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LIP och lokalt 
miljöarbete

I rapporten presenteras resultatet av en fördjupad 
undersökning av LIPs påverkan på lokalt miljöarbete i sju 
kommuner.

Ett stort antal aktörer, varav många nya, deltog i olika faser 
av LIP-arbetet, framförallt i kommuner som kommit långt 
före LIP. Utvärderingen visar att två typer av lärande ökade, 
dels om samverkan med många inblandade aktörer, dels om 
olika miljöproblem och problemlösningar. I alla kommuner 
ökade samordningen av miljöpolitiken på någon nivå, inom 
kommunen, lokalt eller regionalt. 

Allmänheten och intresseorganisationer involverades i 
högre utsträckning i projekt med lägre teknikinnehåll, t.ex. 
stödjande- och naturvårdsprojekt, jämfört med projekt med 
högre teknikinnehåll, t.ex. energi- och vatten/avlopps-
projekt.

LIP har stärkt lokalt miljöarbete och uppbyggnaden av lokal 
problemlösningskapacitet, framförallt i kommuner som 
redan före 1998 låg långt framme. Utvärderingen visar att 
för att uppnå ett framgångsrikt och varaktigt omställnings-
arbete behövs ett tydligt regelverk och bra myndighetsstöd, 
kompetent och uthållig projektsamordning, öppen 
inställning till samverkan och lärande, en tidig medverkan 
av intresseorganisationer och allmänhet samt ett fortsatt 
statligt stöd till omställningsarbetet.   
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Förord
Centrum för Utvärderingsforskning (UCER) har på Naturvårdsverkets
uppdrag genomfört en fördjupad utvärdering av LIP-arbetet i sju kommuner. 
Utvärderingen bygger vidare på en tidigare studie. Där jämfördes alla
kommuner som fått och inte fått LIP med avseende på vilka kommuner som 
fick LIP och hur det lokala miljöarbetet utvecklats i LIP-stödda och icke LIP-
stödda kommuner (Berglund och Hanberger 2003). 

Föreliggande studie har genomförts under perioden maj 2003 – mars 2004. Fil 
dr Erland Sköllerhorn, som utfört fältarbetet, har tillsammans med fil dr 
Anders Hanberger författat slutrapporten. Forskarna har diskuterat 
utvärderingens uppläggning och resultat i en referensgrupp1. Till alla i 
referensgruppen vill vi rikta ett stort tack för alla värdefulla synpunkter. Likaså
vill vi tacka alla personer som medverkat i intervjuer, både i de sju undersökta
kommunerna och i pilotintervjuerna. För rapportens innehåll och slutsatser 
och eventuella brister bär vi naturligtvis själva ansvaret. 

Umeå i mars 2004 

Erland Sköllerhorm Anders Hanberger 

1

professor Katarina Eckerberg Umeå universitet, professor Anna-Stina Lindén Lunds
universitet, Lars-Christian Roth, Naturvårdsverket, Marie-Louise Rydén, Naturvårdsverket, 
miljöinformatör Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun och Eva Wahlström, IEH 
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 I referensgruppen har ingått LIP-samordnare Karl-Axel Andersson, Trosa kommun,



SAMMANFATTNING

I rapporten redovisas resultatet av en fördjupad undersökning av lokala
miljöaktörers medverkan i LIP i sju av landets kommuner. Kommunerna har 
lyckats mer eller mindre bra med sina ansökningar. Beviljnings- och 
tilldelningskvoten och bidragets storlek skiljer sig mycket mellan 
kommunerna. En genomgång av regeringsbesluten visar också att regeringen
endast i något fall har lämnat annat än allmänna motiveringar till bifalls- eller
avslagsbesluten.

Fyra av kommunerna hade ett begränsat lokalt miljöarbete före 1998 medan
tre hade ett mer omfattande miljöarbete. I alla kommuner med ett omfattande
och likaså i två kommuner med ett begränsat lokalt miljöarbete före 1998 har
LIP-arbetet bedrivits med hög delaktighet. Ett stort antal aktörsgrupper, varav 
många nya, har engagerats, framförallt i de kommuner som redan före LIP
kommit långt med miljöarbetet. De mest betydelsefulla grupperna har varit
kommuntjänstemän och kommunala bolag. Dessa grupper har varit 
projektägare och samordnare av arbetet. 

Två typer av lärande har ökat under LIP-arbetet, dels lärande av att medverka 
i projekt- och programarbete med många aktörer inblandade, dels lärande om 
miljöproblem och lösningar samt hur miljöåtgärder fungerar i praktiken.
Lärande av båda typerna framträder i olika grad i alla kommuner. I de fall 
skilda synsätt funnits på problem och lösningar, samt om konflikter kunnat 
hanteras i ett öppet samtalsklimat har lärandet varit högre. 

Utvärderingen visar att samordningen av miljöpolitiken blev bättre i alla
kommuner, åtminstone på någon nivå. I två kommuner redovisas en 
försämring av samordningen på mellankommunal nivå till följd av LIP. När 
ett regionalt miljösamarbete misslyckas blir de negativa följderna större än för
ett misslyckande i en enskild kommun. I de fall samordningen ökat har det 
funnits en fungerande LIP-styrgrupp och/eller LIP-samordnare som hållit
ihop arbetet. 

I de sju kommunerna har etablerade samarbetsformer främst använts i LIP-
arbetet. Indikationer finns också på att några av de nyskapade samarbets-
formerna kommer att bli varaktiga, men hur varaktiga går inte att veta. LIP 
har också bidragit till att rollerna ibland har öppnats upp, exempelvis har
Miljöförvaltningens roll under LIP ändrats från kravställare till medspelare i 
omställningsarbetet.
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Två kommuner med omfattande miljöarbete inom kommunorganisationen
före 1998 redovisar att miljöfrågorna blev bättre integrerade i kommunal
planering. LIP har i alla kommuner utom en, bidragit till att stärka den lokala
problemlösningskapaciteten. I kommuner som hade ett begränsat miljöarbete
före 1998 har problemlösningskapaciteten stärkts i mindre grad. LIP har inte 
minskat skillnaden mellan de två grupperna.

På åtgärdsnivå visar utvärderingen att deltagandet och delaktigheten var lägre i 
tekniskt inriktade LIP-projekt jämfört med projekt med lägre teknikinnehåll. 
Tekniska projekt har inte bidragit så mycket till att stärka det lokala
miljöarbetet. Allmänhetens delaktighet var låg och insatser för att engagera
den var begränsade. Energiprojekten dominerades av etablerade synsätt, 
arbetssätt och kända aktörer. Inom vatten, avlopp och avfall förekom mer 
förhandlingar om olika synsätt och arbetssätt, och lärandet var större. 

behandling av förorenad mark och i vissa andra tekniskt inriktade projekt 
bidrog LIP till att nya synsätt och arbetssätt uppstod hos inblandade aktörer.
Men allmänhetens deltagande var som regel lågt. I bo- och byggprojekten var
lärandet större. Det kan förklaras med att nya synsätt och arbetssätt prövades 
(särskilt vid renovering av miljonprogramområden). De boende blev delaktiga
tidigt i arbetet. Kännetecknande för de flesta tekniskt inriktade projekten var
att allmänhet och brukare betraktats som slutanvändarkunder och inte som
aktörer att samverka med.

I stödjande projekt och naturvårdsprojekt var ett primärt syfte att sprida nya
synsätt och arbetssätt, särskilt till markägare. Allmänheten var antingen 
mycket delaktig eller väl informerad i dessa projekt. I ett projekt användes LIP
för att lösa en gammal konflikt om en fiskevårdsåtgärd. LIP-projekt med lägre 
teknikinnehåll har genomgående haft högre deltagande och delaktighet och 
större påverkan på det lokala miljöarbetet.

Utvärderingen visar att måluppfyllelsen är högst i kommuner som redan före 
LIP hade ett omfattande miljöarbete. LIP har alltså bidragit till att öka gapet
mellan kommunerna som kommit långt och de som kommit mindre långt i 
omställningsarbetet. 80% av de beviljade LIP-projekten har genomförts, vilket 
tillsammans med nya spin-off-projekt kan bedömas som en rimlig
måluppfyllelse. Aktörernas egna bedömningar av miljöeffekterna av 
åtgärderna visar att målen oftast uppnåtts och ibland överträffats. Sammanlagt 
har knappt sju spin-off-projekt skapats per kommun. Det visar att LIP har 
haft omedelbara effekter på det fortsatta omställningsarbetet.
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LIP har efterhand blivit bättre utformat för att stödja omställningsprocesser
inom kommunorganisationen och bland aktörer i kommunen men mindre 
lämpligt för regionalt och mellankommunalt omställningsarbete. LIP har varit
alltför begränsat för att initiera förändringar i kommuner som inte har för
vana, eller inte vill, arbeta tillsammans med intresseorganisationer och 
allmänhet.

Utvärderingens slutsatser är: 

LIP har stärkt lokalt miljöarbete och uppbyggnad av lokal problem-
lösningskapacitet, framförallt i kommuner som redan före 1998 låg långt
framme.

LIP har efterhand blivit någorlunda rätt utformat för att stödja 
miljösamarbete inom kommunorganisationen och i kommunen, men inte 
lämpat sig för regionalt miljösamarbete, främst p.g.a. konkurrensinslaget.

Helhetsansvaret för det lokala omställningsarbetet måste kommunerna
och andra lokala aktörer ta själva. 

Tydligt regelverk och bra myndighetsstöd, kompetent och uthållig 
projektsamordning, öppen inställning till samverkan och lärande, tidig 
medverkan av intresseorganisationer och allmänhet, samt fortsatt statligt
stöd till omställningsarbetet framstår som betydelsefulla faktorer för att 
lyckas med ett varaktigt omställningsarbete.
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INLEDNING

När det lokala investeringsprogrammet (LIP) sjösattes 1998 innebar det 
samtidigt att staten introducerade en ny form av miljöpolitik med större lokal 
delaktighet än tidigare. Genom LIP delegerade staten ansvar till kommunerna. 
Förordningen för LIP innehåller sju miljömål som LIP ska bidra till att 
uppfylla.2 En av programmets grundidéer är att lokalt samordnade
miljöåtgärder kan förväntas ge större miljöeffekter jämfört med om olika
fristående projekt genomförs i kommunerna (Regeringskansliet 2000:6; 
Hanberger m.fl, 2002). Kraven på problemanalys och samordning av 
miljöåtgärder till ett samlat lokalt investeringsprogram kom därför att bli en 
hörnsten i programmet. Arkitekterna bakom LIP tänkte sig att det först 
krävdes en övergripande analys av miljösituationen och de lokala förut-
sättningarna. Först därefter skulle kommunen kunna ta ett samlat grepp om 
miljöproblemen. Kartläggning och projektsamordning, samt ett brett
deltagande i LIP-arbetet utgjorde också förutsättningar för att få LIP-bidrag.

Det fanns förhoppningar om att en kraftig injektion, som LIP-bidraget var 
tänkt att ge, skulle sätta igång varaktiga omställningsprocesser i kommunerna.
Kommunerna skulle börja tänka i nya banor vilket i sin tur skulle leda till
positiva spin-off-effekter. Översatt till den kommunala verkligheten var 
förhoppningen att kommunala beslutsfattare tillsammans med andra lokala
aktörer på allvar skulle börja integrera miljöfrågorna i planeringsarbetet.
Miljöhänsyn och hållbarhetstänkande skulle vägas in i allt policy- och 
planeringsarbete. Detta mål nämns inte i förordningen, men är viktigt att 
framhålla eftersom denna delstudie redovisar resultat om effekter av LIP för
lokalt miljöarbete och kommunal planering.

Om intentionerna med LIP ska kunna slå rot ute i kommunerna fordras att 
många aktörer involveras och känner delaktighet i miljöpolitiken. I den 
förstudie som genomfördes inför utvärderingen av LIP (ibid.) framträder en 
tydlig bild av att vissa kommuner kommit långt i sitt miljöarbete medan andra 
hade ett mindre utvecklat miljöarbete före LIP. Att det funnits och finns stora 
variationer i lokalt miljöarbete (Agenda 21-arbete) visas också i andra studier 

2 Följande mål anges i förordningen: öka effektiviteten i användningen av energi och andra
naturresurser, gynna användningen av förnybara råvaror, öka återbruk, återanvändning och 
återvinning, bidra till att förstärka den biologiska mångfalden samt tillvarata 
kulturmiljövärden, bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp, 
och förbättra inomhusmiljön i byggnader. Ett krav för bidrag har också varit att ’åtgärderna
i ett lokalt investeringsprogram kan antas öka sysselsättningen’ (SFS 1998:23, inklusive
ändring t.o.m SFS 2000:735). 
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(Brundin & Eckerberg, 1999; Forsberg, 2002; Hanberger m.fl., 2002).
Indikationer finns vidare på att en grupp kommuner stärkt sin ställning på
miljöområdet och att en annan grupp har försvagats (Edström och Eckerberg,
2002). Det finns med andra ord kommuner som i vissa avseende redan
förverkligat intentionerna med LIP. Därför är det viktigt att skilja på LIP-
effekter i kommuner som hade ett begränsat miljöarbete jämfört med
kommuner som kommit längre. LIP var tänkt att ge kommuner som hade ett
svagt utvecklat miljöarbete en ordentlig draghjälp och kommuner som
kommit längre en chans att vidareutveckla intentioner som de hittills inte haft 
resurser att realisera. 

Tre utgångspunkter ligger till grund för denna rapport. Den första är att 
delstudien/utvärderingen vill synliggöra mötet mellan statlig och kommunal 
miljöpolicy i LIP-arbetet. De flesta kriterier för att bedöma om LIP har varit 
framgångsrikt antar vi är gemensamma för staten och kommunerna. Men det
finns också framgångskriterier som kommuner och lokala aktörer inte 
bedömer på samma sätt som staten. Det kan till exempel gälla bedömningen 
av värdet av att genomföra en omfattande LIP-ansökan eller värdet av olika
åtgärder/projekt som ingår i ett lokalt investeringsprogram. För det andra 
utformas och genomförs lokalt miljöarbete av många aktörer där kommunen
och staten är två bland många. Utgångspunkten här är att studera och bedöma 
lokalt miljösamarbete utifrån ett fleraktörsperspektiv. Kommunen uppträder i
olika roller och verkar genom olika organisationsformer (nämnder, 
förvaltningar och bolag). För att få en samlad bild och fördjupad förståelse för
hur LIP påverkat lokalt miljöarbete bör kommunens olika roller och övriga
involverade aktörers erfarenheter beaktas och vägas in när lärdomar av LIP 
summeras. Den tredje utgångspunkten är att om LIP har varit rätt utformat 
bör programmet bidra till att en grund läggs för hållbara och varaktiga
processer i kommunerna, alternativt att den redan lagda grunden stärks. 
Bestående effekter kan exempelvis vara ökade kunskaper och insikter om 
miljöproblemen, praktiska erfarenheter av miljösamarbete med många aktörer 
inblandade. I lokalt hållbara samhällen och processer kan statens och kanske 
också kommunens styrande roll minska och nya former av problemlösning 
och styrelseformer (governance) visa sig mer passande. Om LIP bidrar till att 
bygga upp eller stärka den lokala problemlösningskapaciteten eller det 
institutionella kapitalet (Khakee, 2002) och om kapaciteten finns kvar efter att 
LIP stödet upphört kan man tolka det som en långsiktig effekt av LIP. 
Samtidigt finns trögheter, på gott och ont, när det gäller förändring av 
etablerade synsätt och samarbetsformer (March & Olsen, 1989; Goldstein & 
Keohane, 1993)
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UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Syftet
Utvärderingens syfte är att grundligt undersöka hur LIP-arbetet bedrivits i sju 
kommuner och analysera LIPs effekter och betydelse. 

Delstudien söker svar på fyra delfrågor:

I vilken utsträckning har de nationella intentionerna med LIP uppfyllts 
och hur har LIP passat in i kommunernas miljöpolicy?

Vilka aktörer har involverats i LIP-arbetet, hur har de involverats och
vilka erfarenheter har de av LIP?

Vilka effekter har LIP haft på aktörernas kunskaper och insikter om
miljöproblemen, lokalt miljöarbete och miljön?

Har LIP varit rätt utformat för att stödja lokalt varaktiga omställnings-
processer?

Metod och material 
Tre datainsamlingsmetoder har använts i utvärderingen: insamling av 
kommunala LIP-dokument, intervjuer och elektroniska enkäter. Vid 
analysarbetet har två metoder använts: innehållsanalys av text- och 
intervjumaterial samt beskrivande statistik. Principerna för kommuner med 
välutvecklat respektive mindre utvecklat miljöarbete framgår i bilagan om
kommunurval. Kravet på slutrapportering innebar att det ingick program från 
olika LIP-omgångar (olika bidragsår).

Insamling av kommunala LIP-dokument 

Kommunala program- och projektbeskrivningar samt kommunernas slut-
rapporter har samlats in i samverkan med IEH (Institutet för ekologisk
hållbarhet). Inför intervjuerna gjordes också en sammanställning för varje 
kommun av vilka åtgärder som ingått i de sju kommunernas LIP-program, de 
förväntade miljöeffekterna, huvudmännen för olika projekt etc.

Intervjuer

Pilotintervjuer gjordes med ett dussin olika miljöaktörer, för utveckling och
test av intervjufrågorna. Urvalet bestod av inblandade aktörer i två kommuner 
som fått LIP (Piteå och Timrå) samt en LIP-samordnare i en kommun som 
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inte fått LIP (Vännäs). Förutom LIP-samordnarna ingick andra kommun-
företrädare, lokala företag och länsstyrelsen, för att få med flera perspektiv.

Därefter har inblandade aktörer i fallkommunerna djupintervjuats för att få 
svar på frågor om LIP-arbetet och processerna. Med LIP-processen avses hela
skeendet från starten på arbetet med ansökan, via beslut om genomförande 
och uppföljning av olika åtgärder, fram till inlämnande av slutrapporten. 
Första kontakten i varje kommun har skett med LIP-samordnaren. Dennes 
berättelse om aktiva deltagare i LIP-processen, tillfälliga eller stadigvarande (t
ex anställda projektledare för åtgärder), var utgångspunkt för urvalet av
följande intervjupersoner. Det har gjorts 6-8 intervjuer per kommun (totalt 
49). De intervjuade personerna fick efter intervjuerna en samlad beskrivning 
av LIP-arbetet i sin kommun, utifrån intervjusvaren, med möjlighet att 
korrigera felaktigheter och ge kommentarer.

Elektroniska enkäter 

Tidigare genomförda elektroniska enkäter har främst använts för att studera 
LIP-samordnarnas kommentarer till enkätfrågorna i syfte att komplettera 
bakgrundsinformationen om kommunens miljöarbete, och för att få en 
bedömning av läget mitt i LIP-processen.

Dataanalysmetoder

Tre dataanalysmetoder har använts. Som övergripande metod används 
komparativa fallstudier. Fallstudier är särskilt lämpade när frågor med hög 
komplexitet studeras (Patton, 1987). I fallstudier sätts de aspekter som
studeras in i ett vidare sammanhang varvid ökad förståelse kan erhållas (Yin, 
1989). Jämförelser görs dels mellan fallkommunerna med avseende på centrala
frågor och teman, dels mellan olika åtgärdsområden med stöd av Miles & 
Huberman, (1994).

Vidare har beskrivande statistik och innehållsanalys av text- och intervju-
material använts. Den beskrivande statistiken består av enkla samman-
ställningar, för att bättre åskådliggöra kvantifierbara förhållanden i det
kvalitativt inriktade arbetet. Innehållsanalys av textmaterial, tolkning och
presentation av resultat har gjorts med stöd av Alvesson & Sköldberg (1994). 

Utvärderingskriterier
Inför utvärderingen av LIP diskuterades mot vad, LIP kan och bör bedömas. 
Valet av bedömningskriterier är av stor betydelse eftersom dessa riktar 
sökarljuset mot vissa aspekter av programmet och utelämnar andra. I den 
gemensamma referensram som förstudiegruppen var överens om angavs ett 
antal processkriterier kopplat till LIP och lokalt miljöarbete (Hanberger m.fl., 
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2002:79). Mot bakgrund av resultat från vår tidigare delstudie om lokalt
miljöarbete (Berglund och Hanberger, 2003) har dessa kriterier preciserats och
kompletterats något. Följande kriterier kommer att användas i bedömningen
av LIP i de sju undersökta kommunerna:

- lokala miljöaktörers deltagande 
- lokala miljöaktörers delaktighet 
- samordning av miljöpolitiken (inom kommunorganisationen, lokalt och

regionalt)
- kunskap om problem och lösningar 
- etablerade och nya former av miljösamarbete
- integrering i kommunal planering
- miljöaktörernas egna framgångskriterier
- lokal problemlösningskapacitet

Till dessa åtta kriterier kommer en bedömning att göras mot ytterligare fyra 
kriterier. Måttet beviljningskvot används för att mäta utfallet av LIP-ansöknings-
arbetet. Om kommunen fått full utdelning på sina ansökningar blir kvoten 1.
Om hälften av alla åtgärder i ett lokalt investeringsprogram beviljats LIP-
bidrag blir tilldelningskvoten 0,5. Måttet genomförandekvot mäter andelen projekt i 
ett lokalt investeringsprogram som genomförts. Om LIP bidragit till att 
någon typ av spin-off-projekt3 genomförts indikerar det att LIP varit 
framgångsrikt ur såväl ett statlig som kommunalt perspektiv. Avslutningsvis 
kommer investeringsprogrammens miljöeffekter att redovisas. Detta görs enbart
utifrån hur aktörerna bedömt de lokala miljöeffekterna av LIP.

LIP OCH LOKALT MILJÖARBETE I ALLA KOMMUNER

I en tidigare rapport har vi undersökt hur LIP påverkat lokalt miljöarbete i alla
landets kommuner, inräknat kommuner som inte fått stöd (Berglund och 
Hanberger, 2003). Resultat från den studien kommer först att sammanfattas
för att ge en bakgrund till den fördjupade undersökningen av LIP i sju 
kommuner.

I två enkäter (besvarade 2001 respektive 2002) har miljösamordnare i 
kommuner som fått respektive inte fått LIP-stöd tillfrågats om sina 
erfarenheter av LIP. Utmärkande är att miljösamordnarnas erfarenheter av 

3

kommunrapporterna i fulltext (hänvisning i bilaga).
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LIP är övervägande positiva i kommuner som fått LIP och övervägande 
negativa i kommuner som inte fått LIP (Berglund och Hanberger, 2003).

Erfarenheter av bidragsvillkor och myndighetskontakter

Skillnader mellan LIP-stödda och icke LIP-stödda kommuner visar sig bland
annat i hur bidragsvillkor och anvisningar för LIP har upplevts och likaså hur 
kontakterna med myndigheter har uppfattats. De negativa erfarenheterna av 
ansökningsprocessen är betydligt vanligare i icke LIP-stödda kommuner.
Erfarenheterna av kontakterna med Miljödepartementet, länsstyrelserna och 
IEH under ansökningsprocessen skiljer sig också märkbart mellan miljö-
samordnare i LIP-stödda och icke LIP-stödda kommuner. Var fjärde 
miljösamordnare i icke LIP-stödda kommunerna uppger att de inte har fått
någon motivering till varför de fått avslag på sin ansökan. Missnöjet har bland
annat handlat om bemötandet, att miljösamordnarna inte varit välkomna att 
ringa och fråga om vissa saker och att olika handläggare har lämnat olika upp-
lysningar.

När det gäller bedömningen om LIP har varit rätt utformat för att stödja
lokalt miljöarbete anser miljösamordnarna att LIP varit bäst utformat för att 
stödja lokalt miljöarbete inom den kommunala organisationen och i något
mindre utsträckning för att stödja miljösamarbete med enskilda medborgare, 
intresseorganisationer och lokala företag. LIP uppfattas mindre passande för
regionalt miljösamarbete, inräknat samarbete med andra kommuner. Miljö-
samordnare i icke LIP-stödda kommuner är också i dessa bedömningar 
betydligt mer negativa i sina svar. 

Delaktighet i ansökningprocessen

Beträffande LIP-ansökans förankring bland medborgare, intresseorganisa-
tioner och lokala företag visar den tidigare studien att i kommuner som fått 
LIP-stöd har förankringsarbetet varit mer omfattande. 

LIP och lokala samarbetsformer 
I en majoritet av LIP-stödda kommuner har etablerade samarbetsformer 
använts på ett nytt eller delvis nytt sätt i LIP-arbetet. I en tredjedel av LIP-
kommunerna har beprövade former av samarbete använts och i lika många 
kommuner har nya former av samverkan etablerats. Den tidigare studien visar 
att LIP framförallt påverkat samordningen av miljöarbetet inom den
kommunala organisationen. Etablerade samarbetsformer i miljöarbetet har 
använts på ett nytt sätt i kommuner som hade ett omfattande lokalt miljö-
arbete före 1998, medan helt nya nätverk och former för samverkan fram-
förallt utvecklats i kommuner som före 1998 hade ett begränsat miljöarbete.
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Effekter av LIP på lokalt miljöarbete

Miljöarbetet visar sig något mer utvecklat i kommuner som beviljats LIP-stöd 
jämfört med kommuner som inte beviljats stöd såväl före 1998 som år 2001.
Skillnader framträder främst när det gäller miljöinsatser inom den kommunala
organisationen och i miljösamarbetet med andra aktörer (enskilda, intresse-
organisationer och lokala företag). Likaså ökar andelen aktivt miljöarbetande
kommuner mer i gruppen LIP-stödda kommuner (+25 procent) jämfört med 
icke LIP-stödda kommuner (+6 procent) under perioden. 

Den största ökningen i miljöarbete under perioden 1998 till 2001 framträder i 
LIP-stödda kommuner inom åtgärdsområdena ”omställning till förnybar
energi”, ”energieffektiviseringar”, ”trafik”, ”naturvård/biologisk mångfald”,
samt ”vatten och avlopp”. En lika stor ökning har inte rapporterats från icke 
LIP-stödda kommuner. I icke LIP-stödda kommuner har det lokala miljö-
arbetet både ökat och minskat på olika områden. Sammantaget bedöms LIP 
ha haft störst betydelse för åtgärdsområdet ”omställning till förnybar energi”. 

LIP har i omkring hälften av LIP-kommunerna bidragit till att öka sam-
ordningen av kommunens miljöarbete inom den kommunala organisationen
respektive med andra aktörer i kommunen. LIP-arbetet har i huvudsak 
bedrivits inom den kommunala organisationen med viss medverkan av lokala
företag, enskilda medborgare och intresseorganisationer. I alla faser av LIP-
arbetet är det kommunala tjänstemän som deltagit mest frekvent. 

Andra effekter av LIP 
I hälften av kommunerna som fått avslag på sin ansökan har ett eller flera
projekt ändå genomförts. Det tyder på att kommunerna hittat andra 
finansieringsvägar, inklusive egna, för projekt som de bedömt som angelägna. 
Utvärderingen visar också andra positiva och negativa effekter av LIP. En 
positiv effekt är att det arbete med LIP-ansökan som inte gett resultat ändå 
kan komma till användning bl.a. i form av nya ansökningar. I många av de
kommuner som avsatt resurser och lagt ner ett omfattande arbete på att söka 
LIP-bidrag och som fått avslag har detta lett till viss uppgivenhet. Intresset för 
att konkurrera med andra kommuner om ett förhållandevis litet bidrag (i 
relation till totala investeringen) har minskat, framförallt om inte någon 
motivering har givits för avslaget. Likaså har intresset bland lokala aktörer att 
gå in i nytt miljösamarbete minskat. En negativ effekt av LIP är en minskad
tilltro till den statliga nivåns vilja att stödja (alla) kommuners miljöarbete.

Huvudslutsatsen från förra delstudien är att LIP främst stärkt det lokala 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen i drygt hälften av landets
kommuner (kommuner som fått LIP-stöd) samtidigt som en viss uppgivenhet 
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och minskad tilltro till staten som aktör i det lokala miljöarbetet visar sig i 
kommuner som inte fått LIP-bidrag. På ett övergripande plan har LIP bidragit 
till att flytta en del initiativ och engagemang från Agenda 21-arbete till LIP-
arbete. Miljöarbetet bedrivs i något högre grad uppifrån än tidigare. 

De lokala erfarenheter av LIP kan bero på vilken roll man har i lokalt
miljöarbete och vilken aktörsgrupp eller organisation man tillhör. I kommuner
som sökt men inte fått stöd dominerar inte oväntat de negativa 
erfarenheterna. Den tidigare studiens slutsatser baseras på hur lokala 
miljösamordnare rapporterat om sina egna och andras erfarenheter av LIP.
Deras uppdrag har varit att genomföra och samordna LIP och på grund av sin 
roll i LIP-arbete kan de antas vilja förmedla en positivare bild av LIP jämfört
med miljöaktörer som bara delvis involverats i LIP. Det blir därför intressant 
att närmare undersöka vilka erfarenheter övriga miljöaktörer har av LIP. 

LIPs BETYDELSE FÖR LOKALT OMSTÄLLNINGSARBETE 

I detta kapitel sammanfattas och analyseras LIPs betydelse för lokalt 
miljöarbete i de sju undersökta kommunerna. Resultaten för varje kommun
presenteras i bilaga 2.

Förutsättningarna

Miljöarbetet före 1998 

Först ska påminnas om att de undersökta kommunerna skiljer sig beträffande
hur omfattande miljöarbetet var före LIP. Tre av kommunerna, Sundsvall,
Karlshamn och Åre, hade ett omfattande miljöarbete före 1998 och fyra 
kommuner, Eskilstuna, Solna, Hjo och Umeå, ett mer begränsat miljöarbete.

Utfall av ansökningsarbetet

Inledningsvis uppmärksammades att staten genom LIP har delegerat mer 
ansvar till kommunerna än tidigare samtidigt som staten har behållit
kontrollen över vilka program och tillhörande åtgärder som ska beviljas stöd. 
Genom att undersöka beviljnings-, tilldelnings- och genomförandekvoten och
granska regeringsbesluten kan man få en inblick i ansöknings- och
urvalsprocessen. Jämförs dessa kvoter med aktörernas erfarenheter och 
bedömningar av det första skedet i LIP-arbetet synliggörs samtidigt mötet
mellan statlig och kommunal miljöpolitik och prioriteringar. Ur ett statligt 
myndighetsperspektiv kan avslag tillskrivas kvalitetsbrister (genomförbarhet 
och effekter), brist på överensstämmelse med förordningen eller att pengarna 
tagit slut. Det kan också finnas en misstänksamhet om att kommunerna vill 
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försöka få ut så mycket pengar som möjligt från LIP. Kommunen kan å sin 
sida bedöma att ett investeringsprogram eller åtgärd som fått avslag mycket 
väl passar in i kommunens miljöpolicy, att det skulle göra stor nytta för miljön 
och att andra kommuner fått stöd för liknande åtgärder. Avslag eller delvis 
avslag innebär att staten gör en annan bedömning än kommunen beträffande 
värdet av ett program eller en åtgärd.

