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I skuggan av LIP  
Denna studie belyser en fråga som hamnat något i skuggan, näm-
ligen det Lokala Investeringsprogrammets (LIP:s) följder bland 
kommuner som sökt men aldrig beviljats LIP-stöd. Studien upp-
märksammar även hur svenska kommuner ser på staten som aktör i 
lokal hållbarhetspolitik i spåren av LIP. Några viktiga resultat är: 

– Negativa erfarenheter av LIP har bland icke LIP-stödda kommu-
ner medfört ett långsiktigt minskat intresse för hållbarhetsfrågor. 
LIP har också försvagat förtroendet för staten, vilket bland annat 
uttrycker sig som ett minskat intresse för nya bidragssystem som 
Klimp.  

– Den konkurrensutsatta bidragsmodellen har i huvudsak mot-
verkat ambitionen att stärka hållbarhets-arbetet bland landets 
kommuner. En följd är bland annat att en tidigare samarbetsanda 
mellan kommunerna, i hög grad ersatts av att dessa uppfattar 
varandra som konkurrenter.  

– Lokala aktörer anser att framtida bidragssystem bör utformas 
med tydligare utgångspunkt i kommunernas egna förutsättningar. 
Dessutom efterfrågas stödformer som stimulerar samverkan mellan 
kommuner och omvärld.  
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FÖRORD  

Det är vid det här laget känt att Lokala investeringsprogrammet (LIP) har haft 
en rad positiva effekter för miljön och för lokalt miljöarbete. Men har LIP 
också haft negativa effekter för ett uthålligt lokalt hållbarhetsarbete? Det är en 
av flera frågor som behandlas i denna rapport som Björn Forsberg, fil dr i 
statsvetenskap, har skrivit. Utgångspunkten för rapporten är två tidigare del-
studier om LIP och lokalt miljöarbete som genomförts vid UCER, Umeå 
universitet (Berglund & Hanberger, 2003; Sköllerhorn & Hanberger, 2004). I 
den första studien, där kommuner som fått LIP jämförs med kommuner som 
inte fått LIP, framkommer en del negativa erfarenheter av LIP, främst i de 
icke LIP-stödda kommunerna. Bland annat rapporteras om en viss uppgiven-
het i kommunerna och om undanträngningseffekter.  

I föreliggande rapport har dessa resultat, som visade sig direkt efter att 
kommunerna fått avslag på sina ansökningar, använts för en mer ingående 
analys. Som framgår av rapporten har LIP inte bara bidragit till en temporär 
utan också en mer långsiktig uppgivenhet och tillbakagång i hållbarhetsarbetet 
i flera av de icke LIP-stödda kommunerna. Att knappt hälften av landets 
kommuner inte lyckats få LIP-stöd samtidigt som programmet syftar till att 
främja omställningsarbetet i hela landet, gör det högst angeläget att tillvarata 
och beakta de icke LIP-stödda kommunernas erfarenheter av programmet. 
När de samlade slutsatserna om LIP ska dras är det viktigt att inte enbart 
basera dessa på resultat och effekter i LIP-stödda kommuner. En annan fråga 
som uppmärksammas i rapporten är hur kommunerna ser på staten som aktör 
i lokalt hållbarhetsarbete i spåren av LIP. 

Föreliggande rapport har tillkommit på UCERs initiativ för att täcka 
kunskapsluckor om LIP och lokalt miljöarbete. Rapporten bygger på ovan 
nämnda utvärderingar och andra studier om LIP, men framförallt på 
intervjuer som Forsberg själv har gjort med kommunala aktörer som varit 
involverade i LIP-arbetet i åtta icke LIP-stödda kommuner och fyra LIP-
stödda referenskommuner.  

Vi hoppas att denna rapport kan hjälpa till att komplettera den bild som 
hittills framkommit om LIP och att de erfarenheter som förmedlas i 
rapporten, från framförallt icke LIP-stödda kommuner, beaktas i det fortsatta 
omställningsarbetet. Tilläggas ska att för innehåll, eventuella brister och 
slutsatser i rapporten svarar författaren själv. 
 
Umeå februari 2005 
 
Anders Hanberger 
Föreståndare, UCER 
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SAMMANFATTNING 

Fokus för denna utvärdering är dels kommuner som sökt men inte beviljats 
stöd för lokala investeringsprogram (LIP), dels kommunernas syn på staten 
som aktör i hållbarhetspolitiken i spåren av LIP. Tidigare forskning och 
diskussionen kring LIP har främst utgått från bidragsbeviljade kommuners 
erfarenheter - kommunerna som sökt men inte beviljats stöd har i stor 
utsträckning hamnat i skuggan. Dock finns det i tidigare studier rapporter om 
uppgivenhet med negativa följder för hållbarhetsarbetet bland landets icke 
LIP-stödda kommuner. Denna utvärdering syftar till att gå under ytan på 
dessa allmänna data, och bl.a. undersöka närmare följder för lokal 
hållbarhetspolitik - både temporära och långsiktiga  

Utvärderingen är genomförd som en fallstudie av åtta icke LIP-stödda 
kommuner, samt fyra LIP-stödda s.k. referenskommuner. De undersökta 
kommunerna uppvisar stor spridning socioekonomiskt, och med avseende på 
ambitioner inom hållbarhetspolitiken samt förändringar av dessa över tid. 

De icke LIP-stödda kommunerna ställer sig i flera avseenden kritiska till 
villkoren vid programprövningen. Man förmedlar också bilden av en bristande 
dialogvilja från ansvariga myndigheters sida. Kommunikationsproblem i 
förhållande till nationella myndigheter har även uppmärksammats i andra 
studier. För icke LIP-stödda kommuner har dock följderna varit mer 
långsiktigt negativa. Svårigheterna att få klara avslagsmotiveringar samt 
synpunkter om vad som kan utvecklas i en ny ansökan utgör i flera av 
kommunerna en bakgrund till en minskad tilltro till staten inom 
hållbarhetspolitiken.  

LIP har haft både förstärkande och försvagande effekter på hållbarhets-
arbetet bland de icke bidragsbeviljade kommunerna, även om den senare 
effekten är klart dominerande. Som en statlig flermiljardsatsning har 
Investeringsprogrammet bidragit till att stärka hållbarhetspolitikens status i 
vissa kommuner, i enskilda kommuner har denna effekt visat sig mer varaktig. 
Negativa effekter av programutveckling och avslag på programförslag har 
dock haft en mer djupgående verkan, och framträder som huvudskäl till att 
hållbarhetsarbetet i praktiken avstannat i flertalet kommuner. Som visas i 
studien har sådana erfarenheter också långsiktigt motverkat att hållbarhets-
frågor lyfts på den kommunpolitiska dagordningen. 

I studien uppmärksammas även hur LIP givit upphov till undanträngnings-
effekter i befintligt hållbarhetsarbete, samt hur statsmaktens ideologiska syn 
på hållbarhetsutmaningarna haft ett djupgående inflytande lokalt. Detta 
innebär ett trendbrott i förhållande till situationen under 1990-talet, då politik-
formuleringen i hög grad skedde underifrån - av kommunerna själva. 



Den konkurrensutsatta bidragsmodellen framstår som problematisk både 
ur icke bidragsbeviljade kommuners perspektiv och med hänsyn till samlade 
programeffekter. Även om konkurrensutsättningen har gett incitament att 
utveckla genomarbetade program, har denna samtidigt stärkt polariseringen 
mellan kommunerna inom hållbarhetspolitiken och dessutom gått ut över den 
tidigare samarbetsanda - mellan kommun och omvärld - som utmärkte 1990-
talets Agenda 21-rörelse. Det är i sammanhanget relevant att tala om en 
inbygd paradox i Investeringsprogrammet: Avsikten att uppnå spridnings-
effekter - där kunskapsuppbyggnad i LIP-stödda kommuner överförs till 
andra kommuner - har direkt motverkats av modellen att låta kommunerna i 
inbördes kamp konkurrera om resurserna. 

I studiens kommuner är det också tydligt att satsningar på LIP delvis måste 
förstås som instrumentellt betingade av en bidragskultur, där för tillfället 
tillgängliga bidragssystem är med och formar kommunpolitikens vägval. Detta 
ger också en del av bakgrunden till nedgången för hållbarhetsarbetet i några av 
kommunerna. 

Det vore samtidigt en förenkling att göra den negativa trenden för 
hållbarhetsarbetet i flertalet icke bidragsbeviljade kommuner till en fråga om 
LIP:s roll exklusivt. Erfarenheter av LIP må här vara en avgörande faktor, 
men samverkande har även varit kommuninterna orsaker av varierande slag. I 
bakgrunden finns även en allmän samhällstrend under senare år mot ett 
minskat miljöengagemang. 

Från kommunernas sida är synen på staten som hållbarhetspolitisk aktör 
enkelt uttryckt beroende av om de tilldelats LIP-stöd eller inte. De LIP-stödda 
referenskommunernas erfarenheter skiljer sig på grundläggande sätt från icke 
bidragsbeviljade kommuners. Inom den förra gruppen betonas hur LIP stärkt 
såväl det lokala hållbarhetsarbetet som statens legitimitet inom politikområdet. 
Till skillnad från icke LIP-stödda kommuner ser dessa kommuner också 
positivt på nya statliga bidragssystem som Klimp. Data i studien visar f.ö. på 
en markant skillnad i sökintresse för Klimp vid jämförelse av de svenska 
kommuner som tilldelats respektive inte fått LIP. 

Mot bakgrund av erfarenheter från LIP efterlyser kommuner för framtiden 
inte minst förenklade ansökningsrutiner grundade på genomlysliga 
prövningskriterier. En allmän önskan är också att utformning av nya 
bidragssystem i högre grad tar utgångspunkt i kommunernas förutsättningar, 
då flera av problemen med LIP kan härledas till bristande insikt om den lokala 
verkligheten. 

Som författare till rapporten vill jag tacka Anders Hanberger (UCER) samt Eva Wahlström (Hållbarhetsrådet) 
för utvecklande synpunkter på manuset. /BF

4
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1. INLEDNING 

(A) Bakgrund 

Det Lokala Investeringsprogrammet, LIP, har tillkommit i syfte att stärka de 
svenska kommunernas arbete för hållbar utveckling. Effekter av detta 
program har vid det här laget dokumenterats i ett relativt stort antal studier. 
Forskare vid UCER (Cent för Utvärderingsforskning, Umeå universitet) har 
bl.a. i två utvärderingar analyserat följder av LIP i de svenska kommunerna 
(Berglund & Hanberger 2003; Sköllerhorn & Hanberger 2004). Inför 
Naturvårdsverkets slutrapportering av LIP har vi emellertid uppmärksammats 
på några kunskapsluckor i tidigare studier. Detta kan även uttryckas som att 
dessa studier väckt nya frågor. Med denna utvärdering vill vi komplettera den 
samlade bilden av LIP som bidragssystem. Syftet är dels att förbättra 
kunskapsläget om Investeringsprogrammets effekter bland kommuner som 
sökt men inte tilldelats LIP-stöd, dels att - i spåren av LIP - undersöka hur 
svenska kommuner ser på staten som aktör i lokalt arbete för hållbar 
utveckling. 

Tidigare forskning har främst uppehållit sig vid effekter av LIP i 
kommuner som tilldelats programstöd (161 av landets 290 kommuner). Ett 
undantag är UCER:s jämförande enkätstudie av LIP- och icke LIP-stödda 
kommuner, baserad på enkätutskick 2001 resp. 2002 (Berglund & Hanberger 
2003). Här avslöjas en utbredd uppgivenhet i kommuner som sökt men inte 
tilldelats LIP-stöd. Enkäten ger däremot inte underlag till analys av dess 
närmare följder, och inte heller av mer långsiktiga effekter. Såväl denna som 
andra studier rapporterar också om en ökad polarisering vid jämförelse av 
hållbarhetsarbetet i kommuner som fått respektive inte fått LIP-stöd. Ofta 
beskrivs detta som framväxten av ett kommunernas A- och B-lag inom 
hållbarhetspolitiken. Beteckningen hållbarhetspolitik används i studien om 
politik för hållbar utveckling; alternerande förekommer även uttrycket 
hållbarhetsarbete varmed avses det praktiska genomförandet av 
hållbarhetspolitikens mål (närmare definition redovisas i följande avsnitt). 

Vi bedömer att analys av Investeringsprogrammets effekter i kommuner 
som sökt men inte beviljats stöd, är av stort värde för att möjliggöra en 
rättvisande bild av LIP:s samlade effekter: Nästan samtliga landets kommuner 
har ansökt om programstöd - vilket i de flesta fall inneburit en omfattande 
och resurskrävande process. Det finns därför skäl att mer än vad som skett 
uppmärksamma erfarenheter och följder för hållbarhetspolitiken bland de 
37% av landets kommuner vars programförslag aldrig beviljades. Dessa 108 
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kommuner ansökte i genomsnitt om LIP-stöd vid drygt 2 tillfällen per 
kommun (se Appendix).1 

Resultaten av UCER:s tidigare utvärderingar väcker även frågan hur 
erfarenheterna av Investeringsprogrammet påverkat svenska kommuners syn 
på staten som aktör i lokal hållbarhetspolitik: Hur har LIP påverkat statens 
legitimitet - och därmed kapacitet - som medaktör i kommunal hållbarhets-
politik? Hur kan staten bäst stödja det lokala hållbarhetsarbetet? I detta fall 
bygger det empiriska underlaget även på erfarenheter från kommuner som 
beviljats LIP-stöd. Denna del av studien blir i högre grad framåtblickande, och 
ska ses som ett underlag för den fortsatta diskussionen om statens roll i 
kommunernas arbete för hållbar utveckling. 
 
(B) Syfte, frågeställningar, begrepp 

Syftet med utvärderingen är att undersöka: 
(1) följderna för lokal hållbarhetspolitik i kommuner som sökt men inte 
tilldelats LIP-stöd 
(2) hur svenska kommuner ser på staten som aktör i lokal hållbarhetspolitik, 
med hänsyn till deras erfarenheter av LIP 
 
Följande frågor analyseras i studien: 
(I) Effekter av LIP i kommuner vars program avslagits 
(a) Vilka är kommunernas erfarenheter av att utveckla lokala investerings-
program? 
(b) I vilken grad har de projekt man sökt programstöd för genomförts och hur 
har detta i så fall möjliggjorts? 
(c) Hur har erfarenheterna av LIP påverkat den lokala hållbarhetspolitikens 
innehåll, status och problemlösande kapacitet?  
 
(II) Kommuners syn på staten i spåren av LIP 
Hur ser kommunerna på: 
(a) LIP som bidragssystem? 
(b) Nya statliga bidragssystem såsom Klimp? 
(c) Statens legitimitet i lokal hållbarhetspolitik? 
(d) Statens roll i kommunal hållbarhetspolitik: vilket stödbehov från staten 
upplever kommunerna; vilka typer av frågor har man kapacitet att hantera 
utan statsmaktens involvering? 

Resultaten av framförallt de frågor som rör det senare temat kommer att 
ligga till grund för en diskussion om hur staten bäst kan svara upp mot 
kommunernas behov - vilka lärdomar ger LIP t.ex. inför framtida programstöd.  
                                                 
1 21 av landets kommuner (7%) har aldrig sökt LIP-stöd. 
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Disposition 
Återstoden av detta kapitel behandlar begrepp; studiens roll i relation till 
tidigare forskning; samt metodfrågor (vissa metoddiskussioner är också 
förlagda till Appendix). Kapitel 2 ger en utvidgad redogörelse kring olika 
aspekter av LIP, som en bakgrund till den empiriska studien. I kapitlen 3-4 
redovisas den empiriska studien, vilken också utgör utvärderingens innehålls-
liga tyngdpunkt. Resultaten redovisas tematiskt och inte enligt modellen 
kommun-för-kommun. Detta underlättar att göra även den löpande fram-
ställningen syntetiserande. Kapitel 3 behandlar effekter av LIP i kommuner 
som inte beviljats stöd. Fokus är här på erfarenheter av själva program-
utvecklingen, samt dess temporära och långsiktiga följder för det lokala 
hållbarhetsarbetet. I kapitel 4 vidgas perspektivet, här behandlas 
kommunernas syn på LIP som bidragssystem och staten som medaktör i lokal 
hållbarhetspolitik. Redovisning av de viktigaste empiriska resultaten samt 
analys integreras, detta sker i kapitel 5 och 6. Fokus för kapitel 5 är effekter av 
programutvecklingen kring LIP i kommunerna. I kapitel 6 är analysen 
vidvinklad till att mer allmänt problematisera LIP som bidragssystem. 
Dessutom ligger kommunernas erfarenheter i spåren av LIP till grund för 
analys och diskussion beträffande statens roll i lokal hållbarhetspolitik. 
Utgångspunkt är inte minst kommunernas upplevda stödbehov. Ämnet nalkas 
även utifrån en nulägesbeskrivning av faktiska problem, samt med 
framåtblickande fokus på möjligheter att stärka statens roll som resurs i lokal 
hållbarhetspolitik. Avslutningsvis utvecklas en mer allmän slutdiskussion, där 
resultat av studien reflekteras. 
 
Några begreppsliga aspekter 
Begreppet hållbar utveckling: Utvärderingar av LIP behöver förhålla sig till det 
svårfångade begreppet hållbar utveckling. Enligt en gängse definition 
inbegriper hållbarhetsbegreppet en social, ekonomisk respektive ekologisk 
dimension (se t.ex. Baker m.fl. 1997; Kirkby, O´Keefe & Timberlake 1995), 
där förverkligandet av hållbar utveckling bygger på samverkan mellan dessa 
tre dimensioner. Den globala ekologiska problembilden är en bakgrund till 
målet om hållbar utveckling, och kan i så måtto ses som en plattform för 
hållbarhetens övriga dimensioner. Förverkligandet av en ekologiskt hållbar 
utveckling nödvändiggör emellertid att miljöproblemen sammankopplas med 
strukturella ekonomiska och sociala förhållanden i dagens samhälle.2 Om 
dessa ekonomiska och sociala dimensioner frikopplas från hållbarhets-
                                                 
2

ekonomiska ordningen (t.ex. beträffande målen för den ekonomiska politiken; produktionsförhållanden, den 
globala handelsordningen etc.) samt sociala förhållanden i samhället (resursfördelningen mellan olika grupper, 
individuella livsstilsmönster, etc.).  

 Enligt bl.a. FN:s Agenda 21 är en ekologiskt hållbar utveckling villkorad med förändringar av den 
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begreppet, blir det i praktiken en fråga om vanlig miljöpolitik. Om man så vill 
kan miljöpolitik ses som ett inslag av hållbarhetspolitik, medan hållbarhets-
politik inte får reduceras till miljöpolitik.  

Den svenska statsmakten lade länge tonvikt vid hållbarhetens ekologiska 
dimension - vilket också markerades genom den särskilda betoningen av 
ekologiskt hållbar utveckling i officiella skrivelser m.m. - och somliga menar 
att man därmed velat snäva av detta till en miljöpolitisk frågeställning 
(Eckerberg 1998; Anselm & Hedrén 1998). Även Investeringsprogrammet har 
haft en tydlig miljöprofilering, trots att det varit uttryckligt länkat till målet om 
hållbar utveckling. Detta står i tydlig kontrast till ansatser bland många 
svenska kommuner. Kommunerna har inom ramen för deras Agenda 21-
arbete i högre gad utgått från en syn på hållbarhetsutmaningen som en 
övergripande utvecklingsfråga (med kopplingar till ekonomisk politik, sociala 
mål m.m.) vilken nödvändiggör tvärfackliga arbetsformer och medborgarnas 
aktiva medverkan (se t.ex. Eckerberg & Forsberg 1995, 1998; Brundin & 
Eckerberg 1999; Lundqvist 2004). 

Till grund för denna studie ligger en syn på hållbarhetsutmaningen som 
flerdimensionell. Utvärderingen av LIP:s effekter sker alltså mot en tolkning 
av hållbar utveckling som en tvärpolitisk - inte snävt miljöpolitisk - fråga. I 
beaktande av att detta synsätt i allmänhet även väglett kommunernas 
hållbarhetsarbete, ger det dessutom förutsättningar för bedömning av 
huruvida kvalitativa förändringar inom lokal hållbarhetspolitik har följt i 
spåren av LIP. 
 
Att namnge lokal politik för hållbar utveckling: Det finns idag inget allmänt veder-
taget uttryck för kommunal organisering och politik för hållbar utveckling. 
Under större delen av 90-talet var Agenda 21 eller Lokal Agenda 21 samlande 
begrepp. Samtidigt som många fortfarande håller fast vid beteckningen 
Agenda 21, finns det också en utbredd uppfattning om Agenda 21 som en 
insomnad rörelse. I spåren av detta har uttryck som ”miljöarbete” och 
”processer” för hållbar utveckling fått viss livskraft. I sammanhanget är det 
två aspekter som är viktiga att lyfta fram och namnge: Kommuners arbete för 
hållbar utveckling utgör dels ett politikområde, dels en processinriktad företeelse - 
lokala aktörers organisering och verksamheter för att på sikt åstadkomma 
hållbar utveckling. Följande definition förtydligar innebörden i begreppen 
hållbarhetspolitik respektive hållbarhetsarbete: 

Hållbarhetspolitik: Samlingsnamn på mål, policies och allmänna 
orienteringar i politik för hållbar utveckling. Uttrycket hållbarhetspolitik 
rymmer även en ideologisk dimension, då det finns högst varierande 
föreställningar om mål och medel i hållbarhetspolitik. 
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Hållbarhetsarbete: Samlande namn på organisering, aktörsmedverkan och 
enskilda verksamheter/delprojekt inom ramen för hållbarhetspolitiken. 

Båda begreppen förekommer flitigt i den löpande framställningen, vanligen 
utan att ge närmare akt på betydelsedistinktionen. 

I sammanhanget finns det också skäl att kommentera relationen mellan 
LIP och annan hållbarhetspolitik i kommunerna. I vissa studier behandlas LIP 
som någonting separat, avskilt från övrigt hållbarhetsarbete (ofta i termer av 
en distinktion mellan LIP och ”Agenda 21”). Utgångspunkten här är däremot 
densamma som man möter i de flesta kommuner, men även i Investerings-
programmets intentioner (Prop. 1996/97:150 bilaga 5 s11): att LIP bör ses 
som ett integrerat inslag av kommunernas samlade hållbarhetspolitik. 
 
Kunskapsläget - en bakgrund till studien 
Inom ramen för Naturvårdsverkets utvärderingsuppdrag har UCER redan i en 
tidigare rapport undersökt icke LIP-stödda kommuner (jfr ovan; se Berglund 
& Hanberger 2003). Den tidigare utvärderingen är upplagd som en enkät-
baserad jämförande studie av LIP- respektive icke LIP-stödda kommuner. I 
studien som genomfördes 2002-2003 medverkar 207 kommuner. Den före-
liggande studien tar sin utgångspunkt i resultaten av denna utvärdering. 

Det ligger i sakens natur att kommuner vars programansökningar avslås 
uttrycker en besvikelse. Sådana reaktioner är mer eller mindre förutsägbara 
och väl dokumenterade i UCER:s enkätstudie (aa). Resultaten av enkätstudien 
väcker dock en rad frågor som närmare behöver utredas. I denna tidigare 
utvärdering var det t.ex. en återkommande utsaga att luften gått ur hållbarhets-
arbetet i icke LIP-stödda kommuner. En möjlighet är att sådana reaktioner är 
temporära, och delvis speglar att kommunerna nyligen fått sina program-
förslag avslagna. Med ytterligare några års perspektiv blir det möjligt att 
bedöma om sådana effekter varit övergående, eller om det rör sig om en 
långsiktig nedgång.  

Utvärdering av icke LIP-stödda kommuner motiveras emellertid inte bara 
av behovet att analysera hur hållbarhetspolitiken påverkats inom dessa 
kommuner. Icke LIP-stödda kommuner kan även på andra sätt bidra till den 
samlade bilden av Investeringsprogrammet. Kommuner som tilldelats LIP-
stöd ställer sig i allmänhet positiva till programmet (Edström & Eckerberg 
2002; Berglund & Hanberger 2003). De icke LIP-stödda kommunerna har 
andra erfarenheter av programmet, och kan därför troligen synliggöra aspekter 
av LIP som inte uppmärksammas i studier av stödbeviljade kommuner. En 
intervjubaserad utvärdering som denna har också större förutsättningar att 
synliggöra sådana företeelser, än brett upplagda enkätstudier. 
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(C) Metod och kommunurval 

Utvärderingskriterier 
(1) Kommuner som sökt och inte fått LIP-stöd: Mot vilka kriterier utvärderar 
man effekter av att inte ha tilldelats programstöd? Det ska åter betonas att 
utveckling av en programansökan innebär ett mycket omfattande åtagande, 
och att ansökningsprocessen därmed kan få vittgående följder - inte minst på 
befintligt hållbarhetsarbete.3  
Programutvecklingen bedöms mot: 

• Erfarenheter av själva ansökningsprocessen (positiva och negativa) 
• Genomförandegrad beträffande projekt som ingår i programförslag 

Programutvecklingens temporära och långsiktiga effekter på hållbarhetspolitiken utvärderas 
i förhållande till:  

• Utgångsläget inför LIP-ansökan, d.v.s. förekom redan tidigare ett håll-
barhetsarbete och i så fall under vilka former 

• Effekter på hållbarhetspolitiken under själva programutvecklingsarbetet 
• Följder för hållbarhetspolitiken efter det att programansökan avslagits 
• Följder för involverade aktörer 

Följderna för hållbarhetspolitiken bedöms med avseende på hur LIP har 
påverkat dess innehåll/inriktningar, politiska status och problemlösande 
kapacitet (kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning). 
 
