eftersträva 
"hållbar tillväxt". Alla fyra kommunerna har stor möjlighet att välja vilka slags företags-
etableringar de välkomnar till kommunen. Alla fyra har också varit framgångsrika då det 
gäller Lip eller Klimp-pengar (eller både och), vilket tyder på att större kommuner 
troligen har betydligt större resurser och kompetens för att ansöka om dessa typer av stöd.  
 
Vårgårda är studiens befolkningsmässigt minsta kommun, och har med sina knappa 
resurser ändå nått mycket långt med sitt kombinerade Agenda 21 och miljömålsarbete. 
Detta indikerar att framgångar i miljömålsarbetet inte kan reduceras till en fråga om att 
förfoga över en relativt stor förvaltningsapparat. Att döma av SKL:s kommunenkät har 
dock befolkningsmässigt små kommuner i lägre utsträckning än större kommuner inlett 

                                                      
53 Årsredovisningen 2005 är särskilt läsvärd, s. 77-83, där de nationella miljömålen tas upp samt gröna 
nyckeltal.  
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ett miljömålsarbete. Detta gäller särskilt i glesbygdslän. I mindre kommuner blir ett fram-
gångsrikt miljöarbete även mer personberoende (diskuteras mer utförligt i kapitel fyra).  
 
Översättningsprocesserna tar olika lång tid i olika kommuner. Sett till den samlade bilden 
är det intressant att notera att inte mer har skett sedan Naturvårdsverkets föregående 
utvärdering 2003. Här behöver man dock hålla isär det formella tillståndet för miljömåls-
arbetet enligt ovan redovisade kriterier, och vad som faktiskt sker lokalt. Det ska 
poängteras att det inte är producerandet av måldokument i sig som är den springande 
punkten, utan kommunikationsprocessen som leder fram till ett måldokument. Denna 
kommunikation syftar till att aktörerna i kommunen ska enas om vilka mål som ska 
prioriteras, vilka insatser som ska göras och vem som har ansvaret för att följa upp 
arbetet. Ett måldokument utan ett grundligt förankringsarbete har små utsikter att genom-
föras. Att ett sådant förankringsarbete tar tid visar t ex erfarenhter från Lunds kommun. 
Kommunen bedrev under 1990-talet en ambitiös Agenda 21-process och KF antog ett 
lokalt Agenda 21-dokument redan 1997. En revidering av detta påbörjades år 2000 i 
samband med att miljömålen trädde i kraft. Som led i revideringsarbetet har bl a skett en 
omfattande inventering av det lokala miljötillståndet med utgångspunkt från de nationella 
miljömålen. Det har tagit tid att förankra och förmedla intentionerna i detta arbete till alla 
förvaltningar. Först våren 2006 slutfördes processen med antagandet av LundaEko 
(miljömåls- och Agenda 21-dokument). 
 
Kompetensförsörjning är en annan viktig aspekt som bör nämnas här. De skilda 
förutsättningarna mellan stora och små kommuner blir påtagliga i miljömålsarbetet, vilket 
också bekräftas i von Borgstedes undersökning (2006).54 I större kommuner är det möjligt 
att uppträtthålla en stab av personer som arbetar med miljöbalksrelaterade frågor, tillsyn, 
miljöledning, Agenda 21 och miljömål.55 I mindre kommuner ska ofta en enskild tjänste-
man arbeta med samtliga dessa frågor, detta är t ex situationen i Vårgårda kommun. Det 
finns en betydande risk att sådana personer blir utbrända, ”går in i väggen” eller tappar 
ambitioner och inspiration.  
 
Senare i rapporten kommer vi att ytterligare uppmärksamma vilka slags faktorer som 
fördröjer respektive stärker miljömålsarbetet.  
 
 
Miljöarbetets förändring – från Agenda 21 till miljöstrategiskt arbete 
Flera kommuner vi talar med säger att ”Agenda 21 som begrepp är överspelat”. Dock 
visar det sig att inte alla ser det så. Flera kommuner har kvar sin Agenda 21-samordnare, 
där fokus i första hand är den utåtriktade verksamheten. Samtidigt har man byggt på med 
flera miljöstrateg-tjänster, tjänster vars roll är att arbeta huvudsakligen kommuninternt 
och ”på tvären”. Eller som i Mölndal, där man även har satsat på miljöpedagoger. Kort 

                                                      
54 Hon visar att kommuner som tillhör grupperna Storstäder, Förortskommuner eller Större städer ofta har 
prioriterat miljömålen högre jämfört med andra, mindre kommuntyper. Detta gäller särskilt för målen God 
bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, samt Säker strålmiljö 
(von Borgstede 2006).  
55 Jämför debattartikel i Dagens Samhälle 33/2005, ”Vi får inte tillräckligt stöd i vår miljötillsyn”.  
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sagt kan sägas att Agenda 21-samordnarna varit kommunernas länk mellan civilsamhället 
[föreningslivet] och kommunledningen (alternativt miljökontoret), medan miljöstrateg-
erna istället har kommunledningskontoret som uppdragsgivare och med det specifika 
syftet att samordna förvaltningsinternt miljöarbete, samt ansvara för dialog med kommu-
nala bolag (renhållningsverk, vattenverk, energibolag, etc). En handläggare ger sin syn på 
denna förändring:  

”Innan var det väldigt mjukt och gulligt, och komposter i skolan, men man 
byggde trafikleder ändå, men i och med LIP och Klimp blev det mycket mer 
hårda investeringar som var miljömässigt bra. Och i och med det kanske man 
har tappat lite av de mjuka frågorna och kontakten med allmänheten. (…) 
Engagemanget är inte lika stort för miljöfrågor idag som det var -95. Då kunde 
man ju ordna studiecirklar och det kom folk. Det tror jag är mycket svårare 
idag. (…) Så engagemanget har sjunkit, men beteendet kanske har blivit bättre i 
vissa lägen.” (miljösamordnare) 

Som diskuteras i ett kommande kapitel, kan det ses som att det breda allmänna 
deltagandet i Agenda 21-andan har minskat rejält. Men ur ett miljöledningsperspektiv har 
miljöarbetet kommit att ta en ny vändning. En miljöchef uttrycker vad flera andra 
intervjupersoner ger uttryck för: ”Det verkar som att vårt arbete har fått högre status nu, 
från kommunledningens sida. Vi jobbar inte så mycket i motvind längre, tvärtom…”. 
Miljöarbetet betraktas åtminstone i vissa kommuner som en central strategisk fråga. Med 
detta menas bland annat att kommunledningen ser frågan som en långsiktig konkurrens-
fråga, där det gäller att ligga i täten.  
 
Skälen till att miljöfrågorna i många fall har lyfts till den strategiska nivån kan vi bara 
spekulera kring, men de är troligen av många olika slag. Ett skäl kan vara att kommunen 
ser hög miljöambition som en central komponent i det kommunala varumärket (Forsberg 
2002; Lafferty & Eckerberg 1998). Genom att ha en grön profil, att uppfattas som en 
framstående grön kommun, tror man sig kunna locka ”renare industrier” eller till och med 
kunna välja ut de minst miljöstörande. En annan fördel skulle kunna vara att unga, välut-
bildade familjer gärna bosätter sig i sådana kommuner. Ett tredje skäl är att kommunerna 
i viss mån uppfattar varandra som konkurrenter, och att profilera sig som en 
"framkantskommun" antas då generera ekonomiska och politiska konkurrensfördelar. Att 
ligga i framkant med miljöfrågorna blir alltså både en konkurrensfråga och en marknads-
föringsfråga. Ett fjärde skäl att lyfta miljöfrågorna (och miljökvalitetsmålen i synnerhet) 
till den strategiska nivån är förstås att kommunen bedömer att denna typ av frågor ska 
prioriteras och att de hanteras mest effektivt på denna nivå.  
 
Vi har även noterat att flera kommuner har kommit ganska långt i processen att integrera 
miljömålsarbetet i den kommunala översiktsplaneringen (ÖP). En miljöchef uttrycker 
visionen att  ”…vi tänker oss att ÖP är som en kommunal telefonkatalog, vi lyfter in alla 
andra planer och mål under denna ram, och så är det bara att gå dit och slå upp vad vi 
ska jobba med”. Solna är redan på god väg med detta tänkesätt, men där har 
miljömålsarbetet reducerats till endast tre huvudindikatorer. Kanske är det ett fruktbart 
sätt att arbeta, att ha ett fåtal indikatorer som är kända för så många som möjligt inom 
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kommunen? Ett annat tillvägagångssätt är Lunds, där mycket detaljerade indikatorer och 
mål har formulerats. Även Vårgårda resonerar i dessa termer och omarbetningen av ÖP 
pågår, där man har som ambition att uttryckligt lyfta in övriga kommunala planer inom 
denna ram.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det lokala Agenda 21-arbetet för närvarande i 
de flesta undersökta kommuner har övergått till ett strategiskt miljöarbete där arbetet med 
miljömål utgör ett viktigt inslag. Vi kan dock notera att kommuner som Lycksele och 
Umeå ligger en bra bit efter övriga kommuner med sitt miljömålsarbete, mest troligt 
beroende på bristande politiskt intresse och resurser. Kommuner som Kristianstad och 
Solna har kvar Agenda 21 som begrepp, där detta då särskilt avser det utåtriktade miljö-
arbetet mot allmänheten, föreningslivet och näringslivet. Dessa kommuner har parallellt 
inrättat funktionen miljöstrateg, som oftast arbetar under kommunledningskontoret på ett 
förvaltningsövergripande plan. Denna person har det kommuninterna miljöarbetet på sitt 
bord, med särskild uppgift att integrera miljömålsarbetet inom hela den kommunala verk-
samheten. Därmed har ofta miljömålsarbetet kommit att omfatta såväl miljö- och hälsa 
(myndighetsutövningen) som tekniska förvaltningar (vatten, avlopp, energi, 
stadsbyggnad) och ofta även mjuka verksamheter (skolor, förskolor, folkhälsofrågor). I 
flera kommuner har miljömålsarbetet en direkt konsekvens för planeringsarbetet inom 
ramen för både ÖP och detaljplaneringen.  
 
 
Uppfattas miljömålsarbetet som relevant? 
Vi har till alla kommuner ställt frågan om de upplever miljömålsarbetet som relevant, och 
där är samstämmigheten överlag positiv. Svaren uppvisar dock vissa variationer. Någon 
kommun hade t o m kunnat tänka sig ännu skarpare nationella målsättningar, en intervju-
person menar:  

”Nu vet jag att många kommuner som är framåt hade velat ha ännu skarpare 
mål för att skapa starkare drivkraft på lokal nivå, men jag ser de nationella 
miljömålen som ett skyltfönster mot den lokala nivån. Med det menar jag att den 
lokala nivån tittar på vad den nationella nivån gör. Och sätter riksdag och 
regering ett inte så skarpt mål så finns det ingen drivkraft för den lokala nivån 
heller.” (klimatsamordnare) 

I samma kommun svarar en annan handläggare så här på frågan huruvida miljömåls-
arbetet uppfattas som meningsfullt:  

”Jag tycker det är ett bra sätt att sortera, och man måste ha någon form av 
sorteringssystem, och det är ett bra sorteringssystem, man kan lägga någon 
slags fokus så att säga.” (miljöstrateg) 

Orsaken till att miljömålsarbetet överlag uppfattas som meningsfullt är dels för att det har 
stärkt miljöfrågornas status, så att miljöförvaltningarna uppfattar att de tas på ett större 
allvar nu än tidigare. Dels har själva frågan ”lyfts upp” till kommunledningsnivån i flera 
kommuner, vilket i sin tur innebär att allt fler av kommunens verksamheter förväntas 
integrera miljöhänsynen i sitt vardagliga arbete.  
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Svårigheterna är att hitta mätbara och fungerande lokala mål som både kan följas upp på 
ett trovärdigt sätt. Här har man att hantera en konflikt mellan å ena sidan den nationella 
nivåns krav på likformighet och generaliserbarhet, och å den andra sidan det faktum att 
ett verksamt miljömålsarbete bygger på den enskilda kommunens unika kontext. Detta 
kan exemplifieras genom följande citat:  

”Sen kan jag ta ett exempel med hur mycket våtmarker man ska ha, då finns ett 
nationellt mål, som man brutit ned på regional nivå och som sen sedan vi suttit 
ner och tänkt på, hur mycket våtmarker kan vi återskapa? Vad är realistiskt? 
Och när vi sen skickar iväg vårt första förslag på remiss, bland annat till 
länsstyrelsen, varifrån vi får höra att vi ligger alldeles för lågt, och till tekniska 
förvaltningen, varifrån vi får höra att vi ligger alldeles för högt. Då minskar vi 
ännu mer, för vi tänker att tekniska nämnden är trots allt de som ska genomföra 
det, därför måste de tycka målet är realistiskt, och då tycker länsstyrelsen att vi 
ligger för lågt i vårt mål. Och i sin andra remissomgång sade tekniska 
förvaltningen att vi ligger för högt.” (miljöstrateg) 

Ovanstående uttalande pekar på svårigheten att synkronisera statens förväntningar med 
den ambitionsnivå som är resursmässigt möjlig att uppnå kommunalt. Dialogen och 
förståelsen mellan regionala och lokala myndigheter bör därför öka i detta avseende. En 
annan svårighet är att hitta mätbara och fungerande indikatorer som utgör ett verkligt stöd 
för det lokala miljöarbetet. Från länsstyrelserna finns en önskan om ny uppgiftsinsamling 
från kommunerna för att följa upp de regionala och nationella målen. 
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Nationella mål blir lokala 
 
”Översättningsprocesserna” från av riksdagen fattade miljökvalitetsmål till den faktiska 
praktiken i de åtta undersökta kommunerna varierar stort. En förklaring handlar om resurser. 
Mindre kommuner har självklart svårare att avsätta resurser för både inventering − formulering 
av lokala miljömål − samt uppföljning och rapportering. Sådana resursfaktorer förklarar dock 
bara en del av skillnaderna. Detta illustreras av en jämförelse mellan studiens minsta 
kommuner, Lycksele och Vårgårda. Vårgårda har både internt och externt miljöarbete med 
miljömålen i fokus, medan miljömålsarbetet i Lycksele ännu inte har kommit särskilt långt. 
Några av de orsaker som försenat processen i Lycksele är bristande politiskt initiativ, 
omorganisation och personalförändringar. I de större kommunerna uppträder också en 
intressant variation. Här finns potentialen till att införa både internt och externt miljöarbete, 
kommunövergripande miljöledningssystem och att aktivt driva miljömålsarbetet framåt. De 
kommuner som visar sig vara drivande i miljöarbetet uppvisar åtminstone någon av följande 
fyra faktorer,  
a) politiskt ledarskap i miljöfrågor,  
b) kompetenta och pådrivande tjänstemän,  
c) ett aktivt föreningsliv som driver på miljöfrågorna i det kommunala arbetet, eller  
d) en vilja att marknadsföra sig som en miljövänlig och ”modern” kommun.  
 
Det visar sig också att de kommuner som har kommit längst i miljömålsarbetet genomgående 
uppvisar följande drag:  
 

 Miljömålsarbetet ”ägs” inte bara av miljö- och hälsa, utan av de flesta eller alla 
förvaltningar, såväl ”mjuka” som ”hårda” förvaltningar 

 Miljömålsarbetet är i första hand en kommunledningsfråga som bedrivs tillsammans med 
andra för kommunen strategiska frågor  

 Miljömålsarbetet definieras utifrån de lokala miljöproblemen och eventuellt genomförda 
inventeringar (Agenda 21-planer) och fullföljs genom löpande rapporteringar, 
företrädelsevis i den kommunala årsredovisningen 

 Rapportering av det lokala miljömålsarbetet sker delvis genom kvantitativa indikatorer. 
Dock sker en väsentlig del av rapporteringen i kvalitativa termer (genomförda insatser), 
vilket ibland tar lång tid att översätta i kvantitativa mått, eller andra standardiserade 
indikatorer.  

 
Regionala och statliga myndigheter kan vara viktiga partners vid framtagandet av de lokala 
målen, åtminstone sneglar kommunerna på det regionala och nationella arbetet. 
Miljömålsarbetet uppfattas som meningsfullt av de flesta intervjuade, och kommunerna hämtar 
i hög utsträckning inspiration från det regionala och nationella arbetet.  
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4. Miljömålen i det samlade miljö-
arbetet 
Kommunens utåtriktade miljöarbete 
Det utåtriktade miljömålsarbetet i kommunerna är i princip av två olika slag. Det handlar 
dels om insatser där aktörer utanför den kommunala organisationen knyts till miljömåls-
processen. Dels gäller det renodlade informationsinsatser kring miljömålsrelaterade 
frågor.  
 
Flera av kommunerna (Kristianstad, Lund, Lycksele, Vårgårda) har valt modellen att 
knyta särskilda referensgrupper till miljömålsarbetet. I kommuner som inte har kommit 
lika långt i miljömålsarbetet finns också planer om att inrätta sådana särskilda referens-
grupper (Umeå). Formerna för dessa referensgrupper är olika. Medan somliga kommuner 
har inrättat grupper som fokuserar på enskilda miljömål alternativt grupper av miljömål, 
har andra valt att sammanföra lokala intressen till bredare diskussion om miljömålens 
innehåll. Genom dessa referensgrupper har lokal kompetens från föreningsliv, intresse-
organisationer, lokala företag − och undantagsvis även vanliga kommuninvånare 
(Kristianstad) − inbjudits att medverka i framtagandet av lokala miljömålsstrategier. 
Särskilt har intresseorganisationer med kopplingar till areella näringar och friluftsliv 
märkts, men även lokala miljögrupper. 
 
Syftet med att knyta lokala intressegrupper till miljömålsarbetet är flera. Detta blir ett 
medel att sprida kunskap om miljömålen och miljömålsarbetet, som föreningar och 
företag förväntas föra vidare till medlemmar och medarbetare. Dessa lokala aktörer får 
även rollen av en resursbank som kan tillföra viktig kunskap i processen. Slutligen, och 
kanske viktigast, fungerar referensgrupperna som en arena för att hantera intresse-
konflikter. Genom att engagera t ex jord- och skogsbruket tidigt i processen stärks förut-
sättningarna att nå en bred konsensus kring miljömålen: 

"Både KRAV och LRF var med i 'Odlingslandskap'. Inledningsvis gick det väl 
lite sådär, de kände på varandra. Men sen så kom de överens om att nu går vi 
igenom och diskuterar vad var och en kan bidra med istället för att se mot-
ättningarna." 

För att hålla intresset levande väljer kommunerna ofta att begränsa antalet möten till ett 
minimum:  

"Alla är så uppbokade på olika håll idag, går man ut med att vi kommer att 
träffas tio gånger i den här referensgruppen så funkar det inte. Vi hade ett 
upptaktsmöte där vi presenterade arbetet och vad vi tyckte och tänkte. Sen fick 
det landa lite, och sedan hade vi något möte till där vi mer gick in på målformu-
leringar. …Efter det så sköttes kontakten mest via telefon eller mail."  
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Dock finns det kommuner som bryter mot detta mönster. I en av kommunerna har en brett 
sammansatt referensgrupp för naturvårdsfrågor träffats regelbundet, och dessutom servats 
med täta informationsmail från miljömålssamordnaren:  

"Vi har med något 30-tal (föreningar) nu: Bland annat skotersam-
organisationen. ... Annars är det naturanknutna föreningar, friluftsfrämjande, 
naturskyddsförening, turistförening. Sen är det jakt- och fiskevårsområdes-
föreningar. Men också Sveaskog, Holmen, SCA, Skogsvårdsstyrelsen. Handi-
kapporganisationen är också med, LRF, sameföreningen. Och ungdomar, skolor 
- jag har dem som ett bollplank."  

Bland kommunerna är man rörande eniga om en sak: Kommuninvånarna i allmänhet är 
inte medvetna om de nationella miljömålen och den egna kommunens arbete med dessa. I 
utåtriktade miljömålsrelaterade aktiviteter sätts sällan själva miljömålen i fokus. Den 
allmänna meningen tycks vara att miljömål är svåra att kommunicera, att det utåtriktade 
arbetet måste få andra former och fokus. Arbetet med miljömålen gentemot invånarna blir 
därför indirekt. Ofta uppfattar dock kommunerna sina miljöinsatser mot allmänheten som 
led av miljömålsarbetet. Inriktningen har i flera av kommunerna under senare år främst 
legat mot temainriktade miljöinsatser, t ex med seminarier kring energifrågor, transporter 
och klimat.  
 
Viktigt att betona är dock den allmänna nedgången i medborgarinriktade miljö- och håll-
barhetsaktiviteter under senare år. Som diskuteras på annan plats i denna rapport speglar 
förändringen i stor utsträckning den förskjutning som skett från ett underifrånorienterat 
Agenda 21-arbete till dagens statligt definierade hållbarhetspolitik med volymprogram 
inom infrastruktur- och byggområdet som framträdande inslag. En faktor som emellertid 
inte får bortses ifrån gäller kommunernas egna lärdomar av tidigare försök att involvera 
medborgarna i hållbarhetspolitiken. Tidigare erfarenheter av svårigheter att nå ut brett i 
civilsamhället gör att man idag snarare riktar sig mot vissa specifika målgrupper, 
alternativt identifierar vissa avgränsade frågor som kan tänkas intressera allmänheten: 

"Erfarenheten säger till oss att det är lättare och bättre att gå ut till vissa 
grupper av befolkningen. Om man inte ställer frågan själv, så vill man inte 
heller ha något svar!"  

 
Miljömålens relation till annat lokalt miljöarbete  
Samtliga kommuner framhåller miljömålen som ett strategiskt paraply för miljöarbetet i 
kommunen (i nuläget, eller från det att målen antas). Här avser miljömålen genomgående 
den geografiska kommunen, och ses alltså inte enbart som en intern förvaltningsfråga. 
Likafullt är det inte alltid klart definierat av kommunerna själva vad som är inslag av ett 
lokalt miljömålsarbete. Som regel finns det en vid gråzon av miljömålsrelaterade 
aktiviteter som inte nödvändigtvis går under den formella beteckningen miljömålsarbete i 
den interna kommunala verksamheten. Bakgrunden till detta finner vi i miljömålsarbetets 
dubbla karaktär av att dels vara en operativ process med att ta fram och precisera lokala 
miljömål, samtidigt som det i studiens kommuner dels alltså också beskrivs som ett 
strategiskt paraply för det samlade kommunala miljöarbetet. Detta leder inte sällan till 
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begreppssammanblandning. I det ena fallet beskrivs miljömålsarbetet som själva 
processen med att ta fram och precisera lokala miljömål/handlingsprogram utifrån de 
nationella miljömålen. I det andra fallet betecknar miljömålsarbetet i princip allt 
kommunalt miljöarbete som kan relateras till genomförandet av lokala miljömål. I detta 
senare fall innefattar miljömålsarbetet således miljöledning, hållbar planering, miljö-
investeringar (t ex med stöd av LIP och Klimp), myndighets- och tillsynsarbete, samt 
utåtriktat miljöarbete gentemot företag och allmänhet. 
 