Sundvall och Hjo har fått 100% utdelning på sina LIP-ansökningar medan
Eskilstuna fått två av tre ansökningar beviljade, vilket innebär en beviljnings-
kvot på 0,7 (se tabell 1). Övriga kommuner har bara fått en av tre (i två fall en 
av fyra) ansökningar beviljade (beviljningskvoten är 0,3). Att program och
åtgärder överensstämmer med förordningens intentioner är den vanligaste 
motiveringen som lämnas för beviljningsbeslut, inräknat att åtgärderna kan 
antas öka sysselsättningen. I ett fall motiveras också beslutet med att det finns 
ett helhetsperspektiv i kommunens LIP. Skäl för avslag är att det inte klart 
framgår av ansökan att åtgärderna ”i tillräcklig omfattning främjar en
ekologiskt hållbar utveckling eller att de i övrigt uppfyller förutsättningarna för
bidrag”. I annat skäl är att ”medel saknas”. I ett fall motiveras avslaget med att 
miljöeffekten av åtgärden är för liten. Som framgår av tabellen skiljer sig inte
beviljningskvoten med avseende på kommunernas miljöarbete före 1998, dvs. 
det har inte varit lättare att få LIP om miljöarbetet var välutvecklat.

Tabell 1: Utfallet av LIP uttryckt som beviljningskvot, tilldelningskvot och 
genomförandekvot (se kommunkapitel i bilaga)
Kommun Beviljnings-

kvot
Tilldelningskvot
(exkl. adm.) 

LIP stöd 
per capita

Genom-
förandekvot

Eskilstuna 0,7 (2 av 3) 0,5 (4 av 8) 203 0,75 (3 av 4) 

Sundsvall* 1 (2 av 2) 0,5 (8 av 16) 310 0,9 (7 av 8)

Solna 0,3 (1 av 3) 0,8 (15 av 18) 963 0,8 (12 av 15) 

Karlshamn* 0,25 (1 av 4) 1 (12 av 12) 399 0,75 (9 av 12) 

Hjo 1 (1 av 1) 0,9 (13 av 15) 1660 0,8 (10 av 13) 

Umeå 0,3 (1 av 3) 0,7 (5 av 7) 188 1 (5 av 5) 

Åre* 0,25 (1 av 4) 0,6 (7 av 11) 358 1,4 (10 av 7) 

Teckenförklaring: *=omfattande miljöarbete före 1998 
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Tilldelningskvoten och bidragets storlek skiljer sig också markant mellan de 
sju kommunerna. Karlshamn fick igenom alla åtgärder, medan övriga fått stöd 
för mellan 50 och 90% av de åtgärder som ingick i ansökan. Samma motiv 
som för avslag av program anges för åtgärderna. I ett fall har remissmyndig-
heterna rekommenderat tilldelning men regeringen har avslagit åtgärden
(Sundsvall).

Av alla beviljade projekt i dessa sju kommuner har 13 projekt inte genomförts
Genomförandekvoten är med andra ord relativt hög i alla kommuner (mellan 
0,75 och 1,4). I Åre genomfördes tre fler projekt än vad kommunen fick 
bidrag till. Beträffande tilldelnings- och genomförandekvot finns inte heller
några skillnader mellan kommuner med mer utvecklat och mindre utvecklat
miljöarbete före LIP.

En granskning av beviljnings- och tilldelningsbesluten visar att regeringen
brustit i att motivera besluten. Endast undantagsvis har annat än allmänna 
motiveringar lämnats, (som att programmen/åtgärderna inte uppfyllt kraven i 
förordningen eller att pengarna var slut). Därmed har det varit omöjligt för 
aktörerna att förstå varför de fått avslag och följaktligen har de inte fått någon 
vägledning inför kommande LIP-omgångar. Det finns här fog för den kritik 
som framförts beträffande ansöknings- och urvalsprocessen (jfr. Berglund och 
Hanberger, 2003).

LIPs betydelse för olika sidor av lokalt miljöarbete
Nedan kommenteras och tolkas resultaten beträffande LIPs betydelse för 
olika sidor av lokalt miljöarbete i alla sju kommuner. Dessa teman behandlas
också kommun för kommun i kommunbilagan. I tabell 2 sammanfattas 
utvärderingens resultat beträffande LIPs betydelse för lokalt miljöarbete. 

Deltagande och delaktighet

Ett stort antal aktörsgrupper har engagerats i olika skeden av LIP-arbetet. 
Flest grupper har deltagit i genomförandefasen. Andelen grupper har varierat 
mycket mellan olika kommuner (från 32 till 65 grupper). Notera att bakom 
varje aktörsgrupp döljer sig ofta ett stort antal personer, vilket innebär att 
mångdubbelt fler aktörer har varit engagerade i LIP-arbetet. Andelen nya 
grupper varierar också mycket mellan kommunerna (från 1 till 23 nya 
grupper). I alla kommuner med ett omfattande miljöarbete före 1998 har ett
högt antal aktörsgrupper och många nya varit engagerade. I det avseendet 
skiljer sig LIP-arbetet bland kommuner med ett mindre utvecklat miljöarbete.
I hälften av dem har deltagandet och delaktigheten varit högre. Sammantaget 
tyder det på att LIP haft störst effekt i kommuner som kommit långt och en
varierande påverkan i kommuner som startat från en sämre utgångspunkt. 
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Antalet deltagande personer var störst under ansökan i två av kommunerna 
med utvecklat miljöarbete och i tre av kommunerna med begränsat 
miljöarbete. För en kommun i varje grupp deltog istället fler personer under
genomförandet. Kommunen med välutvecklat miljöarbete hade flera 
folkbildningsprojekt, vilket förklarar detta. I kommunen med begränsat
miljöarbete hade bara en liten grupp tjänstemän arbetat fram ansökan. Tidigt
tillträde gynnar processer som syftar till att skapa samarbete och samförstånd 
(Healey 1997). 

I alla kommuner som hade ett omfattande miljöarbete före 1998 har LIP-
arbetet bedrivits med hög delaktighet. I två kommuner med ett begränsat 
miljöarbete före 1998 var delaktigheten hög och i två var den låg.
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Lärande

Det går att skilja på två typer av lärande, dels lärande kring att medverka i 
projekt- och programarbete med många aktörer inblandade, dels kunskap om 
miljöproblem och lösningar och hur konkreta åtgärder fungerar i praktiken. 
Aktörerna gör i många fall olika bedömningar beträffande båda typerna av
lärande. Ett mönster som dock framträder är att i kommuner där nya aktörs-
grupper involverats och där delaktigheten varit stor har LIP i högre grad 
bidragit till ett ökat lärande av den första typen. Karlshamn har engagerat 23 
nya grupper och delaktigheten har varit hög medan Umeå endast fått med en 
ny grupp och delaktigheten har varit låg. Det tyder på att lärandet varit högt i 
Karlshamn men inte i Umeå. Utvärderingen visar också att lärande, mätt som 
nya kunskaper, insikter och bättre hantering av miljöfrågor, samt fria samtal, 
uppstod i olika grad i alla kommuner till följd av LIP. Ny kartläggning av
miljöproblem gjordes i alla kommuner som kommit långt före 1998, men bara 
i hälften av de övriga. Intervjupersonerna betonar vikten av ett öppet samtals-
klimat för lärandet. I de fall skilda synsätt funnits på problem och lösningar
och där konflikter uppstått och kunnat hanteras har också lärandet varit högre.

Samordning

Effekterna av LIP på samordningen av miljöpolitiken har undersökts på tre 
nivåer (inom kommunorganisation, lokalt och regionalt). Utvärderingen visar
att samordningen blev bättre i alla kommuner, åtminstone på någon nivå. 
Karlshamn och Eskilstuna är de enda som redovisar förbättringar på alla tre
nivåer, den ena med ett omfattande och den andre med ett begränsat miljö-
arbete före LIP. I två kommuner redovisas en försämring av samordningen på 
mellankommunal nivå till följd av LIP. I Åre handlade det om ett 
4-kommunasamarbete kring ett fiskeprojekt som sprack p.g.a. att inte alla 
kommunerna fick LIP-bidrag och i Hjo om en regional aktör som miss-
lyckades som genomförare av två slamhanterings och avfallsprojekt. Att 
samordningen försämrats regionalt till följd av LIP kan i det första fallet
förklaras med att LIP inte är bra utformat för att stödja mellankommunalt 
samarbete. Från regionalt perspektiv kritiserade landstinget i Jämtland (med 
projekt i sju av åtta kommuner) LIPs utformning p.g.a. oklara direktiv för 
prioriteringen lokalt, regionalt och centralt. Det är också den bedömning som 
andra kommuner gör av LIP (Berglund och Hanberger, 2003). I det andra 
fallet kan förklaringen inte i första hand knytas till utformningen av LIP. Ett
och annat projekt misslyckas och i detta fall råkade huvudmannen var en 
regional aktör.
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Det man kan lära är att när ett regionalt miljösamarbete misslyckas blir de 
negativa följderna större än för ett misslyckande i en enskild kommun.4 I ett 
fall, Solna, försämrades samordningen av miljöarbetet inom kommun-
organisationen, vilket främst berodde på att annat miljöarbete trängdes undan.

I de fall samordningen ökat har det funnits en fungerande LIP-styrgrupp
och/eller LIP-samordnare som hållit ihop arbetet. När många aktörer är
inblandade (några bara i vissa skeden av processen) är det nödvändigt att det 
finns en sammanhållande länk för kontinuitetens skull. Att leda och 
koordinera stora program och projekt kräver en särskilt kompetens och 
erfarenhet. Det inkluderar att kunna hantera problem och konflikter som
uppkommer i processen. I något fall har LIP bidragit till att utveckla en sådan
kompetens, men oftast har LIP hjälpt till att stärka en redan existerande. I 
Umeå anställdes inte någon LIP-samordnare och i Sundsvall slutade en person 
i styrgruppen vilket innebar en svårare situation för LIP-samordnaren. 
Betydelsen av samordnings- och ledningsfunktionen har varit stor för att 
program och åtgärder skulle bli framgångsrika.

Samarbetesformerna

Genom att identifiera nya samarbetsformer till följd av LIP riktas 
uppmärksamhet mot det nya som LIP bidragit till att skapa. Men det innebär
ingen värdering av om nya kontra etablerade samverkansformer är eller
fungerar bättre eller sämre.

I kommunerna har både nya och etablerade samarbetsformer använts i olika 
kombinationer. I över hälften av landets LIP-stödda kommuner har etablerade 
samarbetsformer använts på ett nytt sätt i LIP-arbetet och i en tredjedel har 
etablerade former respektive nya former använts (Berglund och Hanberger, 
2003:56). I de sju kommuner som djupstuderats har etablerade samarbets-
former främst använts i LIP-arbetet. Flest nya samarbetsformer uppstod i 
Sundsvall (fyra), Eskilstuna (fyra) och Åre (tre), där Sundsvall och Åre hade
välutvecklat miljöarbete före 1998. Eskilstuna visar sig ha utvecklat många nya
samarbetsformer trots att kommunen hade ett begränsat miljöarbete före 
1998.  Detta stämmer också med den bild som framträder för alla LIP-stödda 
kommuner (Berglund och Hanberger, 2003). I Umeå, som genomförde
liknande tekniska projekt som Eskilstuna, dominerade istället inarbetade
samarbetsformer. I ett fall rapporteras att etablerade former använts på ett 
nytt sätt och i flera fall att samarbetet och formerna fördjupats.

4 På liknande sätt har fem kommuner drabbats i Västernorrland av att landstinget fick LIP i
två av sju kommuner. I det fallet innebar det inte enbart att fem kommuner blev utan LIP, 
de förlorade också planerade investeringar eftersom landstinget omdisponerade resurser till 
de två LIP-kommunerna för att hinna med. 
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Etablerade samarbetsformer är ofta varaktiga och svåra att förändra. De byggs
upp i en samsyn i olika frågor och det skapas bestämda arbetsrutiner. 
Intervjuerna tyder på att några av de nyskapade samarbetsformerna kommer 
att bli varaktiga, men hur varaktiga går inte att svara på. Det är oftast 
långsamma processer att bygga upp fungerande samarbeten. Aktörerna prövar
sig fram för att se hur mycket löften och utfästelser är värda. Fungerande 
samarbete bygger på tillit och förtroende och gemensamma synsätt, men 
också på förmågan att hantera konflikter och lösa problem som dyker upp. 
Samtidigt kan förtroendekapital snabbt raseras, vilket kan få negativa effekter
för framtida samarbete.

Miljöaspekter i kommunal planering 

Intentionen att LIP skulle bidra till att miljöaspekterna integrerades i 
kommunal planering har inte infriats i lika hög grad som samordnings-
effekterna. Två kommuner med omfattande miljöarbete inom kommun-
organisationen före 1998 redovisar att miljöfrågorna blev bättre integrerad i 
kommunal planering. Undantag är Åre där LIP inte haft någon sådan 
påverkan och dessutom ledde det misslyckade 4-kommunasamarbete till att 
den nyare integrering som fanns för regionalt miljösamarbete minskade. I 
kommuner med ett mindre utvecklat miljöarbete före LIP har integreringen 
varit oförändrad i tre kommuner och ökat lite i en. Även här är det tydligt att
miljöfrågornas ställning gynnades av ett tidigare omfattande miljöarbete.

Att effekten av LIP inte varit så märkbar i detta avseende kan förklaras med 
att miljöaspekterna i några fall redan var integrerade i planeringen. Det är då 
svårare att få någon sådan effekt. En annan tänkbar förklaring är att det är 
lättare att samverka med många aktörer i projektform och betydligt svårare att 
integrera ett sådant arbetssätt i kommunorganisationen där det finns 
inarbetade synsätt, rutiner och beslutsstrukturer. Några framhåller att LIP inte 
var så stort och betraktades som ett normalt projekt. I Eskilstuna beskrivs LIP
som ett ekonomiskt tillskott som kom in bakvägen i budgeten. 

Måluppfyllelse och LIP som bidragssystem

När det gäller måluppfyllelsen för lokalt miljöarbete (ökad samverkan, brett 
deltagande, stor delaktighet) varierar den mellan kommunerna. I alla 
kommuner som låg långt framme före 1998 har måluppfyllelsen varit stor (se 
tabell 3). Också i Solna, en av kommunerna som startade från ett sämre 
utgångsläge, har måluppfyllelsen varit stor. En bedömning av samstämmig-
heten mellan LIP och kommunal policy pekar i samma riktning. I kommuner 
som redan hade erfarenhet av, eller i sin miljöpolicy eftersträvade, att arbeta i 
nära samverkan med företag, intresseorganisationer och allmänhet var 
samstämmigheten stor mellan LIPs intentioner och kommunal miljöpolicy. 

 20

Print & Media



Omvänt när en sådan vana eller vilja saknades var samstämmigheten och
måluppfyllelsen liten.

Sammanfattas den kritik som framförs om LIP som bidragssystem visar det 
sig att den i hög grad följer samma mönster. Stor måluppfyllelse och 
samstämmighet mellan LIP och kommunal policy sammanfaller med mindre
kritik, medan mer kritik framförs när samklangen är mindre. 

Tabell 3: Bedömning av LIP mot nationella mål och kommunal miljöpolicy 
Kommun Måluppfyllelse

beträffande
miljösamarbete

Samstämmighet:
LIP -kommunal
miljöpolicy

Lokala aktörers 
bedömning av LIP 
som bidragssystem 

Eskilstuna Liten Liten Mer kritik 

Sundsvall Stor Stor Mindre kritik

Solna Liten Liten Mer kritik 

Karlshamn Stor Stor Mindre kritik 

Hjo Stor Stor Mindre kritik 

Umeå Liten Liten Mer kritik 

Åre Stor Stor Mindre kritik 

LIPs betydelse för den lokala problemlösningskapaciteten

LIP har i alla utom en kommun bidragit till att stärka den lokala
problemlösningskapaciteten. Endast i Umeå framträder inte någon sådan 
betydelse av LIP. I två kommuner, Karlshamn och Sundsvall, har LIP bidragit 
till att kapaciteten stärkts mycket. Båda dessa kommuner hade redan före LIP
kommit långt i sitt miljöarbete och LIP har bidragit till att öka problem-
lösningskapaciteten ytterligare. I Åre har det spruckna 4-kommunasamarbetet 
gjort att den regionala problemlösningskapaciteten skadats och detta har också
fått återverkningar på Åres lokala miljöarbete. I övriga kommuner, som alla 
hade ett begränsat miljöarbete före 1998 har LIP också bidragit till att stärka
den lokala problemlösningskapaciteten, men i mindre grad.

Kommunerna med omfattande miljöarbete före 1998 fick en mer förbättrad 
lokal problemlösningskapacitet än kommunerna med begränsat miljöarbete. 
LIP verkar inte ha minskat skillnaden mellan de två grupperna. En förklaring 
kan vara ”trögheter” mot förändring av etablerade synsätt och arbetssätt. 
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Kommuner med fungerande samordning kunde dra extra nytta av LIP för sitt 
miljöarbete. Det gäller särskilt de två större kommunerna Sundsvall och
Karlshamn. Statens miljöstöd till Sundsvall (och Timrå) 1989/1990 gav en bra
start långt före LIP. Med en LIP-samordnare i Umeå hade kommunen kanske
nått en bättre problemlösningskapacitet, precis som Eskilstuna. I Eskilstuna 
och Umeå bidrog ensidig inriktning på tekniska projekt sannolikt till att 
delaktigheten var begränsad i LIP-arbetet. Samma tolkningar och förklaringar 
som framfördes för skillnader i delaktighet och samordning kan gälla för
problemlösningskapaciteten (policystil och samverkanstradition, samordnings- 
och ledningsfunktionens avgörande betydelse).

Det finns också skillnader som har att göra med hur kommunen styrs och 
bedriver policyarbete i allmänhet som kan förklara skillnader i delaktighet. Om
kommunens policystil innebär att vissa aktörsgrupper (t.ex. allmänhet och 
intresseorganisationer) inte bjuds in i samverkansprocesser kan man inte för-
vänta sig att LIP ska ändra på en sådan ordning och policystil annat än 
marginellt. Eskilstuna, med LIP-samordnaren som resurstillskott såg emeller-
tid till att nästa LIP blev mer ”exemplarisk” med bred delaktighet från start.

Utvärderingen visar också att i alla kommuner med ett omfattande miljöarbete
före 1998 fungerade kommunorganisationen som knutpunkt i mer eller
mindre stora nätverk vid ansökan.

Lokala miljöaktörers erfarenheter och lärdomar av LIP 
Kommunernas slutrapporter ger genomgående en lite mer positiv bild av LIP-
arbetet jämfört med den samlade bild som framträder från intervjuerna med 
olika miljöaktörer.

I stort sett alla kommuner (politiker, kommuntjänstemän och i något fall 
också kommunbolag) betonar värdet av konkreta, synliga LIP-åtgärder, som 
tecken inför medborgarna på att man har gjort något på miljöområdet.

Kommuntjänstemän anser att utformningen av LIP försvårade arbetet. Bland
annat framhålls att programmet var hårt styrt, med många oklara regler i 
början. Tiden för ansökan var kort och beslutkriterierna var oklara. 
Regeringen lämnade också bristande motiveringar till besluten. Vidare var det
en omständlig och krävande redovisning som krävdes. Det var svårt att få 
flytta pengar mellan projekt. Att hela programmet måste vara klart före 
slututbetalning var besvärligt för många aktörer. Bara i Hjo, som fick LIP i 
första omgången, uppskattades att regelverket gav tolkningsutrymme vid
kontakt med staten. Flera beklagar att möjligheten att få LIP för 

 22

Print & Media

folkbildningsprojekt var begränsad. Inriktningen var ensidig mot miljöteknik 



och energi. Däremot var det positivt att LIP tillät fokus på viktiga lokala
miljöproblem. Tjänstemännen saknade LIP för trafik och rennäring.

I en kommun var det "begravningsstämning" efter beslutet om LIP. Beslutet 
innebar att kommunen måste skjuta till en stor summa egna investerings-
pengar. Detta fanns ingen beredskap för. Politikerna var mycket nedstämda
för att LIP åsamkat kommunen extra utgifter som skulle klaras inom befintlig 
budget. Samma problem med mycket LIP-pengar försvårade budgetarbetet i 
ytterligare en kommun. 

Tjänstemännens lärande gällde å ena sidan generella frågor som miljöarbetet
hos andra aktörer, ansvara för informationsprojekt, prova ett annat arbetssätt 
än vanligt, projektstyra med e-post och Internet, uppföljning och få grepp om 
vilka arbetsinsatser som krävs för en viss typ av projekt. LIP-mötena var en 
viktig arena. Å andra sidan lärde de sig också mer inom olika sakområden i 
LIP-programmet, t.ex. inom energi och marksanering samt att folkbildning 
behöver lång tid för att få bestående effekt. Det fanns exempel på områden
där LIP inte bidrog till mer samsyn (som dammars miljönytta). Det fanns 
också exempel på dåliga förstudier (som innebar otillräcklig kunskap för att
göra vassbäddar och slamhantering). I några projekt betydde allmänhetens 
deltagande att man fick kunskapsspridning. I andra fall är man oense om LIP 
innebar bättre kunskap, insikt och hantering hos allmänheten (när folkbildning 
inte var med).

Samordning av LIP gynnades av koppling till tidigare samarbetsformer som
Agenda 21 (A21) och glesbygdsutveckling. Men det behövdes extraresursen 
LIP-samordnare för att arbetet skulle fungera, från att skriva ansökan fram 
t.o.m. slutrapporten. Utan denna extraresurs (LIP-samordnare) uppkom i 
några fall undanträngning av framförallt A21. Miljökontoret fick en roll som
”stödjare” istället för ”kravställare” i ett mer tvärsektoriellt internt miljöarbete.
Det upplevdes positivt, om än tillfälligt i flera kommuner. LIP gynnade i flera
fall miljöfrågornas position i kommunorganisationen. För ett bra 
genomförande behövdes redovisningsrutiner från start. Detta krävde i sin tur 
ett tydligt statligt regelverk. Staten behövde också snabbt kunna svara på
frågor under utförandet. Återkommande LIP-möten var också viktiga för 
kontinuiteten. Någon anser att systemet var fel, med kommunen som ansvarig 
för andras projekt. I någon kommun var bytena av företagens 
kontaktpersoner många, vilket försvårade arbetet. LIP bidrog i några fall till 
förstärkt samarbete med aktörer som studieförbund, skogsvårdsstyrelsen 
(SVS), hushållningssällskap och vägverket. Generellt innebar LIP, som ett 
konkurrensuppbyggt bidragssystem, att mellankommunalt samarbete 
motverkades.
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Kommunpolitiker framför kritik mot utformningen av LIP. Entusiasmen 
minskade genom att processen från ansökan till utbetalning var så lång. Kritik 
riktades också mot att vissa miljöproblem inte passade LIP. Att LIP kom in
bakvägen i kommunbudgeten var inte bra. Det var heller inte bra att
kommuner senare förleddes att ansöka igen fast pengarna var slut.

Generellt verkar politikers deltagande och delaktighet ha varit låg. Det fanns
vissa aktiva eldsjälar i några kommuner. Annars innebar LIP i hög grad 
delegering till tjänstemän, som fick informera inför formella beslut. Politiker
anser det positivt att LIP tillät fokus på viktiga lokala miljöproblem. Man 
gjordes också omprioritering i Tekniskas budget under några år för att få LIP.

Lärande kom ofta via deltagande i en politisk styrgrupp. Politikerna blev stolta
över genomförandet av LIP och det innebar lite ökat miljöintresse tack vare
statsbidraget. I vissa fall innebar LIP att det blev lättare att prata om hållbar
utveckling. Det finns fall där Miljönämnden ställde upp för frågor från
skolbarn och skogsbrukare. Politiker i små kommuner anser det svårt att hålla 
viktig folkbildning vid liv utan externa projekt och att allmänhetens 
miljömedvetande i vissa fall klingat av efter LIP.

Det fanns en bred politisk samsyn om projekten, med enstaka undantag. LIP
bidrog också till att olika miljöbeslut koordinerades. Politiker hade tätare 
dialog än vanligt med tjänstemännen i LIP-arbetet. Vissa politiker uppskattar 
ett folkligt deltagande som inte bara nådde ut till redan ”frälsta”. Någon
beklagar också symbolvärdet när något företagsprojekt inte kom till stånd.

Kommunbolag var mycket delaktiga i LIP. Vissa av dem anser att ”ribban” 
för godkänt var oklar för de största projekten inom energi samt vatten och 
avlopp, vilket upplevdes som en riskfaktor för att engagera sig i LIP. Bland
kommunbolagen varierar synen på om LIP-administrationen var detaljerad 
och arbetskrävande eller inte. Synen påverkades av hur mycket arbete LIP-
samordnaren tog på sig. Vissa bolag såg LIP primärt som en investering, med 
lite miljöintresse på köpet. Ett bolag säger att det var positivt att LIP inte 
innebar merkostnader för bolaget.

Lärandet inom denna aktörsgrupp gäller generella aspekter som att vara 
projektledare, hur man hanterar ett statsbidrag som LIP, miljöprövning och 
MKB. Man lärde sig också mer särskilt inom teknikprojekt med nytt innehåll 
som t.ex. projekt med snabb teknikutveckling (biogas), att förutse kostnader 
när ny teknik ingick (rötkammare), tekniska problem vid ny anläggning 
(sopsortering och sjövattenledning)  och om styrsystem för energiförbrukning.
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Vanligen blev samordningen bättre med kommunorganisationen. I något fall 
var LIP för litet för att påverka detta samarbete Någon gång berörde 
samarbetet andra kommunbolag eller forskningssamarbete med staten. Bara i 
enstaka fall innebar LIP kontakt med nya konsulter eller entreprenörer. Större 
energibolag fortsatte ofta samarbetet med sina privata företagskontakter. 
Generellt var energibolag i olika kommuner flitiga på att samråda med 
varandra. Ett problem kommunbolag hade var hur mycket pengar man skulle 
lägga ner på en ansökan, som kanske avslogs. LIP-mötena var bra, även om 
vissa var lite ineffektiva för att en del projektägare hade svårt att komma
igång. Det hände att en trög start följdes av en ”ketchupeffekt” (som 
anslutning till fjärrvärme). Kommunbolagen hade både positiva och negativa
erfarenheter av medborgardeltagande.

Lokala småföretag riktar kritik mot att utformningen av LIP inte passar dem. 
Bland annat framhålls att det saknades tid att fundera och att ansökningstiden
för att besluta i bolagsstyrelsen var för kort. Administration var mycket
komplicerat och omfattande. De hade svårt att vänta i åratal på bidraget och 
bidragsandelen var för låg.

Här lärde man sig mest om sådant som konkret berörde ens verksamhet, t.ex. 
praktisk hantering av biogasbussar, tungmetaller i kompost, fiskvandringar i 
bäckar, ekologiskt grävande vid vattendrag, om miljöfarliga ämnen och PCB. 
Några företag lärde sig nya arbetssätt, som att genomföra en A21-utredning. 
Någon säger också att en kommun missat vissa förorenade områden i sin 
A21-utredning.

För den stora andelen företag innebar LIP bara vanliga konsult- och 
entreprenörsuppdrog. I några fall tillförde de själva ny kunskap, t.ex. om
byggande av en sjövattenledning i Solna. För ett mindre antal företag betydde
LIP ny kunskap och färdighet, t.ex. att genomföra PCB-sanering. Ett positivt 
exempel på samordning var bildandet av en egen liten kompostgrupp med tre 
aktörer. Ett negativt var att ett nätverk av restauranger och storkök (mat och 
miljö) fick läggas ner när kommunen tvangs prioritera LIP-projekten.

Få intresseorganisationer deltog i LIP-arbetet i de sju kommunerna. Vanligast
var att hyresgästföreningen var med i projekten som berörde flerfamiljshus.
Bättre samordning fick man t.ex. när LIP kopplades ihop med
hushållningssällskapets arbete med EU-bidrag för lantbruket. LRF var också
positivt till detta. I ett annat fall var fiskevårdsområden mer passiva
”remissinstanser” utan att direkt jobba aktivt i projektet.
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Enskilda medborgare och allmänhet lärde sig mer aktivt i kommuner där 
deltagandet mer generellt var stort, eller i projekt med folkbildningsinslag. Det
förekom att allmänheten lärde sig genom diskussion om olika projektförslag
inför ansökan. I andra fall uppstod lärandet vid lokala samtal under 
genomförandet av projekt, t.ex. om dagvatten, källsortering av avfall, i skolan,
vid åtgärder runt vattendrag och i bostadsområdena. Det fanns också projekt 
med ”färdig information” för allmänheten att ta till sig, som utställningar.  I 
övrigt begränsades deltagandet till enstaka informationsinslag eller
information i lokalpress och media.

Enskilda markägare blev särskilt berörda i tre fall av naturvårdsinsatser längs 
vattendrag. Detta samordningsarbete med lokal förankring verkar ha gått bra,
även om effektuppföljning saknas. Boende i flerfamiljshus blev engagerade i 
några projekt, där aktiviteten var hög. Allmänheten deltog också i projekt om
dagvatten och avlopp samt kompostering.

Andra aktörer som t.ex. landsting, länsstyrelse, studieförbund, riktar kritik mot
utformningen som att direktiv för kommuners gallring och 
länsstyrelsebedömning var oklara, att det saknades beslutsmotiveringar, att 
redovisningen var svår och tog tid och att arbetet fick hållas levande i åratal 
före utbetalning. Positivt var att LIP passade landstingets program och bidrog
till en policyförändring från handlingsplaner till konkret målstyrning. Det
förekom att projektägare kom in först vid genomförandet, vilket var 
besvärligt. LIP-mötena var viktigt för ett bra utfall, som för länstrafiken som 
ansvarig för drift av biogasbussar. Andra projektägare lärde sig via
kartläggning före LIP och under arbetet genom kontakter med nya konsulter 
som bollplank. En projektägare utvärderade själv sina LIP-projekt genom en 
enkät till konsulter, entreprenörer och brukare. En annan aktör lärde sig själv 
mer om fiskvandring i bäckar i samband med utbildning av jord- och 
skogsbrukare om naturvårdshänsyn.