(2) Kommuners syn på staten som aktör i lokal hållbarhetspolitik: Denna del 
av studien relateras till hur aktörer i lokal hållbarhetspolitik ser på:  

• LIP som bidragssystem 
• LIP:s påverkan på statens trovärdighet i lokal hållbarhetspolitik 
• Behovet av statliga initiativ i lokal hållbarhetspolitik, då bl.a. med 

avseende på nya bidragssystem 
  
Kommunurval och studiens genomförande 
Utvärderingen är genomförd som en intervjuundersökning (under oktober 
2004 till januari 2005). Av en rad skäl är studien avgränsad till ett mindre urval 
av kommuner. Som påpekats rör det sig om en begränsad studie vars mål är 
att ge diskussionsunderlag kring de kunskapsluckor som identifierats. Strävan 
har varit att inkludera kommuner som sammantagna representerar ett brett 

                                                 
3 Det finns inte här förutsättningar att mer ingående belysa olika aspekter av kommunernas samlade 
hållbarhetsarbete. Utvärderingen görs med avseende på allmänna tillstånd och förändringstendenser. Jag har 
valt att nedtona alla aspekter som inte är av direkt relevans för studiens frågeställningar. En aspekt som t.ex. 
faller utanför denna studie är hur man valt att organisera programutvecklingen kring LIP. Formerna för 
organiseringen är inte av något uppenbart intresse i detta sammanhang, däremot uppmärksammas i vilken 
grad ansökningsprocessen bidragit till uppkomsten av nya och bestående former av samverkan mellan lokala 
aktörer. 
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spektrum av erfarenheter. Det bör i sammanhanget framhållas att villkoren i 
kommuners arbete med hållbarhetsfrågor kan skilja sig stort beroende på 
lokala socioekonomiska förhållanden m.m. Till exempel har mindre landsorts-
kommuner inte samma möjligheter som en större kommun att avsätta 
personal och andra resurser i ett hållbarhetsarbete. Även den lokala problem-
bilden samt förutsättningarna att integrera olika typer av frågor kan uppvisa 
stora skillnader (Forsberg 2002). Denna typ av faktorer har rimligen också 
återverkningar vid lokal programutveckling kring LIP. 

Beträffande den del av studien som avser kommunernas syn på staten i 
spåren av LIP (kap. 4) har bedömningen gjorts att inkludering av ett antal 
LIP-stödda referenskommuner möjliggör ett bättre kunskapsunderlag. Detta 
p.g.a. att uppfattningar om statens agerande kan antas vara färgade av om den 
egna kommunen tilldelats LIP-medel eller ej. De LIP-stödda kommunerna 
fyller dock en mycket begränsad roll i utvärderingen, vilket beteckningen 
”referenskommuner” också låter ana4.  

Kommunurvalet har skett bland de 207 kommuner som besvarat UCER:s 
två tidigare enkäter, riktade till LIP-ansvariga i svenska kommuner.5 Urvalet 
består av åtta icke LIP-stödda kommuner, samt fyra LIP-stödda s.k. referens-
kommuner, representerande de olika kategorierna i Tabell 1. En närmare 
redogörelse för utgångspunkter vid kommunurvalet ges i Appendix: 
Kommunurvalet. 

 
Tabell 1. Kommunurval: Utveckling av hållbarhetsarbete över tid 

 Ej LIP-stödda kommuner LIP-stödda referenskommuner 

Förstärkning Karlskrona, Robertsfors                   Eskilstuna                             
 

Försvagning Emmaboda, Norberg                      Nynäshamn                           
 

Oförändrat Stark Sundbyberg                       
 

Nybro                               
 

Oförändrat Svag Lessebo, Åmål, Älvdalen Umeå                                    
 

 
Studiens kommuner uppvisar en relativt stor spridning socioekonomiskt och 
med avseende på befolkningsstorlek; flera av de icke LIP-stödda kommunerna 

                                                 
4 Även om så vore önskvärt har det av resursmässiga skäl saknats förutsättningar för en mer omfattande 
jämförande analys av dessa båda kommungrupper. 
5 Den första enkäten [juni 2001] riktades till samtliga kommuner som sökt LIP-stöd t.o.m. 2001; den senare 
enkäten [november 2002] riktades till kommuner som inte fått LIP-stöd samt dem som beviljats LIP-stöd 
efter det att den första enkäten gick ut. 
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i studien kan dock klassificeras som glesbygdskommuner. Se Appendix: 
Uppgifter om studiens kommuner. 

Intervjuerna har skett via telefon, med undantag för kommunerna Emma-
boda, Karlskrona och Nybro som besökts (se Appendix: Kommunurvalet). I 
samtliga kommuner har en person med ansvar för att samordna program-
utveckling kring LIP intervjuats. Bedömningen har varit att samordnaren är 
den som rent professionellt har bäst förutsättningar att ge kommentarer kring 
studiens frågeställningar om LIP och staten som aktör. Kommunernas arbete 
med delprojekt inom ramen för programarbetet har bara setts som intressant i 
den utsträckning detta kan bidra till kunskaperna kring studiens fråge-
ställningar. Av detta skäl har intervjuer med personer som arbetat på 
projektnivå snarare än med det samlade programmet bedömts mindre 
intressanta.  

Ett återkommande problem i genomförandet av intervjustudien är att 
personer som haft en nyckelroll i programplaneringen har lämnat kommunen. 
Medan de LIP-stödda kommunerna ofta har en mer uppdaterad och levande 
bild av LIP - helt enkelt därför att genomförandet av programmet alltjämt 
pågår, eller relativt nyligen har avslutats - gäller detta inte på samma sätt de 
kommuner som inte fått stöd. Då arbetet med programansökan ofta ligger 
flera år tillbaka i tiden har intervjuade kommunrepresentanter i många fall 
svårt att ge besked kring frågor på detaljnivå. För dessa kommuner är LIP 
historia, och ett par intervjupersoner har även haft svårt att besvara mer 
allmänt hållna frågor om LIP som stödform.  
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2. LIP OCH DEN LOKALA HÅLLBARHETSPOLITIKEN 

Som en bakgrund redovisas nedan LIP:s allmänna bidragsvillkor (SFS 
1998:23, inklusive tillägg SFS 2001:1165 varvid det sjunde kriteriet nedan 
inkluderades): 
1 § En kommun kan få bidrag enligt denna förordning till lokala Investeringsprogram som 
främjar en ekologiskt hållbar utveckling genom åtgärder som syftar till att 

1. minska belastningen på miljön, 
2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser, 
3. gynna användningen av förnybara råvaror, 
4. öka återbruk, återanvändning och återvinning, 
5. bidra till att bevara och förstärka den biologiska mångfalden samt tillvarata 
kulturmiljövärden, 
6. bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp, 
7. förbättrar inomhusmiljön i byggnader genom att minska förekomsten av 
allergiframkallande eller andra hälsofarliga ämnen och material, under förutsättning att 
åtgärden ensam eller tillsammans med andra åtgärder även syftar till någon av de 
effekter på miljö som anges i 1-6. 

Vid sidan av dessa allmänna villkor, anger den statliga förordningen även 
ytterligare förutsättningar som stärker ett lokalt program, såsom förekomst av 
näringspolitiskt och jämställdhetsbefrämjande åtgärder (aa; Förordning 
1999:755). Förordningens tredje paragraf innehåller också ett krav om att 
lokala investeringsprogram ska utformas för att befrämja sysselsättningen. 

Forskning kring LIP bör beakta det sammanhang som format Investerings-
programmet. Här finner man svar på frågor om programmets konstruktion 
och intentioner, viktiga att förhålla sig till vid programutvärdering. Som en 
bakgrund vill jag här lyfta fram följande kännetecknande drag för LIP: 

• LIP är selektivt, det omfattar alltså inte alla kommuner. 
• LIP:s programdirektiv premierar satsningar av innovativ karaktär. 
• LIP är i sig också en pilotsatsning, det bygger alltså inte vidare på erfarenheter av 

snarlika program. 
• I resurstermer har LIP-medlen i hög grad tilldelats storskaliga projekt 
• LIP favoriserar en viss typ av hållbarhetssatsningar, betoningen ligger på tekniska 

investeringar; vissa nyckelaspekter i lokalt hållbarhetsarbete såsom medborgar-
inriktade insatser (dialog-, livsstils- och folklhälsoprojekt) har däremot inte stötts i 
någon närmare omfattning. 

• LIP bygger på statlig delfinansiering och att den enskilda kommunen tillsammans 
med ev. medaktörer finansierar merparten av investeringarna (det statliga stödet 
motsvarar i genomsnitt 23% av investeringsvolymen). 

• LIP har utformats på central nivå, och inte i aktiv dialog med kommunerna. 
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• Direktiven är allmänt utformade, utan närmare beaktande av skillnader i 
kommuners förutsättningar. Dock har viss utveckling av regelverket skett efter 
hand, mot bakgrund av uppmärksammade brister, m.m. 

• Styrningen av programstöd har även påverkats av arbetsmarknadspolitiska mål (jfr 
redovisning av bidragsvillkor ovan). Denna aspekt av programmet har varit 
kontroversiell, somliga menar att detta styrt resurser till ur hållbarhetssynpunkt 
mindre relevanta satsningar. 

Det faktum att staten endast svarat för en mindre del av investeringsvolymen 
innebär att kommunerna har haft små incitament att söka medel för satsningar 
som de själva inte ser någon större nytta med. Samtidigt har denna konstruk-
tion medfört en mycket stark utväxling på de 7.2 miljarder kronor som utgör 
den statliga delen av det Lokala investeringsprogrammet - den totala 
investeringsvolymen motsvarar hela 27 miljarder.  

Den aspekt som annars är mest viktig att framhålla vid betraktelse av LIP 
rör programmets pilotkaraktär. Programmet lanserades när kommunernas 
hållbarhetsarbete började visa styrka under 90-talet, och det fanns ingen 
etablerad erfarenhet av liknande program att falla tillbaka på. LIP var en 
satsning på spjutspetsprojekt: Även om målet varit att stärka det samlade håll-
barhetsarbetet bland svenska kommuner (se t.ex. Prop 1996/97:150, Bilaga 5), 
skulle detta ske genom punktinsatser på innovativa projekt samt mer omfatt-
ande resurstilldelning till utvalda kommuner (Pm Lokala Investeringsprogram 
Kap.3 Regeringskansliet 18 juni, 1997). Programmet har således inte vägletts 
av ambitionen att fördela resurser rättvist mellan kommunerna. Från 
statsmaktens sida såg man rentav ett värde i att främja hållbarhetsarbetet i 
kommuner som gick före, och uppvisade starkare ambitioner. Här skulle LIP-
satsningarna lättare slå rot, och i förlängningen ge utväxling i det samlade 
hållbarhetsarbetet - genom spridningseffekter, det goda exemplets makt, etc. 
(aa kap. 2.4).  

Lanseringen av LIP vid en tidpunkt då de svenska kommunernas håll-
barhetsarbete befann sig i en kraftig utvecklingsfas, kan förklara program-
makarnas tanke om satsningen som en hävstång för att ge ytterligare kraft åt 
det samlade hållbarhetsarbetet. Sedan dess har emellertid en tydlig avmattning 
skett inom den lokala hållbarhetspolitiken (se nedan). 

Mycket talar för att LIP:s påverkan på det lokala hållbarhetsarbetet har gått 
i två riktningar. Å ena sidan har programmet lett till en (väldokumenterad) 
förstärkning av hållbarhetsarbetet i många LIP-stödda kommuner. Genom att 
de kommuner som fått LIP-stöd ofta redan i utgångsläget uppvisat starka am-
bitioner, har de tack vare LIP ytterligare utvidgat sitt försprång i förhållande 
till andra kommuner. Så långt kan man visserligen argumentera att LIP gett 
den förväntade effekten av ett förstärkt hållbarhetsarbete i bidragsstödda 
kommuner. Å andra sidan kan LIP också ha medfört olika icke avsedda 
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följder sett till målet att stärka det samlade hållbarhetsarbetet. Som uppmärk-
sammats rapporterar många icke LIP-stödda kommuner om en frustration och 
uppgivenhet över att ha gått miste om LIP-stöd (Berglund & Hanberger 2003). 
 
Faran av att överskatta LIP:s påverkan - positivt eller negativt 
Man får samtidigt akta sig för att dra förhastade slutsatser om LIP:s påverkan 
på lokal hållbarhetspolitik - vare sig det handlar om positiva eller negativa 
effekter. LIP har uppstått i ett sammanhang där olika faktorer samverkar till att 
hållbarhetsarbetet i de svenska kommunerna utvecklas enligt vissa mönster. 
Beträffande tendenser till en svag eller försvagad hållbarhetspolitik i många 
kommuner kan man peka på ett antal förhållanden som inte är direkt relaterade 
till om de fått LIP-stöd eller ej. Här vill jag främst nämna följande faktorer:  

(1) Forskare och miljödebattörer har uppmärksammat en allmän samhälls-
trend mot ett minskat intresse för hållbarhetsfrågor sedan toppåren runt 
mitten av 90-talet (se t.ex. Bennulf 1999). Detta rör visserligen ett 
mycket komplext område, den som vill kan även finna uttryck för hur 
intresset för hållbar utveckling stärkts under senare år. Ser man till den 
samlade bilden är den nedåtgående trenden emellertid tydlig. LIP har 
alltså genomförts med denna verklighet som bakgrund.  

(2) De svenska kommunerna har i allmänhet saknat en strategi för långsiktig 
uppföljning och utveckling av hållbarhetspolitiken. Kommunernas håll-
barhetsarbete har i praktiken oftast bedrivits som avgränsade projekt, och 
inte i en process-form. Utmärkande för projekt är att de har en begränsad 
löptid, och att det ofta är svårt att få till stånd en nytändning när den 
första entusiasmen lagt sig. En processinriktad hållbarhetspolitik 
däremot saknar en fastställd slutpunkt; istället utvecklas verksamheter 
och mål kontinuerligt (Forsberg 2002).  

En viktig om än svårbesvarad fråga gäller även i vilken omfattning de 
kommuner som inte fått LIP-stöd skulle arbetat med hållbarhetsfrågor i 
alternativfallet att Investeringsprogrammet aldrig kommit till stånd. Att 
kommuner som inte fått LIP-stöd rapporterar om hur detta skapat frustration 
och en problemdrabbad process leder inte automatiskt till slutsatsen att LIP 
haft en negativ ”nettoeffekt” på hållbarhetsarbetet. Kanske hade kommunen 
ifråga överhuvudtaget inte uppmärksammat hållbarhetsfrågor om det inte vore 
för LIP? Även om samtliga svenska kommuner vid mitten av 90-talet tagit 
beslut om att utveckla lokala Agenda 21-dokument (Eckerberg & Forsberg 
1998), var det långtifrån alla kommuner som faktiskt bedrev ett aktivt håll-
barhetsarbete när LIP lanserades 1997-98. I relativt många kommuner 
stannade hållbarhetsfrågor i praktiken vid symbolpolitik. Att en kommuns 
erfarenheter av ansökningsprocessen varit negativa är alltså inte nödvändigtvis 
detsamma som att ett pågående hållbarhetsarbete drabbats.  
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3. ERFARENHETER AV LIP I KOMMUNER SOM INTE 
BEVILJATS STÖD  

I detta kapitel behandlas erfarenheter av programutvecklingen kring LIP i 
kommuner som sökt men inte beviljats LIP-stöd. Tyngdpunkten ligger på 
olika aspekter av ansökningsprocessen, samt LIP:s effekter på den lokala 
hållbarhetspolitiken - såväl kortsiktigt som långsiktigt. Dessutom behandlas 
frågan om i vilken mån föreslagna LIP-program genomförts trots uteblivet 
LIP-stöd, och hur detta i så fall motiveras. Sammanfattning av empiriska 
resultat av detta och följande kapitel sker i kapitel 5, där dessa resultat även 
analyseras. 
 
(A) Utgångsläget 

Omfattningen av det lokala hållbarhetsarbetet vid tidpunkten för den första 
LIP-ansökan skiljer sig stort mellan kommunerna. Den bild som intervju-
personer ger av denna fråga överensstämmer väl med resultat från den tidigare 
enkätstudie som utgjort grund för kommunurvalet (se kap. 1C samt 
Appendix: Kommunurvalet). De åtta kommunerna representerar därvidlag tre 
olika aktivitetsnivåer: 

• I de tre kommunerna Emmaboda, Sundbyberg och Karlskrona fanns 
det en plattform på plats - i form av policymål, pågående verksamheter, 
samt en institutionell struktur med tydliggjorda ansvarsförhållanden - 
inför utvecklingen av investeringsprogram. Tydligast gäller detta 
Emmaboda och i något mindre grad Sundbyberg, där det utvecklats ett 
omfattande hållbarhetsarbete redan innan LIP kom in i bilden. 
Karlskrona, inledde sitt arbete med hållbarhetsfrågor redan tidigt under 
90-talet, varefter det skedde en gradvis förstärkning. Hållbarhets-
politiken var dock ännu inte någon stark profilfråga när Karlskrona 
först sökte LIP-medel 1998. 

• Åmål representerar en något lägre aktivitetsnivå. Här bedrevs dock ett 
relativt aktivt medborgarinriktat hållbarhetsarbete, övervakat genom en 
Agenda 21-samordartjänst.  

• I övriga kommuner - Lessebo, Norberg, Robertsfors samt Älvdalen - 
var hållbarhetsarbetet svagt utvecklat vid Investeringsprogrammets 
tillkomst. Visserligen pågick i mindre skala ett hållbarhetsarbete - 
framförallt anknutet till källsorteringsfrågor - men detta bedrevs snarare 
som enskilda verksamheter än som led i en samlad hållbarhetspolitik. 

 
(B) Programutvecklingen 

Flera av intervjufrågorna har avsett erfarenheter av ansökningsprocessen runt 
LIP (se Appendix). Detta är samtidigt ett ämne som i allmänhet engagerar 
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intervjupersonerna. De kritiska utsagorna dominerar starkt och kretsar kring 
följande teman: 

(a) Oklarhet i direktiv, prövningskriterier och avslagsmotiveringar 
(b) Bristande dialog från centrala myndigheters sida 
(c) Alltför utdragen handläggning av programförslagen 

Dessa tre aspekter behandlas nedan. Därefter behandlas positiva följder av 
programutvecklingsarbetet. 
 
(a) Oklara direktiv, prövningskriterier och avslagsmotiveringar 
Tillkomsten av LIP var i många avseenden forcerad, ett ämne som också har 
avhandlats närmare i tidigare studier (se t.ex. Dahlberg & Johansson 2000; 
RRV 1999:37). I studiens kommuner rapporterar intervjupersoner om hur 
snävt tilltagna tidsramar för lokal programutveckling samt stora oklarheter 
kring ansökningsförfarandet, medförde betydande problem i samband med de 
första utlysningarna av LIP. 

Ingen kommun vet på förhand om ansökan kommer att bifallas, oavsett 
om alla formella kriterier är uppfyllda. Statsmaktens bedömningar av program-
förslagen lämnar fortfarande ett stort spelrum för subjektivitet, t.ex. i synen på 
vad som är relevanta projekt; i jämförelser av den problemlösande kapaciteten 
i olika kommuner; eller i bedömningar av vilka typer av kommuner som 
lämpar sig bäst att stödja. Den stora ovissheten kring beslutsgång och faktiskt 
styrande motiv vid medeltilldelning upplevs generellt som besvärande. I 
spåren av detta har det uppstått ett utbrett kalkylerande bland kommunerna, 
om hur man bör agera för att stärka utsikterna att få utdelning på program-
förslag. Hur påverkar t.ex. det lokala programmets omfattning utsikterna att få 
stöd - taktiska skäl kan tala för att både öka och minska programbudgeten? En 
kommentar från Emmaboda: 

”Vi sökte för ganska stora projekt. Det var ju askåterföring, glasspill och gjuteri-
sandåtervinning, lokalhantering och bildrörsåtervinning [...] Men det blir allt eller 
inget. [Vi tror att] man gjorde bedömningen att ni har sökt så mycket att ni inte klarar 
av det i Emmaboda kommun. Men i så fall kunde vi ha fått för ett av dem, det hade 
varit en sporre bara det. Jag har en känsla av att man bara såg till det kompletta 
programmet.” 

En kritik på samma tema avser avslagsmotiveringar till programförslag. I 
allmänhet ges endast en mycket allmän och vag motivering, utan närmare 
koppling till delprojekt och programdetaljer. Denna ordning ifrågasätts starkt 
bland flera av studiens kommuner. Ett exempel avser Karlskrona kommun 
som sökt och fått avslag på sin LIP-ansökan vid tre tillfällen. Mot bakgrund av 
kommunens mycket omfattande förarbete kring de olika delprojekten - i form 
av dialogmöten, utredningar, och en process övervakad av en heltidsanställd 
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LIP-samordnare - upplevdes frånvaron av en ordentlig motivering som 
närmast ett svek: 

”Vi förstod aldrig motiveringarna vi fick vid avslaget. De var ytterst knapphändiga, 
och nu uttrycker jag mig milt - om man nu överhuvudtaget [kan kalla det] 
motivering. Det kändes väldigt avslaget. Vi hade dessutom dålig feedback: Vad var 
det som var fel, vad skall vi göra om, vad kan vi göra bättre?” 

Miljödepartementets avslagsmotiveringar består i huvudsak av en generellt 
likalydande, formell redovisning av motiven med LIP. I den specifika 
motiveringen återkommer formuleringar som att kommunens ”lokala 
investeringsprogram saknar helhetsperspektiv i fråga om ekologiskt hållbar 
utveckling” [Lessebo], eller att man ”inte visat att det finns en strategi för 
uppföljning av genomförandet, resultatet och effekterna av investerings-
programmet” [Karlskrona och Sundbyberg]. Även om avslagsmotiven upplevs 
som otydliga ger de en antydan om problemen i särskilt mindre kommuner att 
uppfylla de villkor på en omfattande bakgrundsanalys m.m. som statsmakten 
ställer för att bevilja stöd. Denna obalans till större kommuners favör 
framhålls av flera intervjupersoner.  

Även frågan om faktiska avslagsmotiv är – som resultat av otydliga 
motiveringar – föremål för omfattande spekulation. Flera kommunrepresen-
tanter har ventilerat funderingar ifall avslaget berott på något enskilt 
delprojekt, eller kanske en kombination av delprojekt som inte fallit 
statsmakten i smaken: 

”Vi hade 14 fysiska åtgärder. [Vi undrade:] Var det någon av dessa som vi inte skulle 
haft med, som förstörde för de andra? Hade vi fel blandning? [...] Det kan ha varit 
några fel grejor med. Vi kanske inte skulle ha haft med kvicksilverprojektet eller 
cykelvägarna. Man vet ju inte!” (Karlskrona) 

I Emmaboda undrar man på motsvarande vis huruvida medverkan av 
kommunens två största företag var till för- eller nackdel: 

”Vi hade hela processen färdig och företagen med oss. Det var ett hundraprocentigt 
engagemang från företagsledarna här - men det var kanske det som var felet. Man sa 
att stora och framgångsrika företag kan fixa det här själva. Men [efter avslaget] skiter 
de nog i det istället.” 

Avslag sätts även i samband med LIP:s mål att främja sysselsättningen, som trots 
att detta endast utgjort ett bland andra kriterier ofta har beskrivits som ett 
överordnat styrmål vid medeltilldelningen. Följande synpunkt kommer från en 
av studiens kommuner: 

”Man kan fundera på om vi inte hade tillräckligt hög arbetslöshet i vår kommun. Och att 
man använde LIP som sysselsättningsstimulerande i vissa kommuner istället för att 
premiera miljöprojekten.” 
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Kritik om oklara programdirektiv redovisas även i andra forskningsstudier, 
liksom av Riksrevisionsverket (RRV 1999:37) och Riksdagens Revisorer 
(1999/2000:RR3). De icke genomlysliga bedömningsgrunderna har av somliga 
beskrivits som en maktstrategi gentemot kommunerna, medan andra fram-
hållit detta som en följd av Investeringsprogrammets forcerade tillkomst.  
 
(b) Bristande dialog från centrala myndigheters sida 
I det lokala programutvecklingsarbetet är ansvariga nationella myndigheter en 
naturlig kontaktpart för vägledning av olika slag. En närmast samstämmig bild 
bland kommunerna är emellertid att dessa kontakter inte fungerat tillfreds-
ställande. Den prövande instansen - Miljödepartementet och senare Natur-
vårdsverket - anses allmänt ha gett otillräcklig vägledning om vad som kan 
utvecklas och förbättras i en ny ansökan efter ett avslagsbesked. Dessutom 
uppfattas väntan på besked som orimligt lång, och medförande en rad 
negativa följdeffekter. Denna sistnämnda aspekt behandlas dock under egen 
rubrik nedan. 

Dialogen med länsstyrelserna tillskrivs däremot ofta en viktig roll när 
kommuner efter programavslag önskat inkomma med nya program. Detta 
trots att länsstyrelserna saknat formell koppling till handläggning och 
prövning av LIP, utan endast fungerat som samrådsinstans. Även om 
kommunikationen med den centrala nivån beskrivs som problematisk och 
präglad av distans (jfr Berglund & Hanberger 2003 s31f), går meningarna isär 
om vidden av problemet. Några intervjupersoner ger en bild av hur nationella 
myndigheter mer eller mindre skurit av möjligheten till dialog, medan andra 
hävdar att det funnits en öppenhetet för en formell dialog, må vara att denna 
kanske inte varit av något närmare värde. Tendensen tycks dock vara att 
dialogen underlättats över tid, vilket i ett par intervjuer sammankopplas med 
Naturvårdsverkets övertagande av rollen som ansvarig myndighet. 