Från dessa utgångspunkter har miljömålen en odiskutabel och hög status i det lokala 
miljöarbetet. Ser man istället till det faktiska arbetet med att ta fram miljömålen blir 
bilden något mer komplicerad. Här ställs denna uppgift mot andra åtaganden, inte minst 
den lagreglerade tillsynen. Ställd mot den dagliga verklighetens prioriteringar hör därför 
mer eller mindre omfattande fördröjningar i framtagandet av lokala miljömål till bilden i 
samtliga undersökta kommuner. 
 
De närmare skälen till sådana fördröjningar varierar men de kan främst sammanfattas 
under temat bristande resurser. Särskilt i mindre kommuner har man problem att upprätt-
hålla tillsynsansvaret, vilket innebär att uppgifter som inte är av tvingande karaktär sällan 
kommer att prioriteras. Det faktum att ansvaret för att ta fram miljömål ofta är 
koncentrerat till en enskild tjänsteman − vilket även gäller några av de större 
kommunerna − gör miljömålsarbetet ytterligare sårbart. I flera av kommunerna 
(Kristianstad, Lycksele, Mölndal och Umeå) beskrivs hur detta i praktiken avstannat 
under perioder när sådana ansvariga tjänstemän varit föräldralediga eller långtids-
sjukskrivna: 

"Vi hade lite folk här, och myndighetsutövning parallellt. Så jag drabbades 
faktiskt, jag blev sjuk. Det visade sig sårbart, det [=miljömålsarbetet] 
avstannade lite. [...] Det hängde på mig som person som hållit i det här."  

I organisationer där man i stor utsträckning löser personalrekrytering med projekttjänster 
förstärks problemet med bristande kontinuitet. Förutom att dessa tjänster är tidsbe-
gränsade, är det långtifrån självklart att ersättare tillsätts när folk lämnar sådana tjänster: 

"Jag och min kollega jobbade väldigt aktivt med miljömålen, och kom en bra bit 
på väg. Men sen var vi föräldralediga samtidigt, och då stannade arbetet av. Då 
var jag bara projektanställd, och det sattes inte in någon ny i mitt ställe." 
(Miljömålsansvarig) 

Vissa drag och mönster uppträder allmänt i kommunernas miljömålsarbete: Miljömåls-
arbetet är till en början en identifieringsprocess, det handlar om att identifiera de 
nationella miljömålens roll och former i den egna kommunen. Frågan hur miljömålen ska 
relateras till redan befintliga kommunala miljö- och hållbarhetsplaner (Agenda 21-planer, 
miljöpolicies, och motsvarande) blir då i allmänhet central. Särskilt gäller detta för de 
kommuner som sedan tidigare antagit egna lokala miljömål. Vad kan de nationella miljö-
målen tillföra de redan befintliga lokala miljömålen? Ska de lokala miljömålen anpassas 
till de nationella miljömålen, eller omvänt? Att hitta detta sammanhang för de nationella 
miljömålen tar ofta tid.  
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Miljömålen och hållbar utveckling 
En principiellt viktig fråga handlar om miljömålens roll i relation till målet om hållbar 
utveckling. Blir miljömålen enbart ett instrument i arbetet med hållbarhetens ekologiska 
dimension, eller ser man dem från kommunernas sida även som en plattform för en 
samlad hållbarhetsstrategi? Denna fråga är viktig då den avgör om miljömålsarbetet 
kommer att få karaktär av en avgränsad miljöpolitisk frågeställning, eller definiera ett 
samlat strategiskt utvecklingsarbete för hållbarhet (här kan påminnas om att miljömålen 
från statens sida knyts till utmaningen om hållbar utveckling i det svenska samhället). Här 
framträder en mer komplex bild, som bl a blottlägger en definitionsproblematik kring 
frågan om hållbar utveckling. Tydligt är att det finns olika föreställningar om miljömålens 
roll; skiljelinjer som inte bara uppträder mellan utan även inom kommunerna.  
 
För några intervjupersoner uppfattas miljömålen främst som ett tekniskt redskap, med 
liknande funktion som ett miljöledningssystem. Miljömålen ses då som ett medel att 
skapa systematik och riktning åt ett miljöarbete som främst vilar på professionell 
kompetens inom den kommunala organisationen. I flera av studiens kommuner framställs 
däremot miljömålsarbetet som en naturlig fortsättning på ett tidigare Agenda 21-arbete, i 
termer av en bred samhällsutmaning och strategisk utvecklingsfråga (Järfälla, Lund, 
Mölndal, Solna, Umeå och Vårgårda). Miljömålen tillskrivs då ofta något av en dubbel 
roll. Dels uppfattas de som ett styrinstrument för det interna miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen (jfr ovan), dels som ett övergripande måldokument för lokal 
ekologisk omställning.  
 
I den senare funktionen får dock miljömålen ofta en något oklar status. Å ena sidan utgör 
miljömålsprocessen utgångspunkt för ett utåtriktat arbete med informations- och dialog-
inslag. Å andra sidan ser kommunerna det överlag som mindre angeläget att nå ut med, 
och kommunicera, de exakta målskrivningarna. I det utåtriktade miljömålsarbetet får 
miljömålen som sådana snarast en bakomliggande, indirekt roll.  
 
Det finns skäl att uppehålla sig vid frågan om miljömålsarbetet som en fortsättning på det 
lokala Agenda 21-arbetet. Agenda 21 har använts som samlingsbeteckning på de svenska 
kommunernas arbete för hållbar utveckling, ibland med tydlig betoning på miljödimen-
sionen, men ofta med bredare fokus på folkhälsa, demokrati m.m. I studiens kommuner 
har Agenda 21-arbetet gått olika öden till mötes. I Kristianstad bedrivs miljömålsarbetet 
och Agenda 21 som två parallella processer, om än med vissa gemensamma inslag och 
beröringspunkter.56 Flera kommuner har dock upphört med beteckningen Agenda 21 och 
arbetet med de frågor som Agenda 21-arbetet kretsade kring har som regel också sett en 
markant avmattning. Icke desto mindre beskrivs miljömålsarbetet i dessa kommuner som 
en naturlig fortsättning på det tidigare Agenda 21-arbetet (Järfälla, Lund, Mölndal, Solna 
och Umeå). Intervjupersoner brukar då i positiv anda framhålla hur de nationella miljö-
målen skapat ett nytt sammanhang för den lokala ekologiska omställningen.  

                                                      
56 I en annan kommun (Lycksele) samordnas miljömåls- och Agenda 21-arbete; det senare har dock 
nedprioriterats i kommunen under senare år. 
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En sak är klar: Arbetet med de nationella miljömålen befrämjar inte processer av samma 
natur som det tidigare Agenda 21-arbetet. Två tendenser är tydliga: För det första har det i 
kommunerna skett en nedprioritering av aktiviteter riktade mot vanliga medborgare, och 
det som vi betecknar civilsamhället. Denna utveckling rapporteras från samtliga kom-
muner. Den utåtriktade verksamheten har främst bestått av de referensgrupper som i flera 
kommuner knutits till miljömålsarbetet. Miljömålsarbetet framträder annars som en i 
långt högre grad professionaliserad process än det tydligare underifrånorienterade Agenda 
21-arbete som kommunerna tidigare bedrivit.  
 
För det andra uppträder också en tydlig skillnad i problemfokus. Även om det tidigare 
Agenda 21-arbetet i studiens kommuner uppvisat högst varierande ambitioner och 
innehåll, har det i allmänhet haft karaktär av en utvecklingsstrategi för lokal hållbarhet 
(ekologisk, social och ekonomisk) och kommunens långsiktiga utveckling. Som inte-
grerade inslag i arbetet för hållbar utveckling har man bl a hanterat folkhälsofrågor, 
hållbara livsstilar, och frågor om en hållbar lokal ekonomi och konsumtion. I ljuset av 
detta framstår miljömålsarbetet som mer avgränsat. Även om miljömålen integreras 
exempelvis i översiktsplaneringen och andra kommunala policy- och utvecklingsdoku-
ment, vilket är fallet i flertalet av kommunerna, utgör miljömålsarbetet som sådant inte en 
plattform för lokal utveckling. Intervjupersoner i flera kommuner beskriver istället miljö-
målsarbetet som ett åtagande avgränsat till ekologisk hållbarhet, och hur detta befäster en 
trend som grundlagts genom framförallt det Lokala investeringsprogrammet, LIP: 

"När jag började här för tio år sedan så hade vi en utåtriktad fas med mycket 
verksamheter mot medborgarna. Vi hade en Agenda 21-bod som for runt i 
kommunen, och det fanns informatörer. Det gick ut en tidning till alla hushåll. 
Efter det kom LIP och sen började man jobba med miljöledning, och man kan 
säga att vår verksamhet vände sig mer inåt kommunen." (Miljöstrateg) 

Karaktären av en huvudsakligen professionaliserad och till miljöfrågor avgränsad 
process, antyder en likhet med traditionell kommunal miljövård. Skillnaderna är emeller-
tid lika uppenbara: Miljömålsarbetet innebär ett betydligt bredare åliggande än den 
lagreglerade miljötillsynen. Det är också ett åliggande som, om än i varierande grad, 
engagerar olika delar av förvaltningsorganisationen, och alltså inte enbart miljö- och 
hälsoskyddskontoret eller dess motsvarighet. Det formella ansvaret för miljömålsarbetet 
ligger dessutom vanligtvis på politisk ledningsnivå som ett kommunstyrelseansvar. 
Markeringen av miljömålsfrågorna som en övergripande kommunal fråga uttrycker en 
likhet med Agenda 21.  
 
Det är dock tveksamt om kommunerna faktiskt bedriver miljömålsarbetet som en 
övergripande kommunledningsfråga. Trots att det formella ansvaret ligger på 
Kommunstyrelsen, beskrivs Miljönämnden i vissa av de undersökta kommunerna som 
den i praktiken drivande politiska nämnden (Kristianstad, Lycksele, Umeå).  

"Jag tycker att det har varit svårigheter att få andra (delar av organisationen) 
att förstå detta, inte minst Kommunstyrelsen." (ordf. miljönämnden)  
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I flera av studiens kommuner ges på motsvarande vis en bild av hur det operativa arbetet i 
praktiken hamnar på miljöförvaltningen eller miljömålsansvariga tjänstemän på annan 
plats i förvaltningsorganisationen, och att miljömålsarbetets dagliga verklighet därför bär 
större likhet med en sektorsfråga. Samma gap mellan formell struktur och praktisk realitet 
har förvisso även kännetecknat många svenska kommuners Agenda 21-arbete. 
 
En positiv utveckling jämfört med Agenda 21-arbetet är enligt flera intervjupersoner hur 
miljöarbetet nu bedrivs under mer rationella och strukturerade former. Det tidigare 
underifrånorienterade arbetet beskrivs som mer diffust och samtidigt mindre kraftfullt. 
 
Fram till senare delen av 1990-talet vilade den lokala miljö- och hållbarhetspolitiken i 
hög grad på kommunernas egna initiativ. Sedan dess har det skett en markant förskjutning 
av det politiska initiativet, där staten i växande grad kommit att definiera den lokala 
hållbarhetspolitikens inriktningar samt påverka dess arbetsformer. Särskilt betydelsefulla 
för denna utveckling är det senaste decenniets omfattande statliga bidragssystem (främst 
LIP och Klimp),57 men även de nationella miljömålen bör alltså ses som ett inslag av 
denna trend. Vissa viktigare yttringar av denna förskjutning av det politiska initiativet har 
redan omnämnts. En förståelse av det lokala miljömålsarbetets villkor gör det nödvändigt 
att förhålla sig till denna verklighet. I ett sammanhang där kommunernas hållbarhets-
arbete i högre grad än tidigare anpassas efter de statliga bidragssystemens inriktningar, får 
även miljömålsarbetet en instrumentell roll när kommunerna söker hävda sig i konkur-
rensen om bidragsmedel. Flera kommentarer handlar om hur ett väl utvecklat miljömåls-
arbete också stärker utsikterna att tilldelas statliga investeringsstöd: 

"Jag tycker nog att [miljömålsarbetet] har varit en god investering, för man kan 
se kopplingar till LIP, Klimp. Det finns många kommuner som inte har någon 
typ av miljöstrategisk verksamhet, då är det väldigt svårt att hoppa på de 
statliga tågen när de kommer. Man får en mycket längre startsträcka, så det är 
en ren investering." (Miljöstrateg) 

Den ökade betydelsen av statliga initiativ i kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete 
skapar också dilemman: En yttring gäller uppgifter om hur olika statliga initiativ tränger 
ut varandra. I en av studiens kommuner hänvisas exempelvis till hur miljömålsarbetet av 
resursskäl har nedprioriterats då kommunen istället har valt att prioritera sitt Klimp-
program. Från en sida sett kan detta framstå som ett icke-problem, då dessa statliga 
initiativ strävar i samma riktning. Å andra sidan riskerar ett växande utbud av nationella 
initiativ och policymål − där kommunerna av resursskäl tvingas göra prioriteringar bland 
dessa − att undergräva de nationella policymålens auktoritet som styrinstrument. 
 
Miljömålens betydelse − en paradox 
Det uppträder en intressant paradox i synen på de nationella miljömålens roll för det 
lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. Intervjupersoner i samtliga kommuner framhåller hur 

                                                      
57 Även EU-medlemskapet har bidragit till denna nya verklighet, där kommunala satsningar inom miljö- och 
hållbarhetsområdet i växande grad bygger på bidragsfinansiering utifrån ovanifrån definierade kriterier och 
ramar. 



  

 35 
 

miljömålen har varit positiva och vitaliserande för det lokala miljöarbetet − de har skapat 
struktur, riktning och ökad tydlighet. Entusiasmen är ofta stor: 

"Det är det bästa som har hänt! Äntligen har vi fått en röd tråd, vi har fått en 
målinriktning. Det har fladdrat hit och dit [från statens sida], men nu har man 
faktiskt sagt: 'Dit ska vi nå!'... Alldeles utmärkt. Äntligen!" (Miljöstrateg)  

Kort sagt menar många intervjupersoner att miljömålen har stärkt det lokala arbetet för en 
god miljö och hållbar utveckling. Denna uppfattning kan förefalla något märklig med 
tanke på de utvecklingstrender i det lokala hållbarhetsarbetet som också rapporteras från 
vissa kommuner, nämligen:  
 
(a) hur engagemanget och delaktigheten har minskat både inom den kommunala 
organisationen och hos den breda allmänheten 
(b) avsmalningen från ett brett strategiskt utvecklingsarbete till en avgränsad miljöpolitisk 
frågeställning (flera kommuner) 
 
I sammanhanget bör även nämnas förskjutningen från ett väsentligen underifrån-
definierat miljö- och hållbarhetsarbete, till ett arbete som i huvudsak vilar på professionell 
kompetens och uppifråninitiativ. I vilken grad detta representerar en positiv eller negativ 
utveckling är dock i högre grad en värderingsfråga. Ur ett implementeringsperspektiv 
framstår båda dessa aspekter som betydelsefulla. Bakgrunden till dessa förändringar är 
komplex. En faktor handlar om en allmän nedgång för miljöengagemanget jämfört med 
situationen på 1990-talet. Av stor betydelse är även sådana styreffekter av statliga initiativ 
som uppmärksammas ovan (jfr Forsberg 2005; Dahlgren & Eckerberg 2005).  
 
Hur ska man då förstå den allmänna uppfattningen om ett förstärkt miljö- och hållbarhets-
arbete när centrala nyckelfaktorer talar ett annat språk? Svaret kan inte bli annat än 
hypotetiskt. En tolkning är att denna paradox anknyter till såväl synen på miljö-
utmaningarnas karaktär som till respondenternas egen roll i det kommunala miljöarbetet. 
Samtliga intervjuade tjänstemän är naturvetare (detta gäller även flertalet av politikerna) 
ofta med en bakgrund som miljöinspektörer. Här uppträder en intressant skillnad 
gentemot de svenska kommunernas Agenda 21-arbete, där samordnare och andra lokala 
nyckelpersoner haft en betydligt mer varierad bakgrund. Till exempel har man bland 
landets kommuner kunnat återfinna beteendevetare, samhällsvetare och lärarutbildade på 
uppdraget som Agenda 21-samordnare. 
 
Tillsynskulturen kännetecknas av professionalism och en tilltro till kontroller- och 
mätbarhet snarare än till sådana process- och underifrånorienterade arbetsformer som 
kännetecknat de svenska kommunernas Agenda 21-arbete: 

"Jag tycker mig ha sett en förändring sen början av 90-talet till nu, från 
visionära mål till mer mätbara, uppföljningsbara mål. Och det tycker jag är bra. 
Men jag är väl miljöskadad av att jag jobbar med miljöledningsmänniskor som 
är väldigt inne på detta. Det finns olika kulturer inom kommunen." 
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Till detta ska läggas att intervjuade tjänstemän har sin bakgrund och profession inom 
miljöområdet. Det är mindre överraskande om t ex sociala aspekter av hållbarhets-
utmaningen inte tillmäts en lika central roll som tydligt definierade miljöåtgärder, då 
insatser som saknar ett direkt miljöfokus sällan ryms inom dessa tjänstemäns ordinarie 
arbetsroll. Här ifrågasätter man därför ofta tendensen i kommunerna att i huvudsak 
överlåta ansvaret för hållbarhetsarbetet på denna miljöprofession: 

"Jag ser det som att om vi är experter på något så är det den ekologiska 
dimensionen av det hela, vi är inte experter på den sociala och ekonomiska 
dimensionen." 

Det är inte ovanligt att intervjuade tjänstemän uttrycker uppskattning över att 
hållbarhetsarbetet tack vare miljömålen blivit mer fokuserat på miljö och mindre på andra 
hållbarhetsfrågor som folkhälsa, deltagande och demokrati. På så vis anser man att 
hållbarhetsarbetet har gjorts mer konkret, då integrering av sociala aspekter riskerar att 
uttunna det ekologiska omställningsuppdraget: 

"Vad är social hållbar utveckling egentligen? Allt är ju hållbart idag: 
Motorvägar är ekonomiskt och socialt hållbara, tillgänglighet är också 
hållbart." 

Flera tjänstemän påtalar dessutom hur de nationella miljömålen stärker status och 
legitimitet för deras arbete och profession. Som inslag av en nationell politik blir miljö-
målen framförallt ett värdefullt instrument för att hävda miljöintresset i kommunpolitiken. 
Intervjuade tjänstemän vittnar om hur man genom att anknyta till de nationella miljö-
målen har lättare att vinna politiskt gehör för krav och synpunkter, än vad som annars 
varit möjligt: 

"När vi jobbar med miljöfrågor mot dem som är mer tveksamma är det en styrka 
att man kan ta med sig det, att det här är inget vi hittat på för att jävlas med er, 
utan det är något som man jobbar med nationellt!" 

Sammantaget tecknar dessa faktorer en viktig bakgrund till paradoxen att miljömåls-
arbetet anses ha stärkt det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet, samtidigt som viktiga 
hållbarhetsindikatorer pekar på en tillbakagång (bl a manifesterat i en nedgång för det 
utåtriktade miljöarbetet samt i samordningen med folkhälsa och demokrati).58 

 

                                                      
58 Denna klassiska paradox mellan politiskt deltagande (nerifrån) och politisk styrning (uppifrån) har bl a 
beskrivits mer utförligt av Norén Bretzer i Jagers C. (red.) (2005).  
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Deltagandet och miljömålsarbetet 

För att kort sammanfatta deltagaraspekterna av det kommunala miljömålsarbetet kan vi konstatera att:  
 Miljömålsarbetet i flera av kommunerna uppfattas som en fortsättning på det tidigare lokala Agenda 21-

arbetet. 
 Att det utåtriktade hållbarhetsarbetet har minskat jämfört med under 1990-talet, och nu vanligen 

koncentreras till företrädare för lokala intresseorganisationer som t ex LRF, SNF, KRAV och lokala 
företagare. Allmänhetens engagemang och deltagande kring miljörelaterade frågor har minskat betydligt. 
Miljöarbetet har i högre grad blivit en fråga för professionell kompetens på miljöförvaltningarna.  

 Miljömålsarbetet uppfattas vanligen som ett paraply för både det interna myndighetsarbetet och det 
strategiska miljöarbetet i kommunen. De tjänstemän som arbetar med dessa frågor, framförallt med 
hemvist eller bakgrund som miljöinspektörer, upplever att statusen för deras arbete har ökat.  

 Miljömålsarbetet koncentrerar sig mer vid frågeställningar som liknar traditionella tillsyns- och 
miljövårdsfrågor, och mindre vid sammanlänkningen med folkhälsa, ekonomisk hållbarhet eller andra 
sociala hållbarhetsaspekter. Detta är dock förväntat, då denna sektoriella avgränsning även gjorts på 
nationell nivå (där t ex folkhälsomålen bedrivs som ett parallellt spår).  

 En sårbarhet som noterats i miljömålsarbetet är att ansvaret för framtagandet av lokala miljömål i 
kommunerna i flera fall har ålagts en enskild tjänsteman. Om en sådan person av olika skäl är ledig eller 
sjukskriven kan hela miljömålsarbetet avstanna. På motsvarande sätt avstannar kontinuiteten när 
ansvaret för miljömålsarbetet läggs på en projektanställning. Ett framgångsrikt miljömålsarbete blir i 
dessa fall ytterst personberoende.  
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5. Ledning, samordning och stöd 
Miljömålsarbetet är tänkt att följa de nationella riksdagsbeslut som har tagits i dessa 
avseenden. Genom vägledning och stöd från Miljömålsrådet, Naturvårdsverkets funk-
tioner och länsstyrelserna ska i slutänden kommunerna vara de genomförande agenterna 
för miljömålspolitiken. Denna tänkta genomförandeprocess kallas ibland för imple-
menteringskedjan (Lundquist 1992:70f, Vedung 1991), och frågan i detta kapitel är hur 
det har gått med denna? Blev det som det var tänkt? Upplever kommunerna att de får 
relevant stöd från högre nivåer? Finns det något ytterligare som kan göras för att förbättra 
stödet från dessa nivåer? Diskussionen kommer att struktureras utifrån vad kommunerna 
har sagt om miljömålsrådets roll, naturvårdsverkets och SKLs stöd, relationen till 
länsstyrelser, landsting eller samverkansgrupper, samt övriga aspekter på den externa 
styrningen. 
 