Studieförbund spelade en viktig roll för samordning av folkbildningsinsatser, 
utom i de tre större städerna. Landstingen kom tack vare LIP in som en ny 
aktör i lokalt energiarbete. Nya nätverk och förstärkt regionalt arbete genom 
Energikontoret uppstod. Man tyckte dock dels att informationen inför LIP-
ansökan var för liten, dels att det var enklare att direkt samverka med Nutek. I 
några fall förstärktes regional samverkan mellan länsstyrelse, SVS och 
vägverket om naturvårdshänsyn. I ett fall knöts folkhälsa till ett 
naturvårdsprojekt. Mellankommunalt samarbete motverkades, när tre av fyra 
kommuner fick avslag på ett gemensamt projekt om Storsjön.
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LIPs BETYDELSE FÖR OLIKA ÅTGÄRDSOMRÅDEN

I tabell 4 redovisas hur många aktörsgrupper som deltog i olika skeden av 
projektarbetet uppdelat på olika åtgärdsområden. Alla aktörer, med undantag 
för LIP-samordnare, politisk styrgrupp, länsstyrelse och liknande som inte var 
knutna till särskilda projekt, har räknats med.5 En teknisk förvaltning kan 
räknas två gånger om den ansvarat för t.ex. ett avloppsprojekt och ett 
avfallsprojekt. Även projekt som inte slutfördes ingår i antalet projekt (källa 
IEH).

Tabell 4: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet per åtgärdstyp
Åtgärdstyp/Fas i 
LIP-arbetet

Planering6 Genom-
förande7

Av- och slut-
rapportering

Totalt för de 
tre skedena 

Antal aktörer 
per projekt

Energiomställning/
effektivisering
(n= 18) 

 34 (5) 61 (11) 19 (5) 114 (21) 114/18 = 6,3 
(1,2)

Vatten, avlopp 
och avfall
(n = 24) 

36 (4) 66 (2) 16 (1) 118 (7) 118/24 = 4,9 
(0,3)

Stödjande projekt
(n = 9)

13 (5) 23 (8) 8 (4) 44 (17) 44/9 = 4,9 
(1,9)

Naturvård
(n = 3) 

9 27 (2) 5 41 (2) 41/3 = 13,7
(0,7)

Trafik
(n= 4) 

12 14 (2) 5 31 (2) 31/4 = 7,8 
(0,5)

Efterbehandling
(n=1)

3 8 4 15 15/1 = 15 
(0)

Bo- och 
byggprojekt (n=5)

15 (5) 18 (6) 3 (1) 36 (12) 36/5 = 7,2 
(2,4)

Totalt 122 (19) 217 (31) 60 (11) 399 (61) 
Anm. antal nya aktörsgrupper anges inom parentes

Flest aktörsgrupper har deltagit i efterbehandlingsprojektet och naturvårds-
projekt där i genomsnitt cirka 14 aktörsgrupper medverkat. Knappt hälften så
många aktörsgrupper har i genomsnitt medverkat i trafikprojekt (8) och bo- 
och byggprojekt (7). Något färre aktörsgrupper har deltagit i energiprojekt (6), 

5I stödjande projekt har de som gäller projektadministration/uppföljning räknats bort. 
6Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
7Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga
uppföljningar.
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stödjande projekt (5) och vatten, avfalls och avloppsprojekt (5). Nya 
aktörsgrupper var relativt flest i bo- och byggprojekt och stödjande projekt.

Deltagandet skiljer påtagligt mellan olika åtgärdstyper vilket motiverar att 
närmare undersöka om det finns andra mönster när det gäller hur LIP-arbetet 
bedrivits och också vilken betydelse som LIP har haft för olika typer av 
åtgärder och projekt. 

Åtgärder med högre teknikinnehåll 
Nedan har en indelning gjorts mellan åtgärder som har ett högre
teknikinnehåll och sådana som har ett lägre. Den första gruppen innehåller
energi-, vatten, avfall och avloppsprojekt, samt trafik och efterbehandlings-
projekt. Den senare gruppen omfattar stödjande-, naturvårds- och bygg- och 
boprojekt. Gemensamt för den senare gruppen är, förutom ett lägre
teknikinnehåll, att fler aktörsgrupper har varit engagerade i projekten. 

Energiprojekt

I energiprojekten tog projektägarna, som var en teknisk förvaltning, energi-
bolag, landsting och något småföretag, fram ansökan. Lite bredare deltagande 
förekom i bostadsbolagens och landstingens projekt. De senare tog fram 
projekt i samråd med kommunerna i alla kommuner där de hade fastigheter. 
Vid genomförandet klagade närboende i ett projekt (en ny flispanna i 
Karlshamn). Oron gällde buller och flistransporter. Mer diskussion i förväg
hade troligen mildrat konflikten. En tvist om energipris med bostadsbolaget 
bidrog också till att projektet avbröts. Som kontrast fanns få klagomål på 
uppgrävda gator för fjärrvärme i ett projekt (i Hjo), som bl.a. kan bero på
bättre information. Klagomål fanns dock mot nyheten fjärrvärme från vissa 
konsulter i detta projekt.  I ett projekt om energisparande (i Sundsvall) byttes 
konsulter som var emot nytänkande ut. Nya konsulter tillkom också för 
Solnas sjövattenledning. Bygget av ny biogas (i Eskilstuna) innebar kontakt 
med energibolag i sex andra kommuner. I något projekt framhålls att 
fördjupat företagssamarbete var viktigt för utbyggnad av fjärrvärme.

Stora energiprojekt, framförallt om området var nytt för kommunen som t.ex. 
fjärrvärme eller fjärrkyla, innebar ökat deltagande, nya konsulter/-
entreprenörer, nytt lärande och bättre samordning av lokalt miljöarbete.
Bredare delaktighet uppstod när man vid energisparande såg till brukarna (de 
boende). Annars var deltagandet mest begränsat till kommuntjänstemän, 
kommunbolag, företagare och fastighetsägare. Små avgränsade investeringar 
som en avloppsvärmepump hade obetydlig effekt på lokalt miljöarbete. Få 
deltagare berördes av en sådan teknisk åtgärd.
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Sammantaget kännetecknas LIP-arbetet i energiprojekt av etablerade synsätt 
och arbetssätt hos en välbekant krets av aktörer. Ett annat kännetecken är att 
allmänhetens delaktighet var låg. Vidare att en del nya idéer uppkom i 
processen. Nya områden för kommunen innebar ökat deltagande, nya aktörer, 
ökat lärande och bättre samordning av lokalt miljöarbete.

Vatten, avlopp och avfallsprojekt 

Projekten om vatten, avlopp och avfall var i huvudsak tekniska, med lågt 
deltagande. Det låga deltagande var delvis ett medvetet val. Tanken var att de 
konkreta resultaten av projekten skulle synas och uppskattas och ge projekten 
demokratisk legitimering. Projektägarnas ledning var i allmänhet inblandad i 
LIP-projekten. Det förekom också politiska beslut som främst bekräftade 
tjänstemannabeslut, (samma förhållande framträder i några energiprojekt). I
många projekt upplevdes tiden för ansökan för kort, vilket innebar problem 
vid genomförandet. Byte av ansvarig aktör och ansvarig tjänsteman ställde till
problem och byte av huvudman bidrog till att två projekt avbröts.

I projekten förekom ofta förhandlingar om olika synsätt och arbetssätt. 
Exempelvis hade aktörerna olika uppfattningar om rötning av slam var en bra 
åtgärd (i Umeå), om nyttan med dagvattendammar (i Eskilstuna och Hjo), en 
lokal kompost (i Mörsil) och en ny återvinningscentral (i Östra Skaraborg). Ett 
avfallsprojekt (i Eskilstuna) avbröts för att man bytte inriktning mot biogas.

Stor effekt på lokalt miljöarbete fick man i de tre projekt om avfall och
avloppsvatten som kombinerades med folkbildning för berörda medborgare. 
Projekt utan sådana insatser innebar mer begränsat deltagande och delaktighet 
samt mindre effekter på lokalt miljöarbete. Små avgränsade investeringar som 
i avfallssortering för företag hade obetydlig effekt på lokalt miljöarbete
eftersom få deltagare berördes av en sådan teknisk åtgärd.

Sammanfattningsvis var projekten i hög grad tekniskt inriktade med litet 
folkligt deltagande. Allmänheten aktiverades främst när det fanns pengar till
folkbildning. Ofta fördes diskussioner om vilken teknisk åtgärd som var mest
lyckad från olika utgångspunkter, men projekten tycks som grupp inte ha haft 
så stor effekt på miljöarbetet.

Trafikprojekt

LIP-stödda trafikprojekt var i likhet med de projekt som hittills diskuterats
tekniska med ett lågt medborgardeltagande. Också i trafikprojekten var tanken 
från projektägarnas sida att det var resultaten som skulle ge effekt. De 
konkreta resultaten var tänkta att stärka ställningen för kollektivtrafik och 
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alternativa fordonsbränslen. Kritik fanns mot att trafik inte var med i tidiga 
LIP-omgångar.

Ett av trafikprojekten byggde på etablerade synsätt och samverkan (mellan 
Tekniska förvaltningen och bussbolaget i Umeå) samt en utredning som 
gjordes före LIP. Information till allmänheten gavs först i efterhand. Att ingen 
information fanns med i projektet kan ha bidragit till de problem som
trafikanter upplevde och deras svårighet att förstå åtgärderna. I ett projekt om
biogasbussar (i Eskilstuna) uppstod nya synsätt och arbetssätt delvis p.g.a att 
projektet fördröjdes ett år till följd av ny bussupphandling. I den lärprocess 
som följde förändrades några aktörers inställning och den nya 
bussentreprenören bidrog här med kunskap. Sannolikt bidrog Öppet hus, om 
biogas till en större acceptans bland allmänheten.

I trafikprojekten varierade också deltagandet med projektstorlek och om 
projektet var nytt. Biogasbussar var en stor och ny satsning, som innebar att 
nya aktörer blev inblandade och ny kunskap spreds. I ett mindre projekt (ett 
nytt tankställe i Umeå) var effekten begränsad för lokalt miljöarbete.

Sammantaget var LIP-trafikprojekten tekniskt inriktade med lågt deltagande. 
Om mer LIP-stöd sökts och getts för folkbildningsinsatser skulle effekterna
för lokalt omställningsarbete och delaktighet ha blivit större.

Efterbehandlingsprojekt

Endast ett efterbehandlingsprojekt, en skjutbana, finns med bland de LIP-
projekt som studerats närmare. Några andra efterbehandlingsprojekt fanns
också med i en ansökan men avslogs. Skjutbanan var också ett tekniskt 
projekt, med lågt medborgardeltagande. Ämnet var nytt och det uppstod nya 
synsätt och arbetssätt bland inblandade aktörer. Genomförandet sköttes av en 
projektgrupp med kommuntjänstemän och länsstyrelsen, en upphandlad 
projektledare samt markentreprenörer. Kommunen och naturvårdsverket 
förhandlade fram ersättning för en kraftig fördyring. Staten hade i detta fall 
ansvar som tidigare markägare. I likhet med de tekniska projekt som hittills 
diskuterats fick allmänheten begränsad information. Men när allt var klart fick 
Eskilstunaborna nytta och glädje av det sanerade området för friluftsliv och 
bärplockning (Erfarenheterna användes senare i annat efterbehandlings-
arbete).

Bo- och byggprojekt 

Tre av fem bo- och byggprojekt var storskaliga. I två projekt (i Sundsvall) blev 
boende tidigt delaktiga i renovering av två miljonprogramområden. Nytt och 
uppskattat samarbete uppstod mellan kommuntjänstemän och boende. Nya 
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synsätt och arbetssätt skapades. Stärkt boendeinflytande syntes främst i 
utomhusmiljön och i kvinnors trygghet (utformning av tvättstugor). I ett 
storskaligt projekt (i Solna) sanerades PCB i fogmassa tillsammans med 
tilläggsisolering av flerfamiljshus. Många boende berördes av saneringen. Vid
genomförandet gjordes mätningar av PCB-halt i inomhusluft och blod. Man 
hade kontakt med naturvårdsverket, socialstyrelsen och Karolinska institutet 
om kunskapsläget. I ett av de mindre projekten som gällde restaurering av 
lokstallar (i Hjo) var deltagandet lågt. Den planerade inre restaureringen föll 
bort, sedan kommunen sålt lokstallarna till en privatperson. I det andra 
mindre projektet som gällde en upprustning av en gammal gård var också
deltagandet lågt. Projektägare var en hembygdsförening och andra nya aktörer 
var socialtjänst och en ungdomsförening. Ett lokalt byggbolag skötte 
utbildningen. Projektet gick av flera skäl inte bra och slutade med konkurs. 

Sammanfattningsvis var effekten på lokalt miljöarbete störst i stora 
byggprojekt där många boende var delaktiga. Dessa projekt bidrog samtidigt 
till ett ökat lokalt lärande och bättre samordning av miljöarbetet. Jämfört med
andra tekniska projekt var fler nya aktörer engagerade och brukarinflytande 
betydligt större och likaså genomslaget. 

Ätgärder med lägre teknikinnehåll 

Stödjandeprojekt

Stödjande projekt och folkbildningsprojekt kännetecknas av högt deltagande 
och hög delaktighet. I projekten engagerades många nya aktörer, t.ex. 
studieförbund, SVS och hushållningssällskapet. Nya synsätt och arbetssätt 
kom samtidigt att prövas. I ett mindre skolprojekt om kretslopp (i Mörrum) 
deltog 450 elever samt personal och föräldrar, i ett annat projekt (i 
Karlshamn) deltog jord- och skogsbrukare samt glesbygdsboende i 
studiecirklar och temakvällar om näringsläckage (30-100 deltagare). Inom
denna åtgärdstyp fanns också mer ”färdiga” informationsprojekt (i Solna och 
Åre), riktade mot medborgare, som sannolikt inte gav lika stort genomslag. I 
några av de färdiga informationsprojekten märks delaktigheten först när
”åtgärden” börjar användas. Ett projekt (i Solna) innebar att ca 30 % av 2 300 
boende började källsortera miljövänligt. I ett annat innebar åtgärden att 
energibolagets kunder kunde följa upp sin egen energi- och vattenförbrukning. 
I de projekt som av olika anledningar avbröts upphörde också det 
gräsrotsnära A21 arbetet. Medborgares delaktighet var något lägre i projekt 
med färdigt informationsmaterial, än där utrymmet för fri diskussion och lokal 
förankring betonades. Flera aktörer är ense om att effekter av folkbildnings-
inslag i LIP i många fall bara blir temporära för att projekten var kortvariga.
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Naturvårdsprojekt

Naturvårdsprojekten kännetecknas av stort deltagande och stor delaktighet. I 
ett projekt (i Hjo) bidrog LIP till lösningen av en mångårig konflikt mellan tre 
föreningar om en fiskväg. Det gällde att förena fiskeintresse, kulturmiljö-
intresse och naturvårdsintresse. Allmänheten och några nya aktörer deltog i 
genomförandet av detta projekt, som bl.a. innebar att folkhälsoaspekterna 
kom med (promenadslinga). Markägarersättning för intrång löstes utan större 
konflikter.

I ett annat naturvårdsprojekt (i Åre) deltog länsstyrelsens lantbruksenhet och 
SVS i utbildning av jord- och skogsbrukare om naturvårdshänsyn längs
vattendrag. Markägare och berört regleringsföretag var positiva och delaktiga. 
Även allmänheten var positiv. Projektet var som tidigare uppmärksammats 
negativt för mellankommunal samverkan. Men det negativa utfallet kan främst
ses som avslagseffekter p.g.a att andra kommuner inte fick LIP eller att de 
först fick LIP senare. Detta bör inte sammanblandas med effekter av det 
genomförda projektet. Besvikelse och uppgivenhet är också den reaktion som
framträder starkast i de kommuner som inte fick LIP-stöd (Berglund och
Hanberger, 2003).

Det tredje naturvårdsprojektet (i Solna) gjordes i samband med ett 
dagvattenprojekt och innebar stora insatser för naturvård och friluftsliv. 
Allmänheten var delaktig och dess önskemål kunde nästan helt uppfyllas.

Sammantaget var deltagandet högt och delaktigheten stor hos de 
medverkande, berörda och allmänhet. Ett ökat lärande och en bättre
samordning av lokalt miljöarbete framträder också i naturvårdsprojekten.
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Skillnader mellan olika åtgärdsområden
I Tabell 5 sammanfattas och jämförs LIP-arbetet i olika typer av projekt. De 
två dominerande åtgärdsområdena i antal och ekonomisk storlek som ingick i 
de sju kommuners LIP var energi och vatten/avlopp/avfall. Dessa avviker på 
en viktig punkt från övriga åtgärdsområden. Bara inom dessa (inklusive ett om
efterbehandling) innebar LIP en klart ökad integrering av miljöfrågor i 
kommunal planering. Förklaringar kan vara att sådana frågor var lätta att ta 
hänsyn till i planeringen och att de redan var väl institutionaliserade i 
planeringsprocesser. Dessa tekniska åtgärdsområden förenas också av att 
projektägarna sökte legitimera projekten i de konkreta resultat som projekten 
ledde till. Projekten skulle med andra ord få sin uppskattning och legitimitet
när de kommit i drift och börjat användas. Medborgarnas delaktighet under
dessa LIP-projekt var oftast låg, även om tre klara undantag fanns för 
avfalls/avloppsvattenprojekt.

Det finns några viktiga skillnader mellan energiprojekt å ena sidan och 
vatten/avlopp/avfallsprojekt å den andra. Energiprojekten kännetecknas av
större andel (nya) aktörsgrupper, med enighet om vissa åtgärders miljönytta
och färre byten av huvudmän för LIP. Den oenighet som dock fanns inom
energiprojekt gällde mest olika synsätt hos konsulter
(nytänkare/traditionalister), även om allmänheten protesterade aktivt i ett fall. 
Inom vatten och avlopp, men inte avfall, var involverade miljötjänstemän och 
tekniska tjänstemän mer oense. I ett par fall var man oense om avfall 
lokalt/regionalt. Förklaringar av skillnaderna i synsätt och bedömningar kan 
vara att LIP passade bäst för etablerade samarbetsformer på energisidan, med 
högre grad av samsyn. Skillnader mellan ekologiskt och tekniskt (ekonomiskt) 
synsätt blev sannolikt tydligare i LIP-projekt om vatten och avlopp. Samtidigt 
säger flera att LIP innebar mer öppna roller mellan miljötjänstemän och 
tekniker, åtminstone tillfälligt. I dessa fall tyder det på att LIP bidragit till ett 
ökat lärande, dels om att samverka i fleraktörskonstellationer, dels i kunskaper 
om hur tekniska lösningar fungerar. 

I trafikprojekten var medborgardeltagandet lågt precis som i andra tekniska 
projekt. Detta bidrog sannolikt till sämre folkbildning och till de protester som 
framfördes mot åtgärder för ökad framkomlighet för bussar. I övrigt innebar 
trafikprojekten nytt lärande, ökad samordning och nya samarbetsformer.
Inom trafikområdet fanns etablerade samarbetsformer mellan
kommunorganisation och bussbolag att bygga vidare på.

Efterbehandlingsprojektet, som också ett tekniskt projekt inom ett nytt 
problemområde, framträder nytt lärande, ökad samordning, nya
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samarbetsformer och ökad medvetenhet inom markplanering.  Behandling av 
förorenade områden visade sig inte passa LIP, främst p.g.a. behovet av 
kostsam förprojektering för att lyckas. Sådana erfarenheter bidrog sannolikt 
till att staten lät förorenade områden hanteras inom ett annat regelverk än
LIP.

Stödjande, naturvårds- och bo- och byggprojekten kännetecknas av stort 
deltagande, hög delaktighet och hög andel nya aktörsgrupper. Lärandet 
framstår också som betydande. Detta resultat är förväntat eftersom 
inriktningen var aktivering av vissa grupper, eller en bredare allmänhet. Några
skillnader mellan projekten var att bo- och byggprojekt bidrog mer till bättre 
samordning av miljöpolitiken än naturvårdsprojekten. De förra främjade 
också nya lokala samarbetsformer. Inom naturvård och stödjande varierade 
utfallet mycket mellan projekt. Dessa bidrog dock mer till ökad samordning 
internt inom kommunen, med undantag för några bakslag. Förklaringar kan 
vara att de stora byggprojekten hade mer resurser för LIP och kommunala 
bolag som stabila projektägare. Stödjande projekt hade i genomsnitt lägre
andel deltagargrupper. Det kan bero på att flera projekt var små. En skillnad
är också att det var lättare att utvärdera byggprojekten när man hade variabler 
som energiförbrukning, sanerad PCB och brottslighet. Man bör notera att 
studieförbund inte användes i de stora kommunerna, men i de andra.8

Studieförbund tycks alltså ha en viktig roll i mindre kommuners folkbildnings-
arbete.

8 Inte i Hjo, annat än indirekt då en politiker arbetade i ett av dem 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR OCH SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel återvänder vi till de frågor som ställdes i början av 
rapporten. I bilagan har frågorna besvarats kommun för kommun, respektive 
uppdelat på åtgärdsområden. Här görs nu en uppsummering och därefter
presenteras utvärderingens slutsatser.

I vilken utsträckning har de nationella intentionerna med LIP uppfyllts?

Vilka aktörer har involverats i LIP-arbetet, hur har de involverats och vilka
erfarenheter har de av LIP?

Vilka effekter har LIP haft på aktörernas insikter och kunskaper om miljö-
problemen, lokalt miljöarbete och miljön? 

Har LIP varit rätt utformat för att stödja lokalt varaktiga omställningsprocesser?

Utvärderingen visar att måluppfyllelsen har varit relativt hög i några
kommuner och lägre i andra, och likaså att LIP har varit framgångsrikt i vissa 
avseenden och mindre lyckat i andra. Måluppfyllelsen visar sig högst i 
kommuner som redan före LIP hade ett omfattande miljöarbete. LIP har med 
andra ord bidragit till att öka gapet mellan kommunerna som kommit långt 
och de som kommit mindre långt i omställningsarbetet. Av alla beviljade LIP-
projekt (64) som undersökts i de sju kommunerna är det 13 projekt, eller 20%
som inte har genomförts, vilket tillsammans med nya spin-off-projekt kan 
bedömas som en rimlig måluppfyllelse.

Aktörernas egna bedömningar av miljöeffekterna av åtgärderna visar att målen 
oftast uppnåtts och ibland överträffats. Många betonar dock att det är för
tidigt att utvärdera och svårt att mäta miljöeffekter som inte är beräknade med 
allmänt accepterade beräkningsmetoder. Sammanlagt har 47 spin-off-projekt 
skapats till följd av LIP i dessa sju kommuner, vilket är knappt sju projekt per
kommun. I hela landet har knappt hälften av kommunerna som fått avslag på 
åtgärder senare genomfört några eller många av dessa (Berglund och 
Hanberger, 2003). Det visar att LIP har haft omedelbara effekter på det
fortsatta omställningsarbetet. Några av dessa projekt är nya LIP-, KLIMP- 
eller EU-projekt, men många projekt handlar också om ett fortsatt och vidgat 
miljösamarbete mellan främst lokala och några fall regionala aktörer. 
Dessutom tillkommer ett stort antal andra spin-off-effekter än projekt. 

Lokala företag, aktörer tillhörande gruppen ”andra aktörer” och kommun-
tjänstemän är de aktörsgrupper som har deltagit mest frekvent i LIP-arbetet.
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Kommuntjänstemän och kommunala bolag har dock varit de mest betydelse-
fulla aktörsgrupperna eftersom dessa har varit projektägare och samordnare av 
arbetet. Flest nya aktörsgrupper finns inom grupperna lokala företag, 
kommunala bolag och kommuntjänstemän, vilket visar att LIP har haft en 
tyngdpunkt mot åtgärder med högt teknikinnehåll. Särskilt intresse-
organisationer, allmänhet och enskilda har engagerats i betydligt mindre
utsträckning i LIP-arbetet, vilket kan bedömas som ett mindre lyckat resultat.

De flesta aktörer har lärt sig något av att medverka i LIP-arbetet, dels av att 
samverka i större projekt, dels av hur åtgärderna fungerar i praktiken. Många
av de medverkande aktörerna framhåller värdet av LIP som lett till konkreta
(synliga) resultat. Kunskaperna och insikterna om miljöproblemen och olika 
problemlösningar har därmed ökat.

LIP har efterhand blivit relativt väl utformat för att stödja omställnings-
processer inom kommunorganisationen och bland aktörer i kommunen men 
mindre lämpligt för regionalt och mellankommunalt omställningsarbete. I 
kommuner vars lokala miljöpolicy, ledarstil och demokratiska orientering legat 
i linje med LIPs intentioner om bred samverkan och delaktighet har LIP 
fungerat bra. Men LIP har varit alltför begränsat för att initiera förändringar i 
kommuner som inte vill eller har för vana att arbeta tillsammans med
intresseorganisationer och allmänhet utan som är mer inställda på att 
genomföra åtgärder och problemlösningar för allmänheten. 

Slutsatser
LIP har stärkt lokalt miljöarbete och uppbyggnad av lokal problemlösningskapacitet
framförallt i kommuner som redan före 1998 låg långt framme.

LIP har i varierande grad hjälpt till att stärka lokalt miljöarbete. Påverkan är 
störst i kommuner som redan kommit långt före LIP och där det lokala
miljöarbetet legat i linje med statens intentioner. Den lokala problemlösnings-
kapaciteten har tack vare LIP stärkts i de flesta LIP-stödda kommuner. Lokala
miljöaktörers deltagande och delaktighet har ökat, likaså har samordningen av 
miljöarbetet, lärandet och integreringen av miljöfrågorna i kommunal 
planering ökat. Främst etablerade samarbetsformer har använts i LIP-arbetet, 
men LIP har också bidragit till att rollerna ibland har öppnats upp. Det gäller
framförallt Miljöförvaltningens roll som under LIP har ändrats från krav-
ställare till medspelare i omställningsarbetet. I kommuner som inte fick LIP
(knappt hälften av landets kommuner) har LIP bidragit till att kartläggningar 
och analyser av lokala miljöproblem stimulerats, men den dominerande 
effekten har varit negativ. I dessa kommuner märks en viss uppgivenhet och
minskad tilltro till staten som miljöaktör (jfr Berglund och Hanberger, 2003).
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LIP har efterhand blivit någorlunda rätt utformat för att stödja miljösamarbete inom 
kommunorganisationen och i kommunen, men inte lämpligt för regionalt miljösamarbete 
främst p.g.a. konkurrensinslaget.

Helhetsansvaret för det lokala omställningsarbetet måste kommunerna och andra lokala 
aktörer ta själva.

LIP har bidragit till att stärka lokalt miljöarbete. Samtidigt har A21 arbetet till 
en del trängts undan i några kommuner. De lokala aktörer som engagerats 
mest i LIP-arbetet har som regel tyckt att LIP har varit bra, men många har 
också varit kritiska till LIP som bidragssystem. Det har varit svårt att förstå
varför stöd lämnats till en viss åtgärd i en kommun eller kommundel men inte 
i en annan, mycket p.g.a. initiala oklarheter och uteblivna motiveringar till 
regeringsbesluten. Administrationen har även upplevts tung. 

Ett tydligare regelverk och bättre rådgivning infördes från start vid senare
LIP-omgångar. Likaså inkluderades viktiga miljöproblem som trafik medan de
som passade sämre, som förorenade områden, hanterades främst utanför LIP. 
Men även i senare LIP-omgångar riktas viss kritik bl.a. mot bristande besluts-
motiveringar och besvärliga redovisningsrutiner för projektägare.

Intentionen att LIP skulle ge en kraftig injektion till varaktiga omställnings-
processer präglade av helhetstänkande och miljöhänsyn har bara i begränsad 
omfattning uppnåtts. Ur ett kommunalt perspektiv framstår LIP i hög grad
som ett villkorat bidrag som kan användas till att hantera vissa miljöproblem
men inte andra. Effekten av LIP kan mycket väl bli negativ om inte samtliga
kommuner i en region som berörs av samma miljöproblem får LIP. 

Ett konkurrensutsatt bidragssystem innebär stor osäkerhet om en ansökan
kommer att bli beviljad. LIP har varit tidsbegränsat och passat för vissa åtgärder
men inte andra. Det visar att kommunerna och de lokala aktörerna får stå för
helhetstänkandet och ta det långsiktiga ansvaret för omställningsarbetet.

Det finns ett visst gap mellan statens och kommunernas miljöpolicy och 
prioriteringar. Synsätten och helhetstänkande skiljer sig i vissa fall mellan stat 
och kommun. I kommuner där samklangen är stor mellan statens och 
kommunens miljöpolicy och prioriteringar framstår LIP som ett bra och 
framgångsrikt program, men mindre framgångsrikt och delvis problematiskt 
där samklangen är mindre. Främst i kommuner där samklangen är mindre har 
LIP passats in i kommunens lokala miljöarbete och betraktas som ett villkorat
projektstöd.

 38

Print & Media



Tydligt regelverk och bra myndighetsstöd, kompetent och uthållig projektsamordning, öppen
inställning till samverkan och lärande, tidig medverkan av intresseorganisationer och 
allmänhet, samt fortsatt statligt stöd till omställningsarbetet framstår som betydelsefulla
faktorer för att lyckas med ett varaktigt omställningsarbete.

Tydligt regelverk från start och bra myndighetsstöd 
LIP blev efterhand tydligare och vilket aktörerna framhåller som betydelse-
fullt. Bra kontakter med, och stöd från, länsstyrelse, miljödepartement, Natur-
vårdsverk och IEH underlättar möjligheten att få LIP. Många kommuner
behöver också stöd i genomförandet av LIP. Särskilt för mindre kommuner är
ett sådant stöd viktigt. Avslagsbeslut bör motiveras för att kommunerna ska
ha chans att förbättra sina ansökningar (för senare LIP, KLIMP och framtida 
stöd). För att lyckas med det fortsatta omställningsarbetet bör kommunerna få
ett bra stöd från regionala och centrala myndigheternas.

Kompetent och uthållig projektsamordning
En fungerande samordningsfunktion har varit avgörande för att hålla ihop 
och koordinera LIP. Det fordras särskild kompetens att styra, koordinera och 
samordna fleraktörssamverkan. I kommuner där det funnits en kompetent 
styrgrupp och LIP-samordnare som arbetat dialoginriktat och flexibelt har
samverkan mellan olika aktörer fungerat bättre och där har lärandet varit 
större. Program- och projektledningar som har förmåga att hantera konflikter
och oförutsedda problem krävs för ett uppnå ett bra resultat. Där ingen LIP-
samordnare anställts eller projektledare bytts ut har resultaten inte blivit lika bra.

Öppen inställning till samverkan och lärande 
Ett öppet samtalsklimat, förtroende och förmåga att låta olika sysätt och 
arbetssätt komma fram stimulerar fortsatt miljösamarbete och lärande.

Tidig medborgar- och brukarmedverkan 
Åtgärder blir mer framgångsrika om allmänhet och brukare får medverka 
tidigt i processen. Där så skett har många enskilda deltagit och likaså har de 
sociala aspekterna av åtgärderna blivit bättre beaktade. Det gäller också
åtgärder med högre teknikinnehåll, där bidrag till folkbildningsinsatser har lett
till ett bättre resultat. 