De kritiska kommentarerna är dock klart dominerande. Många upprörs 
särskilt av en bristfällig kommunikation kring förändringar i bidragsvillkor. 
Det allvarligaste exemplet på detta härrör från år 2000 då staten - med 
hänvisning till att pengarna tagit slut - avstod att pröva programförslag från en 
rad kommuner som skickat in sina ansökningar inom angiven tid. Detta 
drabbade bl.a. Åmåls kommun där man lagt ned ett mycket omfattande arbete 
på programutvecklingen, i nära dialog med Länsstyrelsen: 

”Det kom ett besked långt efter det att vi lämnat in ansökan, att vi inte fick del av 
pengarna på grund av att de tagit slut. Även om man hade lämnat in i tid så blev man 
struken...Detta var inte med i förutsättningarna från början. Det blev en väldigt 
kraftig reaktion hos alla som varit med [...] Det här var inte så stimulerande för vår 
kommun.” 
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Som antyds ovan är betydelsen av dialog särskilt stor i samband med 
avslagsbesked, vilket fångas i en kommentar från Lessebo: 

”De borde ha tagit upp en dialog med sökandeparten: 'Ok, ni har de här bristerna i 
ansökan, men vill ni vara med måste ni komplettera på den och den punkten.' Det 
fanns inte den minsta serviceinriktning. Det var först tredje gången som man gav 
någon form av motivering till varför vi inte fick.”  

(c) En alltför utdragen handläggning av programförslagen 
Det är inte bara kommunernas utveckling av programförslag som är tids-
krävande, utan även den centrala nivåns prövning av dessa. Investerings-
programmet har varje år följt ett cykliskt förlopp, där utlysning, prövning och 
beslut sker vid bestämda tidpunkter. Den utdragna handläggningen av 
programförslagen utsätts för hård kritik bland intervjupersoner. Många 
ifrågasätter konstruktionen med en ansökningsomgång per år (fr.o.m. år 2000 
ändrades denna modell, och det blev möjligt att löpande inkomma med 
ansökningar), och ser även premisserna för bedömningen av programförslag 
som alltför rigida. Prövningsrutinerna har på flera sätt skapat en otacksam och 
även svårhanterlig situation för de kommunala LIP-samordnarna, vars arbete i 
hög grad handlar om att inspirera och ingjuta kraft hos processens olika 
aktörer. När ansökan inlämnas har det ofta byggts upp ett momentum och 
stort förväntningstryck bland deltagande företag, förvaltningar och föreningar. 
Ett villkor för att beviljas LIP-stöd är emellertid att föreslagna projekt inte har 
påbörjats när regeringen fattar beslut i ärendet (SFS 1998:23). Denna 
bestämmelse beskrivs som problemalstrande. Den långa avvaktan på besked - 
enligt uppgift ofta uppemot ett halvår - lägger en död hand över processen 
och dess delprojekt. Samordnarna har att i detta läge försöka hålla modet uppe 
bland deltagande aktörer (se även Temporära följder, kap. 3D). I flera intervjuer 
ventileras en frustration över den långa väntan på besked, denna förstärks av 
vad man upplever som en bristande öppenhet från den centrala nivån. En 
kommentar: 

”Det var ett problem detta med ett bestämt datum för ansökan. Sen gick man och 
väntade och väntade och väntade...utan någon egentlig dialog. Dialogen var noll med 
departementet. Ringde man och ville kolla eller samtala eller uppvakta sa de att de 
inte tog emot några uppvaktningar...Sen kom nejet!...Det var svårt.” 

Att kommunerna tvingas stoppa processen under lång tid i avvaktan på 
besked framställs också i allmänna termer som en dålig hushållning med 
resurser. 
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Positiva följder av programutvecklingen 
Även om de negativa erfarenheterna av LIP är starkt övervägande bland 
kommuner vars ansökningar avslagits, noterar även de mest kritiska av 
intervjupersonerna också positiva följder av programarbetet. Den oftast 
återkommande synpunkten handlar om hur programarbetet stimulerat 
framväxten av nya nätverk och kontaktytor - både inom den kommunala 
organisationen och med andra lokala aktörer (företag, föreningar, etc.). 
Uttryck för detta berörs bl.a. av respondenter i Emmaboda och Karlskrona. I 
Älvdalens kommun beskrivs också hur kontakterna med företag och 
kommundelar i brett upplagda upptaktsmöten inför LIP, samtidigt blev ett 
drivhus för idéutveckling i programarbetet. Flera intervjupersoner talar 
dessutom om dessa nya kontaktmönster som någonting inspirerande och 
berikande i deras eget arbete. I mer allmän bemärkelse anses framväxten av 
tvärfackliga samverkansformer åtminstone temporärt ha stärkt problem-
lösningskapaciteten inom aktuella samarbetsområden (energiprojekt, miljö-
anpassning av byggnader m.m.). I Sundbyberg reserverar man sig dock, och 
menar att även om programutvecklingsarbetet haft positiva effekter i 
samverkanstermer, har andra samverkansformer varit jämförelsevis betydligt 
mer berikande; här nämns då särskilt samarbetet inom nätverket Sveriges 
Ekokommuner (SEKom). 

Dessa nätverk har varit knutna till ansökningsprocessen. Frågan är därför 
om de upphört i och med att kommunernas ansökningar avslagits, eller om de 
visat sig mer varaktiga. Endast en av kommunerna, Karlskrona, rapporterar 
om hur vissa nätverk och samverkansstrukturer lever vidare. Detta bör också 
sättas i samband med den tydliga upprioritering av hållbarhetsfrågor som skett 
i kommunen under och i spåren av programansökningarna (se nedan). I övriga 
kommuner har samverkan endast varit temporär, detta gäller även i Sundby-
berg trots att kommunen fortsatt haft en hög profil inom hållbarhetspolitiken. 
Här fanns dock redan före LIP existerande nätverk och institutioner för 
hållbarhetsarbetet; programutvecklingen kring LIP skedde därför genom 
tillfälliga och mer ad hoc-mässiga arbetsformer.  

 Man kan dock inte helt utesluta möjligheten av mer varaktiga effekter av 
LIP-samverkan i kommuner där det organiserade samarbetet har upphört. En 
möjlig effekt är att detta också på längre sikt bidragit till att förbättra klimatet 
för tvärfacklig samverkan. Sådana effekter är dock svåra att fånga i en 
översiktlig studie som denna. En uppenbar följd av programarbetet - om än 
inte omtalad i intervjuer - är hur detta fått hållbarhetspolitiskt mindre aktiva 
kommuner att ta ett samlat grepp på hållbarhetsfrågorna. Betydelsen och 
varaktigheten av sådana medvetandehöjande insatser behandlas i kapitel 3D.  
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(C) I vilken grad har programförslagen genomförts? 

Tidigare studier visar att ungefär hälften av de kommuner som inte beviljats 
LIP-stöd ändå har genomfört ett eller flera av de projekt som man sökt medel 
för (Berglund & Hanberger 2003). Däremot saknar vi närmare kunskap om de 
motiv som får kommuner att genomföra projekt trots avsaknad av statlig 
finansiering. Rent hypotetiskt kan man tänka sig flera rimliga skäl där det mest 
uppenbara är att det handlar om redan planerade projekt som skulle 
genomförts alldeles oavsett LIP. Att kommuner väljer att inte genomföra 
projekt man sökt medel för kan också tänkas ha andra skäl än krasst 
ekonomiska. Kanske var projektidén inte tillräckligt genomtänkt för att hålla 
för en närmare granskning.  

Genomförandegraden av de projekt som ingått i programförslagen skiljer 
sig stort mellan studiens kommuner. Medan man i Norberg inte har 
genomfört något av de föreslagna projekten, är en relativt stor del av 
Karlskronas programförslag genomfört trots uteblivet LIP-stöd. Av resurs-
mässiga skäl har det inte varit möjligt att följa enskilda delprojekts öden inom 
ramen för denna utvärdering. Kommunintervjuerna pekar dock på två starka 
tendenser - fenomen som mer eller mindre tydligt uppträder i flera av 
kommunerna.  

(1) De projekt som genomförts skulle ha kommit till stånd oavsett LIP. Att 
kommunerna valt att genomföra vissa delar av sina programförslag beror mer 
än någonting annat på att de har haft starka ekonomiska incitament till detta. 
Framförallt gäller detta projekt som syftar till energieffektivisering samt 
energikonvertering. Prisutvecklingen på el och fossil energi, samt statliga 
ekonomiska styrmedel som deponiskatten på avfall, har i de flesta fall gjort 
sådana projekt lönsamma även utan LIP-stöd. En kommentar från 
Karlskrona: 

”En del har genomförts [pga] lagstifning som varit mer eller mindre tvingande eller 
pga skatter eller pris[utveckling], att till exempel oljan har blivit så dyr att man kunnat 
räkna hem fjärrvärmeinvesteringar eller biobränsleinvesteringar ändå.” 

I flera fall har energisatsningar som kommunerna sökt LIP-medel för redan 
funnits med i deras investeringsbudgetar (här har LIP-ansökan då oftast avsett 
tilläggsinvesteringar inom ramen för sådana projekt). Genomförandet av dessa 
och andra projekt har dock i allmänhet skett vid en senare tidpunkt än vad 
som hade varit möjligt om kommunerna tilldelats LIP-medel. Genom att 
empirin grundar sig på kommunernas upplevda erfarenheter finns emellertid 
en i sammanhanget outredd orsak verkan-problematik: Det kan inte uteslutas 
att avslag på programförslag åtminstone delvis bottnar i ansvariga 
myndigheters bedömningar om att programmen inte varit helt relevanta 
utifrån LIP:s intentioner. 



 23

(2) Projekt som innebär stora merkostnader för kommunen genomförs 
inte. Det finns inga exempel i empirin där kommuner väljer att genomföra 
mer kostsamma projekt, om det inte ligger någon kommunalekonomisk 
lönsamhet i detta. LIP-åtgärder som innebär en reell merkostnad i förhållande 
till andra alternativ genomförs m.a.o. inte: Alternativen ifråga är då att inte 
genomföra det tänkta projektet, eller att genomföra det utan de merkostnader 
som miljöanpassningsåtgärder innebär (kommuner har ofta sökt LIP-stöd för 
miljöanpassningsåtgärder inom ramen för redan planerade investeringar). En 
illustration av det senare är hur man i Sundbyberg genomfört ombyggnad av 
bostäder, dock utan de fördyrande miljöanpassningsåtgärder som kommunen 
sökt LIP-stöd för. Denna kommunalekonomiska gallringsmekanism har 
tydligt gått ut över projektidéer av mer originell eller unik karaktär; de delar av 
programförslagen som genomförts tycks genomgående vara satsningar av 
samma slag som staten beviljat LIP-stöd till i andra kommuner. En mer 
ingående belysning av denna fråga ges i kap. 4A (Har LIP främjat rätt frågor?). 
 
(D) Temporära och långsiktiga följder 

Kommuners erfarenheter av själva programutvecklingen kring LIP behandlas 
tidigare i detta kapitel. Här skiftar fokus till mer allmänna följder av LIP för 
den lokala hållbarhetspolitiken och dess aktörer. Det är därvid motiverat att 
göra en distinktion mellan effekter av programutvecklingen, samt följder av 
regeringens avslagsbeslut. Det är inte oproblematiskt att särskilja vad som 
utgör tillfälliga respektive långsiktiga effekter. Resultatredovisningen nedan 
utgår från vad som huvudsakligen är att bedöma som temporära alternativt 
mer varaktiga följder. 
 
Temporära följder 
Tillfälliga effekter av LIP som omrapporteras i intervjuer rör i huvudsak 
följande områden:  

(i) Följderna för involverade aktörer av avslagsbeslut 
(ii) Programutvecklingens påverkan på befintligt hållbarhetsarbete 
(iii) LIP:s påverkan på kommunpolitikens prioriteringar. 

 
(i) Följderna för involverade aktörer av avslagsbeslut. Överlag uppträder ett mönster i 
studiens kommuner där besked om avslag mottas med stor besvikelse och 
frustration bland inblandade aktörer. Vidden av problemet skiljer sig dock. 
Medan följderna betecknas som hanterliga i Sundbyberg, framställs de som 
starkt negativa i flertalet av de övriga kommunerna. 

En seriös LIP-ansökan förväntas vila på en bred dialog. Denna studie visar 
att detta i sig väl motiverade mål, också medför problem i kommuner som 
drabbas av avslag. Samverkan med bl.a. lokalt näringsliv i programutvecklings-
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arbetet innebär att företag investerar betydande tid på dialogmöten och i 
arbete med praktiska arrangemang. Detta skapar i sin tur ofta ett förväntnings-
tryck på resultat från företagens och andra medaktörers sida. Sådana 
förväntningar kan vara mycket svårt att hantera för den enskilde LIP-
samordnaren. Intervjuade samordnare vittnar om hur de - såsom enskild 
representant för kommunen och den som främst uppmuntrat företagen att 
satsa resurser på programarbetet - upplevt att framgången med ansökan också 
blir en värdemätare på deras egen insats. Trots att det inte finns några 
rapporterade fall där andra aktörer riktat besvikelse över avslagna program 
mot just LIP-samordnaren, får det för denne likafullt ofta en laddning av 
personlig prestige. En LIP-samordare uttrycker detta: 

”Det blev till sist jobbigt för min del, i och med att jag hade byggt upp förväntningar 
bland företagen på de här projekten och trott på dem. De har väl i och för sig förstått 
att jag verkligen trodde på dem. För dem var det lite chockartat och för mig var det 
väldigt deprimerande. Jag kände ett väldigt tryck på mig och tänkte: 'Vad ska jag nu 
göra, jag har ju inga pengar' [att dela ut]” 

En annan LIP-samordnare som främst arbetat med grupper i civilsamhället 
kommenterar hur deras besvikelse över avslaget även fick personliga 
konsekvenser: 

”De trodde ju på de här projekten. Det har lagts ned mycket kraft och tänts många 
förhoppningar. Att sedan komma tillbaka och tända sig själv: Det var inte så 
förbaskat roligt när beskedet kom att man hade fått nej.” 

Graden av missmod och frustration är också kopplad till hur många gånger 
kommunen sökt LIP-medel. Flera kommunrepresentanter vittnar om 
svårigheten att mobilisera energi till en ny programomgång efter ett avslag, en 
av dem menar t.ex. att ”det var ett mörker att börja om igen med ett nytt 
program”. Efter två eller flera avslag bemäktigar sig ofta en känsla av att det är 
meningslöst att mobilisera mer energi till kommande ansökningstillfällen. 
Samordnarna och andra nyckelpersoner börjar vid det här laget ofta ifrågasätta 
nyttan av att satsa så mycket av sin kraft på någonting som inte ger utdelning, 
och den politiska ledningen har i flera av kommunerna beslutat att inte söka 
nya LIP-medel efter två eller tre avslag. 
 
(ii) Programutvecklingens påverkan på befintligt hållbarhetsarbete. Med tanke på den 
omfattande arbetsinsatsen vid programutvecklingen ligger det nära till hands 
att denna kommer att få effekter på befintligt hållbarhetsarbete i kommun-
erna. Här uppträder dock skillnader mellan kommunerna, beroende på deras 
olika utgångsläge. I kommuner där samordningsansvaret för LIP-ansökan 
lagts på en redan befintlig Agenda 21-samordnartjänst rapporteras om 
temporära undanträngningseffekter i andra delar av hållbarhetsarbetet. 
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Orsaken är helt enkelt att Agenda 21-samordnaren inte haft tid att prioritera 
sådant informationsarbete och andra medborgarinriktade aktiviteter som 
annars utgör ett centralt inslag av dennes tjänst. Exempel på detta finner vi i 
Emmaboda och Åmål. Här innebar programutvecklingsarbetet kring LIP, att 
satsningar inom områden som hållbara livsstilsmönster och andra sociala 
aspekter av hållbarhetspolitiken nedprioriterades till förmån för tekniktunga 
aspekter: 

”Jag hade då rollen som Agenda 21-samordnare...LIP tog ju väldigt mycket kraft, och 
i princip allt annat Agendaarbete blev liggande. Det fanns ju ingen annan som tog 
över detta.” (Åmål) 

I Karlskrona där en särskild LIP-samordnartjänst tillskapades blev effekten 
snarare den omvända - en upprioritering av hållbarhetsfrågorna. I ett par 
kommuner uppges LIP-ansökningsarbetet ha haft på sin höjd marginella 
effekter på övrigt hållbarhetsarbete. Detta gäller dels Norberg där det tidigare 
saknades en samlad hållbarhetsstrategi, dels Sundbyberg där hållbarhetsarbetet 
p.g.a. sin relativt breda förankring kunde fortgå trots att samordnaren tillfälligt 
fick avsätta mycket tid på kommunens LIP-ansökningar. 
 
(iii) LIP:s påverkan på kommunpolitikens prioriteringar. Det tycks i samtliga 
kommuner uppträda en temporär effekt, där LIP som ett bland andra bidrags-
system är med och formar kommunpolitikens vägval. En rad respondenter 
menar att det i första hand är LIP som bidragssystem som väckt kommun-
politikers intresse - inte programmets inriktning mot hållbarhetsfrågor. I en av 
studiens kommuner heter det t.ex.: ”Jag märker ju hur något blir politiskt 
intressant när det finns bidragspengar att hämta.” I en växande bidragsstyrd 
kommunpolitik främjas enligt vissa intervjupersoner en instrumentell politisk 
kultur - den politik som inte avser lagreglerad verksamhet anpassas då snarare 
efter tillgängliga bidragssystem, än efter andra överväganden. Denna fråga 
behandlas utförligare i kapitel 4A (Bidrag som mål eller medel?). 
 
Långsiktiga effekter 
De långsiktiga effekterna av LIP är mindre entydiga än de temporära följderna 
i studiens kommuner. Kommunerna uppvisar såväl uttryck för hur LIP 
medverkat till att långsiktigt förstärka som försvaga hållbarhetspolitiken. Det 
råder emellertid ingen tvekan om att de långsiktiga effekterna sammantaget i 
betydligt högre grad varit negativa än positiva. LIP i sig är emellertid sällan en 
tillräcklig förklaringsfaktor för att förstå utvecklingen i de enskilda 
kommunerna - denna måste också sättas i relation till andra faktorer. För att 
synliggöra de komplexa samband som avgör hållbarhetsarbetets öde, har jag 
nedan valt att exemplifiera erfarenheter från enskilda kommuner. 
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De långsiktiga effekterna av LIP är framförallt av två slag: (a) avslagen på 
programförslag har i flera av kommunerna skapat ett mer bestående ogynn-
samt klimat för hållbarhetsfrågor, (b) i några av kommunerna har Invest-
eringsprogrammet såsom en statlig flermiljardsatsning bidragit till att höja 
hållbarhetsfrågornas politiska status. 
 
Avslag som kritisk faktor 
I flera fall har besvikelsen över ett uteblivet LIP-stöd inte bara skapat en 
temporär utan även långsiktig tillbakagång för hållbarhetspolitiken. Detta 
gäller särskilt tydligt för kommunerna Emmaboda, Lessebo, Norberg och 
Älvdalen. Även om avslaget är den faktor intervjupersoner pekar på som den 
grundläggande orsaken till att hållbarhetsarbetet tappat fart eller avstannat, är 
detta dock sällan tillräckligt som förklaring. För att nyansera bilden behöver 
man bl.a. beakta vilken status hållbarhetsarbetet hade före LIP, men också 
olika former av aktörsförklaringar. I syfte att illustrera detta väljer jag ett 
exemplifiera erfarenheter från två av studiens kommuner:  
 
Exemplet Emmaboda: Emmaboda är en av de kommuner som sett 
hållbarhetsarbetet avstanna i spåren av ett uteblivet programstöd. Kommunen 
utgör ett intressant fall, eftersom man bedrev en mycket kraftfull hållbarhets-
politik under större delen av 90-talet. Från det att hållbarhetsarbetet inleddes 
1992 kom det att kretsa kring Emmaboda Miljöstation - en anläggning med en 
mängd verksamheter under samma tak. Kommunens hållbarhetsarbete blev 
också vida känt. Studiebesöken från andra kommuner och centrala myndig-
heter avlöste varandra. När Göran Persson som ny statsminister målade upp 
visionen om det Gröna folkhemmet, uppmanades han f.ö. av sin miljö-
politiske rådgivare Stefan Edman att besöka just Emmaboda. Edman 
betraktade Emmaboda som ett föredöme med avseende på mobilisering och 
lösningar för ett hållbart samhälle.  

Vid tidpunkten för kommunens första LIP-ansökan var således håll-
barhetsarbetet väl förankrad kommunpolitiskt: detta var en av Emmabodas 
centrala profilfrågor. Besvikelsen blev därför mycket stor när kommunen fick 
sina program (1999 och 2000) avslagna. Stora förväntningar hade knutits upp, 
bidragande var här inte minst kommunikation med Länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket som imponerats av programförslagen samt processen kring dessa. 
Avslagsbeskeden kom att underblåsa en konflikt mellan nyckelpersoner i 
processen kring frågor om hur kommunens programförslag presenterats för 
nationella myndigheter. Den direkta konsekvensen blev att LIP-samordnaren - 
tillika den viktigaste eldsjälen och nyckelpersonen i kommunens hållbarhets-
arbete - lämnade sin tjänst. Mot bakgrund av dennes avgörande roll i det 
lokala hållbarhetsarbetet blev följderna förödande. Från att ha varit en av 
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landets ledande kommuner i arbete för hållbar utveckling kom nu processen 
mer eller mindre att avstanna. Frånvaron av andra drivande eldsjälar inom den 
kommunala organisationen innebar att trycket på kommunpolitikerna att 
utveckla hållbarhetspolitiken upphörde. Detta sammanföll i tiden även med 
den allmänna samhällstrenden mot ett minskande intresse för hållbarhets-
frågor. 

 Efter avslagsbeskeden fanns det sammanfattningsvis ingen kraft i Emma-
boda att ur besvikelsen formera sig kring nya initiativ. I samverkan med andra 
skeenden gick luften också ur hållbarhetspolitiken.  
 
Exemplet Norberg: Norberg är en annan kommun där avslagen på LIP-
ansökningar (1999 och 2000) haft en långsiktigt negativ roll för hållbarhets-
arbetet. Till skillnad från Emmaboda bedrevs här inget samlat hållbarhets-
arbete före LIP. Besvikelsen över avslagen har i så måtto inte haft några 
negativa effekter på en befintlig hållbarhetspolitik. Däremot har denna 
besvikelse för lång tid motverkat möjligheten av att kommunen inleder ett 
strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor: 

”Avslaget gjorde ju att många i kommunen inte orkade fortsätta, så mycket kan man 
säga. Vi hade gjort en stor insats, som det sedan inte blev någonting av [...] Man kan 
summera att avslagsbesluten gjorde att det politiska intresset blev mindre för den här 
typen av frågor.” 

Det ogynnsamma klimatet för hållbarhetsfrågor sätts dock även i Norberg i 
samband med det allmänt minskade samhällsintresset för miljö och hållbar 
utveckling; med tiden har också effekten av LIP-avslagen minskat något: 

”I efterhand minskar ju betydelsen av avslagsbeslutet, med tiden blir det också en del 
av den mer generella trenden.” 

Emmaboda och Norberg illustrerar alltså ett mönster som går igen i andra 
kommuner där det skett en tillbakagång: En negativ utveckling av den lokala 
hållbarhetspolitiken kan inte i något fall enbart reduceras till en fråga om att 
kommuner fått sina programförslag avslagna. Denna faktor står dock i en 
klass för sig, där andra faktorer mer eller mindre tydligt har samverkat till en 
försvagning av hållbarhetspolitiken.  
 
LIP som instrument att öka hållbarhetspolitikens status  
Investeringsprogrammet har också haft långsiktigt positiva följder i ett par av 
kommunerna, här handlar det då främst om att LIP i olika avseenden höjd 
hållbarhetsfrågornas status: Före LIP beskrevs ofta de svenska kommunernas 
hållbarhetsarbete i termer av en ”komposteringsrörelse”, underförstått att det 
rörde sig om småskaliga gräsrotsaktiviteter utan större politisk tyngd. 
Investerings programmet förändrade dessa förutsättningar över en natt. Med 
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denna mångmiljardsatsning utpekades hållbarhetspolitiken för första gången 
av statsmakten som ett centralt politikområde - inte bara i målformuleringar 
utan även realpolitiskt. Detta har också påverkat det politiska klimatet för 
hållbarhetsfrågor i några av kommunerna, och gett hållbarhetspolitiken en 
status den tidigare saknade.  

Det bästa exemplet avser Karlskrona (en liknande effekt, om än mindre 
stark, rapporteras även i Åmål). Även om man här hade bedrivit ett aktivt 
Agenda 21-arbete under större delen av 90-talet, kom tillkomsten av 
Investeringsprogrammet att stärka ledande kommunpolitikers intresse för 
hållbarhetsfrågor. Här har denna effekt också visat sig mer varaktig. Kom-
munens arbete med investeringsprogram har genererat en långsiktigt 
kunskapshöjande effekt, trots att avslagen på Karlskronas programförslag 
temporärt upplevts som starkt negativa. En liknande effekt omrapporteras 
även i Åmål. Trots att LIP här har bidragit till att stärka det politiska intresset 
för hållbarhetsfrågor, bedrivs dock paradoxalt nog inte längre något samlat 
hållbarhetsarbete (vilket var fallet innan LIP). Detta förklaras främst med 
Miljöbalkens tillkomst: 

”Denna har förtydligat vad vi måste göra - det blir mycket utredningar och 
trivselplaner [...] Det blir väldigt lite tid över till det vi kallar Agenda 21.” 

Erfarenheterna i Karlskrona står i kontrast till de kommuner där LIP endast 
tillfälligt ökat hållbarhetsfrågornas status. Detta gäller mer eller mindre tydligt i 
bl.a. Norberg och Lessebo. Till skillnad från i Karlskrona har det här saknats 
en gynnsam miljö (i form av politiskt engagemang, tillgång på eldsjälar m.m.) 
för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet även efter ett avslag. Karlskrona 
däremot har lyckats passera den kritiska tröskel där utvecklingskraften i 
hållbarhetsarbetet blir mindre avhängig av LIP. På så vis kan det hävdas att 
LIP haft en instrumentellt viktig roll i att stärka hållbarhetspolitiken, även 
bland kommuner vars programförslag avslagits. 