Miljömålsrådets roll 
När vi ställer frågan om ”Vilken nytta svarspersonerna har haft av Miljömålsrådet och 
deras hemsida” får vi varierande svar. Flera personer vittnar om att nyhetsbrevet är 
värdefullt. Användandet av hemsidan nämns i lägre grad, men man går gärna in där om 
man söker detaljerad information. Flera administrativa handläggare kommenterar att de 
tycker att Miljömålsrådets hemsida är mycket bra och att man vänder sig dit när man har 
en konkret frågeställning, men sammantaget används portalen lite. Bland politiker 
används portalen nästan inte alls, även om det finns enskilda undantag.  
 
Naturvårdsverkets respektive SKLs roller 
Naturvårdsverkets hemsida är den som vanligast nämns att den används. Det förefaller 
också vanligast att man ringer Naturvårdsverket när man behöver hjälp i olika avseenden. 
Några intervjuade handläggare är mycket tacksamma över Naturvårdsverkets nyhetsbrev. 
Men det finns kritik också som riktas gentemot Naturvårdsverket. Vi har ställt frågan 
”Anser Du att det finns problem med ansvarsfördelningen mellan olika nivåer vad gäller 
miljöarbetet?” och en miljöchef svarar så här:  

”Ja, Naturvårdsverket tycker jag inte är så himla lustiga när det gäller 
kontakten med kommunerna längre. De låter Länsstyrelsen vara någon slags 
springpojke, och Länsstyrelsen är jättebra, dom känner man. Men när man sen 
ringer upp till NV, dom är svåra alltså, att få tag i någon som kan svara på 
vardagsfrågor. Förr hade dom till exempel en person som var jätteduktig på 
enskilda avlopp, det är en jätteliten fråga, men den är inte så liten egentligen, 
för dom var det kanske en liten fråga. Förr så ringde man upp honom och han 
kunde frågorna, han kunde berätta vad som händer på marknaden, men han är 
borta sedan många år. Men att dom inte bara lämnar över till Länsstyrelserna, 
för dom tappar ju också. Det är ju därför vi har den här samverkan i Västra 
Götaland, hjälper inte dom oss så får vi hjälpa oss själva.” 
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En handläggare säger så här:  

”Det är väldigt tydligt när man pratar med en handläggare på Natur-  
vårdsverket, man känner ganska snabbt om de har jobbat i en kommun eller inte. 
Så jag skulle vilja att man engagerade sig mer på lokal nivå…och samtidigt 
vara lyssnande och låta den lokala nivån och de driv-krafter som finns på den 
lokala nivån verka själva…Vad är det som gör på lokal nivå att spillvärme från 
den lokala industrin går in i kommunens fjärrvärmenät? Det är någonting som 
händer där på den lokala nivån som inte behöver ha att göra med ett ekonomiskt 
nationellt styrmedel. Sådana möten och händelser utnyttjas inte alls på nationell 
nivå, man tänker inte på att de finns” 

SKL bedöms också utgöra ett viktigt stöd, både för att få information om hur andra 
kommuner jobbar men också som bollplank. En miljösamordnare i Västsverige säger så 
här:  

”Man ringer till dom [SKL] och frågar ’har du någon som kan prata om detta?’ 
Men det är mer naturligt att jag vänder mig till Naturvårdsverket. Inte till 
Länsstyrelsen, hittills har de inte varit så aktiva. De [Länsstyrel-sen] har samlat 
oss på olika konferenser angående Miljömålsarbetet för 3-4 år sedan, men 
sedan har det inte hänt mycket.”  

Även miljösidorna på SKLs hemsida används av flera nyckelpersoner. Andra webbsidor 
som nämns är Skolverkets, miljödepartementets, Socialstyrelsens, SNFs samt Energiråd 
Västs hemsida.59  
 
Relationerna till länsstyrelser, landsting och samverkansgrupper 
I Västra Götalandsregionen finns projektet Miljösamverkan vilket uppskattas mycket av 
berörda kommuner som har intervjuats. Huvudmän är både länsstyrelsen, landstinget, 
kommunalförbunden och enskilda kommuner. Projektet är ett samarbete för att 
effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i Västra Götalandsregionen, och detta 
fungerar som ett stöd till både inspektörer och miljöchefer.60 Genom webbsidor redovisas 
aktuell information och tack vare mailinggrupper kan enskilda handläggare skicka ut 
frågor om t ex värmepumpar, kemikalier, hygienfrågor, litteraturtips eller enskilda 
utredningar som gjorts av någon kommun i länet.  
 
I Lycksele har man inte hört av länsstyrelsen på de senaste två åren. Intervjuade personer 
i Solna och Järfälla uttrycker att de i lägre grad har nytta av länsstyrelsen eller regional 
miljösamverkan. Man känner till att det finns något som heter Miljösamverkan i 
Stockholms län, men uppfattar att det riktar sig mot inspektörer och inte till 
miljösamordnare.61 Där hålls årligen konferenser och seminarier. En miljöstrateg i en 
förortskommun säger att ”man får mycket förslag från länsstyrelse och stat på olika sätt 
på hur man kan jobba, men man får inte mycket hjälp med själva genomförandet…det är 
svårt att dra nytta av andras erfarenheter på grund av att det saknas en bra central 

                                                      
59 http://energiradvast.iweb.se/ 
60 http://www.miljosamverkan.se/vgrtemplates/Start____43318.aspx 
61 http://www.ksl.se/Projekt/miljosamverkan.html 
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samordning”. En annan person pekar på att det vore bra med mer centralt stöd för att 
kunna söka exempelvis EU-pengar och andra projektpengar. I en kommun i norra Sverige 
säger man att ”Jag var på ett seminarium där länsstyrelsen visade fina 
sammanställningar över länet, men skicka ut dem! Vi behöver ju dem till vårt, hur ska vi 
kunna…och det tycker jag går lite trögt för att få de här lokala indikatorerna och 
uppföljningarna, få mätbarheten på lokal nivå. Det hade varit bra med stöd. (…) Jag 
tycker inte att det hittills har varit för mycket styrning uppifrån, och hjälp uppifrån.” 
Ytterligare en person framförde att ”…det skulle vara bra att få hjälp med att samverka 
med grannkommunerna, det skulle räcka långt.” 
 
Våra intervjuade i de mer sydliga kommunerna har också varit på några nätverksmöten 
med länsstyrelsen i Skåne, där man bland annat har diskuterat upphandlingsfrågor och 
utveckling av miljöindikatorer. Men här finns en intressant diskrepans mellan 
länsstyrelsens tillvägagångssätt och den kommunala realiteten som belyses genom 
följande citat:  

”… Länsstyrelsen här i Skåne har jobbat på ett lite annorlunda sätt när de har 
tagit fram de regionala miljömålen och det är ett sätt som vi kanske inte tycker 
är idealmodellen, kanske. Alltså målformuleringar är ju bra naturligtvis men sen 
när det kommer till hur det ska genomföras så har ju länsstyrelsen pekat ut 
väldigt noggrant vilka det är som ska genomföra alla de här åtgärderna och 
många av de, alltså kommunen är ju en stor aktör…och i många fall är det ju då 
kommunerna som är utpekade som huvudaktör när det gäller att uppfylla de här 
målen vilket då kanske skulle innebära att man inom kommunen skulle behöva 
anställa extra folk helt enkelt. De ekonomiska förutsättningarna finns ju då inte 
och det tror jag här i XXX kommun och i många andra kommuner också har 
gjort att man från kommunledningens håll är lite skeptisk till de där, till 
miljöarbetet på regional nivå eftersom man tycker att länsstyrelsen har ju 
faktiskt pekat ut aktörer utan att egentligen diskutera med aktörerna hur det ska 
gå till i praktiken.” 

Citatet ovan pekar på åtminstone två mycket centrala aspekter inom implemen-
teringsledet. Dels måste förväntningarna från den regionala myndigheten stå i rimlig 
proportion till vad den lokala myndigheten kan utföra [har resurser till], och dels bör en 
dialog föras så att förväntningar och leverans kan synkroniseras på ett realistiskt sätt. I de 
avseenden dialogen inte har varit tillräckligt väl utvecklad mellan dessa verksamheter, 
riskerar resultatleveransen att omformuleras till något helt annat än vad som kanske 
signalerats från centrala myndigheter. Om nu citatet skulle vara signifikativt för flertalet 
kommuner, bör denna slags dialog stärkas för att öka överensstämmelsen mellan vad 
kommuner kan väntas åstadkomma och de förväntningar som har ålagts dem.  
 
De flesta personer vi har talat med i de utvalda kommunerna vittnar om behovet av att 
hålla sig uppdaterad med den senaste informationen. Vi bedömer att det finns ett mycket 
stort behov av informationsutbyte och uppdatering, och att det finns flera exempel på att 
ny teknik också används för att möta denna efterfrågan. Även kommunalförbund utgör en 
viktig plattform för kompetensutbyte. Ett exempel är att miljöchefer ingår i Miljö-
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samverkan i Sjuhärad. Ett annat exempel är HUT-Väst (Hållbar utveckling i Västra 
Götalandsregionen) och HUT-Skåne.  
 
Övriga aspekter på extern styrning 
När vi var ute och träffade kommunerna frågade vi bland annat om de önskade sig något 
mer i det kommunala miljömålsarbetet, eller om de hade förslag på förbättringar som 
kunde göras. Ett genomgående svar var att resurserna behöver ökas, till exempel i den 
form som Lip och KLIMP har kanaliserats. En annat genomgående problematik som 
nästan alla kommuner poängterar (och som diskuteras i annan del av denna rapport) är 
lokala frågor som ”ägs” av statliga myndigheter. Sådana exempel är t ex beslut om vägar 
som ”drabbar” den enskilda kommunen men som i praktiken avgörs på annat håll. I dessa 
avseenden efterfrågades ett ökat kommunalt inflytande.  
 
Några andra goda tips dök också upp.  
 

• Agenda 21-samordnaren & Stadsarkitekten i Vårgårda menade att Naturvårds-
verket hade skickat ut ett jättebra utbildningsprogram vad gällde klimat-
förändringar, det var ett paket med OH-bilder som hon kunde dra för sina chefer 
och politiker. Hon menade att ”materialet är jättebra, och Naturvårdsverket 
skulle kunna vara mer aktiva med den typen av material eller input. Då slipper 
man förbereda sig så mycket innan man ska in och prata med politikerna”.  

• En miljöchef svarade att ”…det behövs ett tydligt ledarskap för att få människor 
att ändra livsstil, t ex information och rådgivning om hur man får människor att 
ändra beteende, inte minst då det gäller resandet.” I detta avseende skulle man 
kunna tänka sig att Naturvårdsverket tydligare skulle kunna medverka till 
kunskapsspridningen vad gäller lyckade exempel på hur beteendeförändringar 
inom trafikområdet kan uppnås.  

• Flera av de intervjuade har också sagt att styrningen borde vara mer direkt vad 
gäller bidrag och skatter, till exempel vad gäller att stödja miljöbilar eller ny 
miljöteknik och även vad gäller värmepumpar och andra tekniker för upp-
värmning av villor eller andra anläggningar. Någon menade även att Klimp-
pengarna borde ges i samma omfattning som LIP. 

• Ett par personer nämner även en oro för att intäkterna för tillsynen hotar att 
minska, då möjligheten att ta ut avgifter för detta arbete avtar i takt med att 
företagens utsläpp minskas. Hittills har dessa inkomster stått för närmare 30 
procent av intäkterna.  

 
Sammanfattande diskussion 
Information är en central del av den centrala styrningen, och att utförarna på fältet både 
vet vad som förväntas av nationella myndigheter (staten, länsstyrelsen), kan bidra med det 
som förväntas (resurser, kompetens, know-how), samt att det finns ett stöd från lokala 
politiker att genomföra det som är tänkt från statens sida. Vi har därför ställt frågor om 
information och kompetensutbyte mellan olika styrande nivåer.  
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Det är intressant att notera att administrativa tjänstemän i hög grad använder Miljömåls-
rådets hemsida och även Naturvårdsverket. Kritiska synpunkter har dock noterats 
angående Naturvårdsverkets hemsida, medan de flesta är nöjda med Miljömålsrådets. Det 
är mycket varierande vilken nytta man anser sig ha av läns-styrelsens information, och 
länsstyrelsen verkar ha en tvetydig roll. Som informationsgivare och inspirationskälla 
förefaller länsstyrelserna relativt marginella, där informationen ibland är dåligt upp-
daterad. Samtidigt är länsstyrelsen viktiga ur ett myndighetsperspektiv. Bland politikerna 
är det vanligt att man överlåter informationsinhämtningen till förvaltningen, men det 
finns många politiker som också är aktiva informationshämtare. I viss mån uppfattar vi att 
yngre personer använder informationsresurserna på Internet i högre grad än äldre politiker 
och tjänstemän. Vi tror att det finns anledning att ytterligare stärka nätverk av typen 
HUT-Väst, för att kunna möta kravet på aktuell kompetens. Sådana nätverk kan vara 
regionala, ämnesmässiga eller nationella.  
 
 
Ledning, samordning och stöd i korthet 

 Förvaltningspersonalen i kommunerna är i hög grad beroende av information från alla nivåer, 
Miljömålsrådet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, SKL och olika andra källor. Naturvårdsverkets och 
Miljömålsrådets hemsidor och nyhetsbrev används mest. Bland politikerna är det vanligare att dessa 
media inte används alls, medan ett mindre antal politiker också är flitiga användare av dessa 
informationskanaler.  

 Det tycks sakna kraft i länsstyrelsernas miljömålsarbete visavi kommunerna. Detta kan bero på att de 
nätverk som finns inte används, eller är alltför specialiserade, eller att kunskapen om dessa är dåligt 
spridd. Detta kan eventuellt bero på en oklarhet mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i fråga om 
resurser, förväntningar, och roller. Hur sker dialogen mellan  Länsstyrelserna och kommunerna i dessa 
frågor? Skiljer sig denna dialog mellan olika län?  

 Flera goda förslag på förbättringar har kommit fram. Ett är ett ökat centralt utbildningsmaterial i centrala 
miljöfrågor. Ett annat är ökad användning av finansiella styrmedel (skatter och subventioner). Ett tredje 
förslag är att beteendefrågor inom trafik behöver belysas tydligare. Kanske finns det redan goda exempel 
på beteendeförändringar inom trafikområdet som går att sprida. Stärkta professionsnätverk kan även 
bidra till att hålla kompetens inom olika fält uppdaterad.  
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6. Konfliktfrågor i miljöarbetet 
Ett miljömålsarbete kan vara aldrig så ambitiöst sett till mål, aktivitetsnivå eller avsatta 
resurser. Om den generella samhällsutvecklingen går i ohållbar riktning reser detta 
likafullt frågan om hur framgångsrikt det lokala miljömålsarbetet egentligen varit. Vad 
som sker internt inom ett lokalt miljömålsarbete behöver relateras till den större 
samhällsbilden för att ge svar på frågor om dess faktiska status och genomslag. 
 
En uttömmande analys av miljömålsarbetets politiska status har inte låtit sig göras inom 
ramen för denna studie. För att ändå ge en viss uppfattning kring frågan är det lämpligt att 
fokusera på den lokala miljöpolitikens ställning i konflikter till andra politiska mål och 
intressen. Studien visar att konflikter mellan miljömålsarbete och andra intressen är av 
olika slag. Här är det relevant att skilja mellan följande typer respektive nivåer av 
konflikter: 
 

(1) Konflikter till mål och verksamheter som kommunen själv ställer sig 
bakom 
(2) Konflikter och begränsningar relaterade till den nationella politiken 
(3) Normer, värderingar och livsstilsmönster som försvårar genomförandet av 
lokala miljömål 

 

Många konfliktfrågor i studiens kommuner rör sådant som kommunerna saknar formell 
beslutanderätt över. Detta innebär inte för den skull att kommunernas egna ställnings-
taganden saknar betydelse i sådana situtioner. Som redovisas nedan är kommunerna 
tvärtom ofta en mycket aktiv röst till försvar eller i opposition mot nationella 
policys/beslut. Gränsen för vad som är påverkansbart för den enskilda kommunen är med 
andra ord inte absolut; därav distinktionen mellan de två förra formerna av konflikter. 
Den sist nämnda faktorn handlar om bakomliggande krafter i dagens industrisamhälle. 
Detta är därför en fråga av mycket större räckvidd än det lokala miljömålsarbetet. 
 
(1) KONFLIKTER TILL SÅDANA MÅL OCH VERKSAMHETER SOM KOMMUNEN SJÄLV 
KAN PÅVERKA  

I samtliga kommuner ges en bild av hur ekonomiska intressen i hög grad definierar den 
förda politiken, särskilt med avseende på strategiska utvecklingsbeslut. Realpolitikens 
innehåll dikteras inte minst av målen att erbjuda gynnsamma villkor för näringslivet samt 
att stimulera den lokala arbetsmarknaden: 

"Det är ju de ekonomiska intressena som står i förgrunden [i kommunen], så är 
det ju. Det är nog svårt att säga något annat." (Miljöstrateg) 

Det råder ingen tvekan om att detta anger gränser för möjligheterna att genomföra 
miljökvalitetsmålen. Här kan man dock ana hur konflikter mellan miljö och ekonomiska 
intressen också bestäms av kommuntyp. De av studiens kommuner som uppvisar en stark 
ekonomisk och demografisk tillväxt framstår som mer restriktiva beträffande miljö-



  

 44 
 

störande industrietableringar. I kommuner som Lund, Mölndal och Solna beskriver man 
hur den starka utvecklingsdynamiken på dessa orter skapar ett större politiskt handlings-
utrymme att välja vilka företagsetableringar som är önskvärda, företrädelsevis ”rena” 
tjänste- eller forskningsverksamheter utan betydande miljöstörningar. Och hur man 
utnyttjar denna privilegierade position genom att avstå från ”smutsiga” industri-
etableringar som kan påverka kommunens image negativt. Till exempel vill Lund vårda 
och utveckla identiteten som idéernas stad − ett kunskapscentrum med satsningar inom 
högteknologi och andra framtidsbranscher. 
 
I kommuner som kämpar för att behålla såväl befolkning som näringsetableringar ser 
läget annorlunda ut. I Lycksele beskriver man hur en svår arbetsmarknad och ett 
ekonomiskt ogynnsamt läge fråntar kommunledningen möjligheten till en sådan selektiv 
etableringspolitik; tvärtom verkar man aktivt för att få allehanda företag till kommunen. 
Detta medför också konflikter med miljöhänsynen. Det mest dramatiska exemplet handlar 
om två nya gruvetableringar: Svartliden (som australiensiska Dragon Mining tog i drift 
2005), och den planerade Fäbodliden (företaget Lappland Goldminers) − båda 
guldgruvor. Från kommunens sida ses dessa gruvetableringar som en viktig stimulans för 
arbetsmarknaden och den lokala utvecklingen. Båda etableringarna innebär ingrepp i 
områden med höga naturvärden. Svartlidengruvan illustrerar också en konflikt mellan 
bevarandeintressen och en kontextlös global ekonomi: 

"Vi är ju i ett så trängt läge, vi behöver arbetstillfällen. Men det är ju inte alls i 
enlighet med miljömålen att ta ut en ändlig råvara − att bryta guld om vi inte 
har ett behov. Men det är ju det samhälle vi lever i...'Svartliden guld' är Natura 
2000-område. Här finns en flodpärlmusslebäck − kanske Europas främsta. 
Mycket täta bestånd med föryngring. Att det är ett australiensiskt bolag, med 
deras [metoder], nu senast sydafrikanska arbetare som inte har fått lön. Det är 
lite problem, kulturkrockar. Så det har varit tufft." 

De tillväxtstarka kommunerna däremot, möter ett större exploateringstryck i den urbana 
miljön, inte minst från handelsintressen. Sedan början av 1990-talet har det i svenska 
kommuner skett en explosiv utbyggnad av s k bilorienterad handel − stora köpcentrum i 
tätorternas utkanter. Därmed har Sverige med viss fördröjning anslutit sig till mot-
svarande amerikanska trend på området. Forskningen visar att etablering av bilorienterad 
handel genererar väsentligt ökad biltrafik.62 Därmed föreligger en konflikt med flera av 
de nationella miljömålen, mest uppenbart klimatmålet men även mål som frisk luft och 
god bebyggd miljö. I Järfälla, Solna och Umeå har det skett en kraftig utbyggnad av 
bilorienterad handel under senare år, vilket i hög grad är ett resultat av politiska initiativ. 
Även i Lund har ett stort bil-orienterat köpcenter etablerats. Ytterligare etableringar i 
Lund har dock tills vidare bromsats av kommunens handelspolicy, enligt vilken externa 
handelsetableringar av miljöskäl bör undvikas.  
 
                                                      
62 Detta beror dels på att dessa köpcentrum är byggda för bilburna kunder, och är oftast belägna på betydande 
avstånd från människors boendemiljö. Dels orsakas bilökningen av följdeffekter när butiker i lokala 
bostadsområden blir utkonkurrerade av externhandeln. Se Goetz & Swaminathan 2004, Klein 2001, Kowinski 
1985, Zukin m fl 1998. 
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Ett annat exempel är Solna som bygger en stor matmarknad i centrum där det finns gott 
om cykelställ och där lokalbussarna stannar alldeles utanför. I Solna har man valt att 
försöka ändra kommuninvånarnas trafikvanor, att genom planering befrämja kollektiva 
trafikmönster där man kan passera storköpet på vägen hem från jobbet. Solnas 
miljökommunalråd förklarar:  

”I Solna Business Park finns olika affärer, och bland annat en stor ICA 
Maxi,som är en ovanlig placering för sådan verksamhet. På så sätt slipper man 
en del biltrafik, genom att se till att lokaltrafiken gör att man kan ta bussen och 
handla. Där försöker man också anpassa affären efter folk som handlar via 
bussen.” 