Fortsatt statligt stöd till omställningsarbetet 
Flera LIP-omgångar och KLIMP visar på ett kontinuerligt statligt ansvar för 
att stödja det lokala omställningsarbetet. Detta framhålls också som viktigt av 
kommunerna. Konkurrensinslaget i LIP upplevs dock av många kommuner 
som att staten inte är beredd att stötta alla. 
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Summary
This report presents the results from an evaluation of a national programme
for sustainable development in Sweden. The evaluation focuses on the Local 
Investment Programme’s (LIP) consequences for local environmental work in 
seven municipalities. The evaluation is based on documents, official 
municipality statistics, and 49 interviews with the most involved actors.

The evaluation shows that a considerable number of actors have been 
involved in different stages of the LIP-process. The most important actors 
were municipal officials and local public firms; they were involved as project 
and programme co-ordinators, and project owners. The evaluation indicates
that the LIP has been more successful in municipalities that started from a 
better position and where the environmental work was in line with national 
intentions to begin with. In addition, municipalities that had no previous, or
limited, experiences from working in close collaboration with NGOs and
citizens did not change their modes of collaboration as a result of LIP. Two
types of learning have increased in all municipalities during the LIP-work, i.e., 
learning related to how to participate in programme work with many actors
involved, and learning about environmental problems and solutions, including 
how environmental measures work in praxis. In cases where different views 
on problems and solutions have become visible, and conflicts have been dealt
with openly, learning have been greater.

Four conclusions can be drawn from the evaluation. LIP has strengthened
local environmental work and contributed to enhance local problem solving 
capacity, especially in municipalities that had a more developed environmental 
work before LIP. Secondly, LIP has, after adjustments, been fairly well
designed to support local environmental work within the municipalities and
with local actors (primarily public and private firms), but not feasible for
regional and inter-municipality collaboration. The competitive component of 
the programme, which implies that only some municipalities can get their 
programme funded, restricts inter-municipality collaboration. Thirdly, 
municipalities and local actors have to take the overall responsibility for the 
local transition work towards sustainable development. Fourthly, the 
evaluation indicates that the following factors promote continues transition 
work towards sustainable development: a clear national framework of rules 
and good public authority support, competent and enduring project co-
ordination, openness and “free speech situations” for co-operation and 
learning, early participation of NGOs and citizens, and a continuous state 
support for local transition work. 
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Agrell, Ingmar, kontaktperson för LIP, Sundsvalls Energi AB, 2003-10-23
Eriksson, Nils, LIP-samordnare, kommunstyrelsekontoret, 2003-10-23
Gavelin, Peter, kommundirektör, telefon 2003-11-03
Henriksson, Marie-Louise, Agenda 21-samordnare, kommunstyrelsekontoret, 
2003-10-23
Larsson, Per-Erik, Landstingsfastigheter Västernorrland, 2003-10-30 och
telefon 2003-11-12
Olsson, Hans-Erik, projektledare, Reko AB, telefon 2003-11-04
Sandberg, Fredd, kommunalråd och ordförande i kommunala bolag, 2003-10-30 

Solna kommun 
Clevesjö, Mats, projektchef, Norrenergi AB, 2003-09-03
Gehln, Lena, handläggare, Solna Vatten AB, 2003-09-10
Klingström, Allan, miljökommunalråd, 2003-09-03
Lorentzon, Barbro, dåvarande miljösamordnare, Solna Bostäder AB, 03-09-10 
Offerlind, Anders, stadsledningskontoret, 2003-09-03 
Simm, Mia, miljökontoret, LIP-samordnare, 2003-09-03 

Karlshamns kommun 
Ibertsson, Bernt, LIP- och KLIMP-samordnare, 2003-10-14 
Bengtsson, Hans-Inge, VD, Karlshamn  Energi AB, 2003-10-13
Bergquist, Marita, miljöinspektör, 2003-10-14 
Hansson, Inger, va-chef, 2003-10-13
Hägvall-Lundberg, Ulrika, revisor, Öhrling7Price Water House, 2003-10-13 
Johansson, Lennart, rektor vid Mörrums skola, 2003-10-13
Mattsson, Per-Ola, ordförande i kommunstyrelsens LIP- och KLIMP-grupp
2003-10-13
Wikingsson, Ingalill, ekonom, stadsbyggnadsförvaltningen, 2003-10-14 

Hjo kommun 
Aldsten, Kjell, kommunalråd t o m 1998, 2003-08-26 
Birgerson, Torbjörn, kommunalråd fr.o.m. 1999, telefon 2003-09-08 
Haagman, Christer, stadsbyggnads- och miljökontoret, LIP-samordnare, 2003-08-26
Hultmark, Linnea, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige fr.o.m. 1999, 2003-08-27 
Klang, Stig, dåvarande teknisk chef, 2003-08-27
Ylander, Per-Göran, stadsarkitekt, 2003-08-28
Westlin, Per-Olov, VD, Hjo Energi AB, 2003-08-28
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Umeå kommun 
Blomé, Marie, programskrivare för LIP, 2003-09-11
Forsell, Fredrik, planeringschef, Ultra AB, 2003-09-11
Hedlund, Thomas, VD, UMEVA, 2003-08-05 
Långström, Britt-Marie, miljöchef, 2003-09-01
Löfgren, Annalena, bitr planeringschef, 2003-09-02 
Sjöström, Gunnar, handläggare, Polarbuss AB, 2003-08-08
Svanholm, Bo, dåvarande gatuchef, 2003-09-11

Åre kommun 
Andersson, Lennart, projektledare kompostprojektet, Kretsloppshuset, telefon 
2003-10-27
Aspman, Benckt, LIP-ansvarig, telefon 2003-09-29 
Danielsson, Elsa, kommunalråd fr o m 1999, 2003-10-02 
Högbom, Peder och Bozzi, Kent, Landstinget Jämtland, 2003-10-01 
Rhensbo, Sara, va-ingenjör, 2003-10-01 
Simonsson, Kjell, Länsstyrelsen, fiske och naturvård, 2003-10-02 

Pilotintervjuer
Piteå kommun 
Dahlberg, Tore, ATL AB, (e-post och telefon 2003-06-12) 
Forsman, Jan-Erik, Pite Energi AB, 2003-06-10
Johansson, Roland, driftchef, avloppsreningsverken, Piteå kommun, 03-06-10 
Lundberg, Anna-Karin, miljö- och byggnadskontoret, Piteå kommun, LIP-
samordnare, 2003-06-10
Ohlsson, Anna-Carin, Länsstyrelsen i Norrbottens län (e-post och telefon 
2003-06-17)

Timrå kommun 
Berglund, Martin, Sydkraft Värme Timrå AB (e-post och telefon 2003-06-11) 
Kullerstedt, Owe, Länsstyrelsen i Västernorrlands län (e-post och telefon 
2003-06-17)
Olsson, Jan-Åke, SCA Graphic Sundsvall AB (e-post och telefon 2003-06-24) 
Persson, Christer, miljö- och byggnadschef, Timrå kommun, LIP-samordnare, 
2003-06-16
Sandberg, Per, AB Timråbo, 2003-06-16
Zätterqvist, Lars, fastighetskontoret, Timrå kommun, 2003-06-16

Vännäs kommun 
Aronsson, Thage, miljöenheten, Vännäs kommun, LIP-samordnare, 2003-05-28
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BILAGOR

Kommunurval
Den första och viktigaste variationen hos studerade kommuner är mellan dem
som hade välutvecklat miljöarbetet före 1998 och dem som hade mindre
utvecklat miljöarbete. Genom jämförelse av fallstudier mellan dessa två
kategorier, får man detaljerad inblick i hur effekterna av LIP varierat. Berglund
& Hanberger (2003) har redovisat övergripande skillnader mellan dessa två
kategorier av kommuner, med hjälp av en enkätstudie. Deras huvudresultat 
nyanseras och fördjupas i denna kvalitativa studie.

Tre kriterier, varav de två första var viktigast, användes vid indelning i de två 
kategorierna. Svaren på alternativen i ovanstående enkätstudie var
utgångspunkt.
* Kommunal organisations kartläggning och analys av de lokala
miljöproblemen före 1998 
(välutvecklat miljöarbete = ”mycket omfattande/omfattande”, mindre 
utvecklat miljöarbete = ”begränsad/mycket begränsad”)
* Kommunal organisations interna miljöinsatser/åtgärder före 1998 
(välutvecklat miljöarbete = ”mycket omfattande/omfattande”, mindre 
utvecklat miljöarbete = ”begränsad/mycket begränsad”)
* Kommunal organisations miljöinsatser/åtgärder med olika aktörer i 
kommunen före 1998 
(välutvecklat miljöarbete = ”mycket omfattande/omfattande”, mindre 
utvecklat miljöarbete = ”begränsad/mycket begränsad”)

På detta sätt kunde knappt 50 kommuner hänföras till kategorin med
välutvecklat miljöarbete före 1998 medan drygt 20 kommunerna hänfördes till 
dem med mindre utvecklat miljöarbete. Övriga kommuner föll utanför detta
urval och uteslöts från vidare studier.

Ett andra kriterium vid urvalet av kommuner var att de skulle ha inkommit
med slutrapporten om sina LIP-projekt, eller beräknas göra detta under år
2003. Syftet med detta var att hela LIP-processen skulle gå att dokumentera 
och tolka. Trots kravet på slutrapportering förekom möjlighet att i
fallstudierna beskriva fördröjning och förändring vid genomförandet av 
programmet. Detta får anses viktigt att belysa, eftersom sådana inslag i 
genomförandet varit mycket vanligt i många projekt enligt IEH. Med detta
kriterium sjönk antalet kommuner till 21 för dem med välutvecklat miljöarbete
före 1998 och till sju för kommuner med mindre utvecklat miljöarbete före
1998.
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Den tredje variation som eftersträvades var mellan få (dyra) och många olika 
åtgärder i LIP-programmen. Det kan antas att planering och genomförande av 
enstaka tekniska och kapitalintensiva åtgärder påverkar kunskaper,
kommunorganisationens interna arbete och kommunorganisationens 
samarbete med andra aktörer mindre, än planering och genomförande av 
många och skilda åtgärder. Spridning över de 11 olika åtgärdstyperna 
beaktades här också, för fördjupad inblick i arbetet med enskilda typer av
åtgärder. Det kan t.ex. antas att arbetet med miljöskyddsfrågor, som
omställning till förnybar energi och avfall, skiljer sig från arbetet med
naturvård, som förstärkt biologisk mångfald i kombination med 
tillvaratagande av kulturmiljövärden.

Den fjärde variation som eftersträvades var att täcka in olika typer av
kommuner. Det kan antas att miljöarbetet skiljer sig mellan kommuner 
beroende på socioekonomiska faktorer som befolkningsstorlek, 
befolkningstäthet, typ av näringsliv etc. Det kan också antas finnas skillnader 
mellan hur kommuner fungerar som institutioner, vilket härmed också gavs
möjlighet att få genomslag. Fem kommuntyper valdes ut, enligt kommun-
förbundets indelning (se tabell 7 nedan). En ’storstad’ klarade det två första 
urvalskriterierna, Göteborg. Denna uteslöts dock från studien, utifrån
förväntad oproportionerligt stor arbetsinsats och att storstäder särskilt avviker
från andra kommuner. En utvärdering av A21-processen i Göteborg visar 
sammantaget ny kunskapsspridning, nytt deltagande av olika aktörer och ny 
organisering av policyprocessen (Khakee 2002). God geografisk spridning av
kommunerna över landet beaktades också här, med tanke på representativitet 
och för bättre förankring av studiens resultat på lokal nivå. Variationen mellan
kommuntyper som uppnåddes på detta sätt, anses nödvändig och tillräcklig
för studiens syfte. Kommunindelningen var likadan som i föregående studier,
vilket underlättade kopplingar mellan dessa. Indelning i kommuntyper hade 
istället kunnat ske på en mängd andra sätt, t ex med hänvisning till politiska, 
kulturella och historiska aspekter. Nu fick sådana aspekter istället framgå i 
fallstudierna. Indelning hade också kunnat ske utifrån naturgivna förut-
sättningar (naturgeografiska regioner), med de specifika miljöproblem som 
kan vara kopplade till dessa. Det finns dock inte grund för antagandet att 
värre lokala miljöproblem från naturvetenskaplig utgångspunkt har ett klart 
samband med ambitionsnivån i lokalt miljöarbete.

En femte aspekt som vägdes in var om det fanns tidigare publicerad forskning 
om en kommuns arbete med A21 eller LIP. Fanns detta ansågs det vara en 
fördel, genom ökad möjlighet att få en fyllig redovisning av miljöarbetet.
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Utifrån ovanstående kriterier har följande sju kommuner valts ut, som det 
minst dåliga urvalet för djupintervjuer (tabell 6). 

Tabell 6. 
Mindre utvecklat miljöarbete före 1998: Eskilstuna, Hjo, Solna, Umeå
Välutvecklat miljöarbete före 1998: Karlshamn, Sundsvall, Åre 

De viktigaste konsekvenserna av detta urval var: 
Positiva: variation över kommuntyp inkl geografi och mellan få/många 
åtgärder, inkl att täcka åtgärdsområdena samt bra variation mellan få/många 
huvudmän och mellan liten och stor investering per invånare, bra spegling av
kommunernas storlek i landet, jämfört med SCB 2003.
Negativa: inget ”rent” industriprojekt, ingen landsbygds- eller industri-
kommun.

> 60 000 invånare Antal kommuner: 32 Antal i studien: 3 
60 000 – 10 000 invånare Antal kommuner: 186 Antal i studien: 2 
< 10 000 invånare Antal kommuner: 72 Antal i studien: 2 

Uppgifter om år för bidragsbeslut och slutrapportering, total investering per 
invånare, antal åtgärder och antal olika huvudmän i LIP-programmen framgår 
av tabell 7.

Tabell 7: Några administrativa och ekonomiska uppgifter för de utvalda
kommunerna vid beslutet om LIP (källa. IEH)
Kommun:
kommuntyp

År för bidrags-
beslut (år för 
slutrapport
inom parentes)

Total LIP-
investering i 
kr/invånare

Antal
åtgärder i 
LIP-program
(inkl adm) 

Antal olika
huvudmän
för projekt i 
LIP-program

Eskilstuna:
större

2000 (2003) 201 5 2 (1 kn-bolag)

Hjo: övriga
mindre

1998 (2003) 1682 14 1

Karlshamn:
medelstor stad 

2000 (2003) 533 13 4 (3 kn-bolag)

Solna: förort 1999 (2002) 945 16 5 (2 kn-bolag)
Sundsvall:
större

1998 (2002) 313 9 6 (4 kn-bolag)

Umeå: större 1999 (2002) 186 6 2 (1 kn-bolag)
Åre: glesbygd 1999 (2002) 364 7 5
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Summering från alla sju kommunernas LIP-program av projekt inom
åtgärdsområdena, visar att många åtgärder förekom i flera kommuner 
(tabell 8). Uppgifter om projekten i varje kommuns program redovisas nedan i 
fallstudien för respektive kommun. 

Tabell 8: Summering från alla sju kommunernas LIP-program angående 
förekomst av olika åtgärder (källa: IEH) 
Åtgärdsområde Antal kommuner med åtgärden i sitt 

program
Energiomställning 5 st Hjo, Karlshamn, Solna, 

Sundsvall, Åre 
Energieffektivisering 5 st Hjo, Karlshamn, Solna, 

Sundsvall, Åre
Avfall 7 st alla
Stödjande åtgärder (projekt) 4 st Hjo, Karlshamn, Solna, Åre 
Vatten och avlopp 6 st Eskilstuna, Hjo, Karlshamn, 

Solna, Umeå, Åre 
Naturvård/biologisk mångfald 3 st Hjo, Solna, Åre 
Industriprojekt* 0
Trafik 3 st Eskilstuna, Solna, Umeå 
Efterbehandling 1 st Eskilstuna
Flerdimensionella projekt 1 st Sundsvall 
Byggnadsprojekt 3 st Hjo, Solna, Sundsvall 

* Notera att ytterst få LIP-projekt totalt har klassats som industriprojekt. 
Emellertid kan några energiprojekt betraktas som industriprojekt. 
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LIP och sju kommuners miljöarbete 
I denna bilaga undersöks LIPs betydelse för sju kommuners lokala 
miljöarbete. Varje kommun kommer att beskrivas utifrån några gemensamma 
utgångspunkter och därefter undersöks betydelsen av LIP med avseende på 
olika aspekter av miljöarbetet. Fallkommunernas miljöarbete före 1998 och
LIP-bidragets storlek i förhållande till invånarantalet utgör två av dessa
utgångspunkter. I utvärderingen bedöms också LIP i förhållande till 
kommunernas miljöpolicy och egna ambitioner på miljöområdet. Resultaten 
från utvärderingen presenteras i anslutning till följande teman: miljöaktörernas 
deltagande och delaktighet, lärande, miljöpolitikens samordning och 
miljöaspekternas integrering i kommunal planering, överensstämmelsen 
mellan LIP och kommunal policy och lokal problemlösningskapacitet.
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Eskilstuna kommun 
Eskilstuna har en befolkning på drygt 90 000 och räknas idag till gruppen 
”större städer”. Kommunen har en lång historia som industristad framförallt
inom metall- och järnindustrin. Industriepoken betraktas också av kommunen 
som mycket framgångsrik. Samtidigt har industrialiseringen haft en baksida.
Insikterna om industrisamhällets miljöproblem har ökat under 1990-talet och
under de senaste åren finns också en ambition att åtgärda de problem som 
eskilstunaborna ärvt från tidigare epoker. Det finns nu inom kommunen en 
vilja att bygga det ”nya Eskilstuna”. En del av de miljöproblemen som
kommunen lyfter fram i sin LIP-ansökan 2000 är kopplade till effekter av 
industrialiseringen. Kommunen lyfter bland annat fram avfalls-, övergödnings, 
stadslufts- och markföroreningsproblem. 

Invånare 2003: 90 694

Kommuntyp: större stad

Miljöproblem: avfall, vatten (övergödning), klimat och stadsluft, förorenad
mark, samt biologisk mångfald

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: varken omfattande eller begränsat
Miljöinsatser inom kommunen: begränsade
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: mycket begränsat
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: mycket begränsat 

LIP
Bidrag: 203 kr/invånare9

Beviljningskvot: 0,67 (2 av 3 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot 2000: 0,50 (4 av 8 åtgärder)10

Genomförandekvot 2000: 0,75 (3 av 4 åtgärder) 

Spin-off-projekt: 6 projekt

Kommunens LIP-samordnare har bedömt att kommunens miljöarbete och
miljösamarbetet inom kommunen och likaså med andra kommuner var 
(mycket) begränsat före 1998. Eskilstuna har därför klassificerats som en 
kommun med ett outvecklat miljöarbete före LIP.

9 Befolkningen år 2000 var 88 408. 
10 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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Eskilstuna har sökt LIP tre gånger och fått bidrag två gånger. Det motsvarar
en beviljningskvot på 67%. I den första ansökan (1998) som kommunen
lämnade in fick kommunen avslag med hänvisning till att pengarna var slut. 
Andra gången kommunen sökte (2000) beviljades stöd för fyra av åtta åtgärder
(inkl. projektadm./uppf.), vilket motsvarar en tilldelningskvot på 50%. 
Regeringen motiverar avslaget för övriga åtgärder med att det inte klart
framgår av ansökan att åtgärderna ”i tillräcklig omfattning främjar en
ekologiskt hållbar utveckling eller att de i övrigt uppfyller förutsättningarna för
bidrag”. Regeringsbeslutet visar att Eskilstuna inte fick bidrag för att sanera 
gammal industrimark och bygga om fabriker till ”säkra bostäder”. Kommunen 
fick knappt 18 miljoner i bidrag 2000. Omräknat blir det drygt 200 kronor per
invånare, vilket är förhållandevis lite jämfört med andra kommuner.11

Kommunens miljöpolicy 

Från 1994 genomfördes en miljöutbildning i kommunen som gav konkreta
resultat. Resurserna för A21-arbete minskade efter 1995. Efter en svacka runt 
1998 tog miljöarbetet ny fart efter byte av politisk majoritet till (s) och (v).
1997 antog Eskilstuna en kommunal miljöpolicy som anger kommunens
grundläggande inställning i miljöfrågor. De kommunala miljömål som också 
satts upp är tänkta att vägleda miljöarbetet i mer konkreta termer. Alla
nämnder och bolagsstyrelser ska därtill utveckla egna miljöprogram som ligger
i linje med den övergripande miljöpolicyn och miljömålen. Strategin är att 
årligen presentera miljöredovisningar, genomföra miljörevision och miljö-
bokslut. Vid behov ska sedan miljömål och miljöprogram revideras.

Miljöpolicyn handlar om att verka för en utveckling mot ”ett hållbart samhälle 
i ekologisk balans”. Eskilstunaborna ska leva i ”samklang med naturens 
villkor” och ”människors hälsa och livsmiljö” ska prioriteras. Policyn är att
hållbarhetsaspekterna ska vägas in i all kommunal planering och allt besluts-
fattande. Vidare betonas att alla kommuninvånare ska bli delaktiga i och 
tillåtas påverka beslutsprocesserna. Kommunen har också infört ett miljö-
ledningssystem som är tänkt att strukturera och samordna miljöarbetet inom
den kommunala organisationen och med andra viktiga miljöaktörer i 
kommunen (företag och organisationer). Kommunen ska vara en motor och 
ett föredöme i hela kommunens omställningsarbete – ett omställningsarbete 
som är tänkt att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av
hållbarhet. Vid sidan av ett lokalt förankrat och långsiktigt miljöarbete ingår i 
kommunens miljöpolicy att uppfylla internationella, nationella och regionala 
miljömål.

11 Inkluderas LIP bidraget som kommunens fick 2001 (22 milj.) blir det totala bidraget 452 
kronor per invånare. Det är lägre jämfört med kommuner i samma kommungrupp (615 
kronor per invånare), se Berglund och Hanberger (2003:25). 
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Lokalt investeringsprogram 2000 

Första LIP-ansökan bestod av en bred bruttolista med olika förslag även från 
enskilda. Denna fick kommunen avslag på. Andra gången gjordes en kraftig 
avgränsning till kommunala projekt i ett logiskt uppbyggt program.
Utgångspunkten för Eskilstunas investeringsprogram 2000 är att åtgärderna
ska bidra till att hantera lokala miljöproblem kopplade till förorenad mark, 
vatten och energi och avfall. Investeringsprogrammet som består av 8 åtgärder 
beskrivs i ansökan som väl integrerat i det nationella miljömålsarbetet.
Förutom åtgärder på nämnda tre miljöproblemområden ingår ett särskilt 
informations- och utbildningsprojekt i investeringsprogrammet. De fyra 
marksaneringsprojekt som ingår syftar till att komma till rätta med förorenad 
industrimark (varav ett skjutbaneområde). Projekten anknyter till miljömålen
giftfri miljö, god bebyggd miljö och levande sjöar och vattendrag. En åtgärd 
ingår som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i kommunen och två åtgärder 
inriktas mot energi- och avfallsproblemen där den ena handlar om att använda 
biogas från reningsverket som drivmedel till bussar och den andra handlar om
att införa matavfallskvarnar på försök. I informationsprojektet är tanken att 
binda samman viktiga aktörer i miljöarbetet (högskolan, näringslivet och
kommunen) och rikta särskilda insatser mot kvinnliga företagare. 

Allvarliga miljöproblem och LIP 

LIP-ansökan utgick till stor del från de miljöproblem som industristaden fått i 
arv, men Eskilstuna fick inte i första hand LIP-stöd för att åtgärda dessa. Ett 
annat miljöproblem som kommunen sökte och fick bidrag för var avfall. En
av åtgärderna var att testa en avfallskvarn i ett bostadsområde. Detta projekt 
avbröts emellertid. Ett annat miljöproblem som kommunen fick LIP-stöd för
var vatten. Kommunen ville med LIP-stöd åtgärda övergödningen och 
metalläckaget till Eskilstunaån. Målet var att på sikt göra ån badbar igen. Ett
LIP projekt beviljades för att anlägga dagvattendammar, men det kommunala 
bolaget Energi och Miljö var skeptiskt till miljönyttan med dessa. Ett tredje 
större miljöproblem var klimat och dålig stadsluft. Här användes LIP för att 
bygga en biogasanläggning och anskaffa biogasbussar. Notera också att i 
anslutningen till denna åtgärd gjorde staten och kommunen delvis olika 
bedömningar. Inom Energi och Miljö fanns personer som förordade bättre 
dieselmotorer istället. Ett fjärde miljöproblem var förorenad mark. Som redan
nämnts fick kommunen LIP-stöd för efterbehandling av en gammal 
skjutbana, men inte för övriga tre marksaneringsprojekt. I LIP-ansökan fanns 
ett projekt som handlade om miljösamverkan med näringsliv och högskola,
men projektet fick avslag. Kommunen köpte istället en kurs om hållbar 
utveckling för politiker och tjänstemän och en kvalitativ utvärdering av LIP
från högskolan. En aktör framhåller också att hotet mot biologisk mångfald är 
ett miljöproblem, vilket också nämns i ansökan. För att hantera detta 
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miljöproblem har kommunen skapat ett EU-projekt med stöd av ”Life”.
Syftet med detta projekt är att bevara ängs- och hagmarker. Jämförs 
kommunens och statens bedömningar av de lokala miljöproblemen och 
planerade åtgärder visar det sig att staten och kommunen bedömer problemen 
och miljönyttan på delvis olika sätt. 

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 9 redovisas de olika aktörsgrupper som deltagit i LIP-arbetet.
Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv som
exempelvis en politisk nämnd eller ett företag.

I Eskilstuna deltog 50 aktörsgrupper i LIP-arbetets olika skeden. Flera av
aktörsgrupperna deltog i mer än en fas. Om alla personer som deltagit i LIP-
arbetet räknas blir antalet mångdubbelt större. 16 aktörsgrupper deltog i
planeringsfasen och mer än dubbelt så många (41) i genomförandefasen. I 
samband med avrapporteringen minskade antalet till 13 aktörsgrupper. Nio 
aktörsgrupper var nya, dvs. kommunen saknade tidigare erfarenhet av 
samarbete med dem. Sett till antalet deltog flest lokala företag,
kommuntjänstemän och aktörer från gruppen ”andra aktörer”. Några 
kommunpolitiker deltog också i LIP-processen och likaså ett kommunalt 
bolag. Som framgår av tabellen är det endast tre intresseorganisationer och en 
grupp från allmänheten som deltagit i LIP-arbetet. Bland kommun-
tjänstemännen har de flesta deltagit i två faser av arbetet. Som kontrast har de 
lokala företagen, med ett undantag, bara deltagit i ett skede (som för de flesta 
företag var ett medverka i genomförandet). 

Kommunens miljöstrateg tog initiativet till att söka LIP och den nyanställde 
A21-samordnaren administrerade arbetet under fyra månader. I LIP-
ansökningsarbetet och planeringsfasen deltog en liten projektgrupp av 
miljötjänstemän och företrädare för det kommunala bolaget. Ansöknings-
arbetet genomfördes under viss tidspress, men politikerna hann ändå få
kännedom om LIP. Det förekom lite olika synsätt inom kommun-
organisationen om vad som skulle tas med i ansökan och hur man skulle 
uttrycka sig. Det berodde på att aktörerna inte hunnit diskutera tillräckligt med
varandra om tillväxt och hållbar utveckling. Vidare hade det kommunala 
bolaget en ekonomisk syn på miljöarbetet medan miljötjänstemännen hade en 
ekologisk. De skilda synsätten visade sig i oenighet om underlagsmaterial och 
bedömning av miljönyttan med dagvattendammarna. Biogasprojektet och det 
kommunala marksaneringsprojektet var däremot välförankrade, förutom att 
ansvaret för biogasbussarna inte var diskuterat. Det gavs inte heller tid att 
diskutera informationsprojektet så mycket med näringslivet.
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Tabell 9: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Eskilstuna 
Typ av aktör/Fas 
i LIP-arbetet 

Planering12 Genomförande13 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre 
skedena

Kommun-
tjänstemän

5 12 (1) 5 (1) 13 (9 två ggr och 4 
en gång)

Kommunpolitiker 2 2 2 4 (2 två ggr och 2 
en gång) 

Kommunala
bolag

1 1 1 1 tre ggr 

Lokala företag 4 (2) 11 (4) 1 15 (1 två ggr och 
övriga en gång)

Intresse-
organisationer

1 3 3 (1 två ggr)

Enskilda medbor-
gare och 
allmänhet

1 1

Andra aktörer 3 11 (1) 4 13 (1 tre ggr, 3 två 
ggr, övriga en gång)

Totalt per skede 16 (2) 41 (6) 13 (1) 50 (7) 
Anm. antal nya aktörsgrupper anges inom parentes

I Eskilstuna deltog flest aktörer under genomförandet av LIP. Antalet var dock
inte så stort eftersom projekten var relativt tekniska. Det var främst LIP-
samordnaren, projektgruppen och den beslutande politiska styrgruppen samt 
en referensgrupp som deltog i denna del av LIP-arbetet. Genomförandet av 
programmet gick bra, med undantag för vissa förseningar. Testet med 
avfallskvarnen avbröts dock, delar av dagvattenprojektet ströks samt projektet 
om ungdomshus för kultur och miljö lades ner p.g.a. kostnaderna. Inga 
åtgärder utan LIP genomfördes. Det fanns oenighet om ansvar för byggande
och skötsel av dagvattendammarna. Inom biogasprojektet förekom mycket 
kommunikation och intresset för projektet var stort. Det uppstod emellertid
en försening på ett år i samband med ny upphandling av bussentreprenör.
Vid av- och slutrapportering var deltagandet mer begränsat till LIP-samordnare 
och projektägare. Ekonomer deltog här precis som under genomförandet.
Inom biogasprojektet var deltagandet lite större. Inom marksaneringen fördes 
förhandlingar med staten om den stora merkostnaden och statens ansvar som 
tidigare markägare. Det fanns också klagomål på obalansen mellan 
naturvårdsverkets krav på slutrapporten jämfört med att det nästan tog ett år 
innan den godkändes.

12 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
13 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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Allmänhetens deltagande framstår som mycket begränsat i Eskilstunas LIP-
arbete, dvs. den process som här undersökts närmare. Engagemanget tycks ha
varit större i samband med den första LIP-ansökan som kommunen fick
avslag på och våra intervjuer indikerar också att den tredje LIP-ansökan blev 
mer ”exemplarisk” med ett brett deltagande redan under ansökan. 