Även Sundbyberg noterar en förstärkning av hållbarhetspolitiken. Här sätts 
detta dock i samband med en kontinuerlig utveckling av kommunens Agenda 
21-arbete - LIP uppges inte i något avseende ha bidragit till att stärka 
hållbarhetspolitiken eller problemlösningskapaciteten inom området. 
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4. SYNEN PÅ STATEN SOM AKTÖR I LOKAL HÅLLBARHETS-
POLITIK  

Medan det förra kapitlet fokuserat icke LIP-stödda kommuners erfarenheter 
av programarbetet, vidgas här horisonten till mer allmänna frågor om LIP 
som bidragssystem och statens roll i lokal hållbarhetspolitik. Även om 
tyngdpunkten här ligger på principiella frågor, används också i detta kapitel 
exempel från studiens kommuner som illustrativt material. 

Inledningsvis behandlas mer generella synpunkter på LIP som bidrags-
system, nämligen frågor om Investeringsprogrammets inriktningar och 
allmänna utformning, samt hur bidragssystem som LIP i allmän bemärkelse 
påverkar kommunpolitiken. Mot denna bakgrund skiftas sedan fokus till 
frågan om kommunernas intresse för nya bidragssystem. Slutligen vidgas 
ämnet till den allmänna frågan om synen på statens roll i lokal hållbarhets-
politik. Här behandlas statens legitimitet och ansvar i lokal hållbarhetspolitik i 
spåren av LIP, samt vilka former av stöd som kommunerna efterfrågar från 
statsmaktens sida.  

I kapitlet integreras även empiri från studiens LIP-stödda referens-
kommuner. Detta sker under separata rubriker. Ett undantag gäller den mer 
framåtblickande frågan hur staten bäst kan stödja kommunerna, där jag valt 
att integrera synpunkter från LIP-stödda kommuner i löpande text. Orsaken 
är att detta ämne inte lika självklart kan antas vara präglat av åsiktsskillnader 
mellan de båda kommungrupperna6. 
 
(A) Synen på LIP som bidragssystem 

Har LIP främjat rätt typ av frågor? 
Investeringsprogrammets starka orientering mot tekniska investeringar har 
noterats i många studier, och inte sällan ifrågasatts. På grund av skillnader i 
erfarenheter kan man tänka sig att åsikterna om Investeringsprogrammets 
profil skiljer sig vid jämförelse mellan LIP- och icke LIP-stödda kommuner: 
Är icke LIP-stödda kommuner kanske mer kritiska mot Investerings-
programmets inriktningar, då de inte beviljats stöd för de projekt de sökt 
bidrag för? Svaret tycks vara både ja och nej. 

Flera av de icke LIP-stödda kommunerna i studien har sökt medel för 
projekt av samma slag som många andra kommuner beviljats stöd för, t.ex. 
energieffektivisering och miljöanpassade byggnader. Detta stärker 
intervjupersoners uppfattning om en godtycklig tilldelning (ämnet utvecklas 

                                                 
6 Här står inte synen på Investeringsprogrammet i direkt fokus (även om erfarenheter från LIP förstås kan 
påverka kommunernas uppfattningar kring frågan om stödbehov). Genom att sammanföra de båda 
grupperna - men likafullt ta fasta på förekommande skiljelinjer - blir det möjligt att undvika upprepande 
resonemang. 
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nedan under rubriken Synpunkter på programdesign och stödpremisser). I princip är 
dock flera av dem som intervjuats positiva till de ändamål som Investerings-
programmet främjat, ofta enligt devisen att allt som bidrar till att stärka 
hållbarhetsarbetet är av godo. Som framhållits tidigare är man samtidigt i 
några av kommunerna kritiska till de undanträngningseffekter som uppstått 
under programarbetet - att det varit nödvändigt att nedprioritera vissa sidor av 
hållbarhetsarbetet p.g.a. den resurstunga programutvecklingen. 

Bilden av att LIP i huvudsak främjat vettiga ändamål delas emellertid inte 
av alla. Representanter för några kommuner menar att LIP i alldeles för hög 
grad fokuserat på enskilda projekt snarare än på att stärka samlade kommunala 
program för hållbar utveckling. En intervjuperson (Robertsfors) hävdar också 
att resultatet av LIP i många kommuner har blivit att en tidigare samman-
hängande och helhetsinriktad hållbarhetspolitik har sönderfallit, att arbetet 
med olika projekt inte bärs upp av en samlad vision. Några ifrågasätter även 
den tekniktunga profilen på LIP och de undanträngningseffekter denna 
frambringat i svenska kommuners hållbarhetsarbete: 

”LIP var ju väldigt inriktat på hårda investeringar. Vi hade gärna sett att man satsat 
pengar på resurser för att informera och påverka människors attityder på ett mer 
varaktigt sätt...Det behovet tror jag fortfarande finns.” (Åmål) 

Den tyngsta kritiken mot Investeringsprogrammet handlar annars om att detta 
i stor utsträckning stött sådant som svenska kommuner kommit att 
genomföra alldeles oavsett Investeringsprogrammet. Respondenter i några av 
kommunerna riktar i synnerhet kritik mot de omfattande LIP-stöden till 
fjärrvärmesatsningar. Som tidigare noterats har svenska kommuner under 
senare år alldeles oavsett LIP haft starka ekonomiska incitament att bygga ut 
respektive miljöanpassa fjärrvärmesystemen. Argumentet ges en viss tro-
värdighet av det faktum att många kommuner satsat på fjärrvärmeutbyggnad 
utan att ha tilldelats LIP-stöd för ändamålet. Detta gäller även studiens 
kommuner, där det under senare år har skett en miljöinriktad fjärrvärme-
utbyggnad i bl.a. Karlskrona och Sundbyberg. Vi har också tidigare sett att 
flera av studiens kommuner har genomfört delar av sina programförslag med 
ekonomiska incitament som främsta drivkraft (se kap. 3C). 

Det är tveksamt i vilken grad stöd till sådant som fjärrvärmeutbyggnad kan 
ses som ett innovativt grepp, i linje med Investeringsprogrammets intentioner 
att stödja spjutspetsteknologi och banbrytande innovationer: 

”LIP var ju väldigt mycket byggprojekt som förmodligen hade genomförts ändå, som 
inte var särskilt frontlinjemässiga.” (Robertsfors) 

Att några av studiens kommuner har valt att satsa på mer innovativa och 
unika programidéer ger här kraft åt kritik om att Investeringsprogrammets 
stödprofil till stor del varit missriktad.  Ett exempel på detta, hämtat från 
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Emmaboda, behandlas nedan. En mer allmän synpunkt är annars att miljö-
nyttan av LIP hade kunnat bli betydligt större med en mer genomtänkt 
strategi.  
 
Exemplet Emmaboda: Ett bärande element i Emmabodas programansökan 
avsåg en hållbarhetsinvestering av strategisk nationell betydelse: Den starka 
glasindustrin i kommunen genererar stora mängder glaskross som hamnar på 
soptippen. Detsamma gäller restprodukten från den lokala gjuteriindustrin, 
s.k. gjuterisand. Enbart produktionen vid kommunens ledande företag, pump-
tillverkaren ITT Flygt, efterlämnar stora mängder gjuterisand. Eftersom dessa 
restprodukter deponeras innebär de också ett betydande miljöproblem. Med 
dessa lokala förutsättningar som bakgrund utvecklades en projektidé om en 
återvinningsanläggning för glas- och gjuteriindustrins restprodukter. Mot-
svarigheter saknas på andra håll i landet. Projektet skulle därmed bli en 
innovativ satsning i LIP-direktivens anda, men framförallt byggde projektet på 
en nationell analys och målet att skapa en återvinningsanläggning för glas- och 
gjuterisand från hela landet. Nationella aktörer som Returglas AB involverades i 
projektet, och tilltron till projektidén var mycket stor bland inblandade 
aktörer. En rad experter knöts till processen, och i en pilotanläggning 
utvecklades bl.a. en rad olika produkter av återvunnet restmaterial. 

Programansökan - med återvinningsanläggningen som bärande inslag - 
avslogs emellertid vid två ansökningstillfällen (1999 och 2000) till stor 
besvikelse för inblandade aktörer. Lokalt upplevs avslagsmotiveringen som 
alltför diffus, att projektets strategiska betydelse ur ett nationellt hållbarhets-
perspektiv inte berördes möter också kritik.7 LIP-samordnaren vid tidpunkten 
anser att kommunen som en sporre åtminstone borde fått stöd för delar av 
programmet. Kommunledningen beslöt att inte ansöka ytterligare en gång 
(2001), då detta ansågs alltför uttröttande och resurskrävande. Utan den 
statliga delfinansieringen saknades förutsättningar för lönsamhet. I Emma-
boda ifrågasätts inriktningen på det statliga LIP-stödet starkt: 

”Man delar ut till fjärrvärme överallt. Men vi fick inte för detta som hade haft 
betydelse för hela landet. Fjärrvärme är ju ingen ny teknik, och det hade kommit 
ändå. Men detta kommer inte ändå!” 

Den direkta följden av avslaget blev att samverkan mellan kommun och 
företag upphörde, och besvikelsen över det uteblivna stödet är som tidigare 
nämnts också en huvudorsak till att den kommunala hållbarhetspolitiken 
senare avstannat.  

                                                 
7 Vid det senare tillfället skedde avslaget med motiveringen att Emmaboda "i sin ansökan inte visat att 
investeringarna i programmet kan genomföras på det sätt och enligt den tidplan som redovisas".  
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Synpunkter på programdesign och stödpremisser 
Kritik om en godtycklig handläggning av programförslag återkommer i många 
intervjuer. Detta är allvarligt, bl.a. därför att det kortsiktigt eller mer varaktigt 
bidragit till att försvaga hållbarhetsarbetet (jfr kapitel 3 D), samt inom 
hållbarhetspolitikens område skapa en polarisering mellan kommuner. I flera 
intervjuer dras paralleller till grannkommuner som fått LIP-stöd med - som 
man uppfattar det - likvärdiga eller mindre ambitiösa program. Detta 
föranleder kommentarer om en godtycklig tilldelning, och om LIP som en 
”lotteriverksamhet”. Det hörs också röster om en orättvisa i modellen att ge 
vissa kommuner mycket stora belopp, och andra inget stöd alls. Särskilt i 
beaktande av att både de kommuner som beviljats och inte beviljats LIP-stöd i 
stor utsträckning har sökt för samma typer av projekt. Några ifrågasätter även 
inriktningen mot storskaliga projekt, och menar att det hade gett betydligt 
större effekt för hållbarhetsarbetet om staten i högre grad valt att stödja 
befintliga satsningar inom ramen för kommunernas Agenda 21-arbete. Det är 
också en allmän uppfattning att mindre kommuner missgynnats, till följd av 
deras mer begränsade förutsättningar att uppfylla LIP:s programdirektiv. 
Följande citat fångar andan i denna kritik: 

”Det innebär ju inte att de kommuner som inte fått [LIP] skulle vara sämre, men de 
har inte samma resurser och de har ingen person som kan formulera det här snyggt 
och tjusigt. LIP och Klimp har, som jag ser det, stärkt obalansen mellan stort och 
litet, samt mellan de stora och små kommunerna.” (Robertsfors) 

”Jag upplevde att LIP var väldigt inriktat på volym. Det skulle vara stora projekt. Jag 
hade kanske hellre sett att man hade verkat för att få med fler kommuner och gjort 
projekten något mindre.” (Åmål) 

Mot bakgrund av oklarheter i bedömningsgrunder efterlyses i allmänhet en 
”aktiv feedback” (kommentar från Karlskrona) från den nationella nivån, eller 
en möjlighet att få vägledning kring frågor om upplägg och liknande i 
programarbetet, för att därmed minska den starka känslan av ovisshet bland 
lokala aktörer.  

Flera intervjupersoner uttalar sig ogillande om den tävlings- och 
konkurrensinriktade modell som LIP (och för den delen även Klimp) bygger 
på. Kritiken är inte bara att detta leder till en onödig polarisering snarare än 
samverkan mellan kommunerna, utan även att det leder till en pressad 
situation för dem som arbetar med frågorna, vilken hade varit möjlig att 
undvika: 

”Den här tävlingshysterin som är runt både LIP- och Klimppengarna skapar för 
mycket negativ energi. Jag ser ju den besvikelse och negativa energi som har fötts i de 
kommuner som inte fått stöd, och någon sorts uppgivenhet.” (Robertsfors) 
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Vissa kommentarer handlar även om hur polariseringen mellan kommuner 
uttrycker sig som ett ökat gap mellan aktiva och mindre aktiva kommuner i 
hållbarhetspolitiken: 

”De kommuner som har kommit igång har redan ett försprång, och så blir det de 
som får [LIP] pengarna och kommer ännu längre. Jag tror att det är så - ett A- och 
ett B-lag.” (Älvdalen) 

Mot bakgrund av styrkan i kritiken kring programdirektiv och stödpremisser 
är det kanske mindre överraskande att intervjuade kommunrepresentanter 
visar stor kreativitet i förslagen kring hur framtida ekonomiska bidragssystem 
skulle kunna utformas. Denna fråga behandlas närmare i följande avsnitt. 
 
Bidrag som mål eller medel? 
Studien har så här långt främst uppehållit sig vid process- och innehålls-
relaterade frågor kring LIP, d.v.s. synpunkter på handläggningen av program-
förslag och dy. En mer grundläggande kritik mot LIP som bidragssystem - 
men även kommunernas sätt att förhålla sig till dylika bidragssystem - dryftas 
emellertid av flera intervjupersoner. Denna kritik kan sammanfattas som att 
ansökan som sådan blir ett mål i sig, snarare än ett medel att förverkliga en 
önskvärd politik. Flera intervjuade tjänstemän vittnar om en utveckling där 
administration av programansökningar fått en allt mer central roll i deras 
arbete - inte minst med anknytning till olika EU-program. Detta uppfattas 
genomgående som en negativ utveckling. Med hänsyn till den samlade 
arbetsinsatsen står LIP också mer än något annat program som symbol för 
denna trend.  

Intervjuade samordnare ställer sig i flera fall frågande till nyttan av att 
avsätta så mycket arbetstid på att administrera LIP-ansökningar. Denna kritik 
hörs särskilt bland de intervjupersoner som redan i utgångsläget har arbetat 
med hållbarhetsfrågor i kommunen (i egenskap av Agenda 21-samordnare 
eller motsvarande). På det hela taget stjäl ansökningsprocessen tid och energi 
från andra åtaganden. Att man inte på förhand vet om det nedlagda arbetet 
kommer att ge utdelning, reser även detta frågor om det meningsfyllda i den 
kraftsamling det innebär att utveckla ett program. En respondent hävdar t.ex. 
att detta haft starkt negativa effekter på policyutveckling och visionsdiskussion 
i kommunal hållbarhetspolitik: 

”När LIP kom tappade kommunerna mycket av sin drivkraft, därför att energin gick 
åt till att söka LIP-pengar...Istället för att prata helhet och hur vi utvecklar det 
samlade arbetet, så gick det mot att diskutera enskilda delprojekt.” 

Till detta kan läggas en återkommande synpunkt bland intervjupersoner, att 
vinnande programansökningar följer en viss estetik som man måste ha 
kunskap om för att kunna vara med och konkurrera om resurserna 
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(Sundbyberg, Emmaboda, Karlskrona, Robertsfors). Kunskap om säljande 
”catch words” och formuleringar premieras enligt vissa röster mer än andra 
faktorer - form skulle alltså överordnas innehåll. En kommentar: 

”Jag lade själv ner ett halvår på ansökan, vi satsade väldigt med tid på detta. [Jag 
ifrågasätter] detta att ansökan är så [kraftuttryck] viktig. Det är det som blir själva 
grejen. Det handlar inte om det man har och det man vill göra. Utan man ska 
framhäva sig på rätt sätt. Och det ska in konsulter för att man inte kan beskriva det 
själv [...] Det var hur man formulerade sig som var det viktiga, inte vad man skulle 
åstadkomma.” 

För denna typ av kritik talar också det faktum att det uppstått en 
undervegetation av konsulttjänster för att bistå kommuner med deras 
programutveckling; flera av studiens kommuner (Emmaboda, Lessebo, 
Karlskrona, Sundbyberg, Åmål) har också anlitat konsulter i utvecklingen av 
LIP-ansökningar.  
 
Erfarenheter bland LIP-stödda referenskommuner 
Föga överraskande visar sig de LIP-stödda kommunerna betydligt mer 
positiva till LIP som bidragssystem. Intervjuade kommunrepresentanter 
identifierar ett stort antal positiva värden med LIP, där vissa argument 
återkommer i flera av intervjuerna. Argumenten till stöd för Investerings-
programmet är i stor utsträckning av samma natur som förekommer i tidigare 
LIP-studier. Intressant att notera är att merparten av dessa argument direkt 
bygger på det faktum att kommunerna tilldelats LIP-stöd. Här framhålls bl.a. 
hur LIP-stödet möjliggjort satsningar som annars aldrig kommit ifråga 
(betonat i Eskilstuna, Nybro och Nynäshamn), och på det hela taget 
betydelsen av denna ekonomiska resursförstärkning för det lokala hållbarhets-
arbetet. Den tekniktunga profilen kritiseras dock av en intervjuperson: 

”LIP har ju varit stödjande för att genomföra tekniska projekt, men jag kan inte säga 
att det varit speciellt stödjande för vårt hållbarhetsarbete i allmänhet [...] Det skulle 
behövas [medel] för att skapa ett större engagemang kring frågorna, och inte bara 
pengar till tekniska projekt.” 

Att som kommun tilldelas betydande programstöd i konkurrens med andra 
kommuner fungerar enligt ett par respondenter stärkande internt inom 
kommunen. Enligt dessa skapar programstödet möjlighet att genomföra 
åtgärder som gentemot såväl kommunpolitiker som invånare visar att 
kommunen faktiskt åstadkommer konkreta miljöförbättrande insatser - vilket 
därför bidrar till att stärka den lokala hållbarhetspolitikens status. 

I båda kommungrupperna har utvecklingen av LIP-processen i praktiken 
varit direkt beroende av en eller ett fåtal individers insatser. Följderna för 
programutvecklingen kan därmed bli stora vid konflikter mellan nyckel-
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personer, eller när nyckelpersoner lämnar processen. När den projektansvarige 
för en större LIP-satsning i Nynäshamn - en mångmiljoninvestering på 
miljöanpassat boende - blev långtidssjukskriven, tillsattes ingen efterträdare att 
överta det samordnande ansvaret; istället splittrades detta upp på olika 
individer. Detta framställs som en huvudanledning till att projektet till stora 
delar blev ett misslyckande. 

Flera av de icke LIP-stödda kommunernas kritiska kommentarer delas 
även bland LIP-stödda referenskommuner: att programutvecklingen varit 
resurskrävande; att direktiven vid framförallt de första ansökningstillfällena 
varit oklara; att tidsramarna i vissa fall varit alltför snäva. Samt att kommun-
politiken i alltför hög grad anpassas efter tillgängliga bidragssystem. I 
sammanhanget bör påpekas att också dessa kommuner haft erfarenheter av 
avslag på sina programförslag. Nybro och Umeå delar t.ex. ett öde som även 
drabbat ett par av studiens icke LIP-stödda kommuner (se kap. 3B), nämligen 
att inte få sin ansökan prövad trots att den varit inlämnad i tid. 
Representanterna för båda kommunerna ifrågasätter detta agerande från 
statsmaktens sida, och ser det nedlagda arbetet som bortkastat. 

Medan de icke LIP-stödda kommunerna är i stort sett entydigt negativa till 
den konkurrensutsatta bidragsmodellen, uppvisar referenskommunerna ett 
mer blandat intryck. En återkommande kommentar är att konkurrens-
modellen ger en sporre att åstadkomma ett riktigt bra program. Samtidigt 
redovisas också kritik av olika slag. En intervjuperson med lång erfarenhet 
som Agenda 21-samordnare menar att Investeringsprogrammet har ödelagt 
den samarbetsanda som kännetecknade Agenda 21-rörelsen: ”Idag berättar 
man inte om sina bästa idéeer för kompisar i andra kommuner, för då snor ju 
dom idéerna.” Istället för att dela med sig och utbyta erfarenheter/kunskaper - 
en viktig grund för den starka utvecklingskraften i 1990-talets Agenda 21-
rörelse (Forsberg 2002) - ser kommunerna enligt denne person idag i 
huvudsak varandra som konkurrenter: 

”Det borde ju handla om erfarenhetsutbyte, vi jobbar mot samma mål. Men nu 
tvingas man vara hemlighetsfull eftersom vi slåss om samma pengar.” 

Frågan om LIP:s påverkan på det lokala hållbarhetsarbetets inriktningar möter 
en blandad reaktion. Nybros representant har varit anställd relativt kort tid i 
kommunen, och har därför svårt att bedöma denna fråga. I varken Eskilstuna 
eller Umeå har programutvecklingen medfört nedprioriteringar i befintligt 
hållbarhetsarbete, trots synpunkter om en resurskrävande program-
utvecklingsprocess. Orsaken är främst att programutvecklingen samordnats 
genom särskilt tillsatta LIP-samordnare, och inte genom att lägga ansvaret på 
någon befintlig tjänst (d.v.s. Agenda 21-samordnaren eller motsvarande). En 
långsiktig effekt av LIP är dock i två av kommunerna att hållbarhetsarbetet 
mer än tidigare avgränsar sig till rena miljöfrågor (eller uttryckt på annat sätt, 
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mot hållbarhetens ekologiska dimension). En annan reaktion bland de LIP-
stödda kommunerna är att LIP medfört att hållbarhetsarbetet i högre grad än 
tidigare bedrivs uppifrån. I följande kommentar sammankopplas denna 
förändring även med tillkomsten av de nationella miljömålen: 

”De få tjänster som finns har mer inriktats mot att ta fram program, det blir ingen 
som har tid med medborgarprocessen. Det har blivit mer uppifråninitierade frågor 
under de senaste fem åren...[Tidigare] har jag jobbat med medborgarprocessen. Men 
det har ju blivit mindre med det och mer av att jobba med nationella miljömål - att 
bryta ned dem på lokal nivå. Det är svårt att göra det till ett medborgarintresse. Det 
är väldigt expertmässigt och tekniskt.” 

 

(B) Intresse av framtida statliga bidragssystem 

Det må vara en tvistefråga i vilken utsträckning den statliga hanteringen av 
kommunernas LIP-ansökningar har skett professionellt och rättvist eller ej. 
Det problematiska är att föreställningen om att så inte är fallet tydligt minskat 
icke LIP-stödda kommuners intresse av att åter söka statliga programmedel 
inom hållbarhetsområdet. Vissa kommentarer andas stark misstro beträffande 
framtida statliga programstöd: 

”Man har lärt sig det att om staten kommer med något liknande igen om några år så 
ska vi inte gå på den. Jag tycker inte att vi skulle lagt ned det jobb som vi gjorde. Vi 
trodde stenhårt på det här, att vi skulle få med [=stöd för] något av projekten. Om 
man sen tittar på de projekt [kommuner] som fick stöd blev man mycket fundersam. 
Det kändes helt enkelt inte juste.” 

Det statliga Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, möter följaktligen inget 
stort intresse bland studiens kommuner. Detta sätts främst i samband med 
avslagen på LIP-ansökningarna, även om andra faktorer också kan spela in. 
”Kommunen har blivit bränd nu tre gånger!” heter det t.ex. i en av 
kommunerna, som förklaring till varför man inte planerar att söka Klimp-
medel. Problemet, menar man i två andra kommuner, är att Klimp i grunden 
bygger på samma modell som LIP. Undantagen från en i övrigt mycket 
skeptisk hållning till Klimp är kommunerna Åmål och Robertsfors, som båda 
sökt Klimp-medel. I framförallt Åmål menar man, tvärtemot uppfattningen i 
andra kommuner, att Klimp innebär en kvalitativ skillnad jämfört med LIP: 

”Klimpprogrammet verkar betydligt mer seriöst än LIP. Det har en helt annan 
uppläggning, med sektorsmyndigheter som bedömer, osv. Det tycker jag känns 
betydligt mer trovärdigt. Kring LIP fanns ju rykten om att politiska värderingar 
styrde urvalen. Det känner jag inte i Klimp, det känns betydligt mer seriöst.” 
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I några av kommunerna finns också ett visst intresse för det stöd till 
kommunala naturvårdsinsatser som staten inrättade 2004. Ansöknings-
förfarandet till detta program är långt mindre resurskrävande än LIP, och 
handläggningen är dessutom delegerad till länsstyrelserna. Båda dessa 
omständligheter omnämns som bidragande till varför man bedömt natur-
vårdsstödet som intressant (förtjänsterna av en regional programprövning, 
från kommunal synvinkel, behandlas i kap. 4E). 
 
Erfarenheter bland LIP-stödda referenskommuner 
De LIP-stödda kommunerna redovisar en betydligt mer positiv syn på Klimp 
än bland icke bidragsbeviljade kommununer. Samtliga kommunrepresentanter 
uttrycker sig positivt om Klimp. Umeå och Eskilstuna har sökt Klimp-medel 
(vid ett resp. två tillfällen), medan man i Nybro haft framskridna planer på att 
söka. I Nynäshamn har frågan om att söka Klimp-medel väckts, anledningen 
till att så inte skett är framförallt att kommunens Agenda 21-samordnare p.g.a. 
andra arbetsuppgifter inte kunnat prioritera detta. Intresset för Klimp 
sammankopplas mer eller mindre tydligt med kommunernas positiva 
erfarenheter av LIP (undantag Umeå där bedömningen görs att kommunen 
sannolikt skulle sökt Klimp under alla förhållanden). 

Det är också en allmän uppfattning, särskilt starkt betonad i Eskilstuna och 
Umeå, att Klimps bidragsvillkor på flera punkter innebär en positiv utveckling 
jämfört med LIP. Bland annat framhålls modellen för prövning av Klimp-
ansökningar som mer professionell, riskerna för en godtycklig bedömning av 
lokala program bedöms också som mindre; till exempel anses bidrags-
kriterierna vara utformade på ett sätt som minskar risken av att mindre 
lämpliga projekt beviljas stöd. 