I snabbt växande kommuner uppstår också intrång i den tätortsnära miljön. Bland de 
studerade kommunerna innebär detta särskilt stora problem i Järfälla, Lund, Mölndal, 
Solna och Umeå. Förortskommunerna Järfälla, Mölndal och Solna är små till ytan vilket 
är en begränsande faktor för tätorternas expansion. I fallet med Lund ligger tätorten på 
osedvanligt bördig jordbruksmark och pågående tätortsexpansion innebär intrång på jord-
bruksmark av riksintresse: 

"Lund ligger på +10-jord, bästa åkermarken i Europa, kanske i världen. Då är 
frågan om man ska bygga, exempelvis rulla ut en villamatta över Europas bästa 
åkerjord, eller ska man ha någon annan inriktning. Där är det tydliga 
skiljelinjer!" (Miljöstrateg) 

En gemensam faktor för samtliga kommuner − även om uttrycksformerna kan skilja sig − 
är den konfliktlinje till miljömålsarbetet som bilismens intresse av framkomlighet och 
tillgänglighet skapar. Lunds kommun bedriver det tydligaste arbetet för att begränsa 
biltrafiken, men även Järfälla och Solna är inne på att styra över resandet på kollektiva 
trafikslag. I övriga kommuner ges en bild av hur miljöintresset, och således miljömålen, 
väger betydligt lättare i denna politiska intressekamp.  
 
Ett exempel gäller en kommun med annars höga miljöambitioner, där starka krafter inom 
och utanför den kommunala organisationen agerar för att öppna upp innerstad och 
gågator för biltrafik. Detta i strid med det lokala miljömålsarbetets intention om att 
begränsa biltrafiken. Miljömålstjänstemän hävdar också att man inte har haft några 
framgångar i sina försök att hävda miljöintresset. Detta är blott ett bland många exempel 
på konflikter till transportpolitiken bland studiens kommuner: 

"Alla partier är i princip överens om att E22 måste byggas ut för att 
Kristianstad ska kunna växa och för att fler företag ska kunna lockas hit osv. 
Detta går ju stick i stäv med vårt klimatarbete." 

Sammantaget medför socio-ekonomiska faktorer av olika slag begränsningar för det 
lokala miljömålsarbetet, och därmed i förlängningen också för möjligheten att nå de 
nationella miljömålen. Det vore emellertid missvisande att se på sådana socio-
ekonomiska förhållanden som strukturella konstanter, som definierar vad som är möjligt 
eller inte möjligt i miljömålsarbetet. Detta skulle riskera att ge en alltför sterotyp, icke-
dynamisk bild av kommunen som aktör. Kommuner med svårare ekonomiska och arbets-
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marknadsmässiga förutsättningar har åtminstone i princip samma handlingsutrymme att 
utforma en politik efter egna överväganden som ekonomiskt mer välmående kommuner. 
På motsvarande vis har även expansiva kommuner ett politiskt handlingsutrymme att 
påverka handelslokaliseringar och andra faktorer vid tätortens expansion (Forsberg 2002). 
Hur kommunen väljer att utnyttja detta handlingsutrymme beror då i hög grad på lokala 
aktörer, t ex ledande politikers ställningstaganden och engagemang. Som exempel på 
detta kan framhållas hur Lunds kommun kännetecknas av både starka miljögrupper och 
ett omvittnat starkt miljöpolitiskt ledarskap, och hur dessa har satt sin prägel på politikens 
innehåll. Sedan länge har strategiska miljöbedömningar haft ett stort inflytande över 
planering och strategiska beslut i Lund. I socio-ekonomiskt likartade Umeå kommun63 
däremot är planeringen främst inriktad mot expansion och befolkningstillväxt. Det 
övergripande målet att öka befolkningsstorleken med 50 procent definierar i hög grad 
politikens långsiktiga beslut. 
 
(2) KONFLIKTER TILL DEN NATIONELLA POLITIKENS PRIORITERINGAR SOM 
KOMMUNEN HELT ELLER DELVIS SAKNAR KAPACITET ATT PÅVERKA  

Den kommunala självstyrelsen ger de svenska kommunerna en i internationell jämförelse 
mycket stor handlingsfrihet i den lokala miljö- och hållbarhetspolitiken. Självstyrelsen 
möjliggör ett lokalt miljöarbete som i hög grad vilar på självständiga lokala initiativ och 
prioriteringar. Inte desto mindre är kommunerna på många sätt underordnade den 
nationella politiken. Då inte bara i form av obligatoriska åtaganden reglerade genom olika 
lagar, utan även genom det faktum att kommunerna är underställda nationella intressen av 
olika slag.  
 
Bland lokala miljömålsaktörer tillskrivs staten något av en dubbel roll, där denna inte 
bara är en understödjande kraft (i form av stödjande initiativ som LIP och Klimp) utan 
även begränsar kommunernas möjligheter att utveckla och genomföra lokala miljömål. 
Dessa begränsningar är av olika slag. Här är det relevant att skilja dels mellan åtgärder 
där statlig styrning i allmän bemärkelse begränsar den kommunala självstyrelsen och 
därmed handlingsutrymmet för den kommunala miljömålspolitiken. Dels finner vi även 
sådana statliga initiativ som direkt motverkar det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet.  
 
Med undantag för en av studiens kommuner (Umeå), är det en generellt återkommande 
kritik bland kommunerna att den centrala nivån själv brister i ansvar för de nationella 
miljömålens genomförande, och därmed också sviktar som förebild för kommunerna. 
Denna kritik sönderfaller i tre huvudlinjer: 
 
(a) Otillräckligt stöd till det lokala miljömålsarbetet. Kommunerna är generellt positiva 
till ekonomiska stödformer, även om villkoren i program som LIP och Klimp möter olika 
kritiska synpunkter. Stödjande ekonomiska initiativ från central nivå ses allmänt som en 
avgörande förutsättning för att ge kraft åt miljömålsarbetet. Här framhåller många en 
obalans, att staten ser kommunerna som genomförare av den nationella miljömåls-
politiken utan att tillföra kommunerna motsvarande resurser för att möjliggöra detta. 

                                                      
63 En jämnstor kommun, och tillika en expansiv universitetsstad. 
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"Den allra mest begränsande faktorn är att vi inte kan göra allt på lokal nivå, vi 
klarar inte att nå miljömålen ensamma. Där tycker jag att det finns ett glapp: 
Riksdagen säger att kommunerna har en väldigt viktig roll för miljömålen, men 
ger inte kommunerna några förutsättningar för att jobba med frågan."  

Vissa intervjupersoner anser också att nationella ekonomiska bidragssystem hittills endast 
gett marginaleffekter i arbetet med lokala miljömål, då samhällsutvecklingen i stort 
genererar växande ohållbarhet. För att nationella stödformer ska ge en verklig styreffekt 
efterlyses inte bara ekonomiska resursförstärkningar, utan även tydliga politiska signaler: 

"Det görs kanske en del genom de här statliga LIP och Klimp. Men det är ju 
ändå marginellt. Det måste vara en mycket större tydlighet, t ex från Miljö- och 
Samhällsdepartementet [...] Man måste vara tydligare med vad man vill, och 
varför vi har Miljömålen. Och vad man vill uppnå." (Miljöstrateg) 

Försvårande betraktas även vad många intervjupersoner ser som en bristfällig miljö-
samordning mellan nationella myndigheter. Det heter då också att nationella myndigheter 
själva sällan vägleds av miljömålen i sin verksamhet, vilket ses som försvårande för 
möjligheterna att lokalt bygga en stark legitimitet för miljömålen och arbetet med dessa. 
 
(b) Inkonsekvens i den nationella politiken. En allmän synpunkt bland lokala miljömåls-
aktörer handlar om hur staten själv agerar i strid med miljömålen, genom initiativ och 
styrning som bidrar till växande miljöproblem. Kommentarerna om en inkonsekvent 
statlig politik är många: 

"Staten pratar om utbyggnad av motorvägar och så vidare, vilket man vet 
genererar mer trafik och mer utsläpp. Samtidigt som man säger att vi måste 
jobba jättehårt med klimatfrågan och växthuseffekten." (Miljöstrateg) 

Kritiken riktar sig mot Regeringen liksom mot vissa nationella myndigheter (bl a 
Luftfartsverket och Vägverket) som man inte anser agerar i förenlighet med de nationella 
miljömålen. Nedan utvecklas frågan om inkonsekvens i den statliga politiken, med 
avseende på statliga initiativ i de berörda kommunerna. 
 
(c) Motverkande statliga initiativ i det kommunala rummet. Flera för kommunerna 
strategiskt viktiga områden ligger utanför det kommunala självstyrets domän. Detta gäller 
såväl nationella infrastrukturer som andra s k riksintressen (däribland gruvdrift som 
uppmärksammats ovan). Kommunerna saknar inom sitt eget territorium formellt 
inflytande över en rad politikområden, som är av direkt relevans för det lokala 
miljömålsarbetet. Den enskilda kommunens möjligheter att genomföra lokalt nedbrutna 
nationella miljömål villkoras därmed med att statlig styrning inom sådana områden 
understödjer − eller i vart fall inte undergräver − det lokala miljömålsarbetet. 
 
På denna punkt rapporterar lokala miljömålsaktörer om stora problem. I princip är dessa 
problem av två slag: Dels handlar det om hur lokalt prioriterade miljömål får en 
begränsad effekt, därför att de inte matchas av motsvarande statliga initiativ inom de 
sidor av målarbetet som ligger utanför kommunernas egen beslutskompetens. Dels gäller 
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det också statliga initiativ inom den territoriella kommunen, som anses vara i direkt 
konflikt med miljömålsarbetet och dess intentioner.  
 
Ett exempel som illustrerar båda dessa problem anknyter till de omfattande satsningarna 
för att minska biltrafiken i Lunds kommun, även känt som LundaMaTs.64 Effekten av 
detta mångåriga arbete är att en tidigare kraftig trafikökning avstannat i Lunds tätort. Vid 
de riksvägar som passerar genom kommunen (E6, E22) sker dock en betydande årlig 
trafiktillväxt, en trafikökning som sannolikt ytterligare kommer att stimuleras om 
Vägverkets planer för en utbyggnad av E22 mellan Lund och Kristianstad förverkligas. 
Resultatet är att kommunen sannolikt inte kan nå det nationellt nedbrutna lokala klimat-
målet om att minska koldioxidutsläppen med 6 procent till 2012 (med 1990 som 
referensår). Lokalt ställer man sig kritiska till vad man ser som ett bristande ansvars-
tagande från statens sida. 

"Trafikökningen har dämpats tack vare LundaMaTs − men då pratar vi om det 
kommunala nätet. Där kommunen råder, där har man verkligen fått en 
trafikminskning. Men där kommunen inte råder, där sker lika förbaskat en 
trafikökning." (Miljöstrateg)  

"Motortrafiken på det kommunala vägnätet i Lund har inte ökat under senare år. 
Satsningarna på kollektiv- och cykeltrafik har säkert bidragit till denna positiva 
utveckling. Däremot har motortrafiken på det statliga vägnätet ökat kraftigt. 
Genomfarts− och pendlingstrafiken fortsätter att växa år efter år." (LundaEko 
Strategidokument 2006-2012) 

Detta pekar på en dubbelhet i den nationella politiken, som ytterligare tillspetsas av det 
faktum att LundaMaTs till stor del möjliggjorts genom statliga investeringsstöd. Det 
behöver betonas att det valda exemplet är del av en större bild: I Lund (men även i andra 
kommuner) uppmärksammas flera andra exempel på hur statlig styrning medför problem 
för miljömålsarbetet.65 Bland andra negativa effekter medför detta ett trovärdighets-
problem för det lokala miljömålsarbetet, enligt miljömålsansvariga i kommunerna. Vissa 
miljömålsansvariga tjänstemän pekar då särskilt på svårigheten att hävda miljömålens 
angelägenhet gentemot allmänheten och lokala politiker, när den nationella politiken och 
statens agerande brister i konsekvens. 
 
Samtliga dessa till den statliga politiken knutna problem föranleder krav från ett stort 
antal intervjupersoner på en ökad tydlighet och konsekvens från statens sida: 

                                                      
64 http://www.lund.se/upload/Tekniska%20förvaltningen/Gatu-
och%20trafikkontoret/LundaMaTs_längre%20sammanfattning%20av%20rapporten.pdf Även en kortare version 
finns, http://www.lund.se/upload/Tekniska%20förvaltningen/Gatu-
och%20trafikkontoret/LundaMaTs_kort%20sammanfattning%20av%20rapporten.pdf 
65 Här kan bl.a. nämnas Luftfartsverkets planer för en utbyggnad av Sturups flygplats, belägen i 
grannkommunen. Den planerade expansionen kommer att sträcka sig in i Lunds kommun. Intervjuade 
kommunrepresentanter menar att detta strider mot kommunens miljömål, och att det därtill lägger en död hand 
över planeringen i kommunens östra delar. Kommunen tillåts inte att bygga ut i samhället Dalby, mot bakgrund 
av de växande bullerproblemen som kommer att uppstå vid en utbyggnad av Sturups flygplats. 
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"Fortfarande känns det som att miljöfrågor är en sorts sektorsfråga. Om vi nu 
tar miljömålen på allvar, så kan miljöfrågorna inte behandlas som en 
sektorsfråga. Därför borde man agera mer från centralt håll." (Miljöstrateg) 

"Det är mycket vi inte kan styra över, och därför behövs klara signaler från 
statlig nivå också. Att de gör sin del! [...] Vi kan inte lösa problemen bara lokalt. 
Vi kan dra vårt strå till stacken, men vi måste känna att vi har stöd, både 
nationellt och internationellt."  

Lika lite som staten är en homogen aktör gäller detta för kommunerna. Flera av de 
statliga initiativ och handlingslinjer som är i konflikt med det lokala miljömålsarbetet 
stöds även av den politiska ledningen i berörda kommuner. Därmed kan de alltså inte 
reduceras till konflikter mellan den enskilda kommunen och nationella aktörer som 
Vägverket eller Bergsstaten (ansvarig för beslut om gruvprospektering). Mer rimligt är att 
beskriva detta som en klassisk intresse- eller sektorspolitik, där allianser mellan lokala 
och nationella aktörer ofta hör till bilden. 
 
(3) NORMER, VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILSMÖNSTER SOM FÖRSVÅRAR GENOM-
FÖRANDET AV LOKALA MILJÖMÅL 

Motorvägssatsningar och andra miljöstörande etableringar står som symboler för en 
realpolitikens agenda, där miljömålen i praktiken kommer att underordnas vad som 
betraktas som strategiskt viktiga satsningar för tillväxt och ekonomisk utveckling (jfr 
Forsberg 2002). Under ytan av sådana enskilda yttringar finner vi en mer grundläggande 
motsättning. Denna handlar om de etablerade normer och värderingar som skapar icke 
hållbara riktlinjer, beslut och beteenden i samhället, och som därmed motverkar 
genomförandet av lokala miljömål. Ett återkommande tema i intervjuerna handlar om hur 
allt från politiken och näringslivet till den enskilde människans ageranden, i rollen som 
konsument, arbetspendlare etc reproducerar ett icke hållbart system; en samhällsordning 
där miljö och hållbar utveckling inte utgör någon huvudprioritet: 

"Malmö-Lundaregionen är väldigt aktiv på miljösidan. Och ändå är det i 
marginalen vi hamnar, faktiskt. Den övriga samhällsapparaten är så otroligt 
kompakt! Miljöfrågorna kommer lika förbaskat i marginalen, och blir en 
sektorsfråga."  

"Detta med att driva ett långsiktigt arbete när alla frågor är kortsiktiga − det är 
grymt svårt!"  

Motsättningen till andra samhällsintressen kan därmed inte reduceras till en konflikt kring 
enskilda projekt och verksamheter. Djupast sett handlar denna fråga om samhällets under-
liggande värdegrund och utvecklingsdynamik, samt hur dessa avspeglas i vårt sätt att se 
på miljöutmaningarna. Vissa intervjupersoner menar att förverkligandet av miljömålen 
nödvändiggör såväl grundläggande systemförändringar, som djupgående förändring i vårt 
sätt att förhålla oss till miljöutmaningarna: 

"Det handlar om att få till beteendeförändring hos hela befolkningen. ...Men det 
är en jättesvår fråga."  
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Tolkningen av miljömålen och miljömålsuppdraget 
Motsättningar uppträder inte bara i mötet mellan miljömålsarbete och andra samhälls-
prioriteringar. Även inom ramen för miljömålsarbetet kan vi konstatera exempel på hur 
synen på miljömålens innebörd och imperativ skiljer sig bland lokala aktörer. Här ställs i 
grova drag en ekologisk moderniserings-tolkning (som även är den nationella politikens 
officiella linje) mot en mer radikal position (för utförlig diskussion, se Forsberg 2002). 
Den ekologiska moderniseringens politik antar att ekologisk hållbarhet kan åstadkommas 
inom ramen för dagens ekonomiska system, och i harmoni med målet om ekonomisk 
tillväxt. I detta förra fall antas miljömålen därför kunna förverkligas genom en reform-
inriktad politik som främst lutar sig mot investeringsåtgärder, miljöledning och tillsyn. I 
det senare fallet uppfattas implementeringen av miljömålen ställa krav på djupgående 
samhällsförändringar som då även innefattar strukturella förändringar av ekonomin och 
grundläggande livsstilsförändringar hos den breda allmänheten. 
 
Det är viktigt att beakta denna skiljelinje vid bedömning av miljömålsarbetet i kommun-
politiken. Miljömålsarbetet framställs överlag som en kommunpolitisk konsensusfråga: 
Det finns m a o en enighet över partigränserna om utmaningen att omsätta och lokalt 
genomföra de nationella miljömålen. I synen på miljömålsarbetets inriktningar och dess 
politiska status däremot, är denna konsensus inte längre självklar. Inom kommunpolitiken 
och bland andra miljömålsaktörer uppträder dels olika uppfattningar om miljömåls-
arbetets betydelse och roll i relation till annan lokal verksamhet, dels olika synsätt ifråga 
om miljömålsarbetets konkreta insatser.  
     
Delvis tycks detta avspegla ideologiska meningsskillnader. Ett exempel handlar om hur 
de borgerliga partierna i två av tre undersökta kommunerna ifrågasätter huruvida det är 
kommunens uppgift att bedriva miljöinformations- och dialoginsatser gentemot allmän-
heten. Man hävdar att detta ligger utanför kommunens mandat, och därtill inkräktar på 
den enskildes integritet: 

"Det är möjligt att detta är mer ideologiskt betingat. Den borgerliga gruppen 
har varit mer negativ, och kanske tydligare de senaste åren. När vi har gjort 
LIP- och Klimp-ansökningarna har man markerat, att sådant som har att göra 
med att påverka folks beteenden vill man inte ha med." (Miljöstrateg)  

Ett fördjupat miljömålsarbete kan sannolikt komma att tillspetsa sådana motsättningar. I 
förlängningen påverkar detta också möjligheterna att genomföra sådana lokala miljömål 
som bygger på en bred medverkan eller mer radikal förändring av samhällsförhållanden 
och konsumtionsvanor. 
 
En intressant fråga i sammanhanget är hur långt kommunerna kommer att gå i sin egen 
tolkning och tillämpning av enskilda miljömål. Som en allmän bedömning kan det hävdas 
att de nationella miljömålen är öppna för mycket olika tolkningar, nedbrytningen av dessa 
till lokal nivå lämnar därför ett stort utrymme för kommunernas egna bedömningar. 
Logiskt sett öppnas möjligheten att använda det nationella miljömålsinstrumentet för att 
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också hävda kommunala miljöintressen som är i konflikt med den regionala och 
nationella politiken. Överlag tycks dock kommunerna göra tolkningar av miljömålen som 
inte riskerar att skapa några skarpa konfliktytor till den nationella politiken. En 
illustration av detta rör målet om säker strålmiljö, som generellt tillhör de lägst 
prioriterade miljömålen i studiens kommuner. I vissa av kommunerna rapporteras om hur 
medborgaropinioner ifrågasätter utbyggnaden av 3G-nätet, bland annat åberopande 
försiktighetsprincipen. Bakgrunden är den intensiva debatt som under senare år utbrutit 
om eventuella hälsorisker med strålning från mobiltelefonmaster i allmänhet, men särskilt 
från de nya 3G-masterna. Kunskapsläget är oklart, den hittills producerade forskningen 
ger högst varierande besked i frågan. Intressant är därför att 3G-frågan överhuvudtaget 
inte har behandlats inom ramen för dessa kommuners miljömålsarbete. Från kommun-
ernas sida hänvisas till att tillsynsansvaret ligger på nationell nivå (SSI) och att kommun-
erna hur som helst inte kan begränsa utbyggnaden. Detta eftersom frågan av Regeringen 
upphöjts till ett nationellt intresse där den kommunala självstyrelsen inte går att åberopa. 
 
 

Politiska målkonflikter i miljömålsarbetet 
Politiska målkonflikter kringskär i praktiken möjligheten att genomföra lokala miljömål. I studien 
observeras framförallt följande typer av konflikter: 
 

 Konflikter till frågor som kommunerna själva kan påverka. Kommunerna väljer att prioritera 
handlingslinjer och policys som motverkar det egna miljömålsarbetet. Hur detta yttrar sig beror 
delvis på vad det är för typ av kommun. 
 

 Konflikter till den nationella politiken. Här har illustrerats hur den statliga politiken i olika 
avseenden brister i konsekvens, hur kommuners försök att omsätta de nationella miljömålen 
motverkas av annan nationell politik. Detta visar sig inte minst inom transportpolitiken. Till 
exempel har Lunds kommun lyckats stoppa trafikökningen på det kommunala vägnätet, delvis 
med hjälp av statliga LIP- och Klimpstöd. Över det statliga vägnätet i kommunen saknar dock 
Lund inflytande, här sker en trafikökning i oförminskad takt. 
 

 Dessutom uppmärksammas hur möjligheten att genomföra lokala miljömål begränsas av 
samhällets allmänna dynamik, där allt från den enskilda individen till samhällets bärande 
institutioner bidrar till att reproducera en ekologiskt icke hållbar ordning. Miljöns starka ställning 
i politikens programförklaringar, möter inte en motsvarande handlingsberedskap i samhället. 
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7. Miljömålsarbetets strategier 
Vår redovisning har tydliggjort viktiga skillnader mellan olika typer av kommuner när det 
gäller genomförandet av det lokala miljömålsarbetet. Avslutningsvis vill vi nu fördjupa 
diskussionen kring befrämjande och hindrande faktorer, och hur vi kan betrakta miljö-
målspolitiken i ett större sammanhang. Diskussionen kommer att struktureras utifrån 
följande sju punkter:  
 
• Miljömålsarbetets ”översättning” 
• Att bedöma miljömålsarbetet  
• Framgångsfaktorer i det kommunala miljöarbetet 
• Betydelsen av den lokala kontexten 
• Miljömålsarbetets samhällsavtryck - konflikter, handlingsrum, realpolitik 
• Miljömålsarbetets status 
• Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 
 

Miljömålsarbetets ”översättning” 
Miljömålsarbetet i de undersökta kommunerna uppvisar stora skillnader med avseende på 
”översättningen” från centrala målsättningar till kommunal praktik. I flera kommuner är 
det tydligt att miljömålsarbetet har kommit att innebära en ”omstart” av det lokala 
Agenda 21-arbetet, alternativt en fortsättning på detsamma. Det får dock sägas vara 
anmärkningsvärt att processerna med att realisera miljömålsarbetet i vissa kommuner inte 
har utvecklats särskilt mycket sedan den förra utvärderingen gjordes 2003.  
 