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

När det gäller kunskap och insikt om miljöproblemen på övergripande nivå 
räknar intervjupersonerna upp flera positiva effekter av LIP-arbetet. Arbetet 
har bidragit till ett ökat miljömedvetande, miljöfrågornas position och
utrymme i kommunen har stärkts, miljöaspekterna har synliggjorts i den
kommunala budgeten, insikter att miljöinsatser ”måste få kosta pengar” har 
växt och kunskaperna om effekter av konkreta åtgärder har ökat. 
Genomförandet av en fördjupad miljökartläggning har bara rapporterats i 
projektet om förorenad mark. Där visade det sig att väsentligt större 
markvolym än förväntat behövde behandlas. Därmed ökade behovet av att 
kartlägga markförhållandena.

Angående specifika miljöfrågor var kommunen och det kommunala bolaget
oense om miljönyttan med dammarna. Däremot anser alla aktörer, oberoende 
av bakgrund, att biogasanläggningen är en av landets modernaste och projektet
ledde till mycket lärande. Införandet av biogasbussar innebar också ny 
kunskap och en positiv signal för kollektivtrafiken, även om en aktör före-
språkade bättre dieselbussar. Marksaneringen innebar också ny kunskap på flera 
sätt, bl.a. ökade kunskapen om värdet av försiktig grävning och markprovtagning,
utökad kartläggning, och införande av rutiner inför kommunala markköp.

Intervjuerna indikerar att hanteringen av miljöfrågorna på övergripande nivå
blev bättre, bl.a. att erfarenheter förmedlades vidare till många intresserade, att 
fler aktörer fick bättre grepp om läget inför nästa LIP och att aktörerna lärde 
sig nya arbetssätt (särskilt om marksanering där tidigare erfarenhet saknades). 
Samtidigt finns synen att allt återgick till det vanliga efter LIP och att ansökan 
var för snabbt framtagen. För biogasbussarna lärde man sig förbättra bränsle-
hanteringen genom att den nya entreprenören Linjebuss tillförde kunskap och 
kompetens. Vid marksaneringen lärde man sig mycket nytt om tillvägagångs-
sätt såväl planeringsmässigt, juridiskt som tekniskt. Beträffande möjligheter till
fria samtal och lärande om miljöfrågorna för allmänheten är erfarenheten att 
det var svårt, eftersom det saknades medel för folkbildning om de tekniska
projekten. Det fanns dock vissa möjligheter. Projektgruppen gjorde så mycket 
den mäktade med och den tror också det hade ”någon effekt”. Inom gruppen 
för biogasbussar var det mycket nytt att lära samtidigt som det fanns viss 
tvekan mot att byta ut beprövad diesel.
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Vid sidan av ekonomi och ekologi förekom diskussioner om sociala aspekter 
av LIP såsom LIP:s tekniska karaktär, trivseln med vattenspeglar i stadsmiljön, 
strövområde med bärplockning samt folkhälsa som nytt område för statligt
miljöstod. Skilda synsätt på övergripande nivå förekom mellan storskaliga
tekniska lösningar och att betona medborgares egna ansvar. Däremot rådde 
enighet om miljöproblemen. I de enskilda projekten fanns olika synsätt på 
dammarna mellan miljötjänstemän och det kommunala bolaget. Om biogas 
och marksanering rådde samsyn. De intervjuade anser att det nu finns 
kompetens inom kommunen och Energi och Miljö att hantera 
miljöproblemen (inräknat att vid behov köpa in specialistkompetens).

Inom kommunorganisationen lärde man sig bl.a. mer om nuläget inför nästa
LIP, om konkreta åtgärder med dammarna som demonstrationsobjekt och 
om biogasbussar. Framförallt fick kommunen ny kunskap om marksanering. 
Kunskapen spreds inom kommunorganisationen, inom kommunen samt även 
regionalt och till naturvårdsverket. Det kommunala bolaget lärde sig mer 
genom biogasanläggningen, där teknikutvecklingen var snabb. I 
dagvattenprojektet lärde man sig projektledning men inget mer.

I Eskilstuna genomfördes också ett antal informationsinsatser, både om LIP
som helhet och inom enskilda projekt. Bland effekterna nämns att 
lokalpressen var intresserad av att skriva om LIP, att allmänheten hörde av sig 
efter inslag i media, att ett stort informationsprojekt planeras om hållbar 
utveckling och klimat, att biogasbussarna blev allmänt kända. Kunskap 
förmedlades genom Biogasbussens dag, som anordnades av kommunen och 
länstrafiken. Där ingick gratis busstur till avloppsreningsverket som visade
biogastillverkning. Ansvariga informerade inte så mycket om marksanering 
under LIP, men gör det mer i pågående projekt. Informationen om dammarna 
tycks ha varit begränsad till kommunens veckosida i lokalpressen. En allmän 
lärdom är att mer information om LIP-projekten borde ha gått ut till hushåll 
och andra kommuner. 

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt

Intervjuerna tyder på att LIPs effekter på samordningen av miljöarbetet inom
kommunorganisationen påverkades mer positivt än negativt. Aktörerna är
ense om miljöproblemen på övergripande nivå, men ofta oeniga om
lösningarna på dem. Organisationsstrukturen gör att alla jobbar med sina 
frågor. Det är inte självklart att någon tar ansvar för nya frågor som LIP. 
Inom den nya enheten Utveckling och näringsliv inom kommunstyrelse-
förvaltningen fanns inte nog med tid att diskutera frågor kring hållbar 
utveckling inför ansökan. Efter LIP-beslutet anställdes en LIP-samordnare,
som sedan behölls även för arbetet med följande LIP och KLIMP. Det gällde 
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att få miljöfrågor synliga i den kommunala budgeten och insikt om att de får 
kosta. De intervjuade är nästan ense om att annat miljöarbete inte trängdes
undan, utan att LIP väckte samtal om konkreta miljöåtgärder och ”plussade 
på” miljöarbetet. Dock finns synen att arbete mot bostadsområden och 
allmänhet fick stå tillbaka eftersom LIP var så resurskrävande. 

Samordningen inom kommunen påverkades sammantaget lite positivt av LIP. 
Notera dock att en spänning finns mellan kommunens strävan efter ”koncern-
tänkande”, som kräver ”fastare grepp” över Energi och Miljö, och bolagets 
frihet att vara kostnadseffektivt. Lite förenklat står kommunal policy om
ekologisk hållbarhet mot lönsamhet via snabba val av beprövad teknik. 
Bolaget gillade inte att arbeta med förlustprojekt som dammarna var, trots 
ersättning. I LIP hade samordnaren stort stöd av projektägarna. Nackdelen
blev otydligare ansvar för dem som utförare, där samordnaren roll var att 
kontrollera för statens räkning. Samarbetet med kommunen beskrivs av bolaget
som roligt och lärorikt, bra med träffar för att bryta åsikter. Samarbetet
utvecklades därefter och fortsatte sedan beträffande avfall och biogas. Som
redan nämnts finns samtidigt synen att allt återgick till det vanliga efter LIP.

Samordningen regionalt med andra kommuner påverkades också lite positivt 
av LIP-arbetet. När det gäller biogas lärde sig länstrafiken mycket nytt, efter 
viss tvekan om att byta ut beprövad diesel. Länstrafikens roll var att bevaka att
biogasbussarna användes. LIP-samordnaren hade nära samarbete med
kollegan i Västerås, som hon var bekant med. Inom marksanering bildandes
en ny projektgrupp inom kommunen, där länsstyrelsen deltog. Länsstyrelsen 
gav också råd om LIP till samordnaren. Vidare förhandlade kommunen med 
naturvårdsverket om statlig ersättning för merkostnaden för marksaneringen, 
vilket gick bra. Dock finns en negativ kommentar om bristande samarbete 
mellan avdelningarna på naturvårdsverket.

Effekter på former för miljösamarbete 

De intervjuade aktörerna är oense om etablerade samarbetsformer för 
miljöarbetet förändrades som ett resultat av LIP. Tre anser att formerna var
oförändrade och att det bara tillkom lite ”nytt folk” som LIP-samordnaren,
vissa ledande politiker, länstrafiken och Linjebuss. Fem aktörer talar däremot 
om nya samarbetsformer.

Inom kommunorganisationen lyfts mer samarbete över ”avdelnings- och 
områdesgränser” fram och likaså både positiva som negativa erfarenheter av 
samarbetet. Positivt var samarbetet mellan projektgruppen och den politiska 
styrgruppen. Negativt var att det krävdes ett omfattande samarbete med 
kommunstyrelseförvaltningens ekonom och finansavdelningen eftersom det 
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ursprungliga ekonomihaneringssystemet inte medgav överflyttning av pengar
mellan olika år. Inom kommunen var erfarenheten också att ett utökat 
samarbete med Energi och Miljö nästan ”tvingades fram” och att LIP var 
verktyget för detta. Mildare uttryckt säger några att tätare kontakter syftade till
att bestämma vem som var mest lämpad som projektägare för varje 
miljöfråga. Marksaneringsgruppen var en ny samarbetsform, som blev 
regional eftersom länsstyrelsen deltog i den. Denna grupp och samarbetsform 
blev också bestående, liksom vidare LIP-samordnaren, projektgruppen och 
den politiska styrgruppen samt samarbetet med Energi och Miljö om KLIMP.

Effekter på kommunal planering

Man är oense om LIP bidrog till att miljöfrågornas status ökade inom
kommunorganisationen. Tre av åtta aktörer anser det. De som gjort en annan
bedömning menar att statusen redan var ganska hög. En aktör menar att få 
känner till LIP. Aktörerna är dock ense om att LIP till en del bidrog till bättre
integrering av miljöfrågorna i kommunal planering. Några av intervju-
personerna menar att ”framåtsyftande” planering underlättar deltagande i nya 
projekt som LIP. Det finns också en bättre beredskap efter att kommunen lärt 
sig att förankra och vara beredd på nya pengar. Beträffande kommunens 
översiktsplanering har dammarna fått ökad betydelse och medvetenheten om 
markföroreningar har höjts.

Positiva exempel på extern samordning av miljöpolitiken var länsstyrelsens
LIP-träffar för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, att biogasen blev en 
genomförd del av regional MATS (miljöanpassat regionalt transportsystem) 
samt Energi och Miljös samarbete om biogasanläggningar med energibolag i 
sex andra kommuner.

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän har mer negativt än positivt att säga om utformningen av
LIP. Erfarenheten är att uppifrånstyrda projekt är svåra att få brett 
medborgarengagemang i. Hård styrning med många regler upplevdes ibland
missgynna miljön. LIP visade sig väldigt komplicerat särskilt för projektägare 
”ute på fältet” och ansökningstiden var för kort. Som nämnts passade LIP 
inte in i gällande redovisningssystem och tjänstemännen tyckte det var 
stelbent att få flytta pengar mellan olika projekt. Vidare passade inte LIP för
marksanering. Naturvårdsverkets krav på slutrapport jämfört med egen 
handläggningstid upplevdes också negativ (de fick vänta ett år på
godkännande). Det positiva var att LIP tillät fokus på viktiga lokala
miljöproblem och innehöll mycket pengar, att regelverket fungerade bättre 
efter första årets många oklarheter och att det var bra med krav på 
bidragtagaren. Några av tjänstemännens positiva erfarenheter av processen var 
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att arbetet ledde till ett ökat miljömedvetande och att de fick bättre grepp om
läget inför nästa LIP. Vidare att miljöfrågors status och utrymme i kommunen
ökade, inräknat att de måste få kosta. 

Kommunpolitiker redovisar själva få intryck och var inte särskilt involverade i 
LIP, men övriga intervjuade aktörer lämnar synpunkter på hur de uppfattat 
kommunpolitikernas agerande och erfarenheter. Kommunstyrelsen beslutade 
om ansökan och en politisk styrgrupp med kommunstyrelsens ordförande 
som ordförande, som beslutade om programändringar och godkände 
rapporteringen. Till de positiva erfarenheterna kan räknas ett ökat
miljömedvetande och förtroende för miljöarbetet eftersom kommunen fick så
mycket LIP-pengar. LIP upplevdes som ett lockbete lokalt och kom in
bakvägen i budgeten. Denna ”överraskning” var negativ och innebar minskad 
entusiasm inför nästa LIP. Ett allmänt problem är att enighet på övergripande 
nivå om miljöproblem ofta hör ihop med oenighet om lösningar på
problemen på konkretare nivå.

Kommunala bolaget Energi och Miljö redovisar positiva erfarenheter av 
samarbetet med kommunen framförallt om avfall och att personal lärde sig 
vara projektledare. Vidare att intresset var stort för biogasanläggningen och att 
den blev landets modernast, samt att det finns chans till större volym biogas
som kan bli lönsam. Värdet av försiktig grävning och provtagning på okänd 
mark tillhör också de positiva erfarenheterna. Negativt var dagvattenprojektet, 
där man var oense med miljötjänstemännen om underlagsmaterial, miljönytta
och ansvarsfrågorna. Det ledde till att bolaget blev oengagerat eftersom 
projektet upplevdes ogenomtänkt. Deras erfarenhet är att arbetet återgick till 
det vanliga efter LIP på detta område. Inom bolaget har man en enhetlig syn 
att LIP var bra eftersom det inte uppstod merkostnader för bolaget. Som
nämnts anser dock någon att bättre dieselmotorer vore bättre än biogasbussar. 
Inom bolaget ogillar man också ”förlustprojekt”. Bättre stadsluft sågs som en 
”politisk beställning”.

En erfarenhet hos lokala företag är att de privata markägarnas 
saneringsprojekt inte hade tillräckligt bra underlag. Detta innebar avslag på
LIP. Samtidigt användes erfarenheterna i andra efterhandlingsprojekt. En 
annan erfarenhet är att Linjebuss, som blev ny entreprenör för biogasbussar, 
tillförde kunskap om detta bränsle. Driftpersonalen lärde sig också mycket om
hantering, som tankning och driftstopp. Enskilda medborgare och allmänhet
har bara deltagit i mycket begränsad omfattning i det LIP-program som 
undersökts här. Ingen enskild person har intervjuats och hur deltagandet 
upplevts är därför okänt. Andra aktörer är främst länstrafiken och 
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länsstyrelsen. Projektträffarna som genomfördes upplevdes särskilt bra för
länstrafiken, som lärde sig mycket nytt.

Spin-off-projekt

Intervjuerna visar att cirka sex spin-off-projekt kommit till stånd som ett
resultat av LIP. På övergripande nivå har projektanställningen av LIP-
samordnaren gjorts om till en tillsvidaretjänst. Ett stort informationsprojekt
om hållbar utveckling och klimat har initierats och pågår. Ett tredje projekt är 
planerna på att anlägga en publik mack där allmänheten kan tanka biogas, ett 
fjärde är utvecklingen av ett KLIMP-projekt som handlar om att samla in
organiskt avfall för rötning. Den marksaneringsgrupp som finns i kommunen 
har till följd av LIP deltagit i flera kartläggningar som miljö- och byggnads-
kontoret haft ansvar för. Två av dessa har räknats som spin-off-projekt.
Notera att kartläggningsprojekten har finansierats med andra statliga medel. 

Den erfarenhet som Eskilstuna kommun skaffat sig av LIP-processen tog den
med sig i arbetet med nästa LIP-ansökan. LIP-ansökan 2001 kom därmed att 
få en bredare demokratisk förankring jämfört med 2000. 

Miljöeffekter

De lokala miljöaktörerna är inte ense om den faktiska miljösituationen
sammantaget blivit bättre. Ett par anser att den har blivit lite bättre. 
Luftmiljön i centrum bedöms ha blivit klart bättre. Lokalt visar också 
saneringen på positiva miljöeffekter. En annan syn är att förändringen är
”marginell” och kan förklaras av tillståndsprövningar enligt miljöbalken av
annan verksamhet. Det saknas bedömning av långsiktiga miljöeffekter och 
flera säger att det är för tidigt att veta något om miljöeffekterna av exempelvis
dammarna. Kritiker betonar att uppföljningsprogram f n saknas. Beträffande 
marksaneringen kommer man dock att ha recipientkontroll i en avrinnande
bäck. Det betonas också att det aktuella programmet inte var så stort och att 
man därför inte kan förvänta sig stora miljöeffekter. 

Eskilstunas LIP kontra nationella intentioner 

Bedömt mot de nationella mål och intentioner som fanns för LIP framstår
Eskilstunas LIP som ett halvlyckat exempel. Flera av regeringens mål och 
intentioner har till en del uppnåtts exempelvis har miljömedvetandet ökat,
integrering av miljöfrågorna i kommunal planering förbättrats och det lokala
miljösamarbetet har stärkts. Inom kommunen beskrivs det utökade samarbetet
med det kommunala bolaget som framtvingat av LIP, vilket visar att LIP 
påverkat och styrt kommunens miljösamarbete. Allmänheten har emellertid
inte alls varit delaktig i den utsträckning som programmakarna önskat.
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Från kommunens synvinkel har det funnits en hel del oklarheter och onödig 
byråkrati kopplat till LIP. Den hårda styrningen med många regler upplevdes i 
något fall leda till att miljönyttan blev mindre än vad den annars skulle ha 
blivit. LIP var också komplicerat för projektägare ute i kommunen. En negativ
erfarenhet var att LIP inte passade in i kommunens redovisningssystem och 
tjänstemännen tyckte att det var stelbent att få flytta pengar mellan olika
projekt. I förhållande till kommunens bedömning av vilka miljöproblem som
det var angeläget att åtgärda visade sig LIP inte passa för marksanering. 

Lokal problemlösningskapacitet

Miljöarbetet i Eskilstuna före kommunen fick LIP kan beskrivas som relativt 
outvecklat. Som denna fallstudie visar har 50 aktörsgrupper deltagit i olika
skeden av LIP-arbetet och mångdubbelt fler personer har engagerats i de olika
åtgärderna och arrangemang kopplade till dessa. Totalt sett deltog nio nya
aktörsgrupper i något skede.

LIP-arbetet har bl.a. bidragit till ett ökat miljömedvetande och till att 
miljöfrågornas status har stärkts i kommunen. Miljöaspekterna har synliggjorts 
och insikten om att miljöinsatser ”måste få kosta pengar” har växt. Vidare har
kunskapen om effekter av konkreta åtgärder ökat. Viss oenighet finns om
redan etablerade samarbetsformer för miljöarbetet har förändrats till följd av
LIP. Några upplever att formerna för samarbetet inte förändrats, medan andra 
aktörer uppfattar att det handlar om nya samarbetsformer. Inom kommunen 
uppfattades att ett utökat samarbete med det kommunala bolaget ”tvingades 
fram” med hjälp av LIP. Betraktat i ett längre perspektiv framstår mark-
sansringgruppen inom kommunen som en ny bestående samarbetsform. 
Vidare kan inrättandet av LIP-samordnartjänsten, projektgruppen och den 
politiska styrgruppen och likaså samarbetet med Energi och Miljö ses som 
varaktiga effekter av LIP. Utvärderingen tyder på att den lokala
problemlösningskapaciteten på miljöområdet har ökat. LIP har till en del 
inneburit bättre integrering av miljöfrågor i kommunal planering. Det finns nu 
också en bättre beredskap att utveckla lokala projekt, inte minst sådana som
finansieras med statliga bidragspengar. Sammantaget har erfarenhetsutbytet 
mellan deltagande aktörer stärkt förutsättningarna att arbeta med kommunens 
miljöproblem. I relation till kommunens utgångsläge och upplevda problem-
situation har LIP bidragit till att hantera vissa angelägna miljöproblem, dock 
inte i första hand problemen som industrialiseringen fört med sig. Resultatet
bör också ställas i relation till att bidraget var förhållandevis litet. LIPs
betydelse för att stärka det lokala miljöarbetet framstår då som relativt goda,
men på en viktig punkt otillfredsställande. Allmänhetens delaktighet i LIP-
arbetet har varit mycket begränsad.
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Sundsvalls kommun 
Med en befolkning på drygt 90 000 räknas Sundsvall till gruppen större städer.
Sundsvall har i likhet med Eskilstuna spelat en viktig roll i det svenska industri-
samhällets framväxt. Kommunen har också ärvt miljöproblem från industrie-
poken. De miljöproblem som kommunen nämner är utsläpp från stora industrier 
och trafik, hög energianvändning och problem med avfallsdeponering.

Kommunens LIP-samordnare beskriver också Sundsvall som en kommun
som bedrev ett aktivt lokalt miljöarbete före 1998. Miljöarbetet var väl
utvecklat inom den kommunala organisationen och med aktörer i kommunen. 

Invånare 2003: 93 307 

Kommuntyp: större stad

Miljöproblem:  dålig luft orsakad av trafik och stora industrier, energianvändning
och nyttjande av fossila bränslen samt avfallsdeponering

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: omfattande
Miljöinsatser inom kommunen: omfattande
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: omfattande
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: varken begränsat eller 
omfattande

LIP
Bidrag: 310 kr/invånare14

Beviljningskvot: 1,0 (2 av2 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 0,5 (8 av 16 åtgärder)15

Genomförandekvot: 0,9 (7 av 8 åtgärder) 

Spin-off-projekt: 8 projekt

Sundsvall har sökt och fått LIP två gånger, vilket är full utdelning på
ansökningsarbetet. I det första programmet som Sundsvall fick stöd för (1998) 
ingick 16 åtgärder. Åtta av dessa fick stöd, vilket motsvarar en tilldelningskvot
på 50%. Skälen för bifall är att åtta av åtgärderna uppfyller bidragskraven och 
att sammansättningen visar att kommunen har en helhetssyn i miljöarbetet. 
Avslagsmotiveringen är att åtta av åtgärderna inte uppfyller bidragskraven. 
Det största projektet ”Energikombinat Sundsvall Norr” inte fick bidrag trots

14 Befolkningen år 1998 var 93 923. 
15 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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att länsstyrelsen och Statens energimyndighet lämnat positiva yttranden om 
energi- och miljöeffekterna. Naturvårdsverket föreslog att regeringen skulle
vänta med beslut till dess nya riktlinjer för återföring av vedaska presenteras. 
Kommunen å sin sida anförde att hanteringen av aska kunde ske på ett 
miljömässigt acceptabelt sätt. Kommunen fick drygt 29 miljoner i bidrag 1998. 
Omräknat blir det drygt 300 kronor per invånare, vilket är förhållandevis lite 
jämfört med andra kommuner just detta år.16

Kommunens miljöpolicy 

Sundsvall påbörjade på regeringens initiativ ett aktivt lokalt miljöarbete 1989-
90 tillsammans med Timrå kommun i syfte att förbättra miljön i regionen på 
10 år. De båda kommunerna samarbetade aktivt med näringslivet och fackliga 
organisationer. 1990 fattade fullmäktige också beslutet att ”Bilden av 
Sundsvall, som en miljöbelastad industristad, ska förändras”. Senast 1995 ska
kommunen vara väl känd för resultatet av sitt goda miljöskyddsarbete”.
Stadens miljöförbättrande insatser under 1990-talet genomfördes och
redovisades därefter i årliga miljöbokslut. I LIP-ansökan beskrivs A21-arbetet 
i mitten av 1990-talet som en ”experimentverkstad”. 1997 fattades beslut om 
en Lokal A21 med mål och delmål om hur Sundsvall ska utvecklas till ett
hållbart samhälle 2020. ”År 2020 ska Sundsvall vara ett hållbart samhälle”.

Kommunens investeringsprogram 1998 

Programmet innehåller 16 projekt, vilket är hälften så många projekt som 
kommunen redovisade i en intresseanmälan 1997. På miljödepartementets 
inrådan innehåller ansökan prioriteringar och projekten redovisas därför i två
grupper. I ansökan betonas att från kommunens perspektiv betraktas alla 16 
projekt som en helhet. Vidare att Sundsvall har eftersträvat att överskrida
gränser och skapa samverkan mellan flera parter (industri – kommun, företag 
– medborgare, socialtjänst – företag och föreningar, andra kommuner). 
Investeringsprogrammet innehåller inom prioritetsområde 1 bland annat ett 
projekt för energisamarbete mellan kommunens energibolag och 
Korstaverket, ett projekt för förändring av boendemiljön för 600 hyresgäster, 
ett kunskapsprojekt för utveckling av resurssnåla metoder inom miljö, 
kommunikation och ekonomi. Exempel på lägre prioriterade åtgärder är en 
biobränsleanläggning kopplad till ett äldre fjärrvärmenät och utbyte mot en
eleffektiv ventilation på Sundsvalls sjukhus. Länsstyrelsen beskriver Sundsvalls 
investeringsprogram som brett upplagt, med mycket bra åtgärder och ett 
gediget arbete. 

16 Inkluderas LIP bidraget som kommunens fick 1999 (236 milj.) blir det totala bidraget 561 
kronor per invånare. Det är något lägre jämfört med kommuner i samma kommungrupp 
(615 kronor per invånare), se Berglund och Hanberger (2003, sid 25). 
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LIP kopplades till de kommunala mål som redan fanns i kommunen
(miljöplanen, 10 A21-mål, energi- och avfallsplan). Miljöplanen påverkade
mest utformningen av LIP och A21, med en samlad syn på folkbildning, 
folkhälsa och miljö påverkade utformningen lite. 

Allvarliga miljöproblem och LIP

De två största miljöproblemen i Sundsvall är dålig luft orsakad av utsläpp från 
trafik och stora industrier samt hög energianvändning och hög andel fossila
bränslen. Dessutom framhålls avfallsdeponering, som leder till föroreningar
och markutnyttjande som allvarliga miljöproblem. När det gäller energi-
omställning har Sundsvall haft fjärrvärme under 30 år. Sundsvall Energi eldar
dock relativt sett mest fossilt bränsle bland fjärrvärmebolagen i landet (ca 45-
50% fossilt jämfört med andras ca 20%). LIP användes för att bygga ett nytt 
fjärrvärmeverk med biobränsle och fjärrvärmenät i Matfors. Men kommunen
fick som nämnts avslag på ansökan för det stora energikombinatet för bio-
bränsle och avfall med SCA. Detta beviljades sedan i följande LIP där fokus 
lagts på energi och klimatgaser. Kubal bedömdes här kunna nå bra resultat, 
genom reduktion av fabrikens ”gigantiska” utsläpp. LIP kunde emellertid inte
användas till trafik, som är ett av de största problemen. Sundsvall har två Europa-
vägar som går genom staden och kustjärnvägen som behöver planskilda korsningar.

Kommunen anser att miljöproblemen i mycket hög grad orsakas av hög 
energiförbrukning. Kommunen fick också bidrag för detta i form av två
landstingsfastighetsprojekt om eleffektiv ventilation, belysning och kylsystem, 
liksom. För en anläggning för sortering och återvinning av företagsavfall. LIP 
beviljades även för miljöinriktad upprustning av en gammal gård. Det finns 
gammal industrimark med föroreningar i kommunen. Här har sanering gjorts 
delvis med annat stöd från naturvårdsverket (bidrag för förorenade områden). 
Slutligen fick kommunen LIP för renovering av två bostadsområden, Nacksta 
och Bergsåker. Dessa projekt gällde både minskad resursförbrukning och 
förbättring av social boendemiljö. Sett ur ett lokalt perspektiv fick kommunen
stöd för vissa av de allvarliga miljöproblemen, men inte för alla och inte för
den åtgärd som prioriterades högst i första LIP-omgången.

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 10 redovisas de olika aktörsgrupper som deltagit i LIP-arbetet.
Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv som
exempelvis en politisk nämnd eller ett företag.

I Sundsvall deltog 44 aktörsgrupper i LIP-arbetets olika skeden, vilket är något 
färre än i Eskilstuna. Däremot har något fler aktörsgrupper deltagit i fler faser
av LIP-arbetet i Sundsvall jämfört med Eskilstuna. 37 aktörsgrupper deltog i
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planeringsfasen och 25 i genomförandefasen. (I Eskilstuna var förhållandet
det omvända.) I samband med avrapporteringen minskade antalet till sju 
aktörsgrupper. 12 nya aktörsgrupper deltog i samverkan med kommunen, 
vilket är tre fler än i Eskilstuna. Sammanräknat deltog flest aktörsgrupper från 
gruppen ”andra aktörer”. Därefter deltog lokala företag och 
kommuntjänstemän. Några kommunpolitiker deltog också i LIP-processen 
och likaså tre kommunala bolag. Som framgår av tabellen är det fyra intresse-
organisationer och fyra grupper från allmänheten som deltagit i LIP-arbetet. 
Kännetecknande är att fler intresseorganisationer och grupper från
allmänheten deltagit i Sundsvalls LIP jämfört med Eskilstuna.

Tabell 10: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Sundsvall
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering17 Genomförande18 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommun-
tjänstemän

5 (1) 4 (1) 1 6 (1 tre ggr, 2 två ggr och 
tre 1 gång)

Kommunpolitiker 4 1 1 4 (1 tre ggr och övriga  en 
gång)

Kommunala bolag 3 3 3 3 (alla 3 ggr)
Lokala företag 4 6 8 (1 två ggr)
Intresse-
organisationer

4 (3) 2 (1) 4  (2 två ggr) 

Enskilda medbor-
gare och allmänhet 

4 (3) 3 (3) 4 grupper (3 två ggr) 

Andra aktörer 13 6 2 15 (1 tre ggr, 4 två ggr och 
övriga en gång)

Totalt per skede 37 (7) 25 (5) 7 44 (8) 
Anm. Antalet utpekade nya aktörsgrupper anges inom parentes

En förklaring till att fler aktörsgrupper engagerats i LIP-arbetet kan sökas i att
miljöarbetet hade utvecklats längre i Sundsvall jämfört med Eskilstuna.
Kommunen red på en våg av ökat deltagande sedan början av 90-talet. Som
framgår av tabellen var deltagandet störst under ansökan, vilket också 
stämmer om man räknar antalet personer. Observera att bakom varje aktörs-
grupp döljer sig ett betydligt större antal personer som engagerats i arbetet. 
Det kan också nämnas att information om den första intresseanmälan gick ut 
till ett 100-tal aktörer i ett brett nätverk som kommunen hade. 50-60 idéer
skickades in som sedan krympte till 32 projektförslag. Av dessa valdes sedan 
16 projekt ut för LIP- ansökan (mest beroende på kravet på egenfinansiering).

17 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
18 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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Redan i samband med ansökan och planeringen bildades en styrgrupp för LIP 
på kommunstyrelsekontoret – en grupp som ännu finns kvar. Gruppen 
skapade kontinuitet och samordning i investeringsprogrammet och hade 
ansvar för ekonomi och avtal. Ibland krockade LIP dock med annat arbete. 
Många idéer väcktes av det stora antalet deltagare. Osäkerheten i början om 
bidragskriterierna kom att påverka utfallet av arbetet. I första LIP (1998) låg 
tyngdpunkten på miljöteknik medan folkhälsa och folkbildning tonades ned. 
Detta upplevdes begränsande för vissa aktörer. Många miljöintresserade tyckte
att LIP var för snävt, bl.a. framhåller några att trafik inte fanns med. Men det 
demokratiska deltagande var störst under ansökan. Kommunen utnyttjade ett 
tidigare nätverk för att brett nå ut med information om LIP. 