Något paradoxalt är att de LIP-stödda kommunerna i mindre utsträckning 
än de icke stödbeviljade kommunerna, ser statligt programstöd som en central 
faktor för utvecklingen av lokalt hållbarhetsarbete. I dessa betydligt mer LIP-
positva kommuner nedtonar man alltså samtidigt betydelsen av statliga 
bidragssystem. Som stöd för denna ståndpunkt framhålls i två intervjuer hur 
svenska kommuner bedrev ett aktivt hållbarhetsarbete långt innan LIP kom in 
i bilden. Det begränsade kommunurvalet gör det annars vanskligt att dra 
slutsatser om innebörden av denna skillnad. Det kan dock noteras att 
Eskilstuna och Umeå är de befolkningsmässigt största kommunerna i denna 
studie, och att större kommuner i allmänhet har bättre förutsättningar än 
mindre kommuner att på egen hand utveckla mer resurstunga inslag i 
hållbarhetspolitiken (empiriskt stöd för detta ges bl.a. i Forsberg 2002). 
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(C) Statens trovärdighet i spåren av LIP 

Hur har statens trovärdighet inom lokal hållbarhetspolitik påverkats av 
Investeringsprogrammet? De icke LIP-stödda kommunerna tycks här vara 
eniga: synen på staten bland kommunerna styrs av om de har fått LIP-stöd 
eller ej. Intervjupersoner menar att det bland icke LIP-stödda kommuner 
överlag finns en minskad tilltro till staten i hållbarhetspolitiken, ”många 
kommuner är bittra för att de inte fått pengar” heter det t.ex. som förklaring i 
en kommentar. Älvdalens kommunrepresentant noterar ett minskat 
förtroende för staten i samtliga mindre grannkommuner - ”man har gett upp”. 
Överhuvudtaget förstärker redovisade tendenser i denna utvärdering en bild 
som noterats i tidigare studier - att det har uppkommit en tydlig polarisering i 
synen på staten vid jämförelse av kommuner som fått respektive inte fått LIP-
stöd. 

Det tycks idag som att initiativet över den lokala hållbarhetspolitiken i hög 
grad övertagits av den centrala nivån. Under större delen av 1990-talet hade 
statsmakten en lägre profil än kommunerna inom detta politikområde - den 
lokala Agenda 21-rörelsen var länge en drivande kraft i att definiera 
hållbarhetspolitikens agenda. Sedan lanseringen av den statliga satsningen 
Hållbara Sverige med Investeringsprogrammet som viktigaste uttryck, har av allt 
att döma lokal hållbarhetspolitik i växande grad kommit att anpassas efter 
statlig policy. Tidigare i detta kapitel har vi sett hur detta tagit sig varierande 
uttryck även bland icke LIP-stödda kommuner: 

”Om kommunerna var drivkraften i samhället [m.a.p. hållbarhetspolitiken] under 
första hälften av 90-talet, så har inititivet sedan förskjutits till staten. Det blev på 
statens premisser man sökte pengar, och då är man tillbaka i uppifråntänkandet. [...] 
Det har förskjutits från att man gör det för att utveckla den egna kommunen i hållbar 
riktning, och istället gått över till att man bejakar och befrämjar statliga initiativ. Och 
det tycker jag är en viktig skillnad.” (Robertsfors) 

Det tycks samtidigt alltmer uppenbart att statens trovärdighet inte bara kan 
göras till en fråga om vilka initiativ som tas inom hållbarhetspolitikens domän, 
utan även i vilken grad annan nationell politik är förenlig med målet om 
hållbar utveckling. Vid den Agenda 21-konferens som IEH (Statens institut 
för ekologisk hållbarhet) och Nordiska Ministerrådet arrangerade i Göteborg i 
september 2004, var det en återkommande synpunkt bland deltagande 
kommuner att ekonomiskt stöd från nationell nivå är av stort värde, men att 
det är av än större betydelse att den statliga politiken i stort inte motverkar 
lokal hållbarhetspolitik. Flera intervjupersoner i denna studie talar också om 
behovet av en konsekvent statlig politik - d.v.s. en politik där inte hållbarhets-
vinsterna av initiativ som LIP motverkas av annan statlig politik - och ser 
därvid stora brister i nuläget. Följande kommentar får illustrera detta: 
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 ”Ansvaret är att vara konsekvent när det gäller de signaler man ger..Det tycker jag inte 
man har varit. Det är ju väldigt mycket snack om tillväxt. Hur går det ihop med det här 
om det Gröna folkhemmet? I nuläget är det väldigt mycket de kortsiktiga 
ekonomiska alternativen som kommer i förgrunden...En konsekvent politik tror jag 
är det viktigaste.” 

Kommunerna tillskriver överlag staten ett ansvar för att stärka den lokala 
hållbarhetspolitiken. Som visas av citatet ovan handlar det då även om ett 
indirekt ansvar, d.v.s. att statlig politik i allmänhet inte får motverka 
kommunernas arbete för hållbar utveckling. Här är det emellertid en utbredd 
uppfattning - vilket också tidigare redovisade data låter ana - att staten inte på 
ett tillfredsställande sätt lever upp till ansvaret att skapa rimliga förutsättningar 
för den lokala nivån. 
 
LIP-stödda referenskommuners synpunkter 
Sammantaget anser de LIP-stödda kommunrepresentanterna att Investerings-
programmet har stärkt statens trovärdighet i hållbarhetspolitiken, åtminstone i 
deras egna kommuner. I två av kommunerna görs jämförelser av tillståndet 
före lanseringen av Investeringsprogrammet och den statliga satsningen 
Hållbara Sverige under senare delen av 90-talet. Slutsatsen är då att den 
svenska staten utvecklats från en närmast passiv till en aktivt stödjande kraft 
gentemot den kommunala nivån. En intervjuperson ser LIP som en 
realpolitisk signal, ett belägg för att statsmaktens hållbarhetsdeklarationer 
faktiskt är seriösa. Även om de LIP-stödda kommunerna har en positiv 
grundsyn på statens insatser ges samtidigt en rad synpunkter på brister, t.ex. 
anses Klimatinvesteringsprogrammets omfattning av en person helt 
otillräcklig för att åstadkomma annat än marginella resultat.  
 
(D) Vilka stödbehov upplever kommunerna? 

De icke stödbeviljade kommunerna uppvisar en stor spridning i synen på vilka 
stödbehov man upplever från statens sida. Intervjupersoners kommentarer 
kring denna fråga är dock i allmänhet knapphändiga, vilket ger ett begränsat 
underlag för analys. LIP-stödda referenskommuner redovisar jämförelsevis 
mer tankar kring frågan om hur staten bäst kan stödja lokal hållbarhetspolitik, 
men också med avseende på var kommunerna är i mindre behov av statliga 
stödinsatser. Innebörden av denna skillnad är inte närmare utredd, men en 
rimlig förklaring är att referenskommunerna sammantaget idag är mer aktiva 
inom hållbarhetspolitiken. 

Det är en allmän uppfattning att olika former av ekonomiska stöd och 
styrmedel måste finnas med som en grund för att stärka den lokala håll-
barhetspolitiken. Däremot betonas detta sällan som en faktor av överordnad 
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betydelse. Önskemålet om en konsekvent statlig politik (jfr föregående avsnitt) 
framhålls som åtminstone lika betydelsefullt. 

Några respondenter önskar att staten i högre grad utvecklar en roll som 
dialogpart och bollplank till kommunerna. Visserligen har den centrala nivån i 
olika avseenden redan en sådan roll: denna synpunkt ska dock ses mot 
bakgrund av negativa erfarenheter från LIP, där kommunerna upplevt sig som 
tydligt underordnade och i statsmaktens händer. En kommunrepresentant 
menar t.ex.: 

”Det är ju avgörande lokalt att få stöd från staten...Men man måste komma bort ifrån 
den här kulturen av att det är uppe på högsta nivå som man avgör”. 

En långsiktigt framgångsrik lokal hållbarhetspolitik vilar enligt kommentarer 
bland LIP-stödda referenskommuner i grunden på förändringar av strukturella 
förutsättningar och spelregler i samhället. Vägen dit går bl.a. via ekonomiska 
styrmedel (som aktivt främjar eller åtminstone står i samklang med hållbara 
principer) och lagstiftning. Intervjupersoner i Nybro och Umeå efterlyser - i 
likhet med flera av de icke LIP-stödda kommunerna - också en konsekvent 
politik, där inte statliga hållbarhetsinitiaitv motverkas av vad som sker inom 
andra politikområden. En person framhåller även dagens långtgående sektor-
isering och suboptimering som ett grundläggande hinder för en effektiv lokal 
hållbarhetspolitik, och efterfrågar därför statliga initiativ som både direkt och 
indirekt främjar tvärfackliga arbetsformer kommunalt. Som komplement till 
förändrade strukturella förutsättningar efterlyses också vad som kan 
sammanfattas under rubriken ”riktade stöd” - stöd till särskilda insats-
områden, eller åtgärder som med en intervjupersons ord ”lever i ett Ingen-
mansland”. Konkret kan det t.ex. handla om insatser som ligger utanför 
kommunens formella ansvarsområde, och som av resursmässiga eller andra 
skäl är svåra för den enskilda kommunen att driva självständigt. 

Vissa intervjukommentarer handlar om hur kommunerna i frånvaro av en 
stark nationell hållbarhetspolitik på många sätt driver en politik som 
motverkar hållbar utveckling. Ett exempel från en av kommunerna avser 
långtgående planer på exploatering av ett Natura 2000-område. Två av 
studiens LIP-stödda referenskommuner framhåller frågan om externa 
handelsetableringar som ett betydande problem; detta mot bakgrund av hur 
sådana etableringar genererar kraftigt ökad biltrafik (se t.ex. Forsberg m.fl. 
1994).8 I dessa och liknande sammanhang efterlyses en mer aktiv hållning av 
statsmakten, där denna tydligare hävdar hållbarhetsintresset genom 
lagstiftningsinstrument eller på andra vägar. Lokala tjänstemän med ansvar för 
hållbarhetsfrågor uttrycker därför närmast en önskan om staten som en 

                                                 
8 För närvarande driver handelspolitiska motiv fram allt fler externa köpcentra bland landets kommuner, en 
utveckling som ytterst möjliggörs genom det kommunala planmonopolet. 
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”allierad” - en stödjande part som värnar hållbarhetsintresset i sammanhang 
där den egna kommunen för en icke hållbar politik. 

Få representanter för icke bidragsbeviljade kommuner redovisar någon 
uppfattning om inom vilka områden - aspekter av hållbarhetspolitiken, eller 
sektorsområden - som  kommunerna är särskilt behjälpta av statligt stöd. 
Snarare välkomnar man stöd inom alla delar av hållbarhetspolitiken, samt 
efterlyser politiska förutsättningar som gör det möjligt att också lokalt stärka 
denna av egen kraft. Som tidigare uppmärksammats efterfrågar dock många 
av dem som intervjuats nationella initiativ vilka inte - likt LIP - framtvingar 
grundläggande omprioriteringar i det lokala hållbarhetsarbetet. Några 
efterlyser flexibla stödformer som tar hänsyn till kommunernas skilda 
förutsättningar, snarare än ”one size fits all”-modeller. 

Bland LIP-stödda referenskommuner utpekas transport- och energi-
politiken som två politikområden där en hållbar lokal utveckling är direkt 
avhängig den nationella politikens prioriteringar och aktiva stödinsatser. Den 
nationella energipolitiken kritiseras av två kommunrepresentanter för brist på 
långsiktighet - vilket anses försvåra strategiska beslut bland kommunerna och 
dess aktörer.  
 
Kommunernas egen problemlösande kapacitet 
Vissa intervjupersoner framhåller samtidigt kommunernas egen kapacitet, att 
utvecklingen av den lokala hållbarhetspolitiken i minst lika hög grad beror på 
kommunernas eget agerande. En f.d. LIP-samordnare hävdar: ”Det viktigaste 
är hur de lokala politikerna agerar. Det är ju mycket som går att göra utan att 
staten blandar sig i.” Älvdalens kommunrepresentant framhåller betydelsen av 
lokala eldsjälar som en jämförelsevis viktigare faktor än ekonomiskt stöd från 
staten. Inom vissa områden upplever intervjupersoner att den kommunala 
nivån har en särskilt god problemlösande kapacitet, och därmed inte är i 
närmare behov av statligt stöd. Detta gäller bl.a. sådana energiprojekt som 
redan på kort sikt är kommunekonomiskt lönsamma, men även vad en 
intervjuperson från Robertsfors benämner kommunens ”mjukvara”, varmed 
avses barnomsorg och skola. Samma person nämner även utvecklingen av 
interna styrsystem för hållbarhetsarbetet - vilket idag utgör ett viktigt inslag i 
många kommuners processer - som ytterligare ett exempel på en fråga där 
statliga insatser är till föga hjälp.  

Jämförelsevis betonas kommunernas egen problemlösande kapacitet 
starkare bland LIP-stödda referenskommuner, här är det då särskilt två 
faktorer som framhålls: Den första är betydelsen av det kommunala 
planmonopolet och dess potentiellt viktiga roll som instrument för hållbart 
samhällsbyggande; att kommunernas egna strategiska val i planering och 
samhällsbyggande faktiskt är en kritisk faktor för möjligheten att förverkliga 
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hållbar utveckling. Till detta läggs för det andra det faktum att en framgångsrik 
lokal hållbarhetspolitik i grunden vilar på kommunernas egna aktiva initiativ. 
Staten kan endast få rollen av en stödjande kraft till vad som ytterst är en lokal 
angelägenhet. För att understryka den lokala nivåns egen kapacitet framhåller 
en intervjuperson också hur de svenska kommunerna tidigare än staten var en 
pådrivande kraft för hållbar samhällsutveckling (jfr ovan; se även Forsberg 
2002 kap.4).  

 
(E) Att åstadkomma förbättrade statliga bidragssystem 

Erfarenheterna av LIP har inspirerat till många synpunkter om hur statligt 
programstöd lämpligen utformas för att uppnå större nyttoeffekt. Dessa 
tankar löper kring tre teman.  
(1) Att skapa mer effektiva ansökningsformer 
(2) Delegerad prövning av statligt programstöd 
(3) Blinda fläckar: Strategiskt viktiga hållbarhetsinsatser som inte uppmuntrats eller 
möjliggjorts inom ramen för Investeringsprogrammet  
 
(1) Att skapa mer effektiva ansökningsformer 
Ett tema för många kommentarer är hur man kan undvika den ur 
resursanvändningssynpunkt tveksamma ordning, där många kommuner lägger 
ned omfattande energi på programutveckling som bara kommer vissa 
kommuner till del. Den vanligast återkommande synpunkten är att 
bidragssystem bör ha förenklade ansökningsrutiner, samt tydliga och i högre 
grad förutsägbara kriterier. Följande citat är från Karlskrona resp. Norberg: 

”Jag gillar inte den här typen av ansökningar där man i praktiken tävlar. Det blir mer 
och mer av det i samhället idag. Det kan gälla vad som helst i stort sett - Vinnova är 
ett exempel - och man ska tävla mot varandra. Det kanske är bra då det stimulerar 
tankeverksamheten. Men när det gäller den här typen av fysiska miljöinvesteringar 
vet vi att det är bättre att sätta upp fasta kriterier: Byter ni ut olja mot biobränsle så 
ska ni veta att ni kan få ett statsbidrag eller ett statligt stöd.” 

”Man [staten] borde hitta andra former, där det var mer entydigt hur man bär sig åt 
för att få del av de här pengarna. Kring LIP kändes det väldigt osäkert hur en 
kommun skulle bära sig åt.” 

I princip föreslås - vid en översikt av kommenterar i ämnet - två komplett-
erande grundmodeller för statligt programstöd: 

(A) Generella grundbidrag för investeringar som är motiverade bland kommuner överlag 
(B) Riktade bidrag till ändamål som med fördel koncentreras till få eller specifika 
platser 

Inrättande av fasta grundbidrag är särskilt motiverade för sådana investeringar 
som det finns ett intresse av att genomföra bland svenska kommuner överlag, 
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och där det samtidigt är förhållandevis lätt att upprätta allmänna stödkriterier. 
Den stora förtjänsten med denna modell är alltså förutsägbarheten - att 
ansökande kommuner enbart genom att uppfylla uppställda kriterier vet att de 
är berättigade stöd.  

Inom områden där staten identifierar ett behov av särskilda punkt-
investeringar av regional eller nationell betydelse - t.ex. anläggningar som 
tjänar en hel region, eller resursintensiva pilotsatsningar inom områden som 
förnyelsebar energi - kan man överväga bidragsmodeller som besparar ett 
större antal kommuner besväret av att utveckla fullständiga programförslag. 
En tanke som ventileras i ett par intervjuer bygger på att intresserade 
kommuner inkommer med en intresseanmälan, och att staten genom någon 
form av utgallringsmekanism sorterar fram särskilt intressanta kommuner som 
sedan erbjuds att utveckla fullständiga programförslag. 

I föregående kapitel har vi sett hur den långa avvaktan på besked efter 
inlämnande av lokala investeringsprogram, föranleder stark kritik lokalt. 
Problemen med en utdragen handläggning torde vara svårt att helt komma till 
rätta med - åtminstone beträffande konkurrensinriktade biddragssystem - 
framförallt därför att tillgängliga resurser och krav på omdömesgill prövning 
anger gränser för hur snabbt handläggning kan ske. Intervjupersoner 
framkastar dock förslag till lösningar. En vanlig tanke är att kommuner bör 
tillåtas att inleda projekt i mindre skala - inom ramen för vad man enskilt eller 
i samverkan med andra lokala aktörer kan finansiera - i avvaktan på besked. 
Modellen med en årlig ansökningsomgång uppfattas av flera intervjupersoner 
som alltför fyrkantig, varför man förordat en flexibel modell där kommunerna 
kontinuerligt kan inkomma med ansökningar. I fråga om LIP har dock 
statsmakten tillmötesgått kritiken från kommunerna; år 2000 avskaffades 
ordningen med en årlig ansökningsomgång. Kommentarerna härrör dock från 
kommuner som aldrig ansökt enligt den nya ordningen. 
 
(2) Delegerad prövning av statligt programstöd 
Mot bakgrund av erfarenheter från LIP är en vanlig synpunkt bland 
respondenter att länsstyrelserna hade varit en lämpligare prövande instans än 
Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Tanken är att handläggare på 
regional nivå dels har bättre kännedom om de enskilda kommunerna och 
deras särskilda förutsättningar, dels möjlighet att följa upp den kommunala 
programprocessen under såväl ansöknings- som genomförandefasen. Följande 
citat är från Karlskrona: 

”Jag anser att detta skulle föras ned mer på regional nivå, istället för att fatta besluten 
centralt på ett departement eller ämbetsverk. I så fall skulle man också kunna göra 
lokala bedömningar om vad som är bäst för just vår region. Om det sedan är 
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Länsstyrelsen eller något annat regionalt organ som fattar besluten är en politisk 
fråga.” 

Argumentet är alltså att en decentraliserad prövning skulle förbättra 
möjligheterna till dialog stat-kommun, liksom förutsättningarna att stödja 
relevanta projekt. Denna modell är inte främmande i svensk hållbarhetspolitik. 
Till exempel bygger det nya statliga bidraget till kommunal naturvård 
(omfattande 300 mkr under tre år) på regional prövning av länsstyrelserna 
[Förordning 2003:598]. 
 
(3) De statliga investeringsstödens blinda fläckar 
Investeringsprogrammets stödpremisser ses av flera intervjupersoner som 
alltför snäva. I praktiken, menar man, utestängs investeringar som utifrån 
kostnadseffektivitet (hållbarhetseffekt per satsad krona) skulle kunna gett 
betydligt starkare programeffekter. Med avseende på identifierade brister 
menar kommunrepresentanter att statliga bidragssystem i högre grad bör 
möjliggöra samt uppmuntra: 

(a) Initiativ som innefattar ett mer betydande ekonomiskt riskmoment 
(b) Initiativ som vinner på samverkan mellan kommun och omvärld 
(c) Initiativ som sker mot bakgrund av nationell problemanalys 

Även om dessa tre aspekter framhålls var för sig, har de också nära 
beröringspunkter med varandra. 
 
(a) Initiativ som innefattar ett mer betydande ekonomiskt riskmoment. I fallet med LIP 
har den enskilda kommunen generellt svarat för huvuddelen av investeringen. 
Det ligger därför i sakens natur att kommuner har ett begränsat intresse av 
investeringar som medför: (a) betydande ekonomisk risk, (b) betydande 
merkostnader i relation till alternativa lösningar [vilket vanligen innebär att 
inte genomföra investeringen, eller att satsa på miljömässigt mindre 
fördelaktiga lösningar]. Som vi sett finns det en tydlig tendens bland 
kommunerna att söka statligt stöd för satsningar som även går att motivera 
kortsiktigt kommunekonomiskt. Flera intervjupersoner menar att detta låser 
kommunerna till mer konventionella tekniska lösningar. Ett möjliggörande av 
ur hållbarhetssynpunkt värdefulla satsningar som är svåra att motivera 
kommunekonomiskt, bygger närmast på att staten i högre grad fungerar som 
finansiell garant. 
 
(b) Initiativ som vinner på samverkan mellan kommun och omvärld. Strategisk sam-
verkan mellan kommun och andra aktörer kan vara av vital betydelse för att 
möjliggöra vissa typer av hållbarhetssatsningar. Dessa ”omvärldsaktörer” kan 
t.ex. vara andra kommuner, regionförbund, nationella myndigheter eller 
näringsliv med spetskompetens. Sådan samverkan har redan en viktig roll i 
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hållbarhetspolitiken. Däremot är det en återkommande uppfattning att 
statsmakten mer än vad som sker borde underlätta dylika initiativ. Direktiven 
för Investeringsprogrammet har i praktiken försvårat samverkan mellan 
kommuner.9 Detta är märkligt, bl.a. i beaktande av att vissa typer av 
hållbarhetsinvesteringar är av sådan natur att de av både miljömässiga och 
ekonomiska skäl bör koncentreras till ett fåtal platser, snarare än att spridas ut 
i många kommuner. Exempel på detta har redovisats tidigare i studien. 
Samarbete mellan kommun och omvärldsaktörer kan utgöra ett viktigt 
instrument när det t.ex. handlar om: kostsamma investeringar, gemensam 
kunskapsuppbyggnad, samt mellankommunal samverkan kring anläggningar 
som man gemensamt kan nyttja. En anpassning efter denna typ av motiv sker 
dock från statsmaktens sida. Till skillnad mot LIP är Klimps kriterier 
utformade för att uppmuntra samverkan mellan kommuner och omvärld. 
 
(c) Initiativ som sker mot bakgrund av nationell problemanalys. Tilldelningen av LIP-
medel har skett på grundval av kommunernas egen analys av insatsernas lokala 
miljöeffekter. Däremot har det inte funnits några starka incitament att utforma 
program med målet att optimera nationella effekter. Det är troligt att 
investeringar som inte bara vägleds av lokala bedömningar, utan även ser till 
nationella hållbarhetseffekter, kan skapa ökad kostnadseffektivitet i statliga 
bidragssystem. Främst därför att detta skulle stärka förutsättningarna att - 
inom vissa insatsområden - rikta stöd med avseende på var det ger störst 
nationell nytta. Det senare tillkomna Klimatinvesteringsprogrammet bygger i 
högre grad på en sådan logik.. Det kan vara svårt för en enskild kommun att 
ekonomiskt motivera satsningar som ur nationell synpunkt ger stora 
hållbarhetseffekter, så länge detta bygger på ett större ekonomiskt riskmoment 
alt. betydande kostnader som i huvudsak kommunen själv får bära. I sådana 
sammanhang skulle staten med riktade stödinsatser kunna fungera som 
”möjliggörare”.  

                                                 
9 Även om mellankommunal samverkan kring LIP-satsningar varit möjlig, har den villkorats med att varje 
enskild kommun inkommit med en egen ansökan. Förutsättningen för sådan samverkan har m.a.o. varit att 
samtliga medverkande kommuner var för sig fått bifall.  
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5. LIP:S FÖLJDER I ICKE BIDRAGSBEVILJADE KOMMUNER 

Programutvecklingen 
Kommunernas framtagande av programförslag beskrivs genomgående som en 
resurstung process; i flera av kommunerna har arbetet samordnats genom en 
särskilt inrättad tjänst, med medverkan av ett stort antal lokala aktörer. 
Drivkraften bakom programutvecklingen har varit instrumentell, nämligen 
möjligheten att få LIP-stöd. Inte i någon av kommunerna har arbetet 
nämnvärt inspirerats av tankar om att programutvecklingen i sig skulle ha 
något värde (t.ex. att åstadkomma kunskapshöjande effekter). Med hänsyn till 
den betydande arbetsinsatsen vid programutvecklingen, är det därför inte 
överraskande att icke bidragsbeviljade kommuner i huvudsak rapporterar om 
negativa erfarenheter av Investeringsprogrammet.  

Kommunikationen med den centrala nivån har företrädelsevis känne-
tecknats av distans. Det är en utbredd uppfattning att ansvariga myndigheter, 
Miljödepartementet därefter Naturvårdsverket, visat en bristande vilja till 
dialog rörande programutvecklingsfrågor m.m. Detta har bl.a. tagit sig uttryck 
i svårigheter att få konstruktiva synpunkter kring programmens utformning - 
en kritik som särskilt hörs bland mindre kommuner vars resurser för program-
utveckling är mer begränsade - samt bristfällig kommunicering kring bidrags-
villkor och förändringar i dessa. Situationen ska dock ha förbättrats med tiden. 
Detta tycks både sammanhänga med programöversyn sprungen ur den kritik 
som riktats mot LIP, men också med Naturvårdsverkets övertagande av rollen 
som ansvarig myndighet.  

Från kommunernas sida har det på det hela taget funnits en betydande 
villrådighet beträffande såväl beviljnings- som avslagsgrunder, samt kritik om 
alltför oklara programdirektiv. Detta har dels bidragit till en utbredd 
frustration bland inblandade aktörer, dels - och viktigast - förstärkt känslan av 
en orättfärdig behandling av kommunernas programförslag.  