I den översikt som presenterades i kapitel 3 kunde vi konstatera att samtliga undersökta 
kommuner i princip har påbörjat eller avklarat sin inventeringsfas. Ibland fanns det lokala 
miljömål som delvis redan definierats utifrån de tidigare Agenda 21-verksamheterna eller 
handlingsplanerna. Tre av de åtta kommunerna har inte fastställt några lokala miljömål 
formellt, medan övriga fem kommuner har fattat sådana beslut i KF eller nämnd. I dessa 
fem kommuner har även uppföljningsrutiner etablerats, och miljömålsarbetets status redo-
visas i årsredovisningarna. Det är tydligt att de undersökta kommunerna som hamnat på 
efterkälken har saknat en eller flera av följande faktorer: 
 

1) politiskt ledarskap i miljöfrågorna,  
2) drivande tjänstemän,  
3) ett aktivt föreningsliv som driver miljöfrågorna framåt, 
4) en vilja att marknadsföra sig som en miljövänlig kommun.  

 
Andra bidragande faktorer för att förklara varför de undersökta kommunerna inte har 
kommit längre i sitt miljömålsarbete är dels att förankringsprocesser tar lång tid och dels 
att om ansvaret för miljömålsarbetet hamnar på en enskild tjänsteman blir dessa frågor 
ytterst sårbara om denna person under en period blir sjukskriven eller tjänstledig. Om en 
sådan person inte ersätts, inträffar perioder i verksamheten då miljömålsfrågorna inte kan 
integreras vidare i det kommunala arbetet.  
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En svår fråga som framför allt de minsta kommunerna ställs inför gäller kompetens-
försörjning. I mindre kommuner får ofta en enskild tjänsteman till uppgift att upprätthålla 
Miljöbalkens krav och myndighetsutövning, samtidigt som han eller hon ska ägna tid åt 
miljöledning, miljömålsarbete, tillståndsgivning och planeringsarbete. Vissa tjänstemän 
vittnar också om en arbetssituation där det finns orimliga förväntningar på dem. Ytterst är 
det dessa personer som avgör hur det går med förverkligandet av den nationella 
miljömålspolitiken på det lokala planet. Vi menar att det är viktigt att staten har 
överseende med de skilda förutsättningar som stora respektive små kommuner har för att 
möta ambitionerna i miljömålspropositionerna. Samtidigt är det avgörande att staten 
ställer sig frågan hur de minsta kommunerna kan stödjas för att gapet mellan stora och 
små kommuner inte ska vidgas ytterligare.  
 
Att bedöma miljömålsarbetet  
För att förstå och bedöma det lokala miljömålsarbetet ställs vi inför frågan vilken roll 
lokala aktörer själva tillskriver miljömålsarbetet. I beskrivningen av detta uppträder ofta 
en glidning mellan olika sätt att se på uppdragets natur: Är miljömålsarbetet en samlande 
benämning på kommunens miljö- och hållbarhetsarbete? Eller blott en uppföljnings-
process till ett nationellt initiativ, som äger rum parallellt med andra lokala miljöpolitiska 
initiativ? Är det en strikt formaliserad process med tydliga ansvarsförhållanden och 
uppföljningsrutiner, eller är miljömålsarbetet något som kan ske även bortom kommunens 
formella miljömålsorganisation? 
 
Svaret är att alla dessa egenskaper utgör relevanta beskrivningar av det lokala 
miljömålsarbetet i studiens kommuner, både sett till hur miljömålsarbetet framställs av 
lokala aktörer och hur det bedrivs i praktiken. Detta gör det befogat med en distinktion 
mellan miljömålsarbetets direkta och indirekta former. Vid sidan av det formella och 
egentliga miljömålsarbetet, förekommer även miljömålsrelevanta verksamheter som inte 
är tydligt knutna till själva miljömålsprocessen (d v s så länge denna inte definieras som 
ett paraply för allt miljöarbete som överhuvudtaget bedrivs i kommunen). Detta är en 
allmängiltig bild bland de undersökta kommunerna. Dessa miljömålsrelevanta 
verksamheter handlar naturligt nog dels om det kommunala miljöarbete som bedrivs i 
andra sammanhang (Agenda 21, LIP, etc). Dels handlar det om hur översättningen av 
miljömålen ibland tar sig indirekta former, där kommunerna till exempel i utåtriktade 
miljöaktiviteter inte åberopar den formella miljömålsprocessen. 
 
Själva syftet med miljömålsuppdraget är att kommunerna verkar för ett övergripande 
samhällsmål om en god miljö och hållbar utveckling. Om detta kallas för miljömålsarbete 
eller någonting annat är i sak egentligen betydelselöst: Skälet till detta påpekande är en 
tendens bland lokala aktörer att i beskrivningen av kommunens miljömålsarbete ofta 
lägga tonvikt vid det formella åtagandet att följa upp ett nationellt policydirektiv. Från 
denna utgångspunkt brukar då miljömålsarbetet framställas som ett tydligt avgränsat 
åtagande av mer teknisk eller administrativ karaktär. Ett åtagande av liknande slag som 
tillsynsarbete och miljöledning där betoningen ligger vid kontroll, rutiner och upp-
följning. Här framträder då miljömålsarbetet som endast en bland många andra statliga 
initiativ som kommunerna har att förhålla sig till. Risken med ett sådant synsätt är att 
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miljömålsarbetet reduceras till en procedurföreteelse där formen blir viktigare än 
innehållet, snarare än att fungera som ett instrument för att stärka det samlade miljö-
arbetet i kommunerna. En sådan utveckling är i så fall i strid med tanken om miljömålens 
roll att stärka det samlade lokala miljöarbetet. Det är svårt att i denna stund bedöma om 
detta utgör ett faktiskt problem för miljömålsarbetets fortsatta fördjupning. 
 
Vår rekommendation är dock att staten måste förtydliga hur man tänker sig att 
miljömålsarbetet ska, kan eller bör relateras till andra strategiska frågor av social och 
ekonomisk karaktär. Detta behöver göras både med avseende på den lokala nivån, men 
också med avseende på det övergripande hållbarhetsarbete som bedrivs av olika 
myndigheter på den centrala nivån.  
 
Redovisningen av miljöarbetet svarar mot dess definition 
Under arbetet med denna rapport har vi kunnat notera att det finns många olika sätt att 
redovisa det lokala miljömålsarbetet. Enligt den nationella strategin för hållbar utveckling 
omfattar de strategiska utmaningarna huvudsakligen att bygga samhället hållbart, en god 
hälsa på lika villkor, att möta den demografiska utmaningen samt att främja en hållbar 
tillväxt (reg skr 2005/06:126). Samtidigt har de 16 miljökvalitetsmålen i flera 
sammanhang uttryckts som målsättningar som ska anpassas till lokala mål och 
åtgärdsprogram samt att genom tillämpning av plan- och bygglagen och 
samhällsplanering har kommunerna ett samlat ansvar för att åstadkomma en god 
livsmiljö (se prop 2004/05:150, s. 343-347). Dessa två skrivningar öppnar upp för ett 
oerhört brett spännrum för vad som kan sägas vara ”hållbart”. Å ena sidan kan byggande 
och fortsatt god ekonomisk tillväxt räcka, så länge den på något sätt kan uttryckas som 
hållbar. Å den andra kan miljömålspolitiken innebära tydliga gränser för vilka bygglov 
som beviljas eller gränsvärden som accepteras vid tillsyn.  
 
En precisering är här att rekommendera för den nationella miljöpolitiken. Är nyetablering 
av gruvdrift på Natura 2000-mark acceptabel ur ett samlat ”hållbarhetsperspektiv”? 
Vilken är den lägsta ambitionsnivån för att svenska kommuner, regioner och myndigheter 
ska kunna säga sig värna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? Genom att de 
normgivande skrivningarna i centrala policydokument är tvetydiga, uppstår en 
ambivalens i både den lokala och centrala definitionen av hållbarhetsarbetet. Denna 
ambivalens bidrar även med svårigheter för utvärderaren. Frågan man ställs inför är mot 
vilken – eller vilka – måttstockar utvärdering ska ske gentemot? Utan tydligare 
definitioner riskerar den svenska hållbarhetspolitiken att landa i ”business as usual” och 
därmed förlora sin legitimitet.  
 
Att utvärdera mot indikatorer – svårigheter med att mäta miljömålen 
Vid våra kommunintervjuer har vi även ställt frågor kring vilka problem man möter i 
datainsamlingen och huruvida GIS-verktyg används. Det är uppenbart att vissa 
kommuner inte ens har resurser för att åstadkomma en inventering som underlag för att 
fastställa lokala miljömål. Det finns därför starka skäl att anta att insamlade uppgifter från 
landets kommuner endast kommer att härröra från större och mer resursstarka kommuner. 
Propositionen 2004/05:150 och tidigare arbeten har inte aviserat några särskilda pengar 
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till kommunerna för datainsamlingar, utan ansvaret för att samla in data och få en översikt 
över dessa miljökvalitetsindikatorer ligger på Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det 
vore värdefullt om erfarenheterna utifrån projekt med s k Gröna nyckeltal sprids till 
kommunerna, för att koncentrera sig vid ett fåtal robusta indikatorer som kan rapporteras 
över tid.  
 
Vad gäller användningen av GIS har vi i några kommuner ställt frågor kring detta. 
Mölndal har för avsikt att utvidga sin GIS-användning även till flera av miljöindika-
torerna. I Solna används GIS relativt mycket på tekniska sidan och ÖP är delvis lagd på 
GIS.66 Även i Järfälla används GIS, men det är inte direkt kopplat till miljöarbetet. I den 
minsta kommunen, Vårgårda, har man ännu inte introducerat GIS, troligen av 
kostnadsskäl. Enligt intervjupersoner förbereder sig kommunen dock med data inför en 
framtida introduktion av GIS. Potentialen i GIS tycks uppenbar, men den begränsande 
länken är den ekonomiska och kompetensmässiga kostnad dessa system är förknippade 
med.  
 
I många fall finns det inte tillräckliga resurser för att följa upp alla de nationella delmålen, 
och då är det ändå viktigt för kommunerna att dessa nationella delmål har formulerats, att 
man kan diskutera vilka mål som är mest angelägna att arbeta med, och att man kan göra 
en översyn av hur ofta olika delmål och indikatorer kan rapporteras. Vissa data kanske 
kan insamlas årligen, andra vart annat eller vart femte år. I några fall kan det vara frågan 
om mer enstaka insatser, men som det inte finns en tradition att mäta effekterna av – men 
sådana mätningar kan vara mycket svåra att genomföra. Ibland kan mätningar göras i en 
viss del av kommunen, medan det är svårt att hitta sätt att rapportera data som skulle vara 
giltiga för kommunen överlag. I sådana fall bör man avstå från rapportering, menar vi, 
eftersom det ger upphov till felaktiga slutsatser. Istället bör man rikta insatserna mot att 
hitta ett fåtal robusta indikatorer som med hög tillförlitlighet kan användas av de flesta 
kommuner. Löpande dokumentation av hur mätningar har utförts bör bifogas sådan 
information. På sikt vore det bästa att ha punktbestämda data i GIS-system, där man kan 
notera skillnaderna i mätvärden även inom kommunen, eftersom skillnader inom en 
kommun kan vara minst lika intressanta som skillnaderna mellan kommuner. Vi inser 
dock att GIS-systemen är kostbara och inte tillgängliga för alla kommuner. Samtidigt vet 
vi att sådana system ibland finns på företrädelsevis den tekniska sidan, men där 
miljömålen ännu inte har integrerats.  
  
En tänkbar framtidslösning är digitaliserade (GIS-baserade) översiktsplaner där både 
miljömässiga, sociala och ekonomiska mål läggs in. I GIS-systemen skulle man kunna 
lägga in data från miljöindikatorerna, kommunens skolverksamhet, folkhälsomål, 
arbetslöshetsdata, bullernivåer, luftkvalitetsindikatorer, valdeltagande osv. I ett 
deltagarperspektiv skulle sådana system i framtiden kunna göras tillgängliga via Internet 
för allmänheten, media, intresseorganisationer och företag. Men en sådan vision är ännu 
onåbar för de allra flesta kommuner.  

                                                      
66 Radon ligger inlagt idag och man skulle kunna lägga in bullerdata. Vissa miljöfarliga verksamheter är också 
inlagda, men miljömålsarbetet är inte direkt kopplat till kommunens GIS-användning ännu.  
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En bättre återföring av redan befintlig uppgiftsinsamling från kommuner och företag 
skulle kunna vara ett viktigt stöd i det lokala miljöstrategiska arbetet. I den mån man 
satsar på en gemensam uppföljning av och indikatorer för miljömålen i kommunerna 
måste dessa i första hand bygga på redan insamlade uppgifter. Ny insamling av 
indikatorer måste begränsas till ett minimum och bygga på en tydlig nytta för 
kommunerna. Varje ny insamling är resurskrävande och riskerar att enbart få med 
uppgifter från resursstarka och motiverade kommuner. Dessutom är det analytiskt mycket 
mer användbart med löpande datainsamlingar än enstaka nedslag i anslutning till enstaka 
projekt eller enstaka kommunövergripande studier.  
 
Framgångsfaktorer i det kommunala miljöarbetet 
I de kommuner som ligger långt framme med sitt miljömålsarbete har vi noterat några 
gemensamma drag. Dessa är bland annat att miljöfrågorna inte bara ”ägs” av miljö- och 
hälsoskyddsnämnder och tillhörande förvaltningar, utan att de har integrerats bland både 
”hårda” och ”mjuka” förvaltningar. I de framgångsrika kommunerna drivs miljömåls-
arbetet i första hand som en kommunledningsfråga, tillsammans med andra för 
kommunen strategiska frågor, vilket följer erfarenheterna från de framgångsrika Agenda 
21-kommunerna. I framgångsrika kommuner finns även ett brett kontaktnät etablerat med 
lokala intresseorganisationer och lokala eldsjälar som fungerar som diskussionspartners i 
miljöarbetet. Framgångsrika kommuner definierar genomgående miljömålsarbetet brett, 
utifrån de viktigaste egna lokala miljöproblemen, med förbehållet att man lokalt upplever 
att man också kan påverka dessa. Olika former av dokumentation kring insatta åtgärder 
följer också de kommuner som bedöms som framgångsrika. Denna dokumentation kan 
förekomma i termer av indikatorer eller miljökvalitetsmål, men innehåller oftast som en 
beskrivning av vilka åtgärder eller projekt som har vidtagits. Konkreta inventeringar, 
beslut om lokala miljömålsplaner och därpå kommande uppföljning underlättar självklart 
utvärderingsarbetet för oss utvärderare, men dessa dokument manifesterar oftast också på 
vilket allvar den enskilda kommunen tar dessa frågor. Genom dessa dokument och 
kompletterande intervjuer har vi kunnat utläsa de direkta konsekvenser som den 
nationella miljömålspolitiken har fått i de enskilda kommunerna. En viktig erfarenhet har 
även varit att större kommuner i denna studie har haft större möjligheter att mobilisera sitt 
miljömålsarbete, jämfört med de mindre, vilket vi kommer att diskutera vidare längre 
fram.  
  
Vi kan även konstatera att miljömålsarbetet fått indirekta konsekvenser. De miljö-
kvalitetsmål som eftersträvas från centralt håll får en normgivande betydelse vid 
handläggningen av tillstånd, tillsyn, bygglov osv. Även inom översiktsplaneringen och 
detaljplaneringen tas ökade hänsyn till de målsättningar som centrala miljökvalitets-
dokument eftersträvar. Vi kan endast spekulera kring detta, men vi tror att miljömåls-
arbetet får sitt största genomslag i de mindre kommunerna genom denna indirekta 
normgivning, medan större kommuner har ökade möjligheter att mer aktivt möta de 
ambitioner som miljökvalitetsmålen eftersträvar.  
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Betydelsen av den lokala kontexten 
Den lokala kontexten är en avgörande faktor för miljömålsarbetet. Den enskilda 
kommunens särskilda förutsättningar påverkar inte bara vilka frågor som prioriteras i 
arbetet med att omsätta de nationella miljömålen, utan på ett grundläggande plan 
villkoren för det kommunala miljömålsarbetet. Kommunspecifika förhållanden kan både 
medföra styrkor och problem i miljömålsarbetet. En fördjupad analys av kontextens roll 
sätter fokus på ett stort antal olika faktorer. Av mest central betydelse är dock två olika 
dimensioner: Den ena av dessa handlar om befolkningsstorlek/urbaniseringsgrad, eller 
skillnaderna i miljömålsarbetets villkor mellan små och stora kommuner. Den andra 
gäller graden av utvecklingsdynamik i den enskilda kommunen, d v s huruvida 
kommunen befinner sig i en tillväxtstark eller ekonomiskt problemtyngd region.  
  
Betydelsen av kommunens befolkningsstorlek rör mer specifikt de resursmässiga 
förutsättningarna att prioritera miljömålsarbetet. Befolkningsmässigt små kommuner har 
ofta svårt att tillskjuta en resursram som motsvarar de krav som faktiskt ställs på ett väl 
genomfört miljömålsarbete. Den lilla kommunen har kort sagt mer begränsade 
möjligheter än större kommuner att tillsätta särskilda miljömålstjänster, eller att 
genomföra en tillfredsställande inventering av lokala miljötillstånd m m. Detta är 
problematiskt. Åtminstone så länge som miljömålsarbetet faktiskt är ett åtagande för alla 
svenska kommuner. Omfattningen av arbetsinsatsen med att fastställa lokala miljömål 
står inte i tydlig proportion till kommunens befolkningsstorlek. Många typer av uppgifter 
kräver en lika stor arbetsinsats för en befolkningsmässigt liten kommun som för en stor. 
  
Graden av utvecklingsdynamik är en faktor som främst påverkar miljömålens ställning 
gentemot andra politiska mål. Det är tydligt att kommunernas socioekonomiska förut-
sättningar i hög grad styr den strategiska miljöpolitikens möjlighetsrum. Kommuner med 
en stark tillväxt i form av företagsetableringar, inflyttning m m möter å ena sidan ett 
större exploateringstryck som i många fall skapar motsättningar till såväl bevarande- som 
utsläppsrelaterade mål. Å andra sidan har dessa orter också betydande frihetsgrader att 
påverka kommunens utvecklingsprofil. Bland några av studiens "tillväxtkommuner" tar 
sig detta uttryck i att man aktivt håller borta miljöbelastande företagsetableringar från 
kommunens yta (framför allt då industrier, beträffande miljöbelastande handelsetabler-
ingar märks sådana ambitioner inte lika tydligt). Främst därför att sådana etableringar 
antas påverka kommunens image på ett negativt sätt, men ofta också motiverat av att de 
är i strid med lokala miljömål. 
  
De av studiens kommuner som tyngs av avfolkningsproblem och näringspolitiskt tuffa 
förutsättningar tillåter sig inte en sådan selektiv näringsetableringspolitik. Här håller man 
tvärtom dörren öppen för företagsetableringar i största allmänhet. Som visats i studien 
kan detta då även gälla tydligt miljöbelastande industri. Bakgrunden är alltså att man inte 
anser sig ha råd att prioritera miljön när den ekonomiska utvecklingen ligger i den andra 
vågskålen.  
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Sammantaget visar detta på en betydande obalans i miljömålsarbetets förutsättningar i 
jämförelse av dels mindre respektive större kommuner, dels kommuner med svag respek-
tive stark utvecklingskraft. Det vore lika fullt missvisande att reducera miljömålsarbetets 
villkor till en fråga om sådana strukturella faktorer. Bland studiens kommuner finner vi 
både en liten landsortskommun som kommit långt i sitt arbete med miljömålen, och en 
stor tillväxtkommun där ännu mycket arbete återstår i fastställandet av lokala miljömål.  
  
Även kommuner som kämpar med kärva sociala och ekonomiska förutsättningar har 
åtminstone i formell mening samma frihet att avstå från tydligt miljöbelastande verk-
samhet, som kommuner med ekonomisk vind i seglen. Tidigare studier visar att problem-
tyngda kommuner med likartade förutsättningar hanterar miljöutmaningarna på mycket 
olika sätt. Flera av landets mest offensiva kommuner när det gäller strategiskt arbete för 
hållbar utveckling är glesbygdssamhällen med starkt röda siffror både för befolkning och 
ekonomi. Likafullt har man alltså lyckats etablera en hållbarhetsprofil trots ett sådant 
utgångsläge (Forsberg 2002). 
 
Detta pekar på betydelsen av en annan förklaringsfaktor, nämligen de lokala aktörerna, 
och då mer specifikt betydelsen av eldsjälar och lokalt politiskt initiativ. Med hänsyn till 
de enskilda kommunernas särskilda förutsättningar skiljer sig viljan att prioritera miljön 
stort. Lund är ett bra exempel på en kommun där man i stor utsträckning valt att utnyttja 
sitt lokala handlingsutrymme i miljöns tjänst. Detta inte bara genom en allmänt sett 
handlingskraftig miljöpolitik, utan även med tydlig ambition att hävda miljöintresset vid 
konflikt till den ekonomiska politikens tillväxtsatsningar. Kommunens höga miljöprofil 
kan härledas till ett aktivt politiskt ledarskap, och en lokal politisk kultur där man är van 
att lyfta målkonflikter till diskussion. Kontrasten är slående till vissa andra av studiens 
kommuner, där expansionstänkande definierar politiken och miljön spelar en tydligt 
sekundär roll. 
 