Företagen var nog mer aktiva än i andra kommuner och kommunen 
fungerade mer som ett stöd för företagen vid ansökan än som granskare. 
Kontakter med länsstyrelse och Miljödepartement fungerade också mycket bra 
efterhand. (Det fanns inledningsvis vissa oklarheter med den sistnämnde.) På 
projektnivå samarbetade energibolaget väldigt mycket med SCA om energi-
kombinatet, vilket dock inte gav resultat i första omgången. Landstings-
fastigheter tog fram 3-4 projektförslag per kommun i alla länets kommuner.
Landstingskontakterna var intensivast med Sundsvall och Härnösand. Avfalls-
bolaget Reko väckte en egen idé om avfall som togs med i ansökan. Vidare
hade en hembygdsförening ett projekt om upprustning av en gammal gård, där 
socialtjänst och ungdomar också deltog. De båda bostadsprojekten innebar nytt och 
uppskattat samarbete mellan bostadsbolag och boende redan i planeringsfasen.

Genomförandet av LIP gick i de flesta fall bra tack vare grundligt förarbete och 
tydliga, välplanerade projekt. Sundsvall fick förlängd tid för genomförandet.
Projektet att upprusta den gamla gården fungerade dock inte bra av flera skäl. 
Ett lokalt byggbolag skulle stå för utbildning. Efter många bekymmer gick 
projektet i konkurs. LIP-styrgruppen skrev avtal med projektägarna om tid-
plan för genomförande och successiv utbetalning. Man kontrollerade före och 
efter åtgärd. Det var fortlöpande rapportering med mycket uppgifter och 
mycket täta kontakter. Alla kontakter gick via e-post och Internet. Årsredo-
visningen upplevdes krävande, men det blev bättre när den bara skulle gå till
länsstyrelsen.

Sundsvall Energi gjorde allt utom anläggningsarbetet i egen regi vilket till en
del förklarar få kontakter i genomförandefasen. Landstingsfastigheter hade en 
ny kartläggning som stöd för arbetet. Bolaget fick nya kontakter med Gatu-
kontoret och vissa konsulter och entreprenörer. De som inte accepterade ny-
tänkande om energi byttes ut. Inom bostadsprojekten fanns särskilda pengar 
för de boendes deltagande. Här förekom mycket ömsesidigt kunskapsutbyte. 
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De boende engagerade sig bl.a. genom att föreslå förbättringar av kommunens 
förslag. Det tycks ha varit ett brett folkigt deltagande i bostadsprojekten. Där
fick också synpunkter från kvinnor genomslag i praktiska åtgärder för ökad 
trygghet (t.ex. i utformningen av tvättstugor). 

Avrapportering och slutrapportering upplevdes som tung av LIP-samordnaren, 
mycket för av att en person i styrgruppen slutade. En nackdel i samband med
avrapporteringen var att LIP-förordningen saknades vid LIP-beslutet. 
Kommunen kände inte till kraven på uppföljning och detaljeringsgraden. 
Projektägarna visste inte heller hur de skulle lägga upp uppföljningen för att 
underlätta slutrapporteringen. Flera aktörer var missnöjda med att slutbidrag 
först kunde betalas när hela programmet var klart. För landstingsfastigheter 
innebar LIP att man fick omfördela sina pengar för att kunna genomföra 
projekten. Det innebar samtidigt att investeringar i Sundsvall (och Härnösand) 
gick före investeringar i länets andra kommuner som ej fick LIP.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

Det finns olika uppfattningar bland aktörerna om LIP har bidragit till ökade 
kunskaper och insikter om miljöproblemen generellt sett. De som menar att så 
skett framhåller att LIP, i kombination med arbetet med A21-arbetet och de 
nationella miljömålen, bidrog till att kommunorganisationen lärde sig om 
andras miljöarbete. Vidare att LIP-arbetet bidrog till en skapa en stark
uppslutning bland etablerade aktörer för att lösa miljöproblemen och likaså
landstingsfastigheters positiva syn på samordning av resurser och 
kunskapsutbyte. Några framhåller att LIP inte innehöll någon folkbildning.
Därmed blev kunskapsuppbyggnaden begränsad.

Beträffande kunskaper och insikter kopplade till specifika miljöfrågor lyfter
aktörerna fram att LIP-arbetet lett till detta på flera sätt.  Landstings-
fastigheters kartläggning av miljöproblemen kopplade till energiförbrukningen
inför LIP, bidrog till ökad kunskap om miljöproblemen. Andra lärande-
exempel rapporteras från energibolaget (rökgaskondensering för en liten 
panna, eldning med tallolja) och i bostadsprojekten (genom ömsesidigt 
kunskapsutbyte).

En majoritet av aktörerna anser också att LIP bidrog till en bättre hantering av 
miljöproblemen generellt sett. Här framhålls bland annat att stat och kommun
samverkat kring LIP och att projektägares förståelse för hanteringen av 
miljöproblemen tillsammans med andra aktörer ökade. En som inte tyckte att
LIP hade någon sådan påverkan poängterar att projekten saknade betydelse 
för vanliga medborgare och att vissa LIP-projekt var lönsamma utan LIP. 
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Beträffande hanteringen av specifika miljöfrågor redovisas bättre hantering 
hos landstingsfastigheter som tyckte att arbetet fungerade smidigt.

Möjligheterna till fria samtal och lärande om miljöfrågorna under LIP var goda i 
Sundsvall. En aktör anser dock att kommunens övriga kunskapsspridning
fungerade som smörjmedel för LIP och att det bara förekom folk-
bildningsinslag i två bostadsområdena. Vid sidan av ekonomi och ekologi 
förekom samtal i sociala termer om LIP. Bland annat diskuterades LIPs dåliga
koppling till A21-arbetet (med tyngdpunkt på folkbildning och folkhälsa). Den 
sociala dimensionen av LIP framträder i hög grad i bostadsprojekten, exempel-
vis i form av stärkt boendeinflytande, bättre boendemiljö särskilt utomhus,
minskad brottslighet och ökad trygghet för kvinnor att röra sig (utformning av 
tvättstugor) samt kvinnlig personals kunskap om energisparande.

I Sundsvall fanns en samsyn kring genomförandet av LIP-projekten vilket 
främst förklaras med den grundligt gjorda miljökartläggningen i kommunen. 
Aktörerna är ense om att man idag har kompetens att hantera miljöfrågorna
inom kommun, kommunbolag och större företag. För närvarande arbetar
kommunen med små- och medelstora företag, som har goda grundkunskaper 
men behöver lära sig mycket mer.

Bland positiva LIP-effekter nämns också att genomförda projekt leder till att 
fler vågar satsa och att LIP gynnade lokal utveckling. Vidare att informationen
till boende och alla grundskolelever i Matfors var lyckad.
Landstingsfastigheters snöhögar vid sjukhuset medförde mängder av
studiebesök och likaså fick bostadsområdena också många besök.

Inom kommunorganisationen lärde man sig bl.a. mer om miljöarbetet hos 
andra aktörer, om energikostnader och att arbeta på andra sätt än vanligt 
planarbete. Inom kommunen bidrog LIP till större förståelse för miljöarbete
hos olika aktörer. Energibolagets tekniska kunskap om biobränsle ökade och 
alla parter i bostadsområdena lärde sig mer om praktisk problemlösning.

Regionalt förekom också lärande, t.ex. om miljösamband bland dem som 
deltog i energisparandet. Kunskapen ökade mycket inom detta nätverk där det 
regionala Energikontoret också deltog. Landstingspolitiker och personal inom
landstingsfastigheter och på fastighetssidan fick också ny kunskap genom LIP-
arbetet.

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt

Samordningen av miljöfrågorna inom kommunorganisationen tycks inte ha 
påverkats av LIP. Att någon sådan effekt inte framträder kan förklaras med att 
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kommunen sedan länge samordnat miljöarbete och haft politisk uppbackning
för detta. Kommunorganisationen hade heller inget eget projekt som fick LIP-
stöd. LIP-styrgruppen höll ihop arbetet från start, vilket kan tolkas som en 
effekt på samordning. LIP trängde inte undan annat miljöarbete utan passade
bra in i kommunens miljöpolicy. Programmet låg rätt i tiden och var ett 
tillskott.

Samordningen av miljöarbetet inom kommunen påverkades positivt av LIP. 
Många aktörsgrupper var delaktiga under ansökan.19 Styrgruppen för LIP 
skrev tidigt ett avtal med projektägarna och svarade för uppföljningen, vilket 
innebar mycket kontakter. LIP-arbetet innebar en hantering av många
uppgifter som aktörerna tyckte gick bra. Ett exempel på förstärkt samordning 
är det strategiska lagarbete som bedrivs med kommunbolagen i LIP-arbetet. 
Arbetet fortsatte på samma sätt som tidigare, med tillägget att 
kommunstyrelsekontoret fick större insyn i energibolaget.20 Ett annat exempel 
på ökad samordning inom kommunen är kommunens positiva kontakter med 
allmänheten i Matfors om fjärrvärmeverket. Uppslutningen från etablerade
aktörer var stark och kommunen hade täta och goda kontakter med dem. En 
bestående samordningseffekt var att industrin senare använde samma 
kontaktpersoner i KLIMP-arbetet, vilket uppfattades vara bra för 
kommunplaneringen. I bostadsprojekten uppstod nytt, uppskattat och lärorikt 
samarbete mellan kommuntjänstemän och boende. Framförda boendeförslag 
förändrade kommunförslagen. Ett stärkt boendeinflytande var angeläget för 
varaktigt engagemang för boendemiljön och likaså för att miljöinvesteringarna
skulle få effekt. Ett projekt som inte gav några positiva samordningsvinster
var projektet att miljöupprusta en gammal gård. Det fungerade inte och 
innebar ”väldiga bekymmer” för LIP-samordnaren innan det gick i konkurs.

Samordningen regionalt och med andra kommuner förändrades mest positivt. 
I energisparandet framhålls att samordningen av resurser från flera håll för att 
nå helhetslösningar ökade. Landstingsfastigheter tog inför ansökan under ett 
år fram 3-4 förslag/kommun i alla länets sju kommuner, under stort 
deltagande. Ett nätverk uppstod runt snökyla, som fortsatt att utvecklas med
gemensamt arbete och pengar. Landstingsfastigheter utvecklade sina kontakter
med miljötjänstemännen i kommunen och nya med Gatukontoret samt med
som de uttryckte det ”nytänkande konsulter”. Kommunens energibolag 
utvecklade också tätare kontakter med landstingsfastigheter som de

19 LIP:s nedtoning av folkbildning och folkhälsa innebar dock att många miljöintresserade 
fann LIP för snävt. 
20 Energibolaget lade mest resurser på samarbetet med SCA om det stora energikombinatet 
som inte blev av i första omgången. 
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uppfattade som en idérik ”motor” för framåtriktat miljöarbete. Landstings-
fastigheter fick också till följd av LIP mer kontakt med länsstyrelsen, som
märkts t.ex. i arbetet med regionala tillväxtprogram. Ett problem under LIP
var dock tvånget att ibland besluta om ändringar, utan att landstingspolitikerna
hann ta ställning före. Dessa beslut fick backas upp politiskt efteråt

En positiv samordningseffekt för kommun och landsting var fördjupat 
samarbete om gemensam upphandling av bl.a. en gemensam bilpool.. Ett LIP-
projekt om mat i Medelpad avslogs men genomfördes senare som ett 
länsprojekt av landsting, kommunförbund och länets kommuner.

En undanträngningseffekt av LIP uppstod i de fem kommuner där 
landstingsfastigheter inte fick LIP. Landstingsfastigheter tvingades prioritera
resurserna till Sundsvall och Härnösand, vilket medförde att övriga projekt
om energisparande i t.ex. sjukhus fick stå tillbaka. De fem kommunerna blev 
därmed dubbelt drabbade. De fick inte LIP och gick även miste om andra 
planerade miljöinvesteringar.

Effekter på former för miljösamarbete

I LIP-arbetet inom kommunorganisationen användes enbart etablerade 
samarbetsformer. I miljöarbetet tillsammans med andra aktörer framhålls att 
nya samverkansformer skapades till följd av LIP. Nya former för samarbete 
utvecklades under ansökan, dels med boende hos Mitthem i Nacksta och 
Bergsåker, dels med hembygdsföreningen, ungdomsföreningen och 
socialtjänsten om upprustningen av den gamla gården. Dessutom utvecklades 
senare en ny samarbetsform mellan kommunorganisationen och SCA om 
förorenad mark. Aktörerna är i stort sett ense om förändringarna i 
samarbetsformer blev beständiga, utom för projektet med upprustningen av 
gården som gick i konkurs. En kommunal aktör menar dock att LIP var 
inriktat på åtgärder och inte på att skapa nytt samarbete.

Regionalt uppstod en ny samarbetsform mellan landstingsfastigheter, 
kommunerna och deras energibolag. Dessa nya samverkansformer bedöms 
vara värdefulla på sikt. Energibolaget betonar beständigheten i samarbetet via 
det regionala Energikontoret. Landstingsfastigheter är mer tveksamt till om 
kontakterna med energibolagen fortsätter på sikt. 

Effekter på kommunal planering 

Intervjupersonerna är oense om LIP bidragit till att miljöfrågornas status 
inom kommunorganisationen ökat. De som upplever en sådan påverkan 
betonar ett ökat intresse för att göra investeringar, att statusökningen kan 
användas i arbetet med energikostnader inför framtiden, samt att den 
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utbildning man fick vid LIP ansökan höjt statusen. Några framhåller att 
politiskt intresse och enighet råder så länge inte kostnader uppstår, men då
händer det inte så mycket. Inom landstinget noteras miljöfrågornas ökade
status p.g.a att energibesparingarna innebar ekonomiska besparingar. Det 
politiska värdet av genomförda åtgärder beskrivs som en ”fjäder i hatten”. 

Ifråga om integrering i kommunal planering menar intervjupersonerna att
miljöfrågorna sedan tidigare varit integrerade i översiktsplaneringen och likaså
i miljö-, energi- och avfallsplanen och i A21 arbetet. LIP bidrog inte nämnvärt 
till att ytterligare integrera miljöfrågorna i kommunal planering. Ett sådant 
behov fanns helt enkelt inte.

Inom landstinget bidrog däremot LIP till en större integrering av 
miljöfrågorna i den landstingskommunala planeringen. Detta framträder i 
arbetet med energi och utsläpp från transporter, i miljötänkande hos politiker
och personal, samt i form av ökad delaktighet och chans att påverka. Positiva
exempel på regional integrering av miljöarbetet är att industrin hade samma 
kontaktpersoner i KLIMP som i LIP och att mer samarbete förekom via 
länets Energikontor. Vidare att LIP-projektet om mat i Medelpad, som fick 
avslag, senare genomfördes som ett länsprojekt av landsting, kommunförbund
och länets kommuner.

Miljöeffekter

Intervjupersonerna är överens om att LIP ledde till minskade utsläpp av CO2 
och freoner, eftersom man bytte in biobränsle i Matfors. Energibesparingarna
gick bättre än planerat och befintliga kylmaskiner ersattes med snökyla. 
Anläggningen i Matfors beskrivs som ett litet steg i rätt riktning.
Landstingsfastigheter uppger att de sparade mer än 50% energi bara på el 
(faktor 2) och att de nådde faktor 4 för belysning och nästan faktor 10 för
snökyla. I bostadsområdena minskade el- och energiförbrukning och likaså är
bedömningen att en bättre bostadsmiljö skapats. En åsikt är dock att LIP
betytt mindre än miljöbalken, med dess strängare krav. Några framhåller att 
kommunen inte har nått målet att anpassa kollektivtrafiken för alla. Några
framhåller att följande LIP får väsentligt större miljöeffekter tack vare Kubals
energisparprogram och energiomställningen till biobränsle och avfall i det 
stora energikombinatet (som beräknas vara klart 2006).

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän är den aktörsgrupp som är mest negativ till 
utformningen av LIP. De framhåller att det var svårt vid ansökan att få klart
om större projekt passade in och likaså vilka kriterier som användes vid 
projektbedömning. Osäkerheten om kriterierna anses ha påverkat utfallet. 
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Sundsvalls första LIP fick en tyngdpunkt mot miljöteknik och energi mycket
p.g.a att LIP-förordningen saknades vid beslutet. Som redan nämnts 
försvårade detta uppföljning och slutrapportering. Årsredovisningar
uppfattades omständliga och resurskrävande men att det blev bättre när bara 
länsstyrelsen skulle få dem. Negativt var också att inte slutbidraget delades ut 
förrän hela programmet var klart. LIP uppfattades i viss mening som ett snävt 
inriktat program som begränsade nytänkande och inte var rätt utformat för att 
miljöintresserade och vanligt folk skulle delta.

Positivt var det unika och innovativa att kommunen själv fick fördela stödet 
och sköta administrationen. Positiva erfarenheter var också att kommunen var
stödjare och inte granskare, att nya aktörer väckte idéer och att kommunen 
kunde utnyttja tidigare goda samarbetsformer. Vidare att det fanns en stark 
uppslutning hos etablerade aktörer och att LIP-styrgruppen fungerade bra. 
Erfarenheten var också att kontakterna med länsstyrelse och Miljö-
departement fungerade mycket bra (utom vissa oklarheter med det sistnämnda
i början). Man är inte ense om ifall LIP bidrog till kunskaper och insikter, inte
heller om hantering av miljöfrågor förbättrades i kommunen.

Kommunpolitikerna är positiva till det unika och innovativa att kommunen själv
fick fördela stödet och sköta administrationen. De upplever det lite omständligt
att ansöka och redovisa LIP, men bedömer att det kanske behövdes för 
kontrollens skull. Positivt var Anna Lindhs uppmärksammade besök som f d 
miljöminister för att titta på LIP, den ömsesidiga samverkan mellan 
kommuntjänstemän och boende och att kvinnors trygghet ökade. Det politiska 
värdet av LIP för landtingspolitikerna framhålls också. Kommunalrådet anser att 
miljöbalken med dess strängare krav betytt mer än LIP för miljöarbetet.

Kommunala bolag anser inte att LIP-administrationen var så tung, eftersom
samordnaren gjorde det mesta. Det var självklart att följa en strikt rutin även 
om man fick anpassa sitt redovisningsunderlag efter en viss modell. Det tog 
också rimlig tid att få till strukturen för ansökan och uppföljning. Positivt var
också den nya kunskap man fick om rökgaskondensering för liten panna och 
eldning av tallolja, likaså det utökade samarbetet med landstingsfastigheter 
(som beskrivs som en idérik ”motor”). Att kommunstyrelsekontoret fick mer
insyn i bolaget var också positivt. Energibolaget bedömer, i motsats till 
landstingsfastigheter, att energibolag kommer att delta på lång sikt i sam-
arbetet via Energikontoret. Detta bolag och avfallsbolaget är ense om att LIP 
primärt gällde investeringsstöd och att miljöaspekterna kom med ”på köpet”.

Lokala företag har inte intervjuats. Från landstingsfastighters perspektiv ville
de första som man hade kontakt med i vissa fall bara tänka traditionellt 
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(exempelvis gällde det projektet med kylmaskiner). Dessa företag blev utbytta 
i LIP-arbetet.

Enskilda medborgare boende deltog aktivt med förslag till förbättringar av 
kommunens förslag och tog nästan över dessa projekt. De boende uppfattade 
den bättre utemiljön som de fått vara med att påverka som positivt (t.ex. en 
uppgrävd bäck och grönytor istället för parkeringar vid husen) liksom ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte.

Andra aktörer. Landstingsfastigheter anser att LIP-redovisningar tog mycket 
tid och borde ha varit enklare med en rapportstruktur från början, men att 
systemet i övrigt var bra. Positivt uppfattas den kartläggning som gjordes före
LIP, liksom samordningen av resurser för helhetslösningar. Vidare nätverket 
som inrättades för projektet med snökyla som behölls och utvecklats med 
gemensamt arbete och pengar. Mycket lärande ägde rum där miljösamband
klarnade. Det utökade samarbetet med länsstyrelsen om t.ex. RTP framhålls 
också. Landstingsfastigheter bytte ut konsulter som inte ville tänka nytt om
energi och ändrade ordningen bland projekten för att klara ekonomin. 
Sammantaget nåddes bättre resultat än väntat och Landstingsfastigheter fick 
gott betyg från andra håll i landet.

Spin-off-projekt

Från intervjuerna har vi kunnat identifiera åtta spin-off-projekt till följd av 
LIP. Ett sådant är det fördjupade samarbetet mellan kommun och landsting 
om gemensam upphandling av leasingbilar, telefoni, telekom och anskaffande
av en gemensam bilpool. LIP resulterade också i en ny LIP-ansökan, en 
KLIMP-ansökan och arbete med en kommunal energi- och klimatstrategi där
industrin deltar med samma kontaktpersoner som i LIP. Ett spin-off-projekt 
är det projekt som fick avslag och som genomfördes som ett 2-årigt 
länsprojekt om mat med landsting, kommunförbund och alla kommuner
inblandade. Landstinget utökade miljösamarbete med länsstyrelsen om
regionalt tillväxtprogram nämns också. Exempel på konkreta projekt som
tillkommit till följd av LIP är ett projekt att byte alla lampor och armaturer i 
gatubelysningen i Sundsvall (ca 17 000 stycken). Det beskrivs som en indirekt
effekt av LIP, liksom ett nytt samarbete med SCA om förorenad mark

Sundsvalls LIP kontra nationella intentioner 

När Sundsvalls LIP-arbete bedöms mot de nationella målen och intentionerna
framstår det som ett ganska lyckat program. Sundsvalls utgångsläge var
gynnsamt och LIP bidrog till att vidareutveckla ett redan offensivt lokalt
miljöarbete. I de fall där inte någon påverkan av LIP framträder kan det delvis
förklaras med att önskade resultat redan uppnåtts. 
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Bedömt mot kommunens miljöpolicy och de största lokala miljöproblemen
kan LIP bedömas ha varit något mindre framgångsrikt. I det undersökta 
investeringsprogrammet ingick det stora energiprojektet men som redan 
nämnts fick det avslag. Trafikproblemen åtgärdades inte heller. 

Lokal problemlösningskapacitet

Miljöarbetet i Sundsvall före LIP kan beskrivas som mycket utvecklat, såväl
inom den kommunala organisationen som med aktörer i kommunen. 
Miljöarbetet med andra kommuner och regionala aktörer var inte lika
utvecklat före LIP. Som fallstudien visar har 44 aktörsgrupper deltagit i LIP-
arbetets olika skeden och mångdubbelt fler personer har engagerats totalt sett. 
12 nya aktörsgrupper har engagerats i LIP-arbetet i något skede. LIP har 
bidragit till att stärka miljöarbetet ytterligare och framförallt märks en effekt
på regional nivå. 

LIP-arbetet har bidragit till ökade kunskaper och insikter om miljöproblemen 
och hur dessa kan hanteras. Miljöfrågornas status har inte stärkts i kommunen 
men väl i landstinget. Redan etablerade samarbetsformer för miljöarbetet har 
använts inom kommunorganisationen medan nya former för samverkan 
utvecklats med aktörer i och utanför kommunen. Några av dessa tros också 
bli varaktiga.

Utvärderingen av Sundsvalls LIP-arbete tyder på att den lokala
problemlösningskapaciteten på miljöområdet har ökat och att den ökat från 
en redan hög nivå. LIP har till en del inneburit bättre integrering av 
miljöfrågor i lanstingskommunal planering. Det finns nu också en något bättre
beredskap att utveckla samverkansprojekt på miljöområdet, inte minst sådana 
som finansieras med andra statliga bidragspengar. Det samarbete, lärande och 
erfarenhetsutbyte som redovisats mellan aktörerna har ytterligare stärkt 
förutsättningarna att samarbeta om kommunens miljöproblem. I relation till
kommunens utgångsläge och upplevda problemsituation har LIP bidragit till 
att hantera vissa angelägna miljöproblem, dock inte det projekt som
prioriterades högst. Men kommunen och dess samarbetspartners lärde sig hur
de skulle omarbeta projektet så att det skulle kunna få stöd i en senare LIP-
omgång. Om resultatet ställs i relation till bidragets storlek och kommunens 
utgångsläge kan resultatet bedömas som ganska bra. Trafikproblem kunde inte 
hanteras i LIP. Det gjordes begränsat i ett annat projekt för kollektivtrafik. De 
långsiktiga effekterna och förutsättningarna för att få till stånd ett brett och 
varaktigt deltagande bland allmänhet och intresseorganisationer bedöms dock 
som relativt lågt. 
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Solna kommun 
Solna är en mellanstor kommun med knappt 60 000 invånare. Som 
förortskommun till Stockholm har kommunen en stor arbetspendling. 
Förutom att kommunens egna invånare arbetspendlar kännetecknas Solna av 
en omfattande genomfartstrafik. Kommunens största miljöproblem är utsläpp 
från industri och trafik (koldioxid, kväveoxider, freoner) och avfall i form av 
osorterade sopor. 

Kommunens LIP-samordnare har i en enkät beskrivit de lokala förhållanden
när det gäller kunskaper om miljöproblem och det lokala miljöarbetet före LIP
som måttliga eller begränsade med undantag för samarbetet med aktörer i
kommunen som var omfattande. 

Invånare 2003: 57 994

Kommuntyp: förort

Miljöproblem: trafik, energiproduktion med utsläpp av CO2, freoner, avfall

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: begränsad
Miljöinsatser inom kommunen: måttliga
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: omfattande
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: begränsat

LIP
Bidrag: 963 kr/invånare21

Beviljningskvot: 0,33 (1 av 3 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 0,83 (15 av 18 åtgärder)22

Genomförandekvot: 0,80 (12 av 15 åtgärder)

Spin-off-projekt: 5 projekt 

Solna sökte LIP bidrag tre gånger och fick avslag två gånger.
Beviljningskvoten är därmed 33%. I det investeringsprogram som Solna
beviljades stöd för ingick 19 åtgärder, 16 av dessa fick stöd (inkl. 
projektadm./uppf.). Tre åtgärder fick delvis stöd. Fem åtgärder fick avslag,
vilket innebär en tilldelningskvot på 83%. De skäl som anges för beviljande är 
att förordningens krav uppfylls med hänvisning till miljömålen, att åtgärderna
antas öka sysselsättningen, att åtgärderna inte utgör löpande underhåll eller att 

21 Befolkningen var 1999 55 988. 
22 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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åtgärderna inte är en kommunal skyldighet enligt lag eller annan författning.
De skäl som anges för avslag är att åtgärderna inte uppfyller förutsättningar 
för bidrag enligt förordningen. 12 av 15 projekt som Solna fick stöd för har 
genomförts, men inget av dem man fick avslag på. Genomförandekvot är med 
andra ord 80%. Solna fick knappt 54 miljoner i LIP-bidrag eller 963 kronor
per invånare. Bidraget är förhållandevis stort och nästan tre gånger större än 
genomsnittet för gruppen förortskommuner.

Kommunens miljöpolicy 

En handlingsplan för A21 arbetet antogs i Solna 1996. Därefter har ett A21 
nätverk med 300 medborgare, 10 föreningar och 40 företag bildats. Solna stad 
har också utvecklat en miljöpolicy med tillhörande miljöstyrningssystem.
Policyn antogs året efter handlingsplanen och är tänkt att fungera som en 
ledstjärna i de kommunala verksamheternas miljöarbete. Målet är att 
miljötänkandet ska bli en naturlig del i alla kommunala verksamheter. Varje
nämnd ska ta fram en egen miljöplan med konkreta mål. Miljöinsatser och 
måluppfyllelse ska redovisas i stadens miljöredovisning.

Solna stads ledstjärna för A21 arbetet har sammanfattats i en vision kallad 
”Vision Solna 2020”. Några av de viktigaste målsättningarna är: 
- Transport och energiförsörjning är effektiv 
- Fordonsbränsle kommer huvudsakligen från förnyelsebara källor
- Produkter och material kan brytas ner i naturen och skadar inte vår 

hälsa
- Alla väljer produkter som ger lite avfall 
- System för återvinning och återanvändning är fullt utbyggda 

Lokalt investeringsprogram 1999 

Solna stads investeringsprogram innehåller 21 åtgärder som i ansökan räknas 
upp i prioriteringsordning. Viktigast är att bygga vidare och utveckla det 
miljöarbete som företag i industriområdet Vreten påbörjat. Fastighetsägarna
har utarbetat en vision för området många åtgärder i kommunens 
investeringsprogram riktas mot att skapa ett hållbart industriområde. 
Programmet innehåller här både investeringar och folkbildningsåtgärder. 
Investeringsprogrammet omfattar också miljöåtgärder riktade mot 
miljonprogramsområdet Blåkulla (exempelvis källsortering av avfall, 
energihushållning). Dessutom finns folkbildningsinsatser kopplade till Vreten
och Blåkullaprojekten. En åtgärd avser en investering i biogassopbilar som
bygger vidare på kommunens fyra som redan finns och några åtgärder rör 
andra åtgärdsområden (gång- och cykelbro, dagvattenrening, våtmark och 
miljöanpassad energiförsörjning). Solna fick avslag på ett folkbildningsprojekt
(Mat och Miljö) och delvis på två andra projekt i Vretenområdet. I
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Blåkullaområdet avslogs delar av källsorteringsprojektet och byggandet av 
lättillgängliga cykelförråd. Visst bidrag gick till biogasprojektet medan två
andra åtgärder avslogs.

Allvarliga miljöproblemen och LIP 

Det råder enighet om att trafiken är det största miljöproblemet i Solna. Flera
aktörer anser dock att det är väldigt svårt att arbeta med detta problem på 
kommunal nivå. Problemet måste hanteras på regional och nationell nivå. Det 
passerar 0,5 miljon bilar genom kommunen dagligen och dessutom finns 
stambanan. I kommunen finns två arbetsplatser per invånare i arbetsför ålder, 
vilket innebär mycket resande. Solna arbetar f n mer traditionellt med 
trafikplaner. Ett annat problem är energiproduktion, med utsläpp av CO2 och 
freoner. Här användes LIP för energiomställning till fjärrkyla i Vreten och en
anläggning för fjärrkyla och frikyla. LIP användes också för
energieffektivisering av ventilation och belysning samt för tilläggsisolering. Ett
tredje problem är avfall. LIP användes för ombyggnad av sophantering med 
källsortering och mobil sopsug. Kommunen har brist på ytor för
sophantering. I detta projekt försökte kommunen finna lösningar för befintlig
bostadsbebyggelse. Trafikförorenat dagvatten är ett annat stort problem. Här
användes LIP, tillsammans med medel från det kommunala vattenbolaget och 
en större fastighetsägare i Vreten. PCB i byggnader var också ett stort problem. 
Det kommunala bostadsbolaget, som senare privatiserades, utförde PCB-
sanering och tilläggsisolerade samtidigt de berörda flerfamiljshusen. Solna 
genomförde också stödjande åtgärder, kopplade till LIP-projekten om energi, 
avfall och stadsekologisk utställning. Detta syftade till att underlätta för
kunder, boende och medborgare att bli mer miljövänliga i sina handlingar.
Kommunen sökte bara ett mindre stöd för att hantera det största 
miljöproblemet – trafiken. Inget av de två åtgärder som berör trafikproblemen 
(byggande av gång- och cykelbro och cykelförråd) fick bidrag. Men det finns 
många andra miljöproblem som också behöver åtgärdas och för flera av dessa 
sökte och fick Solna LIP-stöd. 