Kommunikationsproblem i förhållande till nationella myndigheter har även 
uppmärksammats i andra studier. För icke LIP-stödda kommuner har dock 
följderna varit mer långsiktigt negativa. Svårigheterna att få klara avslags-
motiveringar samt synpunkter om vad som kan utvecklas i en ny ansökan, 
utgör i flera av kommunerna en bakgrund till en minskad tilltro till staten som 
aktör (se nedan). Värdet av en tydlig motivering till avslag på program-
ansökningar är därför flerfaldigt. Framförallt hade klara besked om vad som 
upplevts som svagheter i konkurrensen med andra kommuners program 
kunnat dämpa frustrationen bland programansvariga. Detta skulle dessutom 
undanröja en grund för utbredda och sällan särskilt konstruktiva spekulationer 
om motiven bakom avslag. En rak kommunikation från den centrala nivåns 
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sida hade sammantaget kunnat dämpa misstron gentemot statsmakten bland 
icke bidragsbeviljade kommuner. 

Nyckelpersoner i programutvecklingen - främst LIP-samordnarna - vittnar 
ofta om hur de har betalat ett högt personligt pris för sin insats. I rollen som 
samordnare (eller motsvarande) investeras ett personligt förtroendekapital 
gentemot andra lokala aktörer - inte minst det lokala näringslivet - vilket gör 
den långa väntan på besked och därpå följande avslag svårare att hantera: från 
LIP-samordnares synpunkt riktas förväntningstrycket bland lokala aktörer 
alltså inte bara mot staten utan även mot dem själva. Problem av detta och 
ovan nämnda slag gör att icke LIP-stödda kommuner efterfrågar en ökad 
förutsägbarhet i statliga bidragssystem (se kap. 5C). 

Icke LIP-stödda kommuner rapporterar också om positiva effekter av olika 
slag. Med avseende på programutvecklingsarbetet sätter man i flertalet 
kommuner värde på den samverkan - tvärfacklig samt med aktörer utanför 
den kommunala organisationen - som tagit form under programutvecklingen. 
I enskilda fall har nätverk och formaliserade samarbeten fortlevt även efter 
programavslag. Här har LIP tillfälligt eller mer varaktigt bidragit till att stärka 
problemlösningskapaciteten inom berörda samverkansområden. Den andra 
viktiga positiva effekten är att programutvecklingen i några av kommunerna 
direkt eller indirekt medverkat till att stärka hållbarhetsfrågornas politiska status, 
samt bidragit till medvetandegörande och kunskapsuppbyggnad (se nedan).  

 
Nedan sammanfattas viktigare erfarenheter av programutvecklingen bland 
icke LIP-stödda kommuner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre faktorer är bestämmande för LIP:s temporära och långsiktiga effekter i 
kommunerna:  
(1) I vilken grad Investeringsprogrammet genom sin blotta existens stärkt 
hållbarhetsfrågornas politiska status, och om detta i sin tur får positiva följder 
för programutvecklingen samt på längre sikt. 

Icke LIP-stödda kommuners erfarenheter av programutvecklingen 

Huvudintryck negativt, p.g.a.: 
• Resurstung process 
• Problemfylld dialog med ansvariga nationella myndigheter 
• Ovisshet beträffande bedömningskriterier och avslagsmotiv 
• Negativa personliga återverkningar för samordnare och andra lokala nyckelpersoner

Även positiva följder: 
• Nya ytor för samverkan - oftast temporära men ibland mer varaktiga 
• Kunskapshöjande effekter i vissa kommuner  
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(2) Erfarenheter av programutvecklingen. 
(3) Följder av att programförslag avslås. 
Distinktionen mellan dessa faktorer är viktig att framhålla, bl.a. för att för-
tydliga bilden av LIP:s samtidigt både positiva och negativa påverkan: 
 
Temporära effekter på hållbarhetspolitiken 
I kommuner där det förekommit ett aktivt hållbarhetsarbete före LIP 
rapporteras om hur programutvecklingen skapat undanträngningseffekter: De 
omfattande insatserna med att utveckla programförslag har oftast framtvingat 
nedprioriteringar i befintligt hållbarhetsarbete; programutvecklingen har skett 
på bekostnad av informationsarbete, medborgardialog och andra vanliga 
inslag i kommunalt hållbarhetsarbete. Programförslagen har dessutom till 
största del kretsat kring frågor som är mer i linje med den svenska statens 
tolkning av hållbarhetsutmaningen, som en i huvudsak miljöpolitisk fråge-
ställning (se kap. 1). Med LIP:s programkriterier som grund har ansökningarna 
främst inriktats mot investeringar i miljöanpassad teknik och volymprojekt 
(fjärrvärme och andra infrastrukturprojekt, miljöanpassning av byggnads-
bestånd, etc.). De undersökta kommunerna har däremot inte i någon större 
omfattning sökt medel för att stärka den befintliga hållbarhetspolitikens profil-
frågor, t.ex. arbete med att engagera medborgarna; informationssatsningar; 
folkhälsoarbete; småskaliga kretsloppssatsningar. 

Hållbarhetspolitiken kännetecknades i flera av studiens kommuner av en 
låg aktivitetsnivå före LIP. I dessa kommuner har programarbetet kring LIP 
stärkt fokus på hållbarhetsfrågorna. Det kan dock diskuteras i vilken grad 
denna förstärkning är tillfällig och instrumentellt betingad av andra motiv, 
respektive uttrycker en politisk värdering att hållbarhetspolitiken bör upprio-
riteras p.g.a. dess angelägenhet. Kommunrepresentanter vittnar om hur 
bidragssystem i växande grad får en styrande roll över kommunpolitiken. 
Förvärvande av externa bidragsmedel blir en väg att finansiera allehanda 
kommunala projekt, men också ett lokalt framgångsmått gentemot de egna 
medborgarna samt andra kommuner.10 Intervjuade kommuntjänstemän pekar 
på hur denna utveckling skapar en sammanblandning av mål och medel i 
kommunpolitiken. I studiens kommuner är det tydligt att satsningar på LIP 
delvis måste förstås som instrumentellt betingade av en bidragskultur, där för 
tillfället tillgängliga bidragssystem är med och formar kommunpolitikens 
vägval. Detta ger också en bakgrund till nedprioriteringen av hållbarhets-
frågorna i flera av kommunerna, i spåren av avslag på kommunala program-

                                                 
10 Troligen är denna faktor viktigare i mindre och problemtyngda kommuner, frågan är dock inte närmare 
utredd. 
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förslag. Varaktigt stärkande effekter på hållbarhetspolitiken till följd av LIP 
behandlas nedan. 
 
Långsiktiga effekter på hållbarhetspolitiken 
Styrande för LIP:s långsiktiga effekter i kommunerna är framförallt två 
faktorer. Den ena handlar om i vilken grad LIP gett upphov till en kunskaps-
höjande effekt bland lokala aktörer (vilket är relaterat till program-
utvecklingen), den andra om varaktigheten av den negativa effekten vid 
programavslag. 

De undersökta kommunerna har generellt - och kanske mindre 
överraskande - haft svårt att hantera avslag på sina programförslag: den 
kortsiktiga effekten har genomgående varit negativ. Den långsiktiga verkan av 
avslagsbeslut varierar dock stort mellan kommunerna. Det ligger nära till 
hands att anta att kommuner som bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete redan 
före LIP också har bättre förutsättningar att hantera ett avslag. Som visas i 
studien är det inte riktigt så enkelt, det finns exempel på hur hållbarhetsarbetet 
avstannat i tidigare mycket ambitiösa kommuner. Andra kommuner har sett 
en gradvis förstärkning av hållbarhetsarbetet under såväl programutvecklings-
arbetet, som efter upprepade avslag. Detta pekar på betydelsen av andra 
faktorer än LIP.  

Blotta tillkomsten av Investeringsprogrammet har i några av de studerade 
kommunerna haft en positiv effekt, i så måtto att programmets betydande 
ekonomiska ramar har sänt signaler om hållbarhetspolitiken som ett nationellt 
prioriterat område. Denna politiska signal från statsmaktens sida har i 
samverkan med kunskapshöjande effekter av den lokala programutvecklingen, 
lokalt lagt grund till en varaktig realpolitisk upprioritering av hållbarhets-
frågorna. I dessa avseenden kan man alltså notera en positiv statushöjande 
verkan av LIP, låt vara att den endast omfattar ett fåtal kommuner.  

En mer graverande och betydelsefull effekt avser följderna av att 
programförslag inte beviljas, vilket framträder som en kritisk faktor med 
avseende på hållbarhetspolitikens fortsatta öde. I flera av studiens kommuner 
har hållbarhetsarbetet i praktiken avstannat efter, oftast upprepade, avslag på 
programförslag. Orsaken är främst besvikelse och uppgivenhet i spåren av 
avslag. Genom att studien bygger på rapporterade erfarenheter från 
kommunerna, är det förvisso svårt att bedöma om det finns ett inslag av 
efterhandsrationalisering i betoningen av avslagsbeskedens starkt negativa 
effekter. Även om denna faktor står i en klass för sig, finns det genomgående 
också andra faktorer som samverkar till en dylik utveckling. En tillbakagång 
kan t.ex. också samverka med att hållbarhetspolitiken aldrig varit riktigt 
förankrad i kommunen - vare sig innan LIP kom in i bilden eller senare. Det 
kan även bottna i lokala aktörsförklaringar (bl.a. motsättningar mellan nyckel-
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personer). Viktig som en mer allmän bakgrund är också samhällstrenden mot 
ett minskat intresse för hållbarhetsfrågor. 

Vad som är särskilt bekymmersamt med avslagseffekten och andra negativa 
erfarenheter av LIP är dess preventiva verkan. Detta har inte bara minskat 
förtroendet för staten som hållbarhetspolitisk aktör, utan i några av de 
studerade kommunerna också långsiktigt motverkat att hållbarhetsfrågor lyfts på 
den politiska agendan. Denna effekt omfattar både kommuner där det har 
bedrivits respektive inte förekommit något aktivt hållbarhetsarbete före LIP. 
Att en icke bidragsbeviljad kommun saknat ambitioner inom området före 
Investeringsprogrammet, innebär alltså inte att LIP:s effekt på den lokala 
hållbarhetspolitiken kan betraktas som neutral. Ett långsiktigt minskat intresse 
för hållbarhetsfrågor blir särskilt problematiskt med hänsyn till att 
utvecklingen av lokal hållbarhetspolitik i så hög grad är avhängig 
kommunernas egna aktiva initiativ (Forsberg 2002). 

 
Nedan sammanfattas viktigare temporära och långsiktiga effekter av LIP 
bland icke stödbeviljade kommuner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektiv på redovisade resultat: LIP i stödbeviljade referenskommuner 
De LIP-stödda referenskommunerna visar sig överlag betydligt mer positiva 
till LIP än icke bidragsbeviljade kommuner. Detta trots att hållbarhets-
frågornas politiska status skiljer sig stort inom gruppen av bidragsbeviljade 
kommuner. Det är samtidigt värt att notera hur argumenten till stöd för 

LIP:s effekter på lokal hållbarhetspolitik 

Temporära 
• Undanträngningseffekter i befintligt hållbarhetsarbete, tendenser till anpassning 

efter statlig policy 
• Upprioritering av hållbarhetspolitiken under programarbete, primärt p.g.a. att det 

finns pengar att söka 
• Generellt negativa reaktioner på programavslag 

Långsiktiga 
• Tillbakagång och försvagat intresse för hållbarhetspolitiken p.g.a. negativa 

erfarenheter av programutveckling och avslag (flertalet kommuner); dessa effekter 
förstärks i samverkan med andra faktorer 

• Statushöjning för hållbarhetspolitiken p.g.a. varaktig kunskapsuppbyggnad under 
programutveckling, samt att Investeringsprogrammet sänt nationella signaler om 
detta som ett prioriterat politikområde (enskilda kommuner) 

• Minskat förtroende för staten som aktör (samtliga kommuner, trots att LIP i enskilda 
kommuner bidragit till upprioritering av hållbarhetspolitiken) 
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Investeringsprogrammet främst handlar om hur detta främjat hållbarhets-
arbetet i respondenternas egna kommuner, inte om dess allmänna effekter 
bland svenska kommuner. Intresset för nya statliga program inom hållbarhets-
området är markant större bland dessa referenskommuner än bland studiens 
icke LIP-stödda kommuner. I hög grad kan detta sammankopplas med 
positiva erfarenheter av LIP, eller omvänt - en relativ frånvaro av negativa 
erfarenheter. Sådana utsagor fördjupar intrycket av hur Investerings-
programmet inom hållbarhetspolitiken tydligt bidragit till en polarisering 
mellan svenska kommuner. 

Dock förenas dessa båda grupper i kritiken av villkoren vid prövning av 
program; d.v.s. i uppfattningen att programutvecklingen varit alltför resurs-
krävande samt att oklara bedömningskriterier och snäva tidsramar varit 
problemskapande. Således, samtidigt som Investeringsprogrammet varaktigt 
främjat hållbarhetsarbetet har programutvecklingen i hög grad kännetecknats 
av samma typ av problem som bland de icke LIP-stödda kommunerna. Detta 
stärker relevansen av den kritik bland icke bidragsbeviljade kommuner som 
redovisas i kap. 3B.  

Trots den allmänna uppfattningen om LIP:s positiva verkan på den lokala 
hållbarhetspolitiken, har det statliga programmet samtidigt medfört olika 
former av omprioriteringar. Nedtoning av underifrånperspektiv samt starkare 
fokus på renodlade miljöaspekter är tendenser som noteras. Detta talar för ett 
genomslag för statlig policy, där alltså hållbarhetsutmaningen i hög grad får 
karaktär av ”traditionell” miljöpolitik och en expertstyrd frågeställning (jfr kap. 
1A). Det ska samtidigt framhållas att LIP:s djupare påverkan i berörda 
kommuner inte är mer grundligt utredd, varför den närmare innebörden av 
dessa innehållsmässiga förskjutningar inte är känd. 

Från referenskommunernas synpunkt har statens agerande tydligt 
utvecklats i positiv riktning över tid. Till exempel betonas hur LIP:s direktiv 
och bidragskriterier successivt förbättrats, samt hur staten tagit lärdom av 
erfarenheter från LIP vid utformningen av Klimp. I allmänhet anses också att 
den statliga hållbarhetspolitiken har utvecklats mycket positivt jämfört med 
tillståndet före lanseringen av Investeringsprogrammet (jfr Sköllerhorn & 
Hanberger 2004). I betoningen av en tydligt positiv utveckling skiljer sig dessa 
kommuner markant från de icke bidragsbeviljade kommunerna, som inte på 
samma sätt delar denna erfarenhet. Inom den senare gruppen hamnar 
sannolikt programförbättringar i skuggan av det faktum att synen på LIP 
starkt präglas av att kommunerna inte tilldelats LIP-stöd. 
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6. STATEN OCH KOMMUNERNA I HÅLLBARHETSPOLITIKEN 

(A) Ett vidgat perspektiv på LIP som bidragssystem 

Blinda fläckar - följder för den samlade hållbarhetspolitiken 
Under pågående slutrapportering av Investeringsprogrammet har det givits 
spridning åt uppgifter om hur LIP bidragit till att minska olika typer av 
miljöproblem. Medialt har uppmärksamhet främst riktats mot effekter på de 
nationella klimatmålen. Naturvårdsverket gör t.ex. gällande att LIP:s insatser 
hittills: 

”...motsvarar ca en fjärdedel av det svenska klimatmålet som är att reducera 
utsläppen med 2.9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är således troligt att LIP 
kommer att minska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med två procent.” 
(www.naturvardsverket.se 041208) 

Att bedöma enskilda programinsatsers avgränsade effekter - såsom uppnådda 
resursbesparingar eller utsläppsminskningar av en viss LIP-satsning i en 
kommun - är både rimligt och motiverat. Däremot är det av en rad skäl 
tveksamt att dra slutsatser om Investeringsprogrammets samlade effekter på 
nationella miljömål. Detta bygger då på ett antagande om ”allt annat lika”, 
vilket bl.a. resultat av denna utvärdering visar på orimligheten av. Framförallt 
därför att man då bortser från undanträngningseffekter och dylikt i spåren av 
LIP. Denna studie visar på tre särskilt problematiska följder av LIP, kopplat 
till målet att stärka den samlade hållbarhetspolitiken: 

• Ett minskat intresse för hållbarhetsfrågor i kommuner vars program avslagits, samt 
en minskad tilltro till staten som aktör 

• Undanträngningseffekter i befintligt hållbarhetsarbete  
• En icke optimal resursanvändning 

Även om Investeringsprogrammet delvis medfört positiva effekter i icke LIP-
stödda kommuner är den dominerande effekten negativ. Detta uttrycker sig 
bl.a. som ett långsiktigt minskat intresse av att arbeta med hållbar utveckling, 
samt en minskad tilltro till staten som aktör i lokal hållbarhetspolitik. 
Investeringsprogrammet är av allt att döma en viktig orsak - om än inte den 
enda - till att en relativt stor grupp kommuner idag saknar ambitioner inom 
hållbarhetspolitiken. I såväl LIP- som icke LIP-stödda kommuner uppträder 
också undanträngningseffekter i befintligt hållbarhetsarbete, d.v.s. att arbetet 
med programansökan och genomförande av LIP-program går ut över andra 
delar av lokal hållbarhetspolitik (se kap. 3 D och 4 A; jfr Edström & 
Eckerberg 2002; Dahlgren & Eckerberg 2005). Det är rimligt att anta att 
sådana effekter inte förutsetts av programmakarna. Icke desto mindre är de 
synnerligen relevanta att uppmärksamma vid utvärdering av programeffekter. 
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Förfarandet vid ansökning om LIP-medel innebär, som framhålles av 
många kommunrepresentanter, i flera avseenden en tveksam resurs-
användning. Vad som främst föranleder kritik är modellen att inbjuda samtliga 
kommuner att utveckla fullständiga programförslag, men att endast tilldela 
stöd till utvalda kommuner. Även undanträngningseffekterna på befintlig 
hållbarhetspolitik innebär en icke optimal resursanvändning - inte bara från 
kommunernas synpunkt utan rimligen även statsmaktens. Argumentet ges 
ökad tyngd av redovisade tecken på hur Investeringsprogrammet i hög grad 
inriktats mot satsningar som kommunerna under alla förhållanden skulle 
genomfört. 

Innebär då detta att LIP-stöd till sådant som fjärrvärmeutbyggnad (det 
oftast nämnda exemplet på missriktat LIP-stöd) ska betraktas som 
kapitalförstöring? Inte nödvändigtvis. Riktade LIP-medel har sannolikt 
bidragit till medvetandegörande om t.ex. förtjänsterna av fjärrvärme-
utbyggnad, och på så vis förstärkt kommunernas intresse kring frågan. Med 
LIP har kommuner också kunnat tidigarelägga investeringar som annars skulle 
genomförts först i ett senare skede. Givet programintentionerna att främja 
innovativa projekt innebär det dock ett problem att sådana investeringar 
undanträngs till förmån för stöd till kortsiktigt lönsamma satsningar.  
 
Centralstyrningens problem 
Programarbetet med LIP kan liknas vid en kedja av länkar, där slutresultatet 
står och faller med att varje enskild länk fungerar. Den lokala hållbarhets-
politikens sårbarhet ökar ju starkare denna är upphängd vid ett fåtal individer 
(Forsberg 2002). I ett fall framställs t.ex. en tjänstemans försummelse att 
bifoga åskådliggörande bilagor till programansökan som en möjlig orsak till att 
ansökan - som vunnit starkt stöd från bl.a. Länsstyrelsens sida - senare 
avslogs. Sådana omständigheter kan av uppenbara skäl inte lastas statsmakten. 
Däremot pekar de på ett problem av större dignitet än individfaktorer på lokal 
nivå.  

LIP har i många avseenden varit en tungnavigerad konstruktion. Uttryck 
för detta är bl.a. att återkoppling av lokala erfarenheter till den nationella nivån 
skett långsamt, och därmed även nödvändiga modifieringar av programmet. 
Den utdragna programutvecklingen (lokalt) samt prövningen (nationellt) - 
enligt en modell där ”stafettpinnen” växlar mellan lokal och nationell nivå - 
skapar också stora trögheter. Lokalt yttrar sig detta ofta i frustrationer över en 
ineffektiv resursanvändning och svårigheter att upprätthålla projektens 
legitimitet gentemot medverkande lokala aktörer. 

Detta står i tydlig kontrast till villkoren i kommunernas eget hållbarhets-
arbete (”Lokal Agenda 21”), som i allmänhet vilar på nära band samt god 
återkoppling mellan processens aktörer. Här är involverade aktörers överblick-
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barhet och problemkännedom i allmänhet också stor. Till exempel besitter 
den beslutande instansen - i detta fallet kommunpolitikerna - direkta 
kunskaper om den egna kommunens särskilda förutsättningar, och har också 
goda förutsättningar att följa processen på nära håll samt bedöma vilka 
prioriteringar som är rimliga. LIP däremot kännetecknas av en mycket stor 
distans mellan beslutsfattande och genomförande instanser. Man kan t.ex. 
knappast förvänta sig att det politiskt ansvariga statsrådet har någon närmare 
inblick i vare sig de enskilda kommunernas förutsättningar eller de 
kommunala programförslag som regeringen tar ställning till. I allmänhet 
begränsar sig även handläggande tjänstemäns kunskapsunderlag till 
ansökningshandlingar och sporadiska muntliga kontakter med lokala 
samordnare. Platsbesök i kommunerna av nationella handläggare är undantag 
och inte regel. 
 
Aspekter på ett konkurrensutsatt bidragssystem 
Ett av LIP:s mer grundläggande problem uppträder i föreningen av det 
inbyggda konkurrensmomentet, och den relativa oförutsägbarheten ur de 
ansökande kommunernas synvinkel. Det står redan i utgångsläget klart att alla 
program inte kommer att beviljas stöd. Hur objektivt uppenbart detta än må 
vara medför denna konkurrensmodell problem. Varje kommun kan anföra 
argument till varför just deras program förtjänar stöd. I princip samtliga 
intervjupersoner menar att det egna programmet haft sådana kvaliteter att det 
rimligen borde gett utdelning - även i tuff konkurrens med andra kommuner. 
Med tanke på både oklarheterna kring beviljningsgrunder samt den 
omfattande tid som lagts ned på programutvecklingen, är det kanske mindre 
märkligt att känslor av att vara förfördelad lätt får fäste. Besvikelsen 
formuleras ofta i termer av att en formell ansökan inte rättvisande kan fånga 
kvaliteterna i de tänkta projekten, och inte heller ger någon närmare 
föreställning om hur väl förankrade projekttankarna faktiskt varit. I frånvaron 
av otvetydiga tilldelningskriterier förstärks olika former av misstankar rörande 
statsmaktens motiv, centrala myndigheters kompetens, etc. 

Icke LIP-stödda kommuner ifrågasätter därför den konkurrens- och 
tävlingsinriktade modell som LIP, men även Klimp, bygger på. Även om 
tävlingsmomentet kan fungera som en stimulans vid programutvecklingen är 
huvudintrycket negativt. Vissa kommentarer handlar om att detta skapar 
polarisering snarare än samverkan mellan kommunerna, samt att det påverkar 
arbetsmiljön negativt för samordnare och andra nyckelpersoner (jämför kap. 
5A). Det är en vanlig synpunkt att utfallet av LIP hade kunnat bli betydligt 
starkare med en programutformning som i högre grad stimulerat mellan-
kommunal samverkan, samt andra former av samverkan mellan kommun och 
omvärld. Studiens LIP-stödda referenskommuner ser däremot ett värde i den 
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konkurrensutsatta modellen, som de menar sporrat lokala aktörer vid 
programutvecklingen. Samtidigt framförs dock kritik om hur LIP:s 
konkurrensmodell ödelagt samarbetsandan som fanns i Agenda 21-rörelsen, 
att kommunerna idag skyddar sina egna idéer och projekt snarare än att dela 
med sig och utbyta erfarenheter. 

Här framträder en inbyggd paradox i Investeringsprogrammet. Ty avsikten 
att uppnå spridningseffekter - där LIP-stödda kommuners erfarenheter och 
goda exempel sprids till andra kommuner - har tydligt motverkats av modellen 
att låta kommunerna i inbördes kamp konkurrera om medlen. De icke LIP-
stödda kommunerna i denna rapport visar inga tecken på lärande från den 
kunskapsutveckling som skett bland stödbeviljade kommuner. Den påverkan 
som ägt rum mellan dessa båda kommungrupper har tvärtom varit av negativ 
karaktär. Bland de icke LIP-stödda kommunerna ger statens stödinsatser i 
andra kommuner kraft åt föreställningarna om orättvisa och godtycklighet i 
systemet. 

Sammantaget finns alltså en rad indikationer på hur den konkurrensutsatta 
bidragsmodellen medfört en övergång från ett samarbetsinriktat klimat mellan 
kommunerna, till en mer marknadsorienterad hållbarhetspolitik där 
kommunerna i inbördes kamp tävlar om resurserna. Det ska inskärpas att 
Investeringsprogrammet knappast hade fått en så stark ideologiskt styrande 
effekt på den lokala hållbarhetspolitiken, om det inte vore för dess betydande 
ekonomiska omfattning. 

 
Nedan sammanfattas viktigare effekter av LIP:s konkurrensutsatta bidrags-
modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effekter av konkurrensutsatt bidragsmodell enligt lokala aktörer 

Positivt 
• Stärker kommunernas incitament att utveckla bra program. 

Negativt 
• Har tillsammans med oklarheter kring programprövningen, bland icke stödbeviljade 

kommuner lagt grund till en utbredd uppfattning om ett orättvist bidragssytem. 
• Har medfört en övergång från ett samarbetstänkande, vilket kännetecknade Agenda 

21-rörelsen, till att kommuner idag ser på varandra som konkurrenter. 
• Förstärkt polarisering mellan svaga och starka kommuner i hållbarhetspolitiken. 