Miljömålsarbetets samhällsavtryck - konflikter, handlingsrum, realpolitik 

Det är en utbredd uppfattning bland studiens kommuner att miljömålen har bidragit till att 
stärka inte bara det lokala miljöarbetet utan överhuvudtaget arbetet för hållbar utveckling. 
Som diskuteras på annan plats anses allmänt miljömålen ha skapat struktur och ökad 
tydlighet i arbetet med dessa frågor. En fråga som är mer oklar gäller miljömålens roll i 
relation till kommunernas samlade politik för hållbar utveckling. Frågan är inte oviktig. Å 
ena sidan framhåller lokala aktörer ofta miljömålen som en kappa för kommunens arbete 
för hållbar utveckling. Å andra sidan ligger miljömålsarbetets betoning tydligt vid 
ekologisk hållbarhet. Strategiska utvecklingsfrågor och sociala hållbarhetsfrågor - 
vanligtvis självklara inslag i ett hållbarhetsarbete - har inte i någon nämnvärd omfattning 
integrerats i kommunernas miljömålsarbete.  
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Under 1990-talet var de svenska kommunerna i hög grad en pådrivande kraft i 
hållbarhetspolitiken, det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunerna utgick i 
hög grad från lokala initiativ. Sedan dess har det skett en tydlig förskjutning av initiativet, 
som idag till stor del ligger på central nivå (Forsberg 2005; Dahlgren & Eckerberg 2005). 
De nationella miljömålen har tillsammans med statliga bidragssystem som LIP kort sagt 
skapat ett nytt sammanhang för den ekologiska omställningens politik på lokal nivå. 
Synen på miljömålsarbetet bland lokala aktörer behöver relateras till detta sammanhang. 
Det stärkta statliga initiativet har bidragit till en omdefiniering av hållbarhetsutmaningen 
bland svenska kommuner, som idag har mer karaktär av traditionell miljöpolitik än under 
Agenda 21-rörelsens glansdagar på 1990-talet.  
 
Bland lokala miljömålsaktörer i studiens kommuner uppskattas ofta denna förändring. 
Som diskuteras i rapporten behöver detta sannolikt förstås i ljuset av att intervjuade 
miljömålsansvariga tjänstemän är miljöinspektörer i botten, och yrkesmässigt därför 
präglade av en tillsynskultur. Från miljömålsansvariga tjänstemäns sida har miljömålen 
alltså skapat ökad tydlighet och struktur i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet, och 
därtill bidragit till att höja statusen för deras yrkesroll. Typiskt är också att man uttrycker 
entusiasm över hur det lokala hållbarhetsarbetet nu givits ett tydligare miljöfokus, i 
kontrast till Agenda 21-eran när man i större utsträckning även arbetade med andra 
dimensioner av hållbarhetsutmaningen. 
 
Detta skulle i så fall kunna förklara paradoxen att många lokala nyckelpersoner menar att 
miljömålen varit vitaliserande och stärkande för det lokala hållbarhetsarbetet, när ett antal 
helt centrala faktorer indikerar att det har skett en nedgång: Dels har engagemang och 
delaktighet i allmänhet minskat bland lokala aktörer i studiens kommuner. Detta gäller 
framförallt hos den breda allmänheten, kommunernas utåtriktade hållbarhetsarbete har 
sammantaget sett en markant nedgång. I flera av kommunerna gäller denna nedgång även 
det interna engagemanget inom förvaltningsorganisationen. Vanliga kommunanställda - 
inom vård, barnomsorg och andra verksamheter - är idag i mindre grad än tidigare 
delaktiga i kommunernas hållbarhetsarbete.67 Denna nedgång framstår som något 
paradoxal i ljuset av hur flertalet av studiens kommuner över tid har infört bättre rutiner 
för det interna miljöarbetet, främst i form av miljöledning. Införandet av sådana rationella 
rutiner har dock sannolikt som en sidoeffekt bidragit till att miljöarbetet numera främst är 
en angelägenhet för en mindre grupp särskilt utsedda personer (miljöansvariga vid olika 
förvaltningar samt tjänstemän vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen). Frågan vad 
denna professionalisering betyder i termer av faktiska resultat av det kommuninterna 
miljöarbetet ligger bortom ambitionerna med denna studie. I linje med vad som nämns 
ovan kännetecknas hållbarhetsarbetet i flera av kommunerna dels också av en tydlig 
avsmalning i fokus, där ett tidigare strategiskt utvecklingsarbete för hållbar utveckling 
ersatts av fokus och arbetsformer som bär större likhet med traditionell miljöpolitik. 
 

                                                      
67 Ett undantag är Mölndals kommun där miljömålsarbetet inte bara har skapat en bred medverkan bland 
kommunens anställda, utan även en tydlig uppgång i kommunpersonalens engagemang jämfört med tidigare. 
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Konflikter och handlingsutrymme 
Lokala miljöinitiativ är ofta av den karaktären att de kan genomföras i harmoni med 
andra politiska mål och intressen. I huvudsak har de svenska kommunerna valt att inrikta 
sitt miljöarbete mot åtgärder som inte medför motsättningar med andra samhällsintressen 
(Forsberg 2002 kap. 4, 5, 8). De nationella miljömålens samhällsövergripande karaktär 
innebär dock att deras genomförande förr eller senare kommer att medföra konflikter med 
andra politiska mål, ideal och intressen.  
  
Sådana konflikter mellan miljömål och annan politik har många dimensioner, och 
reproduceras både i den lokala och nationella politiken. I studien ges flera exempel på hur 
de medverkande kommunerna själva gör strategiska ställningstaganden i uppenbar 
konflikt med lokala miljömål. I vissa fall föregås sådana med nationella/lokala miljömål 
oförenliga beslut av lokal diskussion där t ex bevarande- och exploateringsvärden tydligt 
ställs mot varandra. Detta är dock långtifrån alltid fallet. I exempelvis Lycksele har 
etableringen av gruvdrift på Natura 2000-mark skett i brett politiskt samförstånd, försök 
från lokala miljötjänstemän att föra in ett miljöperspektiv på frågan har avfärdats. 
 
Kommunen är dock sällan ensam aktör i sådana konfliktfrågor. Konflikter till miljömålen 
i studiens kommuner artikuleras i allmänhet mot en bakgrund av statliga policys och 
beslut. I stor utsträckning rör dessa konflikter också frågor som kommunerna själva 
formellt saknar rådighet över, låt vara att våra kommuner i praktiken oftast tycks ställa sig 
på samma exploateringslinje som staten i de fall där konflikter föreligger med miljömålen 
(ett typiskt exempel på detta gäller den ovan nämnda gruvetableringen). Detta leder oss 
därför naturligt in på frågan om statens roll i relation till det lokala miljömålsarbetet. Det 
kan hävdas att staten i miljömålssammanhang uppträder i två olika skepnader:  
 
• För det första uppträder staten som en stödjande kraft. Med detta avses hur 

kommunerna av staten uppmanas att omsätta de nationella miljömålen lokalt, 
och hur den nationella nivån även erbjuder finansiella stödformer för ekologisk 
omställning. Som noteras på flera håll i studien beskriver lokala aktörer statliga 
ekonomiska stöd som ett positivt och viktigt instrument för ett fördjupat 
miljömålsarbete. De statliga investeringsprogrammen har varit en viktig eller 
rent av avgörande förutsättning för många lokala miljöinitiativ. Denna positiva 
påverkan från statens sida kan tyckas mer självklar, och är även väl 
dokumenterad i många forskningsstudier.  

 
• För det andra begränsar också staten i olika avseenden kommunernas 

handlingsrum i miljömålsarbetet. Även om den kommunala självstyrelsen ger 
de svenska kommunerna en internationellt sett mycket stark ställning gentemot 
centralmakten, saknar de icke desto mindre beslutsrätt över många frågor av 
direkt relevans för det lokala miljömålsarbetet. Detta innebär således 
begränsningar för vad som är möjligt att genomföra inom ramen för 
kommunernas eget arbete med miljömålen. Dessa begränsningar får också 
bäring på frågan om kommunernas möjligheter att fullfölja sitt ansvar för de 
nationella miljömålens genomförande. Begränsningar i kommunernas politiska 
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handlingsutrymme innebär dock inte nödvändigtvis ett problem, så länge den 
statliga politiken strävar i samma riktning som kommunernas miljömål. Från 
flera kommuners sida rapporteras dock om betydande problem på denna punkt. 
En vanlig uppfattning bland studiens kommuner är att man saknar en positiv 
uppbackning från centralt håll, i arbetet med sådana miljömål där det anses vara 
av särskilt stor betydelse med tydliga signaler uppifrån. Detta problem 
uppträder bl a i kommunernas arbete med klimatmålet.  

 
Direkt bekymmersamt är det faktum att den statliga styrningen i många fall tydligt 
motverkar möjligheten att omsätta nationella miljömål lokalt, inom politikområden som 
kommunerna saknar rådighet över på sitt eget territorium. Detta gäller då inte bara frågor 
av marginell karaktär, utan beslut inom områden av central betydelse för de nationella 
miljömålens möjligheter att förverkligas. I studien har detta problem främst åskådliggjorts 
med exempel från transportpolitiken. I Lund har man genom den långtgående s k 
LundaMaTs-strategin (som för övrigt delvis möjliggjorts med statliga bidragsmedel), 
stoppat en tidigare kraftig trafikökning på det kommunala vägnätet. Det lokalt nedbrutna 
klimatmålet kommer dock av allt att döma inte att nås, p g a en oförminskad och kraftig 
trafikökning på det statliga vägnätet i kommunen. Här planeras tvärtom ökade satsningar 
på biltrafiken. 
  
Denna bristande konsekvens i den nationella politiken framstår som ett av de största 
problemen för ett fördjupat miljömålsarbete.68 I detta sammanhang får inte heller statens 
normbildande roll bortses. Så länge staten själv inom centrala politikområden agerar i 
strid med de nationella miljömålens intentioner blir det också svårare att skapa legitimitet 
för det lokala miljömålsarbetet. Dels innebär en politik av dubbla signaler ett 
trovärdighetsproblem. Det är helt enkelt svårt att hävda miljömålens angelägenhet 
gentemot kommunpolitiker och invånare, om staten själv tydligt brister i konsekvens. 
Denna uppfattning framförs av flera kommunrepresentanter i studien. Dels finns det skäl 
att tro att den nationella nivåns prioriteringar även påverkar kommunpolitikens vägval. 
Om staten sänder signalen att samhället behöver satsa på biltrafik i form av fler 
motorvägar, är det inte en långsökt tanke att även lokala beslutfattare tar intryck av denna 
nationella prioritering. Sådana signaler från nationellt håll stärker dessutom legitimiteten 
för de aktörer i kommunerna som delar samma agenda (oavsett om det gäller motorvägs-
satsningar, gruvetablering på naturskyddad mark eller andra verksamheter som måste 
bedömas vara i strid med miljömålen). Detta försvårar i sin tur ytterligare lokala miljö-
målstjänstemäns möjligheter att få gehör för en mer aktiv tillämpning av miljömålen.  
 

                                                      
68 Det kan förstås alltid hävdas att konflikter mellan olika intressen hör till politikens väsen, att ett givande och 
tagande mellan olika mål är en naturlig del av politiken. I så måtto skulle det alltså vara orealistsiskt att ställa 
anspråk på en politik som i alla lägen konsekvent tar parti för något visst samhällsmål. Frågan är dock hur 
relevant denna förklaringsfaktor är i samband med nationella miljömål. Typiskt för de i studien 
uppmärksammade konflikterna är nämligen att de innebär en tydlig valsituation mellan miljö och satsningar som 
leder till ökade miljöproblem. Någon uppenbar öppning för hållbara kompromisser mellan dessa intressen 
föreligger inte. Snarare speglar de valda exemplen en miljöns underordning i sammanhang när denna ställs mot 
strategiska tillväxtinvesteringar (jfr Forsberg 2002). 
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Miljömålens möjlighetsrum 
Av principiell betydelse är det faktum att nedbrytningen av de nationella miljömålen 
lämnar ett stort utrymme för kommunernas egna bedömningar och tolkningar. Detta 
öppnar även möjligheten av att kommuner gör en mer skarp tillämpning av enskilda 
miljömål än vad som sker nationellt. Som uppmärksammas i kapitel 6 finns det dock inga 
tydliga exempel där kommunernas utformning av lokala miljömål hamnar på 
kollissionskurs med den nationella politikens riktlinjer. I texten har detta exemplifierats 
med kommunernas översättning av målet om säker strålmiljö, som överlag följer 
nationella myndigheters tämligen skarpa avgränsning av frågan. Detta med följd att den i 
vissa kommuner kontroversiella frågan om utbyggnad av 3G-nätet inte beaktas i 
miljömålsarbetet. Däremot kan noteras hur några av studiens kommuner har en hög profil 
på klimatområdet, med ambitioner som åtminstone av kommunerna själva beskrivs som 
mer långtgående än den nationella politiken. 
  
 
Miljömålsarbetets status 
I kapitel 3 uppmärksammas några kriterier mot vilka miljömålsarbetet utvärderas i denna 
rapport (inventering; antagande av miljömål; uppföljningsrutiner, se tabell 3.1). Som 
framgår både där och i andra delar av studien är det svårt att utifrån vissa enkla kriterier 
ge en kvalificerad bedömning av tillståndet för miljömålsarbetet i enskilda kommuner. 
Redan kommunernas ofta mycket skilda förutsättningar försvårar rättvisande jämförelser. 
Nedan diskuteras statusen eller lägesbeskrivningen för det lokala miljömålsarbetet utifrån 
ett antal olika dimensioner: 
 
– Hur långt har kommunen kommit i processen med att anta och genomföra lokala 
miljömål? Detta är ett självklart kriterium för bedömning av miljömålsarbetets styrka, där 
de undersökta kommunerna också uppvisar stora variationer. Medan vissa av 
kommunerna ännu befinner sig i en inventeringsfas, har andra av studiens kommuner 
fastställt såväl lokala miljömål som handlingsprogram.  

Det är i sammanhanget viktigt att betona skillnaden mellan utvärdering som sker 
mot policyprocessen med att utforma och fastställa lokala miljömål, och utvärdering av 
vad som faktiskt sker i handling för att genomföra miljömålen. Av skäl som tidigare 
redovisats har denna utvärdering inte närmare undersökt genomförande av lokala 
miljömål. (Genomförandefrågan kompliceras hur som helst av att flera av kommunerna 
har fastställt sina miljömål först under senare tid, alternativt ännu inte har antagit några 
miljömål.) Studien visar dock att frågan om miljömålens genomförande behöver ses i ett 
större sammanhang än den formella miljömålsprocessen: En av studiens kommuner, 
Kristianstad, har varit sen i miljömålsarbetets startgrop och ännu inte fastställt några 
lokala miljömål. Likafullt bedriver kommunen sedan länge ett långtgående och nationellt 
uppmärksammat miljöarbete, av tydlig miljömålsrelevans. Detta är blott ett bland andra 
exempel på hur formulerande och genomförande av policy går om lott i lokalt 
miljömålsarbete. Främst måste detta förstås i ljuset av att miljömålsarbetet är en statligt 
initierad policy, som många gånger inlemmas och anpassas till redan pågående lokala 
miljöprocesser. 
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Att en kommun är sen med att fastställa lokala miljömål innebär inte automatiskt att 
miljömålsarbetet måste beskrivas som svagt, såsom illustreras av fallet Kristianstad. 
Vissa av kommunerna har dessutom gått synnerligen grundligt till väga i processen med 
att fastställa och förankra sina miljömål, med resultat att denna har dragit ut på tiden. 
Detta är då snarare ett tecken på ett starkt miljömålsarbete, än i de fall när processen 
kanske forceras och förankringen är svag. Den samlade bilden i kommunerna är dock att 
en utdragen process med att fastställa lokala miljömål, oftare kan hänföras till en svag och 
otydlig politisk prioritering av miljömålsarbetet, än till en hög ambitionsnivå. 
 
– Lokalt fastställda indikatorer: Fastställandet av indikatorer för det lokala 
miljömålsarbetet är en förutsättning för att kunna bedöma förändring och måluppfyllnad. 
Beträffande såväl förekomst som kvalitet på sådana indikatorer i miljömålsprocessen 
uppvisar de medverkande kommunerna stor variation. Vissa kommuner har utvecklat 
detaljerade och uppföljningsbara mål, medan andra kommuner saknar nödvändiga 
kunskaper om det lokala miljötillståndet för att möjliggöra kvalificerad uppföljning av de 
egna miljömålen.  
 
– Resurser till miljömålsarbetet. Med detta avses då både ekonomiska resurser och 
personal (i termer av särskilt inrättade miljömålstjänster etc.). Det är förvisso inte helt 
okomplicerat att använda denna faktor som en bedömningsgrund, åtminstone inte som en 
grund för jämförelser mellan kommuner. Detta dels p g a de stora skillnaderna i 
förutsättningar mellan studiens kommuner, där de mindre kommunerna av naturliga skäl 
inte kan mobilisera lika stora resurser som studiens större kommuner. Dels därför att det 
ofta saknas särskilt budgeterade medel för miljömålsarbetet, då kostnaderna istället täcks 
via andra medel. Med detta sagt är det likafullt tydligt att det föreligger stora skillnader i 
hur de enskilda kommunerna resursmässigt prioriterar miljömålsarbetet. Utifrån sina 
givna förutsättningar har några av kommunerna, exempelvis Lund och Vårgårda, i 
resurstermer givit miljömålsarbetet en hög prioritet. I några andra kommuner har arbetet 
bedrivits under mer ad hoc-mässiga och ryckiga former. Typiska inslag i dessa senare 
kommuner är att det samordnande ansvaret legat på en enskild person, i allmänhet en 
tillfällig projekttjänst, liksom hur miljömålsarbetet i flera fall helt avstannat under dessa 
ansvariga personers bortavaro vid tjänstledighet. 
 
– Information och kunskapsspridning om miljömålsarbetet. Lokal kunskapsspridning om 
miljömålen framstår också som en viktig bedömningsgrund. Åtminstone så länge 
miljömålen inte reduceras till ett tekniskt instrument, utan även ses som en samlande 
policy och inspiration för kommunens hållbarhetsarbete. På denna punkt är bilden mer 
nedslående. I samtliga kommuner beskrivs hur medvetenheten om det lokala 
miljömålsarbetet är låg eller obefintlig hos den breda allmänheten. Från kommunernas 
sida förklaras detta med att miljömålen är svåra att kommunicera och skapa engagemang 
kring. Istället tar sig det utåtriktade miljömålsarbetet indirekta former, med aktiviteter 
som är anknutna till miljömålen utan att dessa för den skull marknadsförs i dialog och 
information gentemot allmänheten. Ett undantag är Mölndals kommun där man inrättat 
miljöpedagogtjänster i direkt syfte att kommunicera miljömålen med allmänheten. De 
referensgrupper som i flertalet av kommunerna knutits till miljömålsarbetet når 
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visserligen ut till föreningslivet och i varierande grad näringslivet, men däremot inte till 
den breda allmänheten. 
 
–  Miljömålens politiska status i kommunerna. Den ultimata bedömningsgrunden av 
lokala miljömålsprocesser handlar om miljömålens faktiska ställning i kommunpolitiken. 
Denna fråga har två sidor: För det första sätter detta fokus på frågan huruvida miljömålen 
betraktas som en politiskt prioriterad angelägenhet. Med detta avses bl a om 
miljömålsarbetet är ett aktivt ämne i det lokala politiska samtalet, och av den politiska 
ledningen ses som en central fråga för kommunen. För det andra handlar det om 
miljömålens ställning vid konflikter till andra politiska mål.  

I det förra fallet framträder en blandad bild: Ett tydligt politiskt ledarskap saknas 
med få undantag i de undersökta kommunernas miljömålsarbete. Detta torde åtminstone 
delvis kunna hänföras till situationen i många svenska kommuner, att kommunala policys 
och handlingslinjer i hög grad utformas av tjänstemän. Dock räcker detta inte som 
förklaring. Här kan man dels peka på hur den politiska ledningen i ett par av 
kommunerna, kanske mest tydligt i Lund och Solna, faktiskt valt att ikläda sig en aktiv 
och pådrivande roll i miljömålsarbetet. Dels är det uppenbart att det överlag bland 
studiens kommuner finns ett politiskt ledarskap inom andra politikområden. Ett exempel 
handlar om hur den politiska ledningen i flera av kommunerna uppvisar ett offensivt 
ledarskap inom näringslivspolitiken.  

Med något undantag kan miljömålsarbetet knappast beskrivas som ett centralt tema 
för det politiska samtalet i studiens kommuner. Även om miljömålsarbetet genomgående 
har en formellt stark ställning, oftast uttryckt i att det politiskt placeras på kommun-
styrelsenivå, saknar det en motsvarande stark ställning i den aktiva politiken. Här tenderar 
det istället att skymmas av andra politiska frågor. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, 
i varje fall inte så länge kommunerna faktiskt arbetar i linje med sina antagna eller snart 
fastställda miljömål.  

Som behandlas i kapitel 6 är det emellertid tydligt att miljömålen har en politisk 
lättviktsstatus vid konflikter med strategiska tillväxtsatsningar samt arbetsmarknads-
politikens mål. Detta är i varje fall grundregeln, undantag finns. Innebörden av detta är att 
en handlingskraftig och verksam miljömålspolitik i många viktiga sammanhang försvåras 
eller omöjliggörs, då beslut inom realpolitiskt högre prioriterade områden leder till en 
utveckling i strid med miljömålens intentioner.  
 
Av denna redogörelse följer att svaret på frågan om tillståndet för det lokala miljömåls-
arbetet år 2006 helt och hållet beror på utgångspunkt. Beträffande den initiala processen 
med att inventera, utveckla arbetsformer för samt fastställa lokala miljömål är bilden 
mestadels ljus. Flera av studiens kommuner har nu passerat denna fas, och den lokala 
miljömålsstrukturen finns alltså på plats. Därmed kan dessa kommuner gå vidare i 
arbetets genomförandefas. 

Ser man däremot till andra faktorer framträder en mer mångfacetterad och mot-
sägelsefull bild. Förutsättningarna att utvärdera miljötillstånd och förändring av dessa 
skiljer sig stort mellan kommunerna. Att ett bristfälligt kunskapsunderlag i ett par av 
kommunerna i praktiken omöjliggör bedömning av hur arbetet med de lokala miljömålen 
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framskrider, är så klart problematiskt. Själva förutsättningen för att man nationellt ska 
kunna bedöma miljömålsarbetets status, är att kommunerna har en tillfredställande 
dokumentation av lokala miljötillstånd och olika nyckelindikatorer. 