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 11 redovisas de olika aktörsgrupper som deltagit i LIP-arbetet i Solna
kommun. Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv 
som exempelvis en politisk nämnd eller ett företag.
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Tabell 11: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Solna 
kommun
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering23 Genomförande24 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommuntjänstemän 5 (1) 7 3 9 (2 tre ggr, 2 två ggr 
och övriga 1 gång)

Kommunpolitiker 2 2 3 (1 två ggr) 
Kommunala bolag 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (alla 3 ggr) 
Lokala företag 6 10 (2) 15 (1 två ggr) 
Intresseorganisationer
Enskilda medborgare 
och allmänhet 

2 2 grupper

Andra aktörer 3 8 1 8 (3 två ggr och övriga 
en gång) 

Totalt per skede 20 (2) 33 (3) 8 (1) 32 (5) 
Anm. Antalet utpekade nya aktörsgrupper anges inom parentes

I Solna deltog 32 aktörsgrupper i LIP-arbetets olika skeden och i genomsitt
deltog aktörsgrupperna i två faser av LIP-arbetet. 20 aktörsgrupper deltog i 
planeringsfasen och 33 i genomförandefasen. I samband med av-
rapporteringen minskade antalet till åtta aktörsgrupper. Sex nya aktörsgrupper
deltog i LIP-samverkan med kommunen. Sammanräknat deltog flest 
aktörsgrupper ur gruppen lokala företag. Därefter deltog kommuntjänstemän
och ”andra aktörer”. Tre kommunpolitiker deltog också i LIP-processen och 
likaså fyra kommunala bolag. Som framgår av tabellen har ingen intresse-
organisation deltagit, men däremot två grupper från allmänheten. 
Kännetecknande för Solna är att lokala företag deltagit i högre grad än många
andra kommuner. Notera att LIP-samordnaren bedömer att över 100 
personer deltog i LIP-arbetet. Kommunen beskriver LIP som en fortsättning 
på ett livaktigt A21-arbete med företagsringar (3-5 företag i varje).

Intervjupersonerna redovisar att deltagandet var störst och intensivast under 
planeringsfasen och ansökan (även räknat i antal personer) och att samverkan 
präglades av tillit. Företagsringen i Vreten var mest engagerad och hade en 
verklig eldsjäl. Det var tät och god kontakt mellan förvaltning och politiker. 
Kommunen bjöd aktivt in alla som man bedömde skulle kunna beröras. Det 
råder dock oenighet om hur stort deltagandet var av privata företag. En 
uppfattning är att LIP mest berörde förvaltningar och kommunala bolag. 
Kommunen drev på, stöttade och inspirerade samt bestämde insatsområden 

23 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
24 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsater också kontinuerliga 
uppföljningar.
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för lämpliga projekt. Det fanns ett 20-tal projektförslag, varav ett 15-tal var 
med i ansökan och ett 10-tal genomfördes. I Solna genomfördes inga åtgärder
som kommunen inte fick LIP-stöd för.25

Det råder enighet om att genomförandet gick ganska bra. Kommunen fick 
förlängd tid för att avsluta programmet. Allmänhetens deltagande
koncentrerades till genomförandet och projekten om sopsortering, 
stadsekologisk utställning och dagvattenprojektet. En del A21-samarbete med 
företag tvingades kommunen avbryta eftersom man inte fick stöd till projektet
”Mat och miljö”. Under genomförandet var mötena för projektägarna positiva
och bidrog till en gemenskapskänsla, men varje projektägare skötte sitt projekt
utan tät kontakt med LIP-kansliet. Kontakten mellan LIP-samordnaren och 
de olika kommunala bolagen var mindre tät i ett fall.

När det gäller avrapportering finns en åsikt att det var byråkratiskt att ha
kommunen som mellanhand. Energibolaget Norrenergi menar att 
projektägaren borde ha haft direktkontakt med Miljödepartementet.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

När det gäller generell kunskap och insikt om miljöproblem, är erfarenheten å 
ena sidan att LIP innebar att samtalen försköts från ekonomi till miljö och att
politikerna visade något större miljöintresse än tidigare och var stolta över
genomförandet av LIP. Å andra sidan finns åsikten att LIP inte ledde till ökad
kunskap och att Solnaborna har svårt med kretsloppstänkande för att de inte 
tillbringar sin fritid i stadsmiljön.

Som ett resultat av LIP, genomfördes en utökad miljökartläggning som ökade 
kunskaperna om vissa miljöproblem och hur de kan hanteras. Kartläggningen 
skedde i samband med PCB-saneringen av bostadshusen. Mätningar utfördes 
av inomhusluften, efter att man upptäckt att den var en tänkbar hälsofara. 
Genom att halvera kostnaden för sanering av fogmassan vid balkongerna,
kunde man sanera alla balkonger inom LIP-projektet. 

När det gäller specifika miljöfrågor redovisas förbättrad kunskap och ökad 
insikt på flera sätt, t.ex. om energi, avfall, folkbildning, vatten och avlopp samt 
byggnader. Enda undantaget är trafik, där det är väldigt känsligt politiskt att
begränsa friheten för bilåkande.

Angående hanteringen av miljöproblem generellt, upplever aktörerna att LIP
hade ett visst genomslag som dock var lite svårt att bedöma. Kommunen 

25 En ökad förankring av LIP märktes i form av ett bredare deltagande i nästa LIP-ansökan. 

 79

Print & Media



beskriver att det ibland var besvärligt att samarbeta med företagen till följd av 
ständiga byten av kontaktpersoner och för att deras investeringar är så
konjunkturberoende.

För specifika miljöfrågor redovisas bättre hantering på flera sätt inom
områdena energi, vatten och avlopp samt byggande. När det gäller avfall finns 
både positiva och negativa erfarenheter. Några anser att LIP inte passade för 
kollektivtrafik eller för småprojekt om cykel- och gångtrafik. Det sägs också
att det inom regionen finns motsättningar inom trafikområdet.

Utrymmet för fria samtal och lärande om miljöfrågorna under LIP beskrivs 
som relativt stort. Vid sidan av ekonomi och ekologi förekom också
diskussion om sociala aspekter av miljöåtgärderna. Det gällde bl.a. hanteringen
av avfall och frågor kring boendemiljö. Sociala aspekter diskuterades också i 
den stadsekologiska utställningen och dagvattenprojektet. Aktörerna bedömer 
att det idag finns kompetens att hantera miljöfrågorna, även om det ofta 
förekommer oenighet om vilken väg som är bäst.

Det genomfördes ett antal informationsinsatser, både om LIP som helhet och 
inom enskilda projekt. En positiv kommentar är att Solna Vatten lärde sig hur
man informerar allmänheten. Den enda negativa kommentaren är att det blev 
lite smalt deltagande vid den avslutande konferensen om LIP-arbete, som 
riktades till kommunen och berörda projektägare.

Inom kommunorganisationen lärde sig tjänstemännen på Miljökontoret mer 
om energiomställning och fjärrkyla, samt om PCB. Det kommunala 
energibolaget (samägt med Sundbybergs kommun) lärde sig mer om 
miljöprövning, MKB och om sjöledningar. Bolagets kunder började också 
ställa miljökrav i högre grad. Inom kommunen bidrog bostadsbolagets projekt 
till ökad kunskap om källsortering. Inblandade entreprenörer fick också ökad
miljökunskap samt en metodutveckling av PCB-sanering. Inom kommunen
bidrog vattenbolagets projekt till att driftpersonal lärde sig sköta
avsättningsmagasin och att allmänheten var mycket engagerad i 
vattenfrågorna. Den stadsekologiska utställningen innebar att skolelever lärde 
sina föräldrar att sortera sopor.

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt

Samordningen inom kommunorganisationen tycks ha påverkats lite negativt 
av LIP. Visserligen framhålls att kommunfullmäktige tog flera samordnande
miljöbeslut, men inte bara till följd av LIP, eftersom flera miljöprojekt berörde
varandra. Men det var främst några tjänstemän från Stadsledning och 
Miljöförvaltningen som arbetade med LIP och arbetet var utspritt inom 
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kommunorganisationen. Man är oense om att LIP-arbetet trängde undan
annat miljöarbete inom kommunorganisationen.

Samordningen inom kommunen påverkades både positivt och negativt av 
LIP. En åsikt är att det inte var bra att kommun skulle ansvara för att någon 
annan gjorde LIP-åtgärderna. Man är ense om att LIP-arbetet inte trängde
undan miljöarbetet inom de kommunala bolagen. Det förekom mycket 
kontakter och diskussioner under ansökan, bl.a. för att projektägarna skulle 
förstå vad som var mätbara miljöeffekter. Under genomförandet jobbade 
projektägarna själva, men kommunen åkte runt och tittade på projekten. En 
projektägare säger att han inte hade så mycket kontakt med Miljökontoret 
eftersom man har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Solnabostäders
samverkan med kommunen underlättades av en personlig kontakt. Solna
Vatten säger att LIP innebär en ny och värdefull kontakt med Miljökontoret, 
med parkförvaltningen och kommunekologen.

Samordningen regionalt och med andra kommuner förändrades inte till följd 
av LIP, utan är fortsatt begränsad i kommunen. Samarbetet med länsstyrelsen 
fungerade ganska bra inför ansökan, men sedan hade kommunen förväntat sig 
mer kompetens och erfarenhet. Erfarenheten av Miljödepartementet var
tvärtom. Först var det ganska förvirrat och kommunen fick ibland inte svar på 
sina frågor. Sedan blev det mer lättarbetat när olika praxis utarbetats.

Effekter på former för miljösamarbete

Framförallt har etablerade samarbetsformer använts i LIP-arbetet inom 
kommunorganisationen. Kontakter främst mellan Stadsledning och Miljö
beskrivs som bra men inte så många. Den politiska och administrativa
ledningen uppges ha uttryckt viss förvåning över allt pågående miljöarbete, 
inklusive LIP, men var samtidigt stolta.

En ny samarbetsform uppstod mellan tre kommunala bolag (bostadsbolaget 
privatiserades senare under LIP). De tre bolagen ställde upp dels genom att 
vara projektledare, dels genom att ligga ute med pengar i väntan på
utbetalning efter godkännandet. Solnabostäder utnyttjade att Studiefrämjandet
tidigare haft verksamhet i bostadsområdet och utbildat miljöinformatörer. 
Samarbetet med Solna Vatten och Miljökontoret, inkl parkförvaltningen, var 
nytt och fungerade bra. Det fortsatte efter LIP i form av dagvattenprojekt för
hela Råsundavägen. Det råder viss oenighet om tidigare etablerad 
samarbetsform med det lilla företagsnätverket (företagsringarna) från A21 
påverkades av LIP eller inte. Ett projekt fick som nämnts läggas ner vilket 
förde med sig att samarbetet upphörde – åtminstone för en tid. 
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Effekter på kommunal planering

Man är oense om LIP bidrog till att miljöfrågornas status ökat inom
kommunorganisationen. De som uppfattar att statusen höjts framhåller att 
politikerna var stolta över att kunna visa upp stora konkreta projekt, att 
miljöfrågorna kommit upp på den politiska dagordningen, att tjänstemän som
inte tidigare behövt tvingats tänka på miljö i LIP-projekten och att
miljöargument lyfts fram före ekonomiska argument. Men andra beskriver
LIP som ”lite anonymt” och att annat än LIP påverkat miljöstatusen under
denna period. Miljö låg i tiden och i kommunen var enigheten stor när beslut 
fattades om A21 och ett miljöprogram, vilket tyder på att statusen för
miljöfrågorna var hög.

Aktörerna är också oense om LIP bidrog till en förbättrad integrering av 
miljöfrågorna i den kommunala planeringen. De som upplever en sådan 
påverkan av LIP lyfter bl.a. fram att Norrenergi grävde upp ”halva stan” med 
stöd av bygglov, och att PCB-saneringen som gjordes väckte tankar hos 
byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. Ett annat argument 
är att kommunen antog en dagvattenstrategi, där detaljplaner som numera ska 
ha med lokalt omhändertagande av dagvatten. Argument mot ökad integrering 
är att miljöfrågorna redan var integrerade i planeringen och att LIP enkelt 
kunde passas in i den.

Ett positivt exempel på att miljösamarbetet med andra aktörer integrerats i 
kommunal planering var rapportringen om dagvattenprojektet som gjordes i 
samverksansgrupperna för olika avrinningsområden. Ett misslyckat exempel 
på integrering är att Solna inte lyckades ansöka om gemensamma LIP-projekt 
med Sundbyberg (om dagvatten), eller med Stockholm (om grönstruktur). 
Dessa projektförslag kom inte med i någon ansökan, eftersom kommunerna
inte var i samma planeringsfas och det oftast går fort vid ansökningar.

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän kritiserar utformningen av LIP för att vara trög och
klumpig. Regler och instruktioner ändrades hela tiden från intresseanmälan 
fram till slutrapporten. De uppfattar det som att Miljödepartementet från 
början var osäkert på hur ansökan skulle göras, hur kommunen skulle följa
upp och redovisa, inräknat vilka uppgifter man ville ha. Departementet hade
svårt att förklara och ville ha en väldigt detaljerad redovisning. Efter inlämnad
slutrapport tillkom mycket merarbete med kompletteringar och teknisk 
beskrivning. I detta läge flyttades ansvaret för godkännande av slutrapporten 
till ett råd på Naturvårdsverket, vilket bidrog till merarbetet. Projektägarna 
hade då lagt LIP bakom sig så det var svårt att få in ytterligare uppgifter. På ett 
allmänt plan är en åsikt att det inte var bra att kommunen var mellanhand, 

 82

Print & Media



med ansvar för andras åtgärder. Kommunen hämmades i viss mån av sin 
administrativa roll. Det hade behövts särskilda administrativa pengar för 
kommunens arbete. Man fick tillitsfull kontakt med projektägarna under 
ansökan och lärde ut vad som är mätbara miljöeffekter. LIP som system
bedöms vara lättare att hantera för offentliga aktörer än privata. 

Samverkan med länsstyrelsen fungerade ganska bra i ansökan, men sedan hade 
kommunen förväntat sig mer. Omsättning på personal bidrog till att 
länsstyrelsen saknade tillräcklig kompetens och erfarenhet. Samverkan med 
Miljödepartementet upplevdes först ganska förvirrad. Sedan blev det mer 
lättarbetat när praxis utvecklats. Kommunen tyckte att Naturvårdsverket ville 
ha in ”överinformation” när man övertagit rollen att godkänna slutrapporten. 

Tjänstemännen pekar ändå på ett flertal positiva erfarenheter och effekter av 
LIP. De tror bl.a. att miljöinformationen till förvaltningar och chefer satte sina 
spår. De gemensamma mötena under genomförandet bidrog till en 
gemenskap bland aktörerna. Positivt var också kommunens nya kunskap om 
energiomställning och fjärrkyla. Tillsynsmyndigheten Miljökontoret lärde sig 
om PCB. Det negativa var ett utspritt arbete mellan kommuntjänstemän, med
toppar vid rapportering. Det var också besvärligt att jobba med företagen 
p.g.a. ständiga byten av kontaktpersoner och att deras investeringar var så 
konjunkturberoende. Sammantaget anser de att genomförandet gick ganska 
bra, men tog lite längre tid än planerat. 

Kommunpolitikern tyckte att arbetet med LIP-ansökan gick ovanligt lätt tack 
vare stor entusiasm. Men erfor också att den långa LIP-processen ”dödar
entusiasm”. Det tog lång tid att ansöka, redovisningen var jobbig och 
projektägarna fick vänta på utbetalningen. En politiker menar också att 
följande LIP var det ”värsta på senare tid” eftersom kommuner uppmanades 
att söka när man centralt visste att pengarna redan var slut. Det var bra att 
kommunfullmäktige behövde fatta likartade beslut för LIP och andra
miljöprojekt för att få dem att passa ihop med varandra. Politikerna var också
stolta över att ha genomfört LIP, exempelvis invigde kommunstyrelsens 
ordförande den nya sophanteringen vid en fest. Enligt politikerna gjorde
kommuntjänstemän som arbetade med LIP ett mycket bra jobb. Politikernas 
miljöintresse ökade också lite, men det råder oenighet bland andra aktörer om
deras kunskap generellt påverkats. 

Inom det kommunala bostadsbolaget ifrågasätts rättvisan i systemet. När bra
ansökningar premieras kan detta på ett olyckligt sätt styra vilka miljöåtgärder
som vidtas och var de görs, menar en intervjuad. Det upplevde också att det 
var för mycket detaljredovisning och en lång väntan på utbetalning. För 
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bolaget innebar delrapporterna ett väldigt merarbete. Energibolaget anser att 
det var onödigt att gå via kommun vid frågor om rapportering och förordar 
istället direktkontakt med Miljödepartementet. Rapporteringen passade inte 
bolagets redovisningssystem, så man fick göra extra beräkningar av arbetskraft
etc. Osäkerhet fanns också om var gränsen gick för att uppnå ett godtagbart 
resultat för LIP. Bostadsbolaget gjorde å sin sida en mycket förenklad
beräkning av hur långt miljöarbetet med PCB kommit (vägde fogmassa i 
hinkar), eftersom korrekt uppgift gick att få fram först efteråt. En osäker
kostnadsberäkning gjorde att man upphandlade i etapper, vilket var
kostnadseffektivt och samtidigt gav ett stegvis lärande. Vattenbolaget 
bestämde exakt innehåll i projektet tillsammans med LIP-kansliet efter att 
dagvattenprojektet beviljats, fast ansökan var otydlig. Detta visar att 
kommunbolag, också i samma kommun, tacklat regelverket och arbetat 
mycket olika med LIP. 

För energibolaget fungerade LIP bra. Det blev lite dyrare men inom 
felmarginalen. För bostadsbolaget var den samlade måluppfyllelsen god, både 
ekonomiskt och miljömässigt. Vattenbolaget redovisar att man genomförde 
sitt projekt inom planerad tid.

I de olika LIP-projekten ökade också de kommunala bolagens kunskaper och 
insikter om miljöproblemens hantering, t.ex. blev energibolaget till följd av
LIP-arbetet mer vaksamt på miljöfrågor och fick insikt om att miljöinsatser får 
kosta pengar. Bolaget lärde sig också mer om miljöprövning, MKB och hur
man hanterar en sjövattenledning. Kunderna fick tillgång till dataprogram för 
uppföljning av förbrukningen av fjärrvärme, fjärrkyla och vatten, också det till
följd av LIP. Bostadsbolaget anser att källsorteringen bidrog till ett ökat
miljömedvetande hos de boende. Tack vare metodutvecklingen för PCB-
saneringen halverades den förväntade kostnaden per lägenhet, vilket var en 
positiv erfarenhet. Detta gjorde att sanering av alla balkonger rymdes inom
projektet. Vattenbolaget fick upp ögonen för miljöfrågorna och lärde sig hur
man informerar allmänheten. Driftpersonalen lärde sig också att sköta 
avsättningsmagasin.

Lokala företag, framförallt småföretag, har framhållit att de inte av
ekonomiska skäl kan vänta flera år på att få ut ett statsbidrag, eftersom de 
saknar möjlighet att kompensera sig som större företag kan.

Entreprenörerna som gjorde PCB-sanering fick dels kunskap om miljöfarliga
ämnen, dels erfarenhet till stöd för framtida saneringsprojekt. Personalen som
arbetade med sophanteringen kunde se att en miljöinvestering kan vara
lönsam på längre sikt. En negativ erfarenhet var att kommunens nätverk med
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restaurangägare och storkök om mat och miljö fick läggas ner när LIP-
projektet fick avslag.

Det finns en samstämmig erfarenhet att tekniska företag gynnades av LIP och 
att mer ”gräsrotsnära” samarbete missgynnades. 

Som uppmärksammats tidigare blev allmänheten delaktig först vid
genomförandet av LIP. Det finns några exempel på att LIP (kan ha) haft 
betydelse för allmänheten. Uppskattningsvis 1/3 av 2300 boende i 
bostadsområdet tog chansen att ställa om sitt beteende i miljövänlig riktning. 
Det saknades dock LIP-pengar för uppföljning. Dessutom skapades ökade 
förutsättningarna för en bättre social gemenskap i bostadsområdet. Solna 
Vattens damm som anlades i en park uppskattades av allmänheten. Genom 
besök på Överjärva gård blev skolbarn entusiastiska och lärde föräldrarna 
sopsortera. Generellt sett är intervjupersonernas erfarenhet att allmänheten 
blev positivt inblandade och aktiva i projekten hos bostadsbolaget och 
vattenbolaget, samt genom den stadsekologiska utställningen.
Studiefrämjandets goda kännedom om de boende och erfarenheter efter att ha
utbildat miljöinformatörer för A21 kunde användas i LIP-arbetet. 

Spin-off-projekt

Intervjuerna visar att LIP bidragit till åtminstone fem spin-off-projekt. 
Projekten befinner sig i dagsläget i olika faser; något projekt har just initierats,
ett annat pågår och något har genomförts. Efter att kommunen fått LIP första 
gången sporrades den till att ansöka en gång till (men fick avslag), vilket var ett
nytt projekt. Ett beviljat LIP-projekt som ”halkade ur” till följd av flera års 
fördröjning (ett bygge inom Norra Frösunda) kommer nu att genomföras.
Norrenergi kommer efter lyckat genomförande av frikylan att gå vidare med 
andra marknadsområden, t.ex. inom en planerad kontorspark. Flera 
kommuner uppges nu använda sophantering med mobil sopsug, vilket visar
att LIP fått effekter i andra kommuner. LIP har också möjliggjort 
tidigareläggning av vissa byggprojekt hos Solnabostäder.

LIP har också lett till andra spin-off-projekt. Miljösamordnaren hos 
Studiefrämjandet började sedan med avfallsplanering hos Sundbyberg
kommun. Mediauppföljningen hos Norrenergi blev mycket större än väntat 
och alla bolagets kunder fick möjlighet att koppla upp sig till dataprogrammet. 
Nu finns även möjlighet att köpa en tjänst för hjälp med tolkning av data om
förbrukningen av olika media hos bolaget. Ett dagvattenprojekt som
diskuterats inom kommunen under 40 år pågår f.n. för hela Råsundavägen 
som ett resultat av LIP. Solna Vatten gjorde också insatser för 4,5 miljoner kr
för att få till ett strövområde vid Råsundasjön, och en fågelsjö
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Miljöeffekter

LIP har omedelbart inneburit minskade utsläpp av CO2 och freoner, eftersom
man inte behövt installera nya kylmaskiner och ersatt befintliga med en effekt 
på 15 MW. Energieffektiviseringen har också bidragit till minskad
energiförbrukning. Avfallshanteringen har utvecklats och det källsorterade
avfallet har minskat från 400 ton till 280 ton, varav 70 ton nu är 
komposterbart. När det gäller dagvatten bedöms vissa ämnen ”till 98 %” ha
stannat i avsättningsmagasinen. Det finns nu en infiltration i mittremsan på
Råsundavägen som renar vattnet. Insatser har också gjorts för rörligt friluftsliv
och naturmiljö. När det gäller byggnader har LIP bidragit till att 275 kg PCB 
sanerats, att 75 ton asbestplattor ersatts och att 500 MWh energi sparats. Det 
saknas dock bedömningar av långsiktiga miljöeffekter.

Solnas LIP kontra nationella intentioner 

Bedömt mot de nationella målen och intentionerna bakom LIP framstår 
Solnas LIP-arbete inte som ett särskilt lyckat exempel. LIP-målen och de 
nationella intentionerna har bara i begränsad omfattning uppfyllts. LIP-stödet 
var förhållandevis stort och nästan tre gånger större än genomsnittet för 
gruppen förortskommuner. Däremot om LIP bedöms i förhållande till
kommunens miljöarbete tillsammans med lokala företag framstår LIP som 
betydligt mer lyckat. LIP har byggt vidare på det livaktiga samarbetet med
lokala företag och företagsringar som pågått under 1990-talet. Men samtidigt 
påpekas att den långa LIP-processen har lett till att entusiasmen gått ner i 
Solna. Främst småföretag framhåller att de inte kan vänta flera år på att få ut 
ett statsbidrag, eftersom de saknar möjlighet att kompensera sig för detta. 

De begränsade åtgärder som fanns i Solnas investeringsprogram för att 
hantera kommunens största miljöproblem, (genomfarts)trafiken, har 
kommunen inte fått stöd för (åtgärder för att främja kollektiv-, cykel- och 
gångtrafik). Inom kommunen och i regionen finns också motsättningar om
vems ansvar det är att lösa trafikproblemen och hur det ska göras.

Lokal problemlösningskapacitet

I Solna har 32 aktörsgrupper deltagit i LIP-arbetets olika skeden, varav sex nya
i något skede. Förhållandevis många lokala företag, men ingen intresse-
organisation deltog i Solnas LIP. Två grupper från allmänheten engagerades i 
genomförandefasen. Kunskap och insikt om miljöproblemen har ökat något 
och miljöfrågorna har fått något större tyngd inom kommunen till följd av 
LIP. Förbättrad kunskap och insikt om miljöproblemen och hur de kan
hanteras framträder i anslutning till genomförda projekt.
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Samordningen av miljöarbetet inom kommunorganisationen har något 
överraskande påverkats negativt av LIP. LIP-arbetet beskrivs som utspritt och 
att det trängde undan annat miljöarbete. Aktörerna är inte heller eniga om LIP 
bidragit till att miljöfrågorna integrerats mer i kommunal planering. 
Samordningen regionalt och med andra kommuner tycks inte heller ha 
förändrats till följd av LIP, utan var fortsatt begränsad i kommunen. I första
hand har etablerade samarbetsformer använts i LIP-arbetet inom kommun-
organisationen och i ett fall har en ny samarbetsform tillkommit tack vare LIP 
(mellan tre kommunala bolag). En del av detta samarbete har fortsatt efter 
LIP. Sammantaget har LIP i mycket liten utsträckning bidragit till att stärka 
den lokala problemlösningskapaciteten i kommunen. Medverkande aktörer
bedömer dock att det idag finns bättre kompetens att hantera miljöfrågorna,
även om det ofta finns oenighet om hur detta ska göras.
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Karlshamns kommun 
Karlshamn är en kustkommun med en befolkning på drygt 30 000 invånare.
Kommunen räknas till gruppen medelstora städer. Hamnen, som är en av
landets största, präglar kommunens näringsstruktur. Här finns några större 
exportföretag och likaså småföretag inom transport, tillverkning och handel. 

Kommunens LIP-samordnare beskriver Karlshamn som en kommun som 
kommit långt i kartläggning och analys av lokala miljöproblem före 1998 och
som bedrev ett aktivt lokalt miljöarbete. Bland annat har över 600 
Karlshamnsbor deltagit i folkbildningsarbete tillsammans med föreningar och
företag. Miljöarbetet var väl utvecklat inom den kommunala organisationen
men beskrivs inte som så omfattande tillsammans med andra aktörer i 
kommunen. I kommunens LIP-ansökan framställs miljösamverkan inom 
kommunen som något mer omfattande än det svar som LIP-samordnaren 
lämnat i enkäten. Miljösamverkan med andra kommuner och regionalt var 
begränsad före 1998. Sammantaget var Karlshamn en kommun som hade ett 
utvecklat lokalt miljöarbete före LIP. 

Invånare 2003: 30 779

Kommuntyp: medelstor stad

Miljöproblem:  global uppvärmning, övergödning av kustvatten, försurning av mark
och vatten 

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: omfattande
Miljöinsatser inom kommunen: omfattande
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: varken omfattande eller begränsade
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: begränsat

LIP
Bidrag: 399 kronor per invånare26

Beviljningskvot: 0,25 (1 av 4 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 1 (12 av 12 åtgärder)27

Genomförandekvot: 0,75 (9 av 12 åtgärder, inkl 1 som man senare fick avslag på)

Spin-off-projekt: 9 projekt

26 Befolkningen var 1999 30 756. 
27 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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De tre största miljöproblemen som nämns är global uppvärmning, 
övergödning av kustvatten, samt försurning av mark och vatten.

Kommunen har sökt bidrag för 13 åtgärder (inkl. projektadm./uppf.) och har 
fått samtliga beviljade.28 Tre av dem genomfördes inte vilket innebär en 
genomförandekvot på 0,75. Dessutom gjorde man ett projekt om va/avlopp, 
som man senare fick avslag på. Miljödepartementet beslutade att ge 
Karlshamn drygt 12 miljoner i stöd, vilket var 4 miljoner mindre än vad
kommunen angav i ansökan. Omräknat blir det knappt 400 kronor per 
invånare. Bidraget är förhållandevis litet jämfört med det bidrag andra 
kommuner i samma kommungrupp (medelstora städer) fått. 

Kommunens miljöpolicy 

Den antagna Lokala A21 planen och kommunens miljöpolicy syftar till att 
skapa en långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i 
Karlshamn. Miljöpolitiken inriktas mot att skapa fler arbetstillfällen och nå ut 
till fler kommuninvånare. Kommunen har före LIP genomfört en del 
omfattande investeringar, bland annat i ett nytt reningsverk. En modern 
avfallsanläggning drivs också i samverkan med Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner. Kommunens energibolag har byggt upp ett fjärrvärmesystem som
utnyttjar överskottsvärme från industriprocesserna vid Södra Cell, Mörrums 
bruk AB. Kommunen planerar också att genomföra ett antal åtgärder vid 
sidan av de som ingår i investeringsprogrammet, bland annat en 
trafikanpassning, att bygga ett cykelvägnät för att stimulera cykling, införa ett 
miljöledningssystem för kommunens organisation och införa en kommunal
energirådgivning. I förhållande till det pågående miljöarbetet inom och
utanför kommunen framställs LIP som en möjlighet att gå flera steg längre än
vad som skulle ha varit möjligt utan statsbidrag. 