Effekter av konkurrensutsatt bidragsmodell kopplat till andra programmål

• Målet att uppnå spridningseffekter mellan kommunerna motverkas av programmets 
konstruktion, som istället gör dem till konkurrenter. 
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En aspekt av det konkurrensutsatta bidragssystemet är också att merparten av 
de studerade kommunerna - för att uppfylla faktiskt ställda anspråk - tvingats 
anlita konsulter. Deras roll har dels varit att tillhandahålla analysunderlag, men 
framförallt att hjälpa kommunerna att formulera ”säljande” programförslag. 
Att kommunerna använder sig av konsulttjänster i samband med LIP är från 
en sida av saken sett inte konstigare än att så även sker i andra kommunala 
sammanhang. Dock väcker det frågan om det är rimligt att konsultmedverkan 
blir en förutsättning för att kunna vara med och tävla om statligt programstöd. 
Det kan i sammanhanget nämnas att medverkan av konsulter från nationellt 
håll aktivt framhållits som ett sätt att stärka kommunala programförslag11. 

Även om konsulttjänster kan ha en viktig roll i avgränsade sammanhang, 
representerar framväxten av en konsultberoende hållbarhetspolitik en i olika 
avseenden tveksam utveckling. Detta arbetssätt står i kontrast till de 
underifrånideal som tidigare kännetecknat lokalt hållbarhetsarbete. Både 
tillfälligt och mer långsiktigt kan beroendet av konsulttjänster leda till att 
kommunerna underutnyttjar sin egen kapacitet, samt nedprioriterar arbete 
med frågor som man har förutsättningar att utveckla av egen kraft. 
 
LIP:s effekter på intresset för Klimp - jämförande nationella data 
De icke LIP-stödda kommunernas i huvudsak negativa erfarenheter innebär 
att intresset av att söka medel från nya statliga bidragssystem är begränsat. 
Flertalet av de studerade kommunerna uttrycker följaktligen misstro mot 
Klimatinvesteringsprogrammet, och har inte heller för avsikt att söka 
Klimpmedel. Som ett uppföljande program till LIP är kommunernas 
sökintresse för Klimp kanske en särskilt relevant indikator vid utvärdering av 
Investeringsprogrammet. Frågan väcks därför hur det svaga intresset för 
Klimp relaterar till tillståndet bland landets icke LIP-stödda kommuner 
generellt. Nedan redovisas data som bygger på nationell statistik och även 
finns sammanställda i Appendix: 

Bland svenska kommuner i allmänhet är intresset för Klimp hittills klart 
lägre än för LIP, endast 37% av kommunerna har sökt Klimp vid de två första 
ansökningstillfällena (2003 och 2004). Skälen kan vara flera, Klimps 
jämförelsevis mer begränsade ekonomiska ramar är det mest uppenbara. Av 
särskild relevans för denna studie är emellertid den markanta skillnaden i 
sökintresse vid jämförelse av kommuner som tidigare tilldelats respektive inte 
fått LIP-stöd:  

                                                 
11 I informationsbroschyren Lyckas med ansökan till Lokala investeringsprogram från Swecol (nuvarande 
Hållbarhetsrådet) jämförs fördelar med att låta konsult resp. kommunen själv ta fram ansökan (Swecol 
Rapport 01; 2000). 
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• 43% av de LIP-stödda kommunerna har även sökt Klimp vid minst ett 
tillfälle, att jämföra med endast 28% av de kommuner som sökt men 
inte beviljats LIP-stöd.  

• Skillnaden blir än större vid jämförelse av de kommuner som sökt till 
Klimp vid båda utlysningstillfällena. Bland LIP-stödda kommuner är 
andelen som sökt Klimp vid två tillfällen nästan fyra gånger så stor 
(16.8%; 27 av sammanlagt 161 LIP-stödda kommuner) som bland de 
kommuner som fått sina LIP-ansökningar avslagna (4.6%; 5 av 108 
kommuner). 

• Av de 34 kommuner som sökt Klimp både 2003 och 2004 har hela 
79% (27 kommuner) tidigare tilldelats LIP-stöd.  

 
En tänkbar förklaring till denna diskrepans skulle kunna vara att LIP-stödda 
kommuner i allmänhet mer aktivt bevakar samt söker från nya bidragssystem. 
Mot detta som en viktigare förklaringsfaktor talar dock det faktum att de flesta 
av landets kommuner sökt LIP-medel - och att de kommuner som inte 
beviljats stöd i allmänhet sökt vid flera tillfällen (i genomsnitt 2,1 ansöknings-
tillfälle per kommun). Mot detta talar även det faktum att den lilla 
kommungrupp som aldrig sökte LIP (21 kommuner) - och som av detta att 
döma inte ligger i framkant i bevakandet av nya bidragssystem - visat ett 
betydligt större intresse för Klimp än de kommuner som sökt och fått sina 
investeringsprogram avslagna: 

• Hela 38% av de kommuner som aldrig någonsin sökte LIP (8 
kommuner av 21) har sökt Klimp vid minst ett tillfälle, vilket t.o.m. är 
en något högre andel än genomsnittet för samtliga kommuner (jfr 
ovan).  

 
Således: Överrepresenterade i statistiken över kommuner som sökt Klimp är 
dels de LIP-stödda kommunerna, dels - om än svagt - kommungruppen som 
aldrig sökte LIP. Kraftigt underrepresenterad är däremot kommunerna som 
sökte men inte beviljades LIP-stöd. Denna skillnad kan svårligen tolkas på 
annat sätt än att negativa erfarenheter av LIP, inom den senare gruppen 
långsiktigt minskat intresset för statliga programstöd inom 
hållbarhetspolitiken. Mot bakgrund av tidigare redovisade resultat ger dessa 
data en vidgad föreställning om en bristande tilltro till statliga initiativ i spåren 
av LIP, bland dessa 108 svenska kommuner. 
 
En förändrad tidsanda 
I rapportens inledning behandlas det sammanhang och den samtidsanda som 
formade Investeringsprogrammet under slutet av 90-talet: Programdirektiven 
definierades mot bakgrund av den starka utvecklingsdynamik som då 
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kännetecknade den lokala hållbarhetspolitiken. Det är mycket möjligt att 
somliga av de programbrister som här uppmärksammas framstått som mindre 
problematiska om det inte vore för det trendbrott - mot ett minskat 
samhällsintresse för hållbarhetsfrågor - som ägde rum runt millenieskiftet. 
Risken att bli lämnad i kölvattnet av den allmänna samhällsutvecklingen är 
alltid en fara när det gäller innovationsinriktade program utformade mot 
bakgrund av specifika förutsättningar. I fallet med LIP har framförallt valet att 
prioritera stöd till utvalda kommuner av allt att döma inte resulterat i 
förväntade spridningseffekter bland övriga kommuner. Med ett fortsatt starkt 
intresse för hållbarhetsfrågor i det svenska samhället, hade möjligen den 
avsedda effekten kunnat uppnås. Nu har denna aspekt av programmets design 
tvärtom underblåst en ökad polarisering mellan kommuner inom 
hållbarhetspolitiken, samt alltså också undergrävt statens legitimitet inom 
området. 
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(B) Staten som möjliggörare i lokal hållbarhetspolitik 

Kommun-stat: spänningsladdad men dynamisk relation 
Från kommunernas sida är synen på staten som hållbarhetspolitisk aktör 
enkelt uttryckt avhängig huruvida de tilldelats LIP-stöd eller inte. De icke LIP-
stödda kommunernas svaga tilltro till staten är väl dokumenterad i studien. I 
kontrast till detta är det en allmän uppfattning bland LIP-stödda referens-
kommuner att Investeringsprogrammet stärkt statens trovärdighet och 
därmed legitimitet inom hållbarhetspolitiken. Denna diskrepans torde även få 
följder för framtiden, vilket också jämförande statistik på sökintresset för 
Klimp givit en indikation på. 

Mötet mellan stat och kommun sår i sig själv frön till intresse-
motsättningar. Även när den centrala och lokala nivån delar samma mål skiljer 
sig ofta deras rational. Detta har varit tydligt i fallet med LIP. Den 
arbetsordning och de riktlinjer som statsmakten upprättat i syfte att gallra 
fram de bästa och mest kostnadseffektiva LIP-förslagen, kan vid allmän 
betraktelse framstå som både förnuftsmässiga och rimliga. Exempel är här 
beslutet att inte stödja projekt som påbörjats innan tilldelningen av LIP-medel, 
liksom den grundliga handläggningen av programförslag för att garantera en 
rättvis och grannlaga prövning (och som förstås även sker under de 
begränsningar som sätts av ansvariga myndigheters tillgängliga resurser). Som 
redovisas i denna studie har dylika villkor samtidigt skapat stora problem på 
den lokala nivån, vars spelplan styrs av andra förutsättningar än statsmaktens. 
Kommunerna har visserligen i likhet med staten ett intresse av att det sker en 
rättvis prövning, men önskar också att så snabbt som möjligt få besked för att 
inte förlora momentum i arbetet med sina program.  

Även om erfarenheterna av LIP starkt har präglat kommunernas syn på 
staten i hållbarhetspolitiken, kan statens trovärdighet inte enbart reduceras till 
en fråga om LIP. Statsmakten har att hantera en delikat balansgång mellan 
aktiva styrande initiativ och en tillåtande inställning som gör det möjligt för i 
synnerhet mer aktiva kommuner att själva utforma sin hållbarhetspolitik. Sett i 
ett lite längre tidsperspektiv har det funnits varierande förväntningar på staten 
och dess roll. När Agenda 21-rörelsen växte fram i början av 1990-talet var 
det en tongivande uppfattning bland svenska kommuner att staten var alldeles 
för passiv, både ifråga om samordnande initiativ och finansiellt stöd till 
kommunerna. Göran Perssons utspel om det Gröna folkhemmet 1996 och 
efterföljande initiativ med LIP i spetsen, förändrade denna bild.  

En principiellt viktig fråga i sammanhanget handlar om i vilken grad lokal 
politik ska anpassas efter nationella direktiv, respektive efter vad kommunerna 
själva bedömer som ändamålsenliga prioriteringar utifrån sina givna 
förutsättningar. Den kommunala självstyrelsen framstår här som både en 
resurs och ett problem. Å ena sidan är självstyret en viktig förutsättning för 
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kommunernas aktiva och självständiga initiativ. Detta bl.a. i beaktande av 
kommunernas inbördes stora skillnader; det finns uppenbara begränsningar 
med avseende på möjligheten att utforma nationella hållbarhetsinitiativ som 
svarar mot varje enskild kommuns förutsättningar. Å andra sidan möjliggör 
självstyrelsen också en ur hållbarhetssynpunkt ansvarslös politik, exempel på 
detta ges i denna studie. Detta ger argument för en mer aktiv statlig styrning, 
för att värna hållbarhetsintresset inom ifrågavarande områden. Till detta kan 
läggas att många kommuners svaga hållbarhetsambitioner, både före och i 
spåren av LIP, i allmän bemärkelse visar på behovet av stödjande statliga 
initiativ. 
 
Kommunernas upplevda behov 
Trots icke LIP-stödda kommuners negativa erfarenheter betonar de i än högre 
grad än LIP-kommunerna betydelsen av stödjande statliga insatser i den lokala 
hållbarhetspolitiken. Här måste det inflikas att detta avser respondenternas 
personliga uppfattning, i ett läge där statsmakten åtnjuter svag legitimitet i en 
kommun begränsar detta sannolikt - som Klimp-data ovan illustrerar - 
mottagligheten för nya statliga initiativ inom hållbarhetsområdet. De upplevda 
stödbehoven spänner över en rad områden. I vissa fall formuleras stödbehov 
mot bakgrund av upplevda brister med Investeringsprogrammet, i andra fall 
handlar det om allmänna synpunkter om hur staten bäst kan stödja 
kommunerna. 

I studiens kommuner efterlyses en större flexibilitet och anpassning efter 
lokala behov från statsmaktens sida. Man välkomnar i pragmatisk anda stöd 
inom alla delar av hållbarhetspolitiken, samt efterlyser villkor som gör det 
möjligt att lokalt stärka denna av egen kraft. Eller annorlunda uttryckt, 
strukturella förutsättningar som främjar och inte motverkar lokala 
hållbarhetsinitiativ. Inom detta ryms lagstiftningsfrågor, styrmedel, samt 
frågan om vilka signaler statsmakten sänder ut inom olika politikområden. 

Studiens LIP-stödda kommuner har en jämförelsevis större tilltro till den 
lokala nivåns egen problemlösande kapacitet (de möjliga skälen diskuteras i 
kap. 4B). Här framhålls dels det kommunala planmonopolets strategiska 
betydelse som instrument för hållbart samhällsbyggande, dels hur kommun-
erna under en stor del av 90-talet faktiskt var en pådrivande kraft för hållbar 
utveckling i det svenska samhället. Som poängteras i kapitel 4 kan också staten 
i praktiken endast få rollen av en stödjande kraft till vad som ytterst är en lokal 
angelägenhet. I empirin finns däremot ingen tydlig linje kring frågan om inom 
vilka politikområden som kommunerna har starkast problemlösande kapacitet, 
och där alltså behovet av statligt stöd således är mer begränsat. Detta beror 
sannolikt delvis på skillnader i de enskilda kommunernas förutsättningar, men 
även på att frågan inte tycks vara närmare reflekterad bland intervjupersoner. 
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Här ska dock påminnas om hur kommunerna inom olika områden 
uppmärksammat hur LIP-stöd tilldelats ändamål som de har kapacitet att 
hantera själva, och hur detta således bör ge vägledning vid utformning av 
framtida statliga programstöd. 
 
Framtida bidragssystem ur ett kommunalt perspektiv 
Med hänsyn till de inneboende konflikter som ligger i relationen mellan 
kommun och stat finns det visserligen gränser för möjligheten att utforma 
bidragssystem på ett sätt som tillgodoser kommunernas önskemål. Många av 
de problem och brister som uppmärksammats i denna studie saknar på det 
hela taget självklara lösningar. Sammantaget är dock möjligheterna goda att 
utforma bidragssystem på ett sätt som inte bara underlättar för kommunerna, 
utan i förlängningen också ger bättre programeffekter. Med utgångspunkt från 
de problem som identifierats med LIP kan det bl.a. argumenteras för: 

• Regional prövning av kommunala programförslag. För detta talar regionala 
myndigheters bättre kunskap och överblick med avseende på lokala 
förutsättningar, samt att möjligheten till dialog mellan kommun och 
prövande instans också underlättas. En decentraliserad prövning skapar 
t.ex. förbättrade förutsättningar till aktiva kommunbesök av hand-
läggande myndighet. 

• Tydliga och förutsägbara kriterier, samt förenklade ansökningsrutiner. 
Bedömningskriterier bör göras tydliga och genomlysliga, bl.a. för att 
motverka misstankar om en godtycklig handläggning. Kommuner 
efterfrågar även förutsägbara kriterier, i klartext att beviljande av 
programmedel endast villkoras med kommunens uppfyllande av 
formella bidragskrav. Denna modell - vars tillämpbarhet också beror på 
sammanhang - skulle inte minst motverka de problem som följer av 
ovissheten vid utdragen väntan på besked. Särskilt mindre kommuner 
efterlyser även regelverk som inte nödvändiggör omfattande 
resursinsatser i utvecklingen av programförslag. 

• Flexibla regelverk anpassade efter kommunernas förutsättningar. Från 
kommunernas synpunkt har LIP-direktiven i vissa avseenden varit 
alltför rigida, och medfört kontraproduktiva effekter av skilda slag. 
Mest kritik har riktats mot ordningen att inte tillåta någon form av 
genomförandeåtgärder innan regeringen fattat beslut om kommunernas 
programförslag. Därmed läggs i praktiken den lokala processen i 
malpåse under den utdragna avvaktan på besked. Även om denna typ 
av villkor kan finna försvar i andra argument, bör strävan vara ökad 
flexibilitet och kriterier som i högre grad erkänner respektive utgår från 
kommunernas förutsättningar.  
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Mot bakgrund av upplevda brister med Investeringsprogrammet identifieras i 
studien ett antal aspekter och områden där stödjande åtgärder från statens sida 
mer uppenbart kan bidra till att stärka den samlade hållbarhetspolitiken (se 
kap. 4E). Bland dessa vill jag särskilt framhålla betydelsen av att underlätta: 

– Ekonomiskt riskfyllda satsningar 
– Samverkan mellan kommun och omvärld 

Det är inte en tillfällighet att kommunerna i hög grad sökt LIP-stöd för 
satsningar som är försvarbara kortsiktigt kommunekonomiskt. För kommuner 
är det i allmänhet svårt att ekonomiskt motivera investeringar med höga 
initialkostnader och där eventuell lönsamhet och spridningseffekter troligen 
uppkommer först på sikt. Detta är i allmänhet kännetecknande för 
innovationsinriktade satsningar, vilka Investeringsprogrammet uttryckligen 
syftat till att främja - men på grundval av ekonomiska bidragsvillkor som i 
praktiken gjort detta mindre attraktivt. LIP:s programlogik tycks i hög grad ha 
fjättrat kommunala programaktörer vid den lokala horisonten, d.v.s. 
incitamenten att ta initiativ av nationell strategisk betydelse har varit 
begränsade då riskerna i huvudsak burits av den enskilda kommunen. Ett 
främjande av innovationsinriktade investeringar bygger därför på att staten i 
högre grad ställer upp som ekonomisk garant. Studiens kommuner efterlyser 
även bidragssystem som mer än hittills uppmuntrar till samverkan mellan 
kommun och omvärld. Samverkan ses lokalt som ett viktigt instrument för att 
möjliggöra sådana innovationsinriktade satsningar som enskilda kommuner 
saknar möjlighet att genomföra på egen hand, men också för att uppnå 
skalfördelar. Detta är också i linje med önskan om att åter stärka den 
samarbetsanda mellan kommunerna, som försvagats i spåren av LIP. 
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Nedan redovisas sju centrala slutsatser av studien; vissa av dem kommenteras 
också i den efterföljande diskussionen: 
(1) Bland icke stödbeviljade kommuner har LIP i enskilda fall gett upphov till 

en varaktig upprioritering av hållbarhetspolitiken. I flertalet av dessa 
kommuner har dock negativa erfarenheter av LIP medfört ett långsiktigt 
minskat intresse för hållbarhetsfrågor.  

(2) Vad som avgör den samlade effekten av LIP bland icke stödbeviljade 
kommuner är framförallt tre faktorer, nämligen: (a) i vilken grad 
Investeringsprogrammet som sådant bidragit till att stärka hållbarhets-
frågornas politiska status lokalt, (b) lokala erfarenheter av program-
utvecklingen, (c) följder av att programförslag avslås. Blotta tillkomsten av 
Investeringsprogrammet har åtminstone temporärt haft en stärkande effekt 
på hållbarhetspolitiken i vissa kommuner. I enskilda fall har denna positiva 
verkan visat sig mer varaktig. I flertalet kommuner har emellertid problem 
relaterade till (b) och (c) medfört en samlad negativ effekt på hållbarhets-
arbetet.  

(3) LIP har medfört ett långsiktigt minskat förtroende för staten som aktör i 
lokal hållbarhetspolitik bland icke LIP-stödda kommuner. Detta kommer 
rimligen också att få framtida återverkningar, t.ex. beträffande intresset för 
nya statliga bidragssystem. I rapporten redovisas också hur intresset för det 
nya Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, är betydligt lägre bland de 
svenska kommuner som fått avslag på sina LIP-ansökningar än i andra 
kommuner. 

(4) Samtidigt som den konkurrensutsatta bidragsmodellen har stimulerat 
utvecklingen av genomarbetade program, har den också i flera avseenden 
motverkat ambitionen att stärka det samlade hållbarhetsarbetet bland 
landets kommuner. En ideologisk effekt är dessutom att en tidigare 
samarbetsanda mellan kommunerna, utmärkande för den s.k. Agenda 21-
rörelsen, i hög grad ersatts av att dessa uppfattar varandra som 
konkurrenter. 

(5) Den lokala hållbarhetspolitiken visar på flera plan tendenser till anpassning 
efter statlig policy, i tydlig kontrast till 1990-talets mångfald och väsentligen 
underifråndefinierade agenda. Denna påverkan är av både direkt och 
indirekt natur. Ett uttryck för det senare är de undanträngningseffekter 
som LIP givit upphov till bland redan pågående verksamheter i 
kommunerna, med nedprioritering av områden som inte matchar LIP:s 
inriktning mot tekniktunga volymprojekt. 
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(6) Förväntade spridningseffekter av LIP - att kunskapsuppbyggnad i 
stödbeviljade kommuner sprids till andra kommuner - har av allt att döma 
uteblivit. Tvärtom har programmet bidragit till en ökad polarisering mellan 
kommunerna. 

(7) Det är en allmän uppfattning att framtida bidragssystem bör utformas i 
närmare dialog med kommunerna samt med tydligare utgångspunkt från 
kommunernas egna förutsättningar. Dessutom efterfrågas stödformer som 
i högre grad stimulerar samverkan mellan kommuner och omvärld; i 
bakgrunden finns bl.a. en förhoppning om att återskapa en stark 
samarbetsanda i lokal hållbarhetspolitik.  
 

I studien uppmärksammas tre särskilt allvarliga programeffekter av LIP: För 
det första har resurserna ur effektivitetssynpunkt i olika avseenden använts på 
ett tveksamt sätt. För det andra har LIP medfört undanträngningseffekter i 
befintligt hållbarhetsarbete. Och för det tredje har negativa erfarenheter av 
LIP bland kommuner som inte beviljats stöd skapat en långsiktig tillbakagång 
för den lokala hållbarhetspolitiken. Med målet att stärka den samlade 
hållbarhetspolitiken för ögonen blir dessa följder av LIP problematiska. Den 
icke optimala resursanvändningen är en jämförelsevis mindre allvarlig effekt. 
Även om man kan resa invändningar kring hur programmedlen använts 
handlar det trots allt om resurser som bidragit till samhällsmålet om hållbar 
utveckling. Mer problematiska är undanträngningseffekterna - att avleda 
energi från redan etablerade och av kommunerna i huvudsak självfinansierade 
initiativ. Särskilt i beaktande av de både i denna och andra studier 
dokumenterade svårigheterna för kommunerna att återta initiativet över den 
lokala hållbarhetspolitiken i spåren av LIP. Mest allvarlig är LIP:s preventiva 
verkan - att kommuner mot bakgrund av negativa erfarenheter av 
Investeringsprogrammet för lång tid utestängt hållbarhetsfrågor från den 
politiska dagordningen. De samhällsekonomiska förlusterna av de båda senare 
effekterna är av naturliga skäl svåra att uppskatta. Dessa motverkande effekter 
är emellertid av en sådan omfattning att de föranleder en betydande översyn 
av premisserna för framtida statliga program - särskilt konkurrensutsatta - på 
hållbarhetsområdet. 

Som visats i studien innebär inte detta att Investeringsprogrammet varit 
entydigt negativt för icke bidragsbeviljade kommuner. Den politiska 
upprioritering av hållbarhetsfrågorna som i enskilda kommuner följt i spåren 
av LIP, illustrerar nödvändigheten av att nyansera huvudintrycken beträffande 
kommunernas erfarenheter. 

Den centrala nivån har lagt stark betoning vid programtanken kring LIP: att 
kommunala programförslag bör ha en helhetsinriktad ansats där de enskilda 
delprojekten stärker varandra. Förhoppningen har varit att program-
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utvecklingen ska generera kunskapsökning samt ge fortsatt skjuts åt 
hållbarhetsarbetet även i de fall programförslag inte beviljas. Som följd av att 
kommunerna har haft en instrumentell syn på programarbetet (se kap. 5) har 
dessa förväntningar inte infriats, med undantag för i ett par av studiens 
kommuner. 

En sällan uppmärksammad sida av LIP gäller i mer allmän bemärkelse 
programmets sammanhållande kraft såsom en symbol för idén om det 
hållbara samhället. I detta ligger en sprängkraft vars betydelse är svår att 
värdera: för de enskilda kommunerna ger det en ökad styrka åt hållbarhets-
arbetet när detta kan relateras till en större (nationell) samhällsprocess. 
Samtidigt kan hävdas att det statliga LIP-initiativet såsom symbol och bärare 
av en samhällsvision, trängt undan den lokala Agenda 21-rörelsen som under 
1990-talet uppbar motsvarande roll. Agenda 21-rörelsen sammanförde 
kommunerna i en samlad underifrånkraft för hållbar utveckling: Underifrån-
perspektivet - tanken att policyformulering, organisering och lösningar ska ta 
form underifrån - har i hög grad övergetts som vägledande ideal, vilket nära 
tycks sammanhänga med den ideologiska kursändring som uppstått i spåren 
av Investeringsprogrammet. I dess ställe har statlig policy, grundad på en 
förståelse av hållbarhetsutmaningen som i huvudsak teknisk och expertstyrd, 
trätt in12.  

Statens stärkta initiativ över den lokala hållbarhetspolitiken har haft 
ytterligare en viktig ideologisk effekt, i form av att konkurrenstänkande i hög 
grad har ersatt en tidigare samarbetsanda mellan kommunerna. Ur 
Investeringsprogrammets synpunkt har den konkurrensutsatta bidrags-
modellen främjat utvecklingen av starka programförslag. Från andra utgångs-
punkter har följderna varit negativa. I analysen har också noterats en inbygd 
programparadox, nämligen att den konkurrensutsatta bidragsmodellen direkt 
motverkar LIP:s intention att åstadkomma kunskapsspridning från LIP-
stödda kommuner till övriga kommuner. 

I princip kan statens insatser gentemot kommunerna syfta till att stärka 
befintliga hållbarhetsinitiativ; att komplettera den befintliga hållbarhetspolitiken 
genom stöd till lokalt eftersatta insatsområden; eller att styra den lokala 
hållbarhetspolitiken i en riktning som ligger i linje med statlig policy. LIP 
lanserades närmast som en komplementär strategi, eller ett program för att 
möjliggöra volymprojekt som inte kunnat förverkligas inom kommunernas 
befintliga hållbarhetsarbete. Man kan ana att statsmakten också önskat stärka 
sitt inflytande över den lokala hållbarhetspolitiken i stort, däremot knappast 
till priset av stora undanträngningseffekter och dylikt. Sådana icke förutsedda 
effekter stämmer till eftertanke: Målet med nationella stödinsatser måste vara 

                                                 
12 Även om detta inte varit fokus för denna studie antyder empiriska data att även införandet av de nationella 
miljömålen (Prop. 1997/98:145) i vissa avseenden har bidragit till denna omorientering. 
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att stärka snarare än att undantränga lokala initiativ; att ge kraft åt den lokala 
politikutvecklingen snarare än att strömlinjeforma kommunernas ansatser. 