Den mest grundläggande frågan gäller dock miljömålens status i den förda 
politiken. Beträffande det interna miljömålsarbetet inom förvaltningsorganisationen är 
bilden tämligen ljus. Sammantaget är det här som de mest koncentrerade insatserna har 
genomförts. Det är också inom de kommunala verksamheterna som förutsättningarna är 
bäst för dokumentation och uppföljning. Problemet gäller istället det utåtriktade miljö-
målsarbetet, och de lokala miljömål som avser den geografiska kommunen: Det är svårt 
att se hur vissa lokalt anpassade nationella miljömål ska kunna genomföras i ett klimat 
där politiska beslut som förvärrar miljötillstånd tenderar att ges företräde. Bäst illustreras 
detta av klimatmålet som bland studiens kommuner effektivt motverkas i namn av 
tillväxtbefrämjande och arbetsmarknadsstimulerande strategiska beslut, för vilka både 
kommunpolitiker och nationella beslutsfattare ansvarar. 

Denna bild är knappast unik för studiens kommuner, utan representerar snarare en 
grundproblematik i dagens samhälle (jfr Forsberg 2002). Lokala miljömålsaktörer vittnar 
om ett miljömålsarbete som i många avseenden endast skrapar på ytan, att ekologiskt 
ohållbara strukturer och beteenden reproducerar sig på alla plan i dagens samhälle. 
Utsikterna beskrivs också som små att genomföra lokala miljömål som förutsätter ett brett 
engagemang och beteendeförändringar hos befolkningen 

I sammanhanget behöver man dock hålla i minnet att miljömålen ännu är en ny, inte 
helt inarbetad struktur i kommunerna. Från den utgångspunkten kan det hävdas att det 
ännu är för tidigt att bedöma miljömålens roll som styrinstrument. Det är en allmän 
uppfattning bland lokala miljömålsaktörer att miljömålen kommer att stärka miljöfrågans 
ställning i kommunpolitiken, såsom ett aktivt redskap i planering och strategiska beslut. 
Inte minst anser många av intervjupersonerna att miljömålen kommer att göra det svårare 
att motivera miljöstörande verksamhet. När det gäller mer centrala strategiska beslut − 
särskilt med koppling till infrastrukturplanering, men i vissa kommuner även 
sysselsättning (jfr ovan) − ställer sig dock miljömålsansvariga i flera fall tveksamma till 
om miljömålen faktiskt kommer att få en styrande roll. Här antas ekonomiska intressen 
och tillväxt även fortsättningsvis definiera agendan. 
 
Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 
Det finns anledning för staten att initiera en fördjupad diskussion om hur den svenska 
hållbarhetsstrategin förhåller sig till de 16 miljömålen. Bakgrunden är en tendens till en 
ökad relativisering av hållbarhetsbegreppet, där snart sagt det mesta beskrivs som 
hållbart. På sikt kan detta urholka legitimiten för den nationella hållbarhetsstrategin. Det 
lokala hållbarhetsarbetet visar tydliga tecken på en tillbakagång till miljövårdande 
uppgifter, medan sociala och ekonomiska sammanlänkningar inte är lika tydliga, särskilt 
inte i relation till de nationella styrdokumenten. Samtidigt vet vi att ekonomiska hänsyn 
ofta får ett företräde i kommunala, regionala och nationella beslut. Konflikterna mellan 
miljömål och ekonomisk tillväxtpolitik behöver synliggöras och aktivt problematiseras i 
såväl lokal som nationell politisk diskussion. 

En annan fråga som har belysts i denna studie, är hur offentliga aktörer lokalt, 
regionalt och centralt, agerar diametralt olika då det gäller hållbarhetspolitiken. Tydligast 
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är kanske fallet Lund, där statliga pengar hjälper kommunen att matta av den lokala 
trafikökningen, samtidigt som andra statliga myndigheter bidrar till att fatta beslut som 
leder till trafikökning i kommunens omedelbara närhet. Miljömålsarbetet är inte enbart 
kommunernas angelägenhet, och en rollfördelning och ansvarsfördelning mellan dessa 
olika aktörer behöver förtydligas ytterligare i relation till den samlade hållbarhets-
politiken.  

En tredje fråga som blev uppenbar nästan från studiens start, är de oerhört skilda 
världar som små och stora kommuner befinner sig i. En fråga vi har ställt oss är, om inte 
de nationella investeringsprogrammen LIP och Klimp bidrar till att ytterligare vidga gapet 
mellan å ena sidan medelstora och stora kommuner, och å andra sidan landets alla mindre 
kommuner. Om staten överväger fortsatta investeringsprogram kan det vara värt att 
fundera över hur de kommuner som ligger sämst till kan stärkas i sitt miljöarbete, snarare 
än att ytterligare stärka dem som redan har ett etablerat hållbarhetsarbete. Olika lösningar 
där specialisering, kompetensförsörjning, nätverk och uppdatering av information kan 
lösas inom ramen för samverkansformer eller med hjälp av länsstyrelserna skulle säkert 
välkomnas bland de minsta kommunerna.  

En fjärde fråga har att göra med förändringen från ett utåtriktat miljömålsarbete till 
ett i allt större grad inåtriktat arbete inom den kommunala organisationen. Även om några 
kommuner snarast har kompletterat sin utåtriktade verksamhet (Agenda 21) med 
inåtriktade insatser, är det vårt huvudsakliga intryck att Agenda 21 oftast har ersatts av ett 
inåtriktat arbete. Då är det befogat att ställa sig frågan om denna professionalisering 
också innebär minskad information, kommunikation och engagemang för dessa frågor 
hos allmänheten? Om så är fallet, är det rimligt att tro att konsumtionsmönster och 
resvanor i samhället förändras om detta led (information, kommunikation och 
engagemang) förbises? I dessa avseenden skulle fördjupade forskningsinsatser verkligen 
vara på sin plats, då vi vet att just konsumtionsmönstren är en av de stora utmaningarna 
för den framtida hållbarhetspolitiken.  

En femte och sista fråga är hur GIS-verktyg skulle kunna användas effektivare inom 
det kommunala hållbarhetsarbetet. Sannolikt finns det redan idag befintliga datamängder 
från arbetsmarknad och socialtjänst som bara ligger och väntar på att bli inlagda, och 
viktiga frågor att få ytterligare klarhet i är vilka hindren är för att detta inte görs. Är det en 
kostnadsfråga eller en kompetensfråga? Är det en generationsfråga eller en kulturfråga? 
Vilken beredskap finns det på socialtjänsten att arbete tillsammans med tekniska sidan 
kring dessa frågor? Viktiga pilotstudier skulle kunna genomföras här, för att klargöra 
vilka hinder som är reella eller fiktiva i den kommunala vardagen.  
 

 

Förslag i korthet till ett fördjupat miljömålsarbete 
1. Definitionerna inom hållbarhetspolitiken måste förtydligas och konflikterna till den 
ekonomiska tillväxtpolitiken synliggöras. 
2. Hållbarhetspolitiken behöver klargöras ytterligare på lokal, regional och central nivå 
3. Hur kan de minsta kommunerna stödjas mer effektivt? 
4. Innebär ökad professionalisering ett minskat opinionstryck? 
5. Vilka är hindren för att GIS ska kunna bli ett effektivare verktyg i att samordna eklogiska, 
sociala och ekonomiska data i kommunerna? 
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Bilaga 1. Utvärderade kommuner 
För att läsaren lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om de utvärderade kommunernas 
ges här en kort beskrivning av dessa. De studerade kommunerna tillhör kommun-
kategorierna förortskommuner, större städer, glesbygdskommuner och varuproducerande 
kommuner.69  
 
1. Järfälla 
Järfälla är en förortskommun belägen strax norr om Stockholm. Järfälla har kommit att 
bli en expansiv kommun, bland annat så planeras och byggs en ny stadsdel, 
Barkarbystaden. Även Jakobsbergs centrum expanderar, bl a som motvikt till Kista 
centrum (som ligger nära men i Stockholms kommun). Hela 30 procent av kommunens 
yta utgörs av naturreservat (bl a Västra Järvafältets naturreservat). Järfälla leds sedan 
valet 2002 av en koalition mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, 
men de brukar ”byta regering vid varje val”. Invånarantalet är 61 743 men befolkningen 
minskade med 179 personer 2005.70 Miljömålsarbetet är idag organiserat hos miljö- och 
stadsbyggnadskontoret som lyder under två nämnder (miljö- & hälsoskyddsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden). Sedan 2003 pågår en process där man arbetar med en egen 
variant av miljödiplomering (miljöledning som bygger på ISO 14001), där såväl 
kommunala enheter som privata företag ingår.71 År 2005 visade det kommunala bokslutet 
en vinst på 40 mkr, vilket var ett positivt resultat för sjunde året i rad. Antalet 
miljöcertifierade företag i kommunen var 27 stycken år 2005 (enligt EMAS eller ISO-
modell). Järfälla har varken erhållit LIP eller Klimp-bidrag. Luftföroreningar påverkar 
från både Arlanda och Bromma flygplats som ligger i angränsande kommuner. I 
kommunens närhet passerar E4 och E18 skär genom kommunen. De lokala miljömålen 
för Järfälla kommun redovisas i Bilaga 3.  
 
2. Kristianstad 
Kristianstad är en jordbrukskommun och större stad i Region Skåne. Kristianstad ingick 
inte i den föregående utvärderingen (2003) men valdes ut som en intressant kommun 
eftersom de år 2005 utsågs till Årets Klimatkommun av SNF. 72 De har även fått pris för 
sitt arbete med Kristianstad Vattenrike73 som rinner ut i Hanöbukten och ett Ekomuseum 

                                                      
69 Se SKLs kommungruppsindelning, http://www.skl.se/artikel.asp?C=3305&A=11248 

(1) Förortskommuner − Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. De vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna Stockholm, 
Göteborg eller Malmö.  

(2) Större städer − Kommun med 50.000 – 200.000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 
procent.  

(3) Glesbygdskommun – Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20.000 
invånare.  

(4) Varuproducerande kommuner – Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 
64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet.  

 
70 Jämfört med 2004, se vidare http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159261.asp 
71 http://www.jarfalla.se/upload/Kommunen/Ekonomi/Årsredovisning%202005%20(pdf).pdf 
72 http://www.snf.se/pdf/dok-kommunernasklimatarbete2005.pdf 
73 Detta är utvalt som UNESCOs Biosfärsriken (ett av två i Sverige).  
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med ett 20-tal friluftsplatser att besöka har upprättats.74 2005 godkändes detta område 
som ett Biosfärområde av UNESCO.75 Kristianstad har även fått både LIP och Klimp-
stöd. Kommunen hade 75 915 invånare 2005, en ökning med 323 personer sedan 2004. 
Sedan valet 2002 styrs kommunen av en koalition bestående av socialdemokraterna, 
kristdemokraterna och miljöpartiet. Ekonomin var i balans år 2005, då man lämnade 
tidigare underskott bakom sig.76 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det övergripande 
ansvaret för miljöfrågorna, och under dem miljö- och hälsoskyddskontoret. Det finns en 
ledningsgrupp för Agenda 21-frågor i kommunen, och kommunen har en Agenda 21-
samordnare anställd. Arbetet med att ta fram lokala miljömål är under beredning.77 
Miljömålsarbetet har dock dragit ut på tiden. Man har engagerat referensgrupper för att 
identifiera lokala miljöproblem och miljömål. Miljömålsarbetet är i relativt hög grad 
utåtriktat genom informationsprojekt och kortare insatser. Tills vidare gäller kommunens 
miljöpolicy En bygd i balans där tolv prioriterade miljömål tas upp.78  
 
3. Lund 
Lund är precis som Kristianstad en större stad i Region Skåne. Lund är kanske främst 
känt som nordens näst äldsta universitetsstad. Kommunen har 102 257 invånare och 
ökade under 2005 med 834 personer. Kommunen styrs av en koalition bestående av 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det traditionella miljöarbetet leds av 
miljönämnden och därunder miljöförvaltningen. Kommunstyrelsens miljöutskott har 
ansvar för Agenda 21-frågor och under sig arbetar den miljöstrategiska enheten, som bl a 
har tagit fram Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko.79 Detta 
strategidokument ligger till grund för ett lokalt miljömålsarbete som ska revideras 2012, 
och detaljnivån är hög vad gäller lokala delmål och ansvarsbärande aktör. Denna 
uppdelning gör att det miljöstrategiska arbetet i Lund är avskilt från tillsynsarbetet som 
ligger på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Lund hör, liksom Kristianstad och 
Mölndal till nätverket Klimatkommunerna, och har erhållit både LIP och Klimp-stöd. Ett 
revideringsarbete av Lunds lokala Agenda 21 har pågått sedan år 2000, med huvudsaklig 
inriktning att bryta ner de nationella miljömålen till lokala förhållanden. Ett 
miljöledningssystem används baserat på ISO 14001 och sju av kommunens verksamheter 
certifierades under 2004. Vissa delar av kommunen använder ett förenklat ISO och 
EMAS-system. Lunds kommun har ett stort antal miljöombud och ett utåtriktat 
informationsarbete där bl a Ungdomsforum ingår. Kommunen genomskärs av E22 och 
precis utanför kommungränsen löper även E6.  
 

                                                      
74 http://www.vattenriket.kristianstad.se/index.shtml 
75 MAB-UNESCO utsåg 2005 Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike till ”The World Network pf Biosphere 
Reserves” som finns i 102 olika länder. Syftet är att de ska vara modellområden för att anta utmaningen att 
praktiskt visa hur bevarande och utveckling kan kombineras. (Årsredovisningen 2005 s 36).  
76 Enligt årsredovisningen 2005, 
http://www.kristianstad.se/upload/Översta%20menyn/Organisation/dokument/Ekonomikontoret/ars_redovisning/
2005/arsredovisning_hela_2005.pdf 
77 http://www.kristianstad.se/templates_custom/Page____8119.aspx 
78 Årsredovisningen 2005, s 15.  
79 http://www.lund.se/upload/Kommunkontoret/miljöstrategiska/Agenda%2021/Antagen%20Lundaeko.pdf 
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4. Lycksele 
Bland studiens kommuner är glesbygdskommunen Lycksele näst minst med sina 12 701 
invånare. Lycksele ligger mitt emellan Storuman och Umeå. Handeln har gått bra och 
under både 2004 och 2005 fick kommunen utmärkelsen Tigerkommun av Handelns 
utredningsinstitut, men detta till trots minskade befolkningen under 2005 med 84 
personer. Kommunen genomkorsas av E12, mer känd som Blå vägen. Från kommunens 
sida driver man frågan om att bredda E12:an. Lycksele slår även vakt om sin flygplats, 
som anses nödvändig för kommunens utveckling. Kommunen leds sedan 2002 av en 
koalition bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemo-
kraterna. Under 2005 genomfördes en kommunal omorganisation och miljöarbetet i 
Lycksele leds numera av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och därunder samhälls-
byggnadsförvaltningen. Förvaltningen består av tio olika enheter med huvudsakliga 
uppgifter inom tillsyn, planering, räddning och byggnadskultur. Lycksele har beviljats 
LIP-stöd.80 Kommunen utvecklade egna lokala miljömål redan 1994. Den till dessa 
miljömål knutna handlingsplanen antogs däremot aldrig. För närvarande pågår en 
revidering och anpassning av de befintliga miljömålen till de nationella miljömålen. Som 
led av detta arbete har bl a inrättats särskilda arbetsgrupper med representanter från olika 
delar av samhället.  
 
5. Mölndal  
Förortskommunen Mölndal strax sydöst om Göteborg har 58 234 invånare. Kommunen är 
expansiv och ökade 2005 med 482 personer. Det lokala näringslivet är bl a inriktat mot 
medicin och  IT/mikro-vågsteknologi. Det internationella ägandet av företag blir också 
allt tydligare, under 2005 flyttade 279 företag till Mölndal.81 Kommunen styrs sedan 
2002 av en koalition som består av socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och 
SPI.82 Det strategiska och långsiktiga miljömålsarbetet leds av planeringskontoret där 
miljösamordnaren är placerad, men detta arbete sker också i nära samverkan med det 
traditionella miljöarbetet på miljö- och hälsoskyddskotoret. Miljömålsarbetet diskuteras 
med planeringsutskottet, respektive chefer, miljösamordnaren och miljöplaneraren 4-5 
ggr per år. Mölndal har fått Klimp-bidrag, och deras lokala miljömål antogs av 
Kommunfullmäktige i maj 2003.83 Miljöpedagoger ses som nyckelpersoner i det lokala 
miljöarbetet och man satsar även på projekt om mat och hälsoeffekter, en miljökalender 
till hushållen, pendlingsfrågor och energirådgivning. Vid slutet av 2005 fanns 60 
miljödiplomerade företag i kommunen och företagen har bjudits in till ”miljöfrukostar”.84 
Trafik och pendlingsfrågor är högt prioriterade, där kommuninvånarnas resvanor har 
inventerats och kommunala tjänsteresor har i allt större grad gjorts genom den 
kommunala bilpoolen. Förvaltningarnas bilavtal har minskat från 106 till 35 stycken.85 
Sedan 2000 har personalens resor med privat bil i tjänsten minskat med 16 procent. 
Förvaltningarnas interna miljöarbete redovisas också utförligt i Årsredovisningen. 

                                                      
80 http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/invprog/ris/protokoll/2004_08.pdf 
81 Årsredovisning 2005 Mölndals stad, http://www.molndal.se/, s. 8. 
82 Sveriges Pensionärers Intresseparti.  
83 Mölndals miljörapport 2004, http://www.molndal.se/ Se även åtgärdsstrategin Action 21, 
http://www.molndal.se/miljo/Mal_uppfoljning/miljomal/pdf/action%2021.pdf 
84 Man tillämpar här den s k Göteborgsmodellen, http://www.miljo.goteborg.se/sub/info/Miljodiplomering/ 
85 Årsredovisning 2005 Mölndals stad.  
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Mölndal ligger i skärningspunkten mellan E6 (eller E20), Riksväg 40, Söderleden, 
Västkustbanan och Boråsbanan (tågsträckor). Trycket från främst vägarna gör sig 
påminda då Mölndal är beläget längsmed en dalgång, där dessa vägar och järnvägar också 
skär rätt igenom. För den lokala luften blir föroreningarna särskilt påtagliga och Mölndal 
har svårt att hålla miljökvalitetsnormen.86 I februari 2005 kom sårbarheten även till 
uttryck gällande tågnätet, då 12 tågvagnar med klor spårade ur invid kommungränsen i 
Kungsbacka. Krishanteringsfrågorna aktualiserades med all tydlighet, men denna gång 
hade man tur och ingen klor läckte ut.  
 
6. Solna 
Solna är en förortskommun precis norr om Stockholm. Kommunen har 60 575 invånare 
och ökningen under 2005 var hela 1477 personer. Precis som Järfälla är kommunen 
expansiv, och Solna utsågs under 2005 till Årets Tillväxtkommun och Årets Företags-
vänligaste kommun. Ekonomin gick på plus för sjätte året i rad. Kommunen leds sedan 
2002 av en koalition bestående av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. 
Miljönämnden ansvarar både för tillsynsfrågorna enligt miljöbalken och för kommunens 
Agenda 21-verksamhet. Både miljösamordnaren och Agenda 21-samordnaren sitter på 
miljöförvaltningen, och deras uppdrag kommer direkt från KS och miljönämnden. 
Miljömålsfrågorna finns med i bakgrunden även inom stadskansliet. Avfallsfrågor och 
vattenfrågor hanteras i huvudsak av tekniska kontoret men i samråd med miljökontoret. 
Särskilt miljösamordnaren jobbar ”på tvären” med t ex planfrågor, miljöledning87, upp-
handling och framtagande av miljöprogram. Alla förvaltningar inkluderas i miljöarbetet, 
där man har tre miljöombudsträffar per termin. Solnas miljöarbete inriktas på att 
kombinera en hög miljöambition med en hög ekonomisk tillväxt. Grunden för Solnas 
miljöarbete är Miljöprogram 2000 och det senast antagna Miljöprogram 2005-2008. I 
detta prioriteras miljöarbetet för Solna till områdena a) miljöeffektiva transporter, b) 
hållbar energianvändning samt c) miljökrav i upphandlingen. Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att 
miljömålen uppfylls. Stadsdirektören har också ett praktiskt och samordnande ansvar, 
samt ser till att miljömålsarbetet föredras för KS en gång om året. Varje förvaltning har 
egna miljöombud ute i olika verksamheter.88 Det interna miljöarbetet i kommunen 
omfattar bl a upphandlingsfrågor (mat i skolor, AV-produkter, städning, fordonsservice, 
hemtjänst), att nyttja miljöbil vid taxiresor, minska pappersförbrukningen, källsortering 
och en ”cykla till jobbet”-kampanj. Miljösamordnaren arbetar mycket med kommunens 
egna verksamheter och bolag. Det externa miljöarbetet är dels inriktat på vatten och 
avlopp, dels på luftfrågor. Särskilt luftkvalitetsnormerna är bitvis ett problem i anslutning 
till E4 och E18 som båda skär genom kommunen, en av Sveriges mest ”överkörda 
kommuner”. På det statliga vägnätet har en trafikökning skett med mer än 10 procent 
sedan år 2000. Även utåtriktade informationsinsatser kring avfall och energifrågor har 

                                                      
86 Bygger på EUs ramdirektiv för luftkvalitet (dir 2004/107/EG/), se 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/kvalnorm/mkn.html 
87 Solna arbetar med miljöledning på liknande sätt som Järfälla men utan någon certifiering, därför att man vill 
slippa den extra kostnaden detta medför. Miljöledningssystemet baseras på ISO 14001-systemet, där bl a 
omvårdnadsförvaltningen ligger långt framme. Kommunala bolag certifieras dock. Miljökrav ställs regelmässigt 
inom entreprenadupphandling, varierar dock mellan förvaltningar.  
88 http://www.solna.se/upload/Dokument/MK/Agenda/Solna_mijöprogram_2005_2008%20test.pdf 
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genomförts. Solna deltar i programmet Uthållig kommun som leds av Energimyndigheten 
och man ingår också i det europeiska projektet ChangeLAB (Changed Lifestyles, 
Attitudes and Behavior). Inom det sistnämnda projektet ingår ett arbete med hållbart 
resande i arbetsplatsområdet Solna Business Park.89 Solna har även fått LIP-stöd.90  
 
7. Umeå 
Universitetsstaden Umeå räknas till kommungruppen större städer, och staden har 110 
758 invånare (2005). Befolkningsökningen under 2005 var nästan lika hög som Solnas, 
här ökade befolkningen med 1 368 invånare, vilket gör även Umeå till en av Sveriges 
snabbast växande kommuner. Kommunens övergripande mål och vision är att öka 
befolkningen med 50 procent. Detta mål definierar också mycket av den förda politiken. 
Universitet är en central verksamhet. Det största företaget i kommunen är Volvo 
lastvagnar. Kommunen utsågs 2005 till årets kvalitetskommun och årets konstkommun. 
Ekonomin år 2005 genererade ett överskott för tredje året i rad. Umeå kommun har under 
den aktuella mandatperioden letts av socialdemokraterna. Formellt ligger ansvaret för 
miljömålsarbetet på stadsledningskontoret direkt under KS. I praktiken leds dock arbetet 
genom miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lokala miljömål kommer troligen att fastställas 
under 2007.91 Kommunen har även påbörjat ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. 
Umeå har även ansökt om medlemskap i nätverket Klimatkommunerna.92 Projektmedel 
har även erhållits från Naturvårdsverket för att genomföra GIS-baserad landskapsanalys 
av Umeälvslandskapet. Umeå kommun har tilldelats LIP-stöd, däremot inte Klimp vilket 
man också har sökt.  Kommunen genomskärs av E4an som även passerar genom tätorten.  
 
8. Vårgårda 
Den befolkningmässigt allra minsta kommunen vi undersökt är Vårgårda, en varuprodu-
cerande kommun med 10 756 invånare. Kommunen ligger norr om Borås och under 2005 
ökade kommunen med 76 personer. Viktiga lokala företag är bl a Autoliv Sverige AB, 
Gustavsbergs Armatur AB och en snusfabrik. Svenskt Näringsliv har rankat Vårgårda 
som den 11:e företagsvänligaste kommunen i landet och kommunens resultat 2005 var 
positivt för femte året i rad.93 Sedan valet 2002 styrs kommunen inte av någon särskild 
koalition, men man har en god samverkanskultur och budgeten tas vanligen i samför-
stånd. Kommunalrådet i Vårgårda representerar centerpartiet och vice kommunalrådet är 
socialdemokrat. Miljönämnden och därunder miljöförvaltningen ansvarar för kommunens 
miljöarbete, tillsyn, Agenda 21 och miljömålsarbete. Kommunen var tidigt ute med att 
definiera de lokala miljömålen, detta gjordes redan 2001.94 En miljöredovisning gjordes 
2004 där målen identifieras och en uppföljning redovisas kring vad som hade gjorts, hur 
några indikatorer har förändrats samt ansvariga aktörer.95 Stadsarkitekten arbetar till 20 
procent med Agenda 21-frågor inom ramen för sin tjänst, och hon är också ansvarig för 

                                                      
89 http://www.solna.se/upload/1_Anders/dokument/Arsredovisvning_2005.pdf 
90 http://www.ucer.umu.se/PDF/Utv%E4rderingsrapporter/Evaluationreport15.pdf 
91http://www.umea.se/download/18.3c6cfe2710af5588bc7800032582/%C3%85rsredovisning_2005.pdf, s 20. 
92 http://www.ieh.se/klimatkommunerna/undersida.cfm?PageAction=undersida&MittIEH_Undersidor_id=12&Natverk_ID=20 
93 http://www.vargarda.se/download/Politiskhandling/dokument/%c5rsredovisning+2005.pdf 
94 
http://www.vargarda.se/download/Politiskhandling/dokument/Lokala+milj%f6m%e5l+f%f6r+v%e5rg%e5rda+kommun.pdf 
95 http://www.vargarda.se/download/Politiskhandling/dokument/Milj%f6redovisning+2004.pdf 
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miljömålarbetet. Därmed har Agenda 21-frågorna integrerats relativt väl med planarbetet 
och integrering pågår inom ramen för den nya ÖP. Agenda 21-rådet träffas kring vissa 
teman (energi, vatten, avfall, naturvård osv) två gånger per år. I detta råd finns bl a LRF, 
SNF, kyrkan, skolan, Centre of Innovation (näringslivet), Agenda 21-samordnaren, 
miljönämndens ordförande, miljöchefen och kommunalrådet. Alla förvaltningar lämnar 
en miljöredovisning varje år, men dessa redovisas inte i Årsredovisningen. Genom 
kommunen löper den relativt intensivt trafikerade huvudvägen från Göteborg till 
Stockholm, E20. Vårgårda har varken fått LIP eller Klimp-stöd.  
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Bilaga 2. Intervjupersoner 
 

Järfälla Mölndal 
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

ordförande (s) 
• Kommundirektören 
• Miljöansvarig kommunledningskontoret 
• Miljöchefen 
• Miljöstrateg (tidigare Agenda 21-

samordnare) 

• Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande (s) 

• Ordförande i planeringsutskottet (s) 
• Kommundirektören 
• Gatudirektören 
• Näringslivschefen 
• Miljö- och hälsoskyddschefen 
• Miljösamordnaren 
 

Kristianstad Solna 
• Miljönämndens ordförande (s) 
• Agenda 21-samordnare 
• Miljöchef 
• Två miljömålsansvariga 

 
 

• Miljökommunalrådet (kd) 
• Miljöchefen 
• Tekniska chefen 
• Exploateringschefen 
• Handläggare stadsdirektörens kansli 
• Agenda 21-samordnaren 
• Miljösamordnaren 

 
Lund Umeå 
• Miljöutskottets ordförande (v) 
• Två miljöstrateger med  olika 

ansvarsområden 
• Klimatprojektledaren 

 

• Miljönämndens ordförande (s) 
• Kommunens miljöstrateg 
• Miljömålsansvarig 

 

Lycksele Vårgårda 
• Ordförande i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden (s) 
• Miljöchefen 
• Miljömålsansvarig kommunekolog 

 

• Kommunstyrelsens ordförande (c) 
• Miljönämndens ordförande (fp) 
• Kommunchefen 
• Tekniska chefen 
• Miljöchefen 
• Agenda 21-samordnare & stadsarkitekten 
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Bilaga 3. Intervjumall 
I denna intervjumall redovisas övergripande frågor som har ställts vid intervjuerna. Alla 
frågor har inte ställts vid varje intervjutillfälle, utan visst urval har skett beroende på vem 
som har intervjuats. Ofta har samma fråga dock ställts till mer än en person.  
 
Allmänt om IP:s roll i miljömålsarbetet 

o Hur skulle Du själv vilja beskriva Din roll i miljömålsarbetet för närvarande? 
o Har Din roll förändrats i något väsentligt avseende under de sista tre åren? 

Allmänt om kommunens miljömålsarbete 
o Är kommunens Agenda 21-arbete relaterat till miljömålsarbetet? I så fall, ge 

exempel på hur? 
Miljömålsarbetets organisation 

o Hur skulle Du beskriva organisationen av miljömålsarbetet i Er kommun? [Vem 
äger frågan eller frågorna] 

o Vilken nämnd eller motsvarande leder miljömålsarbetet? 
o Uppfattar Du att det finns konflikter i arbetet med olika miljömål? 
o Vilket stöd har miljömålsarbetet från de egna politikerna i Er kommun? [starkt 

stöd, kluvet stöd, generellt litet stöd] 
o Har flera olika förvaltningar involverats i miljömålsarbetet i Er kommun? 

[helhetsperspektiv] 
o Hur kommuniceras och används miljömålen mellan de olika kommunala 

förvaltningarna? 
o Hur uppfattar Du som företrädare för kommunen att ansvarsförhållandena är 

fördelade i relation till Länstyrelsen eller de nationella myndigheterna? 
o Har dialog med kommuninvånarna någon betydelse i miljömålsarbetet? I så fall, 

ge exempel på hur? 
- Aktivt engagerar företag & organisationer 
- De som skickar ut miljömålsförslag på remiss 
- De som endast involverar den kommunala organisationen 

Miljömålsarbetets verktyg & styrmedel 
o Har ni genomfört någon inventering av Era lokala miljöproblem? 
o Har kommunen beslutat om egna miljömål? [t ex i KF] 
o Vilka utgångspunkter prioriterar Ni utifrån när ni utformar Ert lokala 

miljömålsarbete? Vilka miljömål har fått störst vikt hos Er? 
o Använder ni plan-arbetet som ett verktyg i relation till miljömålsarbetet? I så fall 

hur, ge exempel! 
o Använder Ni miljöledningssystem som ett led i Ert miljömålsarbete? Vilka är i så 

fall Era erfarenheter av detta? 
o Hur långt i miljöledningsprocessen har ni kommit i den verksamhet som har 

kommit längst? 
- Planering 
- Miljöutredning 
- Införande 
- Certifiering/utredning 
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o Följer Ni någon etablerad standard inom miljöledning? (ISO 14001 EMAS, eller 

Annan] 
o Vilka förvaltningar är det som omfattas av miljöledning? [hårda, mjuka 

verksamheter] 
o På vilket sätt används miljötillståndsgivningen som instrument i 

miljömålsarbetet? 
o Beaktas miljömålsfaktorerna även vid tillsyn och inspektioner? 
o På vilket sätt berör miljömålsarbetet de kommunala bolagsverksamheterna? 
o Använder ni miljöbokslut? Har det varit ett användbart verktyg för Er i 

miljömålsarbetet? Vilka har problemen varit? 
o Hur ofta genomförs uppföljning i relation till Era miljömål? Finns det t ex ett 

åtgärdsprogram? 
o Har ni börjat att arbeta med en integrering av ’ekologiska’, ’sociala’ och 

’ekonomiska indikatorer? Vad är Era erfarenheter av detta? 
o Hur når informationen om miljömålsarbetet ut till relevanta aktörer i 

lokalsamhället? Ge exempel! 
o Har särskilda utbildningsinsatser genomförts för att öka strategiska 

personalgruppers kompetens kring miljömålsarbetet? 
o Vilka former av dokumentation har Kommunen av miljömålsarbetet? Egna 

utvärderingar eller uppföljningar? 
o Använder Ni några andra verktyg i miljömålsarbetet, t ex GIS? Vilken betydelse 

har detta/dessa andra verktyg? 
o Finns det någon regional samordning av miljömålsarbetet som Ni på något sätt är 

delaktiga i? Är detta arbete meningsfullt? 
o Vilken nytta har Er kommun haft av Miljömålsrådet och deras hemsida? 
o Använder Ni några andra verktyg i miljömålsarbetet, t ex GIS? Vilken betydelse 

har detta/dessa andra verktyg? 
o Vilken nytta har Er kommun haft av Länsstyrelsens miljömålsarbete och dess 

www-portal? 
o Vilken nytta och stöd har Er kommun haft av SKL i Stockholm eller regionalt 

med avseende på miljömålsarbetet? 
 

Miljömålsarbetets framsteg 
o Vilka erfarenheter skulle Du särskilt lyfta fram som Era främsta framgångar med 

miljömålsarbetet sedan utvärderingen 2002? 
o Har ni gjort några särskilt avgörande lärdomar, till exempel av tidiga misstag som 

sedan blivit grund för ett annat sätt att arbeta? 
 

Miljömålsarbetets fortsättning 
o Finns det några särskilda hinder eller problem som Du ser framför Dig i det 

fortsatta arbetet med miljömålen? 
o Hur uppfattar ni gehöret från näringslivet i Er kommun beträffande 

miljömålsarbetet? 
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o Anser Du att det finns problem med ansvarsfördelningen mellan olika nivåer vad 
gäller miljöarbetet? [Jag tänker på den nationella nivån, länsstyrelserna och 
kommunen] 

o Uppfattar Ni att Er kommun får de riktlinjer och stöd som Ni behöver i 
miljömålsarbetet? Är det på något särskilt område ni skulle vilja ha tydligare 
instruktioner? 

o Är det svårt att få förnyad energi och engagemang i miljömåls-arbetet? Varifrån 
skulle sådana signaler komma för att ha en reell inverkan? 

o Är det ett problem för det långskiktiga miljömålsarbetet att så mycket av 
tillsynsuppgifterna ligger på det kommunala ansvaret? 

o Har ni stött på problem eller svårigheter vad gäller skilda förutsättningar att leva 
upp till delmål inom olika delar av den egna kommunen? [ex. luftkvaliteterna är 
så olika i olika delar av kommunen] 

o Hur har ni hanterat den typen av problem? 
o I vilken mån uppfattar ni att det finns en brist på data eller användbara 

indikatorer? Vilken strategi tillämpar ni för att befrämja datainsamlingen? 
 
Tack så mycket för intervjun! 
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Bilaga 4. Miljömål i kommunerna 
Som exempel återges här miljömålen så som de definieras av några kommuner. Detta kan 
tjäna som inspiration till andra kommuner, och för andra som arbetar med miljömålen. 
Återigen är den lokala variationsrikedomen stor. Miljömålen för Lund och Mölndal har 
bedömts som alltför omfattande att återge här, i stället hänvisar vi till länkarna till deras 
miljömålsprogram.96 
 
Järfälla kommun, Gröna nyckeltal för Järfälla (årsredovisning 2005) 
Se vidare: http://www.jarfalla.se/upload/Kommunen/Ekonomi/Årsredovisning%202005%20(pdf).pdf 
 

1) Energianvändning per invånare (SCB) 
2) Uppvärmning och elanvändning i bostäder (SCB) 
3) Uppvärning och elanvändning i servicesektorn 
4) Energi för transporter, bränsleförsäljning mm 
5) Utsläpp av koldioxid från energiomvandling (SLB, SCB) 
6) Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen 
7) Jordbruk med miljöstöd för ekologisk odling 
8) KRAV-jordbruk (KRAV) 
9) Miljömärkt skogsbruk (andel FSC-certifierad areal) 
10) Värdefull natur av riksintresse 
11) Skyddad natur totalt och uppdelat på skog, våtmarker, jordbruksmark, sjöar och 

vattendrag, hav och kust samt fjäll 
12) Kvävedioxid i tätortsluften, medelvärde 
13) Bensen i tätortsluften, medelvärde för helår 
14) Godkänt slam 
15) Kadmium, kvicksilver och bly i slam 
16) Fosfor från slam återförd till jordbruk respektive växtodling 
17) Hushållsavfall, exklusive producentansvar 
18) Insamling för återvinning enligt producentansvar 
19) Deponerat hushållsavfall 

Kommunen som organisation 
20) Användning av värme i kommunens lokaler 
21) Användning av el i kommunens lokaler 
22) Förnybar energi i lokalerna 
23) Transportenergi för tjänsteresor 
24) Icke fossilt bränsle, RME, till tjänstefordon och arbetsredskap 
25) Inköp av ekologiska livsmedel 

Järfälla kommun, Tillsyn mot Miljömål (behovsutredning 2005) 
• God bebyggd miljö 

o Buller från vägtrafik 

                                                      
96 http://www.lund.se/upload/Kommunkontoret/miljöstrategiska/Agenda%2021/Antagen%20Lundaeko.pdf 
http://www.molndal.se/miljo/Mal_uppfoljning/miljomal/pdf/miljomal.pdf 
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o Buller från tågtrafik 
o Buller från skjutbanor 
o Buller i skola, barnomsorg, fritidsgårdar, replokaler  
o Höga ljudnivåer i lokaler (gym, restauranger m musik, konsertlokaler) 
o Övrigt buller i bostäder 
o Otillräcklig plats för mellanlagring av ballast 
o Verksamheters avfallshantering, farligt avfall (bristande sortering) 
o Hushållens avfallshantering 
o Energislöseri (effektivisera energianvändningen) 
o Inre miljö, lokaler och bostäder 
o Ventilationsproblem i förskolor, skolor och bostäder 
o Radon över 200 Bq/m3 i bostäder, hyresrätter och borätter 
o Radon över 200 Bq/m3 i småhus, skolor, förskolor 

• Begränsad klimatpåverkan 
o Vägtrafik 
o Flygtrafik Arlanda, Bromma 

• Frisk luft 
o Vägtrafik (ozon, partiklar, NOx SOx) 
o Utsläpp från vedeldning, VOC-partiklar 
o Motorredskap 

• Giftfri miljö 
o Bristfällig märkning av kemikalier 
o Bristfällig tillämpning av produktvalsprincipen 
o Försiktighetsåtgärder vid kemhanteringen på företag 
o Oljecisterner 
o Farligt avfall, företag, bygg- och rivningsverksamhet 
o Förorenad mark 
o PCB i hus 
o PCB i elektronik, kondensatorer, transformatorer 
o Kemikalieförvaring 
o Kvicksilver 
o Utsläpp från hushållens kemikaliehantering 
o Utsläpp från industrins verksamheter till vatten 

• Säker strålmiljö 
o Solariesolning 
o Naturlig UV-strålning, barns utemiljö 
o Naturlig UV-strålning (vuxna) 
o Risker med elektromagnetiska fält 

• Ingen övergödning 
o Dåliga enskilda avlopp 
o Båtlatrin, hamnar 
o NOx från förbränning och trafik 

• Levande sjöar och vattendrag 
o Igelbäcken 
o Smutsigt dagvatten 
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o Skyddsområden för ytvattentäkter 
• Grundvatten av god kvalitet 

o Kommunal grundvattentäkt vid Iljansboda 
o Förorening av och sänkning av grundvattennivån vid byggen 

• Myllrande våtmarker 
o Öka arealen våtmarker inkl bevaransvärda arter 
o Skötsel av våtmarker i grönområden 
o Hotade arter, åtgärdsprogram 

• Levande skogar 
o Skötsel av naturreservat, lämning av död ved 
o Skötsel av naturreservat, i övrigt, bl a gammelskog och lövskog 

• Ett rikt odlingslandskap 
o Småbiotoper i odlingslandskap 
o Bevara ängs- och betesmark i Görvälns naturreservat m fl platser 

Folkhälsomål 
• Järfällas mål 5: Sunda och säkra miljöer och produkter 

o Allergirisker i offentliga inomhusmiljöer 
• Sveriges mål 7: Gott skydd mot smittspridning 

o Spridning av smitta till människa i hygienlokaler 
o Spridning av smitta till människa från allmän och privat driven bassäng 
o Spridning av smitta i övriga offentliga lokaler (städrutiner, handtvätt osv 

i skolor, förskolor) 
• Järfällas mål 8: Matvanor och säkra livsmedel 

o Detta mål sammanfaller med livsmedelslagens intentioner vad betr 
hygien och redlighet.  

 
Solna kommuns miljömål år 2000 

1) Allmänt 
2) Genomförande och utbildning 
3) Beslutsfattande, nya planer och riktlinjer 
4) Upphandling 
5) Skola, medborgare och näringsliv 
6) Trafik och fordon 
7) Buller 
8) Biologisk mångfald och gröna ytor 
9) Vatten och mark 
10) Avfall 
11) Energi 
12) Exploatering och byggande 
13) Kemikalier och tungmetaller 
14) Mat 
15) Uppföljning och utvärdering 

 
Efter att Solna stads miljörevisorer hade granskat detta miljöprogram, framkom att miljö-
programmet saknade strategi och prioriteringar (KS Dnr 2003:156). Detta har lett till de 
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förnyade huvudmålen som ligger till grund för Miljöprogram 2005-2008 samt ÖP 2006-
2025. Dessa mål är: 

A. Miljöeffektiva transporter 
B. Hållbar energianvändning 
C. Miljökrav i upphandling 

 
Vårgårda 
• Frisk luft, bara naturlig försurning, begränsad klimatpåverkan 

o Kontinuerligt minska den totala energiåtgången i kommunen. Detta mål 
måste dock sättas i relation till invånarantal och företagens produktions-
mängder.  

o Kontinuerligt öka andelen förnyelsebara bränslen.  
o Kontinuerligt minska utsläppen till luften av ämnen som ger negativa 

hälsoeffekter (främst sot, partiklar, flyktiga organiska föreningar, svavel-
dioxid samt kväveoxider). 

o Beakta energihushållningsaspekter vid all fysisk planering.  
 

• Grundvatten av god kvalitet 
o Grundvattentillgångar av betydelse för den framtida vattenförsörjningen 

skall, då de behöver tas i bruk, vara bevarade i sådant skick att de utgör 
en användbar naturresurs.  

o Grundvattenkvaliteten skall inte påverkas negativt av mänskliga 
aktiviteter.  

 
• Levande sjöar och vattendrag 

o Sjöars, strändes och vattendrags stora värden för natur- och 
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv skall värnas.  

o Fiskar och andra arter som lever i, eller är direkt beroende av sjöar och 
vattendrag, skall kunna fortleva i livskraftiga bestånd utan hinder av 
föroreningar, vandringshinder, regleringar eller andra störningar. 

 
• Myllrande våtmarker 

o Värdefulla våtmarker skall bevaras.  
 

• Ingen övergödning 
o Halter av gödande ämnen (fosfor och kväve) i mark och vatten skall inte 

ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.  

 
• Levande skogar 

o En uthållig biologisk produktion samtidigt som den biologiska mång-
falden bevaras samt kulturmiljövärden och natur- och friluftsintressen 
värnas.  
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• Ett rikt odlingslandskap 

o Uthållig produktion av jordbruksprodukter samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras och stärks.  

 
• En god bebyggd miljö 

o Avfall och restprodukter skall återföras i kretsloppet på ett sätt så att 
miljön inte tillförs giftiga eller svårnedbrytbara ämnen.  

o Den totala mängden avfall och avfallets farlighet skall minska.  
o Tätortsnära natur- och rekreationsområden skall värnas.  
o Människor skall inte utsättas för skadliga luftföroreningar, 

bullerstörningar, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.  

o Ventilationssystemen i alla byggnader skall ge en tillfredsställande luft-
kvalitet.  

o Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.  

 
• Giftfri miljö 

o Kemiska ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av samhället 
skall inte hota människors hälsa eller miljön.  

 
• Säker strålmiljö 

o Människor skall skyddas mot stråldoser så långt det är tekniskt möjligt 
och hälsomässigt motiverat.  

o Miljönämnden skall kontinuerligt följa upp forskning kring risker i 
samband med magnetfält orsakade av t ex kraftledningar och antenner.  

 
• Skyddande ozonskikt 

o Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen skall vara så litet som möjligt.  
 

• Information, utbildning och engagemang 
o Kommuninvånarna skall på olika sätt informeras om miljöproblemen, om 

målen och om hur de själva kan bidra till att målen uppfylls, samt om hur 
målen uppfylls.  

o Kommunen skall ta initiativ till bildande av nätverk, branschprojekt och 
byprojekt.  

o Anställda och politiker i samtliga nämnder och styrelser skall informeras 
om miljömålen och varje nämnd/förvaltning skall årligen redovisa hur 
arbetet med att uppfylla målen fortskrider. Varje arbetsplats skall ta fram 
en miljöplan där det beskrivs hur man avser att arbeta för att uppfylla 
målen.  

o Kommunpolitiker skall erbjudas utbildning i miljöfrågor.  
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