I den allmänna samhällstrenden mot ett minskande intresse för hållbarhets-
frågor, har den lokala nivån uppenbarligen saknat kraft och vilja att ange 
dagordningen på samma sätt som under 1990-talet. När nu Investerings-
programmet gradvis utfasas väcks dock frågan om detta medför ett utrymme 
för kommunerna att åter stärka det lokala initiativet. Detta särskilt med tanke 
på att de bidrag som lanserats efter LIP - främst Klimp - har betydligt snävare 
resursramar. Återkommande synpunkter om hur äskande av bidragsmedel blir 
ett mål i sig pekar samtidigt mot ett mer grundläggande problem i dagens 
kommunpolitik. Vissa kommunrepresentanter hävdar att kommunpolitiken i 
växande grad anpassas efter tillgängliga bidragssystem - på bekostnad av 
politisk debatt samt reflektion om vad som är en önskvärd politik. I 
förlängningen riskerar en sådan utveckling att få följder för det kommunala 
självstyret. Under inflytandet av en sådan bidragsanpassad politik riskerar 
också positiva effekter av initiativ som Investeringsprogrammet att bli mycket 
temporära. Det vill säga, i ju högre grad kommunpolitikens prioriteringar 
avgörs av för stunden tillgängliga bidragssystem desto mindre är utsikterna att 
hållbarhetspolitiken fortsätter att utvecklas efter ett LIP-avslag. Detta ger 
också en bakgrund till avmattningen av hållbarhetsarbetet i några av studiens 
kommuner. 

 
Kritisk reflektion kring rapporten 
Det faktum att studiens empiri härrör från en mindre grupp kommuner 
begränsar i olika avseenden möjligheterna till generalisering beträffande 
studiens frågeställningar. I vissa fall uppträder också stora skillnader i intervju-
personers bedömningar, bl.a. för att de representerar kommuner med mycket 
skilda förutsättningar. Icke desto mindre framträder en rad tydliga tendenser - 
fenomen och uppfattningar som gör sig gällande mer eller mindre tydligt i 
samtliga icke LIP-stödda kommuner, trots deras olika ingångsvärden. Detta 
gör det troligt att sådana erfarenheter och tendenser också kommer mer 
allmänt till uttryck bland landets icke LIP-stödda kommuner. Denna slutsats 
stärks också av de nationella data om sökintresse för Klimp som redovisas i 
kapitel 6. 

Utvärderingens fokus vid icke LIP-stödda kommuner medför naturligt att 
programmets positiva följder inte ges samma utrymme som i studier av 
bidragsbeviljade kommuner. De i många avseenden kritiska slutsatserna i 
föreliggande studie innebär inte därför ett ifrågasättande av positiva LIP-
effekter redovisade på annat håll. Avsikten med rapporten har främst varit 
kompletterande: att synliggöra ”blinda fläckar” eller mindre uppmärksammade 
följder av LIP. Som konstateras i kapitel 2 är Investeringsprogrammet en 
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satsning av pilotkaraktär. Av denna anledning bör uppmärksammade problem 
i denna och andra studier särskilt framhållas som en möjlighet till lärande för 
framtiden.  

Något som rönt mindre uppmärksamhet i denna utvärdering gäller den 
gradvisa utveckling av Investeringsprogrammet som bl.a. skett mot bakgrund 
av kommunernas synpunkter. Programkonstruktionen uppvisar i sin slutliga 
skepnad på vissa områden tydliga skillnader jämfört med när LIP först 
lanserades 1997-98. Även om sådana förändringar har givits utrymme i 
studien har intervjukommentarer likafullt en viss slagsida mot förhållanden 
under de första programåren. Att programreformer inte uppmärksammats 
starkare får närmast förklaras med det faktum att kommunerna, då de inte 
beviljats stöd inte heller tillmäter sådana reformer samma värde som 
bidragsbeviljade kommuner. Studiens LIP-stödda referenskommuner däremot 
har mycket riktigt starkare betonat en positiv programutveckling över tid. 
Sådana programreformer uttrycker en flexibilitet från statens sida att anpassa 
bidragssystem med hänsyn till de brister och problem som uppmärksammats. 

I dagens genomsektoriserade samhälle är det naturligt, om än olyckligt, att 
hållbarhetspolitiken oftast analyseras som ett avgränsat politikområde snarare 
än som ett tvärfackligt. En följd av detta är att effektanalys av 
hållbarhetspolitiska initiativ oftast sker avskärmad från frågan om politiken i 
stort är förenlig med hållbara principer. Även om statliga styrmedel har en 
viktig roll för att stärka lokal hållbarhetspolitik ska man samtidigt vara 
medveten om dess begränsningar. Intervjuade kommunrepresentanter i denna 
studie varnar för att ett alltför ensidigt fokus vid styrmedelsfrågor riskerar att 
dra uppmärksamhet från frågan om hur andra politikområden harmonierar 
med hållbarhetspolitiken: Att det finns en konsekvens i den förda politiken - 
dvs att inte hållbarhetsvinster av initiativ som LIP motverkas av effekterna av 
annan politik - framhålls här som helt centralt (se kap. 4C). 
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SUMMARY 

This report presents results from an evaluation of Local Investment 
Programme (LIP), a national programme for sustainable development in 
Swedish municipalities. The main focus of the report is to assess the 
programme’s impact on local policies for sustainable development in 
municipalities that have not been granted financial support. A second focus of 
the report is to find out how Swedish municipalities consider the state as an 
actor in local policies for sustainable development, given their experiences 
from LIP.  

The evaluation is undertaken as a case study on eight Swedish 
municipalities that have not gained financial support from the Local 
Investment Programme. To broaden the view on the issues we have also 
included four “reference” municipalities that have been supported by the 
programme.  
 
Some major conclusions are: 
• As a major national programme that have impact the political discussion 

on sustainable development, LIP has been instrumental in raising sustain-
ability on the political agenda in some of the municipalities that have failed 
to get financial support. However, most municipalities within this group 
have lost their ambitions within this policy field as a result of a frustration 
that they have failed to get programme support; but also with regard to 
their critical opinion concerning the programme construction, and what 
they consider a lack of professionalism on behalf of national authorities. 

• Among the municipalities not supported by LIP there is a common view 
that LIP has undermined the state as a legitimate actor within local policies 
for sustainable development, i.e. because no motivation for refusing the 
application was provided. 

• The idea that the municipalities shall compete on the distribution of 
programme resources has worked as an incentive to develop strong 
programme proposals. On the other hand this model has also increased a 
polarization between strong and weak municipalities in this policy field. 
From an ideological point of view there has been a shift from cooperation, 
characteristic for the Local Agenda 21 movement, to a condition where 
municipalities tend to view one another as rivals. 

• There is a common view on the local level that future policy instruments 
and national supporting programmes have to be: developed in dialogue 
with the local level; developed with regard to local conditions; supporting 
cooperation between municipalities. 
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APPENDIX 

Appendix 1. Kommunurvalet 

Bakgrund 
Kommunurvalet har baserats på de uppgifter kommunerna lämnat i UCER:s 
enkätstudie (se kap.1).13 Bland de 129 kommuner som inte tilldelats LIP-stöd 
har endast 76 besvarat enkäten (en svarsfrekvens på 59%).14 Att bortfallet är 
betydligt större än i gruppen av LIP-stödda kommuner (svarsfrekvens 82%) 
kan ha olika orsaker, men enligt Berglund & Hanberger (2003 s11) speglar det 
åtminstone delvis en uppgivenhet eller frustration. Det kan därför inte 
uteslutas att de kommuner som hyser de mest negativa attityderna till LIP inte 
finns representerade i underlaget till studiens kommunurval.  

Resultaten av UCER:s enkätstudie visar att hållbarhetsarbetet i de flesta fall 
har förstärkts bland de kommuner som fått LIP-stöd. Som framgår i Berglund 
& Hanberger (aa) är bilden mindre ljus bland de kommuner som inte fått 
programstöd; här rapporteras i många fall om hur arbetet avmattats eller 
fastnat på en låg ambitionsnivå. Relativt många kommuner avviker dock från 
dessa huvudintryck: En viktig observation i enkätdata är att gapet mellan 
framgångsrika och mindre framgångsrika kommuner även ökar inom gruppen 
av LIP-stödda kommuner. Detta uttrycker sig i att vissa kommuner 
rapporterar om en betydande förstärkning av sitt hållbarhetsarbete, medan 
förstärkningen bland relativt många kommuner är på sin höjd måttlig. I vissa 
kommuner har hållbarhetsarbetet förblivit på en svag nivå trots att man fått 
LIP-stöd, och det finns även enstaka LIP-kommuner som rapporterar om en 
försvagning. På motsvarande vis måste även bilden av de icke LIP-stödda 
kommunerna nyanseras. Inte minst rapporterar en icke försumbar grupp icke 
bidragsbeviljade kommuner om en förstärkning av hållbarhetspolitiken 
(jämför aa s47ff). 
 
Utgångspunkter vid kommunurval 
Som redovisas i kapitel 1 omfattar kommunurvalet åtta icke LIP-stödda 
kommuner, samt fyra LIP-stödda s.k. referenskommuner (se Tabell 1, kap. 1). 
Målet har varit att inkludera kommuner som representerar en bred mångfald 
av erfarenheter. Klassificeringen av de enskilda kommunerna bygger på en 

                                                 
13 I viss mån har det slutliga urvalet även påverkats av andra kunskaper om specifika kommuner. Beträffande 
urvalet av LIP-stödda kommuner eftersträvades också - i den mån så var möjligt med hänsyn till andra 
urvalskriterier - medverkan ur den grupp av sju LIP-stödda kommuner som ingår i Sköllerhorn & Hanberger 
(2004) p.g.a. den goda datatillgången för dessa kommuner. 
14 Inom denna grupp har 108 kommuner sökt LIP vid ett eller flera tillfällen, och således 21 kommuner aldrig 
sökt LIP. 
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sammanvägning av deras bedömningar av tillståndet för hållbarhetsarbetet15 
1998 (som är referenstidpunkt för tillståndet före LIP) resp. 2001 beträffande: 

(a) dess omfattning inom den kommunala organisationen 
(b) omfattningen av andra lokala aktörers medverkan 
(c) graden av regional samverkan 
(d) i vilken grad lokala miljöproblem har kartlagts 

Omfattningen av arbetet inom den kommunala organisationen samt bland 
andra lokala aktörer [(a) och (b)] är de två faktorer som tillmätts störst vikt för 
den bedömning som gjorts.16  

Vid klassificeringen av de kommuner som besvarat UCER:s enkät visar sig 
vissa kategorier vara betydligt mer välrepresenterade än andra. Bland de LIP-
stödda kommunerna är det t.ex. ytterst få som rapporterar om en försvagning, 
medan ett stort antal av dessa kommuner uppger att hållbarhetspolitiken 
förstärkts över tid. Det kan i sammanhanget nämnas att endast en icke LIP-
stödd kommun har definierats som Oförändrat stark i sitt hållbarhetsarbete 
(Sundbyberg). Den samlade bedömningen är dock att de kommuner som 
ingår i utvärderingen speglar de tendenser som tidigare studier redovisar, och 
sammantagna uppvisar en tillfredsställande spridning beträffande relevanta 
dimensioner.17 
 
Urvalsrelaterade problem 
Ett första urval omfattande fyra icke LIP-stödda kommuner (representerande 
var och en av de fyra kategorierna i Tabell 1, kap. 1) fastställdes i september 
2004. Det visade sig dock svårare än förväntat att i samtliga av kommunerna 
identifiera lämpliga intervjupersoner (se Studiens genomförande), vilket ledde till 
ett beslut att bredda urvalet med ytterligare fyra kommuner.18 Bland de 
ursprungliga fyra kommunerna besöktes Emmaboda och Karlskrona i oktober 
2004. Representanter från övriga kommuner har intervjuats via telefon.19 

Robertsfors kommun inkluderades i det utökade kommunurvalet såsom ett 
särskilt intressant exempel på en icke LIP-stödd kommun med ett förstärkt 

                                                 
15 I UCER:s enkätfrågor används beteckningen miljöarbete. 
16 Man får samtidigt passa sig för att övertolka varje enskild kommuns självrapporterade tillståndsbild. Synen 
på vad som t.ex. är en stark eller svag process kan skilja sig mellan olika individer. Det uppträder dessutom 
ofta en tendens bland nyckelpersoner i lokal hållbarhetspolitik att överskatta förändringarna över tid 
(Forsberg 2002 kap. 9). Det finns därför ett visst osäkerhetsmoment beträffande klassificeringen av de 
enskilda kommunerna. 
17 På grund av gränsdragningsproblem avstår jag från att redovisa statistik på antalet kommuner i respektive 
grupp.  
18 En följdeffekt blev också en obalans i det empiriska materialet, där data från kategorin Oförändrat svaga 
kommuner var bristfälliga. I allmän bemärkelse fanns det också ett behov av att intervjua fler 
kommunrepresentanter för att möjliggöra en mer initierad bild kring studiens frågeställningar.  
19 På grund av att Emmaboda och Karlskrona besökts är empirin från dessa båda kommuner mer 
omfattande. Därför bör det också påpekas att dessa båda kommuner tillhör olika kategorier: medan 
Emmaboda rapporterar om ett försvagat hållbarhetsarbete, rapporterar Karlskrona om en förstärkning. 
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hållbarhetsarbete över tid; i samband med intervju uppdagades dock att 
kommunen aldrig sökte LIP utan endast inlämnade en intresseanmälan. Jag 
har likafullt valt att inkludera intervjun med kommunens representant i det 
empiriska underlaget, dock endast i den del av studien som avser 
kommunernas syn på staten (kap. 4). 
 
Hållbarhetsarbetet i kommunerna enligt UCER:s enkätundersökning 
Bland de icke LIP-stödda kommunerna i denna studie är Emmaboda och 
Sundbyberg kommuner som arbetat aktivt med hållbar utveckling sedan 
början av 1990-talet, båda tillhör också den grupp av svenska kommuner vars 
hållbarhetsarbete rönt särskilt stor uppmärksamhet. Medan Emmaboda 
rapporterar en kraftig tillbakagång för hållbarhetsarbetet jämfört med 
tillståndet före LIP-ansökan, har det fortsatt att stärkas i Sundbyberg. 

I likhet med Emmaboda uppger också Norberg och Älvdalen att det skett 
en betydande försvagning, dock från ett jämförelsevis mindre aktivt 
utgångsläge. Lessebo ger en bild av ett genomgående svagt hållbarhetsarbete 
(en marginell förstärkning mellan 1998 och 2001). Även Åmål beskriver ett 
svagt hållbarhetsarbete samt en svag utveckling över tid - det 
självrapporterade tillståndet är dock aningen bättre än i Lessebo. 

Karlskrona och Robertsfors är kommuner som rapporterar om ett 
förstärkt hållbarhetsarbete; i synnerhet Karlskrona ger en bild av en mer 
betydande förstärkning, trots att kommunens LIP-ansökningar avslagits. 

Bland de LIP-stödda referenskommunerna har Eskilstuna och kanske i än 
högre grad Nynäshamn en historia av ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom den 
lokala Agenda 21-rörelsen under 1990-hade Nynäshamn en hög profil, och 
tillhörde landets mer aktiva kommuner. Sedan dess har dessa båda kommuner 
utvecklats i olika riktningar: Eskilstuna rapporterar om en tydlig förstärkning 
och Nynäshamn om en försvagning av hållbarhetsarbetet. I UCER:s 
enkätstudier rapporterar Umeå om ett svagt hållbarhetsarbete, utan tydliga 
förändringstendenser över tid. Nybro beskriver arbetet med hållbarhetsfrågor 
som jämnstarkt över tid.20 

                                                 
20 Kommunerna Eskilstuna resp. Umeå ingår även i en tidigare LIP-utvärdering vid UCER (Sköllerhorn & 
Hanberger 2004), vilket har haft fördelen att data från denna studie använts som bakgrundsmaterial.  
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Appendix 2: Uppgifter om studiens kommuner 

 
Tabell 2. Data om studiens icke LIP-stödda kommuner 

 Invånare 
(2004) 

Län Socioekonomisk profil Politiskt styre Antal söktillfällen för LIP

Emma-
boda 

9.700 Kalmar län Glesbygdskommun. Stark 
tillverkningsindustri. 

S-ledd koalition 2 söktillfällen: 1999, 2000 

Lessebo 8.200 Kronobergs 
län 

Glesbygdskommun. Stark 
tillverkningsindustri. 

S 3 söktillfällen: 1998-2000 

Karls-
krona 

60.900 Blekinge Residensstad. Högskola. S-ledd m. V  
och Mp 

3 söktillfällen: 1998-2000 

Nor-
berg 

5.900 Västman-
lands län 

Glesbygdskommun. Bas- 
och småindustri. 

V+S 2 söktillfällen: 1999, 2000 

Roberts
fors 

7.100 Väster-
bottens län 

Starkt småföretagande, 
del av Umeåregionen. 

S+C Ej sökt LIP-stöd; endast 
intresseanmälan 

Sund-
byberg 

33.700 Stockholm Närförort S-ledd m. V  
och Mp 

3 söktillfällen: 1998-2000 

Åmål 12.900 Västra Gö-
talands län 

Småstad. 
Tillverkningsindustri. 

C 2 söktillfällen: 1999, 2000 

Älv-
dalen 

7.600 Dalarnas 
län 

Glesbygdskommun. 
Småföretagande, turism. 

S 4 söktillfällen: 1998-2001 

 
Tabell 3. Data om LIP-stödda referenskommuner 

 Invånare 
(2004) 

Län Socioekonomisk profil Politiskt 
styre 

Tidpunkt för LIP-stöd, samt 
omfattning 

Eskils-
tuna 

90.700 Söderman-
lands län 

Residensstad. Högskola. S År 2000: 17.9 mkr; 5 åtgärder 
År 2001: 22.0 mkr; 11 åtgärder 
Totalt: 39.9 mkr; 16 åtgärder 

Nybro 20.000 Kalmar län Mindre stad. Till-
verkningsindustri. 

S År 1999: 13.9 mkr; 14 åtgärder 

Nynäs-
hamn 

24.600 Stockholms 
län 

Förortskommun S+Fp År 1998: 1.2 mkr; 1 åtgärd 
År 2000: 86.7 mkr; 7 åtgärder 
Totalt: 87.9 mkr; 8 åtgärder 

Umeå 107.900 Väster-
bottens län 

Universitets- och 
residensstad. 

S År 1999: 19.5 mkr; 6 åtgärder 
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Appendix 3: Jämförande kommundata om LIP och Klimp 

 
LIP-statistik, svenska kommuner 

Antal svenska kommuner (2004)  290 
Kommuner som tilldelats LIP  161 (55.5%) 
Kommuner som sökt men aldrig tilldelats LIP 108 (37.2%) 
Kommuner som aldrig sökt LIP  21   (7.2%)21 

Antal insända LIP-ansökningar bland icke  225 
stödbeviljade kommuner   (genomsnitt 2.1 ansökan/kommun) 
 
 
Jämförande LIP och Klimp 

Kommuner som sökt Klimp 2003 och/eller 2004 107  
Antal av dessa som tidigare tilldelats LIP  69 (64.5%) 
Antal av dessa som sökt men aldrig tilldelats LIP  30 (28.0%) 
Antal av dessa som aldrig sökt LIP   8   (7.5%)22 
 
Kommuner som sökt Klimp vid 2 tillfällen 34 
Antal av dessa som tidigare fått LIP  27 (79.4%) 
Antal av dessa som sökt men aldrig tilldelats LIP 5 (14.7%) 
Antal av dessa som aldrig sökt LIP  2 (5.9%) 
 
 
Sökfrekvens för Klimp bland olika kommunkategorier 

Andel svenska kommuner som sökt Klimp  
2003 el. 2004 vid ett eller två tillfällen:  36.9% (107 av 290) 
 
LIP-stödda kommuner som: 
Sökt Klimp vid minst ett tillfälle  42.9% (69 av 161) 
Sökt Klimp vid två tillfällen   16.8% (27 av 161) 
 
Kommuner som sökt men aldrig tilldelats LIP som: 
Sökt Klimp vid minst ett tillfälle  27.8% (30 av 108) 
Sökt Klimp vid två tillfällen   4.6%   (5 av 108) 
 
Kommuner som aldrig sökt LIP som: 
Sökt Klimp vid minst ett tillfälle  38.1% (8 av 21) 
Sökt Klimp vid två tillfällen   9.5%   (2 av 21) 

                                                 
21 Enligt UCER:s LIP-databas har följande 21 kommuner aldrig sökt LIP: Essunga, Haparanda, Hylte, 
Katrineholm, Laxå, Leksand, Ljusnarsberg, Nordmaling, Nykvarn, Orsa, Oxelösund, Robertsfors, Storuman, 
Strömsund, Säter, Valdemarsvik, Vellinge, Ydre, Åtvidaberg, Ängelhom samt Öckerö. 
22 Kommuner som aldrig sökt LIP men däremot Klimp: Hylte, Katrineholm, Leksand, Partille, Robertsfors, 
Storuman, Åtvidaberg, Ängelholm. Två av dessa kommuner, Partille och Hylte, har sökt Klimp både 2003 
och 2004. 
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Appendix 4: Intervjufrågor samt genomförda intervjuer 

A. Allmänna LIP-frågor 

(1) Vilka år har kommunen ansökt om LIP-stöd?  
(2) Beskriv ansökningsprocessen (vilka deltog, etc.) 
(3) Har programarbetet med LIP varit värdefullt i några avseenden? I så fall hur? 
(4) Har ni genomfört någon eller flera av de projekt som ni sökte LIP-stöd för? I så fall vad 
och hur har detta möjliggjorts? 
(5) Hur var stämningen efter avslaget? Hur hanterades avslaget? 
 
B. Kommunens hållbarhetsarbete och relationen till LIP 

(6) Hur bedrivs kommunens hållbarhetsarbete och hur har detta utvecklats över tid? 
(särskilt med avseende på före och efter LIP) Vilka orsaker ligger bakom förändringar? 
(7) Vilka följder har LIP haft för kommunens hållbarhetsarbete? 
 
C. LIP som bidragssystem; staten som aktör i lokal hållbarhetspolitik 

(8) Vad har varit positivt resp. negativt med LIP som bidragssystem?  
(9) Hur påverkar erfarenheterna av LIP kommunens vilja att söka medel från nya statliga 
program, typ Klimp? 
(10) Vilket ansvar har staten för att stärka kommunalt hållbarhetsarbete? 
(11) Är kommunalt hållbarhetsarbete beroende av bidragssystem typ LIP och Klimp? 
(12) Hur kan staten bäst stödja svenska kommuner i deras hållbarhetsarbete? 
(13) Finns det områden där din kommun är i särskilt stort behov av statligt stöd? Och 
omvänt, inslag av hållbarhetsarbetet där ni inte är i närmare behov av stöd från staten? 
(14) Hur har statens trovärdighet som medaktör i lokal hållbarhetspolitik påverkats av LIP-
satsningen?  

Detta är grundfrågor till vilket följdfrågor av olika slag kopplats. Intervjuerna av LIP-stödda kommuner 
har i huvudsak utgått från frågorna 8-14. 
 
Intervjuer (telefonintervju om inte annat anges) 

Emmaboda (Sven Gustafsson, platsintervju)   7  okt 04 
Eskilstuna (Lars Wiklund)    17 jan 05 
Lessebo (Anders Roselius)    10 dec 04 
Karlskrona (Sven-Olof Pettersson, Rune Tjäder, platsintervju) 6  okt 04 
Norberg (Anders Dahllöv)    13 okt 04 
Nybro (Annica Fonseca, platsintervju)   6  okt 04 
Nynäshamn (Ingela Lidén)    24 jan 05 
Robertsfors (Torbjörn Lahti)   7  dec 04 
Sundbyberg (Hans Svedhag)   12 okt 04 
Umeå (Britt-Marie Långström)   18 jan 05 
Åmål (Dan Gunnardo)    6  dec 04 
Älvdalen (Lillian Lundin)    10 dec 04
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I skuggan av LIP  
Denna studie belyser en fråga som hamnat något i skuggan, näm-
ligen det Lokala Investeringsprogrammets (LIP:s) följder bland 
kommuner som sökt men aldrig beviljats LIP-stöd. Studien upp-
märksammar även hur svenska kommuner ser på staten som aktör i 
lokal hållbarhetspolitik i spåren av LIP. Några viktiga resultat är: 

– Negativa erfarenheter av LIP har bland icke LIP-stödda kommu-
ner medfört ett långsiktigt minskat intresse för hållbarhetsfrågor. 
LIP har också försvagat förtroendet för staten, vilket bland annat 
uttrycker sig som ett minskat intresse för nya bidragssystem som 
Klimp.  

– Den konkurrensutsatta bidragsmodellen har i huvudsak mot-
verkat ambitionen att stärka hållbarhets-arbetet bland landets 
kommuner. En följd är bland annat att en tidigare samarbetsanda 
mellan kommunerna, i hög grad ersatts av att dessa uppfattar 
varandra som konkurrenter.  

– Lokala aktörer anser att framtida bidragssystem bör utformas 
med tydligare utgångspunkt i kommunernas egna förutsättningar. 
Dessutom efterfrågas stödformer som stimulerar samverkan mellan 
kommuner och omvärld.  

I skuggan av lokala 
investeringsprogrammet
– kommunerna som inte beviljades stöd samt synen på 
staten i LIP:s efterföljd

Björn Forsberg
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