Lokalt investeringsprogram 1999 

Karlshamns investeringsprogram är koncentrerat till tre tätorter utanför 
centralorten Karlshamn. Åtta åtgärder syftar till att skapa ”Hållbara Mörrum”.
I den tätorten inriktas åtgärderna mot effektivisering och kretslopps-
anpassning av energi- och va-försörjning och inkluderar industri, bostäder och 
kommunala fastigheter. För tätorten Åryd söks bidrag för tre åtgärder som alla 
syftar till att minska utsläppen av växtnäringsämnen till kustområdet. 
Åtgärden för den tredje tätorten Hällaryd handlar om att övergå till
pelletsbaserad närvärme i skola och bostäder. Programmet utmärks av en 
helhetssyn och en anpassning till tre av kommunen tätorter och de

28 För projektet ”elektrifieringen av Blekinge Kustbana” har Karlshamn fått avslag, men av 
någon anledning finns åtgärden inte med i den ansökan som vi haft tillgång till. 
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miljöproblem som finns där. Likaså att folkbildningsinsatserna är integrerade i 
investeringsprogrammet.

Allvarligare miljöproblemen och LIP

Det råder i stort sett enighet om de tre största miljöproblemen, som också låg 
till grund för ansökan. Ett är global uppvärmning (växthuseffekten), där en
aktör påpekar att klimatfrågor efter LIP blivit den viktigaste miljöfrågan på
statlig nivå. LIP användes för byggande av en överföringsledning för 
fjärrvärme i Mörrum och för nyttjande av deponigas i Mörrum. LIP användes 
också för att spara energi och vatten i bostäder och kommunala skolor. Det 
andra miljöproblemet är övergödning av värdefulla kustområden. Här 
användes LIP för att leda över avloppsvatten från Åryd till Karlshamns stora 
reningsverk samt till en kampanj för att folkbilda jord- och skogsbrukare och 
boende i glesbygd i Åryd. Kommunala medel användes också för åtgärder 
inom vatten och avlopp i Matvik och Vettekulla, efter avslag på detta LIP-
projekt, i följande LIP. Det tredje stora miljöproblemet är försurning av mark
och vatten, där LIP inte användes. Kommunen fick LIP också för att 
underlätta användning av kompost samt för miljöutbildning i skolan i 
anslutning till projektet Hållbara Mörrum. LIP framstår som väl integrerat i 
kommunens miljöarbete och miljöpolicy. Programmet är strategiskt tänkt och 
svarar mot regeringens krav på miljönytta, nya arbetstillfällen och 
helhetstänkande.

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 12 redovisas hur många aktörsgrupper som var med i olika skeden av 
LIP-arbetet. Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv
som exempelvis en politisk nämnd eller ett företag. Totalt har 41 
aktörsgrupper deltagit i kommunens LIP-arbete. Som framgår av tabellen har 
många av aktörerna deltagit under flera faser av arbetet. 23 nya aktörsgrupper 
har involverats i LIP-arbetet, vilket är betydligt fler än i andra kommuner. 
Flest aktörsgrupper (36) har deltagit i genomförandefasen, där antalet 
deltagande personer också var störst. ”Andra aktörer”, lokala företag och 
kommuntjänstemän har deltagit mer än övriga aktörer. 

Under planeringsfasen av LIP var en rad aktörer involverade. Ett kommunalt 
team bildades för LIP-arbetet bestående av tjänstemän, ledande politiker, 
revisor och kommunala bolag. Dessa personer lade ner mycket arbete på att 
utforma investeringsprogrammet och arbetade med att omarbeta LIP-ansökan 
för tredje gången. I arbetet hade gruppen stöd av två intresseorganisationer, 
ett studieförbund och länsstyrelsen. I några projekt samarbetade gruppen 
också med SVS och hushållningssällskapet. En LIP-styrgrupp bildades under 
kommunstyrelsen som höll ihop arbetet. Intervjuerna visar att det också fanns 
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en plattform för att arbeta med LIP i kommunfullmäktige och i 
översiktsplaneringen.  Samspelet inom styrgruppen och mellan den och 
projektledare samt projektägare fungerade mycket bra under hela LIP. Under
ansökan bidrog länsstyrelsen med erfarenheter och uppträdde inte bara i 
rollen som granskare. Det fördes också en öppen dialog med SVS, 
hushållningssällskapet, LRF och studieförbund inför folkbildningskampanjen.

Tabell 12: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i 
Karlshamns kommun 
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering29 Genomförande30 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommuntjänstemän 6 (2) 8 (2) 5 (1) 8 (5 tre ggr, 1 två ggr 
och 2 en gång)

Kommunpolitiker 2 3 2 3 (2 tre ggr och 1 en 
gång)

Kommunala bolag 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (alla 3 ggr) 
Lokala företag 3 (1) 7 (1) 1 (1) 9 (1 tre ggr) 
Intresseorganisationer 3 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (2 tre ggr 
Enskilda medbor-gare 
och allmänhet 

4 4 grupper

Andra aktörer 7 (2) 9 (2) 4 (2) 11 (4 tre ggr, 1 två ggr,
6 en gång) 

Totalt per skede 24 (8) 36 (8) 17 (7) 41 (12) 
Anm. Antalet nya aktörsgrupper anges inom parentes

Genomförandet gick som planerat, men tog lite längre tid och blev i några fall lite 
dyrare. Tre beviljade projekt blev ej av. Dessa var en flispanna i Hällaryd 
(överklagat bygglov), ett avloppsreningsverk i Mörrum samt projektet med
vassbäddar och slamhantering i Mörrum (dåligt underlag med osäker ekonomi 
och miljöeffekter). Genomförandet började med ett ”startskottsmöte” med
kommunalrådet och innebar ökat och breddat deltagande jämfört med 
planeringsskedet. Därefter träffades styrgruppen en gång per månad. Nya
sociala möten och arenor skapades i de tre kommundelar och tätorter där 
LIP-projekt planerats. I skolprojektet deltog 450 elever och lärare i både 
praktiskt och teoretiskt miljöarbete. I folkbildningsprojektet genomfördes fyra 
studiecirklar och ett antal temakvällar med 30-100 deltagare. Lokal förankring 
var central i dessa projekt. Intervjuer och slutrapport visar samstämmigt att 
det demokratiska inslaget under genomförandet var betydande och lyckat. 
Kommunen eftersträvade lokal förankring och den framträder tydligast i 
skolprojektet och folkbildningen i Åryd om vatten och utsläpp. De boendens 

29 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
30 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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överklagande av nya panncentralen i Hällaryd kan också ses som ett 
demokratiskt uttryck, oavsett vilken uppfattning man har om anläggningen.

Under av- och slutrapportering var deltagandet mindre, utom inom
folkbildningsprojektet i Åryd där många var inblandade i efterhand.
Projektägarna rekvirerade medel från kommunen, där det krävdes protokoll 
från revisor och LIP-styrgrupp samt länsstyrelsen före utbetalning.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

När det gäller LIP-arbetets betydelse för kunskapsuppbyggnad visar
utvärderingen att miljömedvetandet ökade genom samtalen som fördes om
miljö, hållbar utveckling och investeringar. En miljökartläggning gjordes av 
SVS och hushållningssällskapet inom ramen för folkbildningskampanjen om
minskat näringsläckage i Guöviken. Inventeringen syftade till att nå alla jord- 
och skogsbrukare samt glesbygdsboende inom avrinningsområdet. I vilken 
utsträckning kunskaper och insikter ökade bland dessa målgrupper har dock
inte undersökts. Olika typer av miljökunskap kom genom LIP också att 
spridas till kommuntjänstemän och politiker. Inom energibolaget spreds
kunskap om effekter av CO2-utsläpp. I bolaget utvecklades ett nytt tänkande
för energianvändning i nyproduktion, ”färdigvärme”. En annan typ av lärande 
var att LIP-styrgruppen och kommunen lärde sig hur man leder, styr och 
håller ihop stora projekt.

Beträffande hanteringen av specifika miljöfrågor ökade de medverkandes 
kunskaper och insikter exempelvis om fjärrvärme. Inom skolan lärde man sig
bl.a. mer om miljöinriktad samhällsplanering. Likaså ökade de praktiska 
kunskaperna om hur problemen kan hanteras i olika projekt. Genom LIP-
arbetet upplevs hanteringen av miljöfrågorna generellt sett ha förbättrats. Det
finns dock i kommunen en viss skepsis om LIP också lett till förändringar i 
markägares beteende. Detta ansågs svårt att utvärdera, men någon hänvisar till
Halland där man fått positiva resultat av liknande insatser. En lärdom är också
att tillräcklig kunskap saknades i projekt (om vassbäddar och slamhantering),
där osäkerhet fanns om förväntade miljöeffekter. Arbetet hämmades av ett 
dåligt kunskapsunderlag. Detta visar att det fordras goda kunskaper i förväg 
för att projekten ska lyckas, även om ekonomiska kostnader. 

Möjligheter till fria samtal och lärande om miljöfrågorna ansågs goda under
LIP-arbetet. Allmänheten hade bra tillträde till lokala mötesplatser i 
bygdegårdar och skolor. Skolbarn, personal och föräldrar var delaktiga i 
skolorna i Mörrum och Åryd. Intervjuerna visar också att LIP-styrgruppen 
arbetade dialoginriktat och öppet och att det fanns tid att förändra arbetet 
under processen.
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Vid sidan av ekonomi och ekologi diskuterades också sociala aspekter av 
miljöinsatserna i skol- och folkbildningsprojektet, bl.a. om den sociala
gemenskapen stärkts. En positiv erfarenhet för Miljönämnden var att som 
informatör få visa på möjligheter istället för att uppträda i den vanliga rollen 
som tillsynsmyndighet.

Utvärderingen visar också att i några fall hade aktörerna olika syn på
problemen, inom kommunorganisationen om näringsläckage (punktkällors 
betydelse kontra regionalt miljötillstånd). Ett exempel på hur problem och 
lösningar hänger ihop och som också kan orsaka konflikter är oenigheten som 
uppstod om flispannan och priset på energi i Hällaryd mellan energibolaget,
bostadsbolaget och de boende. Konflikten om energipriset berörde bolagen. 
De boende ansåg att buller och transporter blev ett större miljöproblem än 
den minskade växthuseffekt man skulle få av en ny flispanna. Därför 
överklagade de bygglovet, medan energibolaget ansåg att mindre växthusgas
vägde tyngre. Det man kan lära av dessa två exempel är att den 
problemuppfattning man har i hög grad påverkar vilka lösningar man ser och 
bedömer lämpliga. Allmänheten var i övrigt positiv till miljöåtgärderna.

Det genomfördes ett antal informationsinsatser både för LIP programmet och 
inom enskilda projekt. Ett flertal positiva erfarenheter och effekter noteras av 
dessa insatser. Folkbildningen innebar enligt vissa förstärkt gemenskap i 
glesbygden och att de ”lärt sig träffas”. En erfarenhet var att det var svårt att 
mäta effekter av folkbildning. 

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt 

I Karlshamn ökade samordningen av miljöpolitiken inom kommun-
organisationen under LIP-arbetet. Samordningen ökade mycket p.g.a. 
styrgruppens dialoginriktade arbetssätt och noggranna internkontroll 
tillsammans med revisorn, samt att samspelet med projektledare och 
projektägare fungerade bra. (En aktör säger att LIP-styrgruppen uppträde 
både som intressent och kontrollant.) LIP bidrog också till att skolan fick en
ny, breddad kontaktyta inom kommunen. I skolan utvecklades miljöarbetet,
samtidigt som beroendet av enskilda pedagogers miljöintresse var stort. Det 
råder enighet om att LIP inte innebar någon undanträngning, utan förstärkte, 
påskyndade eller passade bra in i kommunens pågående miljöarbete.

Samordningen inom kommunen påverkades också positivt av LIP. Några
aktörer säger att LIP var bra skött av kommunen. De protokollförda månads-
mötena innebar ökat medvetande om övriga deltagares projekt. Detta bidrog 
samtidigt till en förbättrad samordning av miljöinsatserna i kommunen.
Energibolaget anser att man fick mer personliga kontakter med kommunen 
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under LIP. Energibolaget hjälpte under ansökan bostadsbolaget med
energieffektivisering och avfallsbolaget med avfall, ett samarbete som också 
ökade samordningen. Tvisten som uppkom mellan energibolaget, bostads-
bolaget och de boende i Hällaryd visar att det inte alltid är lätt att öka
samarbetet och samordningen av miljöpolitiken eftersom olika synsätt och 
intressen är inblandade. Här önskade energibolaget mer stöd från LIP-
styrgruppen. Det saknades också tid för diskussion i detta läge, när man hade 
en deadline för projektet.

Även samordningen regionalt med andra aktörer förbättrades. Under ansökan 
var energibolaget i kontakt med Kristianstad Energi, som redan fått LIP.
Avfallsbolaget var samägt av Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. SVS och 
hushållningssällskapet deltog i ansökan och kopplade egna projekt till LIP. 
Länsstyrelsen deltog aktivt och inte bara som granskare. Dessa tre aktörer 
deltog sedan aktivt i resten av LIP. Miljödepartementet informerade och
stöttade kommunen under ansökan. Miljökontoret har efter LIP haft mera
samråd och gemensamma besiktningar med SVS, vilket kan ses som en positiv 
effekt av LIP.

Effekter på former för miljösamarbete

Erfarenheten i Karlshamn är att LIP hade en positiv effekt när det gäller att 
stärka olika former av miljösamarbete. Det råder dock delade meningar om 
vilka samarbetsformer som använts under LIP. Politikern anser att det bara 
var etablerat samarbete som användes i LIP och som först förändrades med 
KLIMP. En annan aktör betonar en ny beständig samarbetsform inom 
kommunorganisationen utvecklades med skolan och syftar på den nya
kontaktyta som skapades. Några aktörer anser att LIP-styrgruppen var en ny 
samarbetsform och pekar på att styrgruppen blev varaktig eftersom den kom 
att fortsätta i KLIMP-arbetet. En aktör ser den som en ”engångsgrej” som
bara var anpassad till LIP. När det gäller samarbetsformer inom kommunen 
råder oenighet mellan två aktörer om samarbetet mellan kommun och 
energibolag var nytt. Energibolaget anser inte det, utan talar om mer 
formaliserat samarbete. Bolaget hade också ett fortsatt bra samarbete med 
Mörrums bruk. Samarbetsformerna som användes regionalt kan beskrivas 
som att etablerat samarbete användes på ett nytt sätt. Miljötjänstemannen 
menar att personliga kontakter kom att användas på fler sätt än tidigare, med 
större öppenhet mot SVS och LRF. Sammantaget har både etablerade och nya 
former för miljösamarbete använts i LIP-arbetet och några av de nyskapade
formerna har levt vidare efteråt. 
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Effekter på kommunal planering 

Det råder enighet om att LIP bidragit till att miljöfrågornas status ökat inom
kommunorganisationen, bl.a. hos kommunledningen. Intervjuerna visar att 
förklaringen är pengarna, hängivna projektägare och att det var långa projekt. 
Det råder också enighet om att LIP bidrog till förbättrad intern integrering av 
miljöfrågor i kommunal planering. En aktör tillägger dock att fokus f n är 
budgetbalans. Exempel på integrering generellt är att miljöfrågor lyfts, blivit
bredare, spritts på fler personer samt att hållbarhet har betonats som princip 
vid översynen av översiktsplaneringen. Bättre integrering har skett på 
områdena fjärrvärme, vatten och avlopp samt cykelvägar.

Miljöarbetet tillsammans med andra aktörer har integrerats bättre i kommunal 
planering. Exempel på detta är byggandet av vatten och avlopp i Matvik och 
Vettekulla utan LIP, att miljö ska vara med i alla bygghandlingar och likaså 
arbetet med checklistor för hållbar utveckling vid framtida projekt.
Miljöarbetet tillsammans med andra aktörer har också integrerats bättre med 
de olika aktörernas planeringar. Spridningen av det samägda avfallsbolagets 
erfarenheter av kompostering, samt länstrafikens och kommunernas LIP-
ansökan om elektrifiering av järnvägen är exempel på detta.

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän är i huvudsak negativa till utformningen av LIP som
bidragssystem. De upplever inte att de fick feedback på ansökan och att 
utfallet framstår som ett ”lotteri” genom brist på tydliga beslutsmotiveringar. 
Det var svårt att avgöra om den som fick LIP hade ett bättre program. Det 
var också en inkonsekvens när man fick LIP för åtgärder i Åryd men avslag
för samma åtgärder i Matvik och Vettekulla. Den ”lösliga” uppläggningen 
gillades annars. Men det centrala regelverket för rapportering upplevdes lite 
oklart. Slutrapporteringen var dock inte värre än annan rapportering. En 
nackdel var att vissa projekt vara klara tidigt, men fick vänta på slutbetalning 
tills alla var klara.

Bilden av LIP-arbetet bland tjänstemännen är ganska enhetlig, förutom att 
gatuförvaltningen ser det som ett åtgärdsanpassat program utan fortsättning. 
Positiva erfarenheter av LIP-arbetet är bl.a. projektledningens dialoginriktade
arbetssätt och noggrann internkontroll. LIP-arbetet uppfattades som ett 
”lagarbete” med öppenhet och bra samarbete mellan olika aktörer. 
Kommuntjänstemännen anser att man uppnådde en godtagbar uppfyllelse av
mål och planer. Miljöinvesteringarna har bidragit positivt till samhällsekonomi
och samhällsutvecklingen i Karlshamn. Tjänstemännen är ense om att LIP
också bidragit till att miljöfrågorna integrerats bättre i kommunal planering
och att miljöfrågornas status har höjts. En intervjuperson betonar att
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utföraren måste vara med på ett tidigt stadium om ett projekt ska fungera.
Miljötjänstemannen menar också att folkbildning bör löpa över många år. 

Negativa erfarenheter av LIP-arbetet var dels att nya reningsverket i Mörrum
inte blev av främst p.g.a. en dålig konsultrapport och tvånget att arbeta mot en 
deadline, dels att vassbäddar och slamhantering i Mörrum inte blev av p.g.a. 
otillräcklig kunskap i förväg och överskattning av beräknade miljöeffekter.
Vidare fick man inte förväntat antal deltagare till studiecirklarna i Åryd. 

Kommunpolitikern menar att småföretag inte klarade att arbeta med LIP
eftersom de inte har tiden som behövs för att fundera. Bland det positiva var 
att politikerna var stolta över LIP. Deras medvetande och intresse för 
miljöfrågor ökade också under LIP-arbetets gång. Det blev också enklare att
diskutera hållbar utveckling inom kommunen. Den politiska ledningen gav 
tjänstemännen ”fria händer” vid genomförandet och detta underlättade
arbetet. Den intervjuade politikern betonar folkopinionens betydelse för att 
kommunen genomförde det vatten- och avloppsprojekt man fick avslag på. 
Politikernas positiva syn på arbetsrutiner och demokratiskt deltagande från 
allmänheten sammanfaller med tjänstemännens. Angående hantering av den 
konflikt som uppstod i Hälleryd framhåller politikern att de kommunala 
bolagen borde ha diskuterat mer med de boende i förväg. Nu hamnade dessa i 
en försvarsställning.

Av de kommunala bolagen nämner energibolaget flera positiva erfarenheter.
Man hade flera viktiga samarbeten. Kommunen skötte LIP bra och det 
uppstod mer personliga kontakter, med bra personkemi. Bolaget hade fortsatt 
viktigt samarbete med Mörrums bruk. Omförhandling av bolagens avtal
innebar ökad tillgång till miljövänlig el och mer fjärrvärme, när bruket
skaffade en större och miljövänligare barkpanna. Bolagets anställda har 
utbildats om effekter av CO2-utsläpp. Det nya begreppet ”färdigvärme” 
innebär dels bättre styrning och kontroll av energiförbrukningen hos 
kunderna, dels att de via internet själva kan styra denna förbrukning. Vid
grävandet för LIP passade man på att ansluta fler fastighetsägare till 
fjärrvärme och lägga ner rör för stadsnätet, vilket var en positiv sidoeffekt av 
LIP. Bolaget pekar också på en rad positiva samarbetseffekter av LIP t.ex.
med energibolaget Kristianstad Energi och Karlshamns bostads- och 
avfallsbolag.

Det negativa var nämnda tvister om den nya flispannan i Hällaryd. Projektet 
drog ut på tiden och fick avbrytas. Energibolaget efterlyser mer stöd från LIP-
styrgruppen i sådana fall. Flispannan är nu med i KLIMP och ses med nya
ögon av bolaget. Oklarheterna är utredda. Energibolagets programidé var
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ekonomiskt gångbar ekologisk uppvärmning och man är nöjd, nu när Hällaryd 
kommer i KLIMP.

Lokala företag. Revisionsfirman anser att kommunen skötte LIP bra och att 
det var ett roligt och bra projekt med många proffs i ledningen. Man lärde
projektägare hur de borde bygga upp revisionen av sina projekt. Man lät sedan 
beloppsstorleken styra revisionskontrollen, som byggde på stickprov.

En av intresseorganisationerna som deltagit kunde koppla på ett eget projekt i 
sitt LIP-arbete. Vid hembesök hos större jordbruk berättade 
hushållningssällskapet både om jordbrukets påverkan på vattenkvalitet och
om EU-bidrag som en enskild gård kunde söka. LRF, en annan av de 
medverkande, deltog i en bred dialog inför folkbildningskampanjen. De blev
efterhand mer positiva till LIP-projektet om näringsläkage p.g.a. ett allt 
öppnare samtalsklimat. I början var LRF skeptiskt eftersom det redan fanns 
mycket ekologisk odling i berört område.

Enskilda medborgare och allmänhet deltog i sociala möten i skolor och bygde-
gårdar under genomförandet av LIP. Eftersom allmänheten inte hörts saknas 
underlag för att uttala sig om deras egna erfarenheter. Intervjupersonerna
framhåller dock att allmänheten lärde sig mycket och fick nya insikter om
miljöproblem och hur de kan lösas. En kvinna nämner som redan framgått att 
man ”lärt sig träffas” i glesbygden som en positiv effekt av LIP. Skolelever 
(och lärare) har inspirerats att koma igång med och är nu delaktiga i skolans 
miljöarbete.

Andra aktörer som SVS kopplade också på egna projekt i LIP-arbetet. 
Folkbildning om skogsbruk och vattenvård genomfördes i studiecirkelform, 
på möten och i form av några större träffar. Två studieförbund var med och 
ordnade tre studiecirklar för glesbygdsbor och en på halvfart via Internet för
sommarstugeägare. Ett mindre antal deltagare än väntat gjorde att en femte 
studiecirkel omvandlades till ett antal temakvällar, där det kom 30-100 
personer per kväll. 

Sammanfattningsvis dominerar de negativa synpunkterna bland aktörerna när 
det gäller utformning av LIP som bidragssystem. Aktörernas erfarenheterna 
av LIP-arbetet är annars övervägande positiva. Bedömningen av LIP-arbetets 
resultat är i stora drag enhetlig. Merparten av problemen som uppstått under
arbetet har gått att hantera och aktörerna gör bedömningen att  många av de 
mål som ställts upp har uppfyllts. 
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Spin-off-projekt

Intervjuer med de lokala miljöaktörerna visar att LIP bidragit till åtminstone 9 
spin-off-projekt. LIP-styrgruppen fortsätter att arbeta med KLMP, vilket är 
ett nytt projekt för kommunen. Samarbetet med Mörrums bruk, som skaffade 
en ny större och bättre barkpanna, innebär utbyggd elproduktion från ånga 
och ytterligare fjärrvärmeleverans till energibolaget. Detta kan beskrivas som
spin-off-projekt av LIP. I Vettekulla och Vitskövle har man lokalt övertagit 
ansvaret även för insamling av farligt avfall, också det en effekt av LIP.
Projekten i Åryd innebär också möjlighet till ytterligare utbyggnad på denna 
ort.

En positiv effekt av LIP-arbetet är de checklistor som arbetats fram för LIP
som kan användas inför framtida projekt för sammanvägd bedömning av 
”hållbar utveckling” (ekonomisk, ekologisk, social). Fjärrvärmeanslutningen i 
kommunen har blivit större efterhand, vilket visar att i vissa fall har 
kommunen gått ett steg längre än man först tänkt sig. Miljöombud i andra 
skolor har också hört av sig för att få studiecirkelmaterial om miljö som nu
finns tillgängligt.

Miljöeffekter

Som framgår av fallstudien har LIP otvetydigt haft många positiva
miljöeffekter i Karlshamn och regionen. När de medverkande aktörerna själva
värdera miljöeffekterna av LIP framhålls bland annat att luftutsläppen minskat
genom utbyggd fjärrvärme och minskad oljeförbrukningen och stoftutsläpp. 
Brukets nya barkpanna innebär likaså mer miljövänlig el och fjärrvärme.
Vidare pekas på att använd deponigas till fjärrvärme innebär mindre 
metanläckage och därmed minskad växthuseffekt, samt att explosionsrisken
på soptippen minskat. Kommunens nybyggda avloppsreningsverk ska 
motverka kväveutsläpp i Hanöbukten och LIP har här bidragit till
överledningen av avloppsvatten till reningsverket. Några av 
intervjupersonerna framhåller att kommunen har sett mätbara förbättringar i 
avrinnande vatten sedan 1997, men att det samtidigt är en ”droppe i havet” 
jämfört med de globala utsläppen. Ett problem är att det saknas 
recipientkontroll i havsvikarna som håller på att växa igen p.g.a. av
övergödning. Vilken effekt LIP haft på försurningen och hur de långsiktiga
miljöeffekterna ska värderas har inte undersökts i denna studie. I relation till
lokalt miljöarbete beskrivs LIP som ”grädde på moset” i kommunens 
miljöarbete de senaste 10-20 åren.

Karlshamns LIP kontra nationella intentioner 

Ur ett nationellt perspektiv framstår Karlshamns LIP i mångt och mycket som 
ett skolexempel på hur ett lokalt investeringsprogram kan utformas och 
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genomföras så att LIP-målen och de nationella intentionerna förverkligas. Ur
ett lokalt perspektiv har LIP-stödet likaså bidragit till att stärka kommunens 
redan aktiva miljöarbete och detta utan att väsentligt ändra inriktningen på 
miljöarbetet. Stat och kommun arbetar därmed i samma riktning. Samtidigt 
riktas kritik mot utformningen av LIP som bidragssystem. Karlshamn har sökt 
LIP fyra gånger och fått bidrag en gång. Notera att LIP-bidrag har beviljats 
för att hantera angelägna miljöproblem, dock har samma åtgärder inte fått 
stöd i alla kommundelar. Från kommunens perspektiv framstår 
urvalsprocessen närmast som ett lotteri. Det arbete som lagts ner på de olika
ansökningarna har delvis utnyttjats i nya projekt, bland annat KLIMP. För 
kommunen framstår helhetstänkandet i LIP som begränsat dels p.g.a. att 
pengarna inte beviljas för allt och inte räcker för att hantera alla angelägna 
miljöproblem, dels för att programmet och projekten är avslutade. 
Kommunen har tagit och fortsätter att ta ett samlat ansvar för hanteringen av 
de lokala miljöproblemen.

Lokal problemlösningskapacitet

Karlshamn bedrev ett aktivt lokalt miljöarbete före kommunen fick LIP.
Intervjuer med deltagare i LIP-arbetet visar att 41 aktörsgrupper deltagit i 
olika skeden av LIP-arbetet. Utöver dessa har betydligt fler personer 
engagerats i de olika åtgärderna och informationskampanjerna kring LIP. 
Totalt sett deltog 23 nya aktörsgrupper i något skede. I planeringsfasen och 
ansökningsarbetet deltog många aktörsgrupper, dock inte allmänheten som 
först engagerades i genomförandefasen. 

Redan innan LIP hade kartläggningar och miljöproblemanalyser gjorts och 
med LIP vidareutvecklades detta arbete. LIP har bidragit till att kunskap och 
insikt om miljöproblemen ökat och likaså hur problemen kan hanteras i 
samverkan mellan olika aktörer. De praktiska problem och konflikter som
uppstått i miljöarbetet har kunnat lösas inom ramen för LIP eller i något fall 
när miljöarbetet fortsatt i andra projekt. Eftersom LIP-styrgruppen arbetade
dialoginriktat och öppet och fanns det möjlighet att förändra arbetet under 
arbetets gång.

Ett stort mått av lärande har ägt rum i projekten, både när det gäller hur man 
praktiskt samverkar i små och stora projekt och också kring konkreta
problemlösningar. Genom LIP-arbetet upplevs hanteringen av miljöfrågorna i 
kommunen generellt sett ha förbättrats. Möjligheter till fria samtal och lärande 
om miljöfrågorna har varit goda. I några fall har aktörerna haft olika syn på 
problemen och hur de bäst skulle lösas. Den konflikt som uppstod mellan 
olika aktörer gav samtidigt de olika parterna insikter om varandras 
problemuppfattningar och önskade problemlösningar, samt att det krävs 
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information, delaktighet och tid för diskussion för att hantera miljöproblemen 
när olika intressen möts.

I Karlshamn ökade samordningen av miljöpolitiken inom kommun-
organisationen, inom kommunen och regionalt under LIP-arbetet.
Styrgruppens dialoginriktade arbetssätt framhålls som en förklaring till att så 
skett. LIP har haft en positiv effekt när det gäller att stärka olika former av 
miljösamarbete. Det råder dock delade meningar om vilka samarbetsformer
som använts under LIP. Några upplever att formerna för samarbetet inte 
förändrats, medan andra aktörer uppfattar att det handlar om nya
samarbetsformer. Samverkan som tidigare var begränsad kom att utvecklas 
och präglades av större öppenhet. Nio spin-off-projekt har kommit till stånd
mycket till följd av LIP-arbetet. 

Sammanfattningsvis har den lokala problemlösningskapaciteten stärkts i 
Karlshamn genom att LIP bidragit till ett ökat lokalt miljösamarbete med 
ännu fler aktörer involverade än tidigare. Kunskap och insikt om
miljöproblemen och praktiska lösningar har ökat, kapaciteten att hantera
konflikter har också ökat och ett stort mått av lärande har ägt rum och både 
etablerade och nya former av miljösamarbete har stärkts. I relation till 
kommunens utgångsläge som en aktivt arbetande miljökommun för 1998 har 
LIP, för att låna ett uttryck från en intervjuperson, varit ett bra ”smörjmedel”. 
LIP har stärkt miljöarbetet i och utanför kommunen där många aktörer redan 
var inblandade. I relation till bidragets storlek framstår effekterna på det lokala
miljöarbetet som mycket goda.
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Hjo kommun 
Hjo erbjuder en rofylld och varm och därtill mycket vacker miljö vid Vätterns 
strand. Staden har idag ett starkt och expansivt näringsliv, det är så
kommunen beskriver kommunen. Med en befolkning på knappt 9 000
invånare tillhör kommunen gruppen ”övriga mindre kommuner”. I 
kommunen finns mycket öppna jordbrukslandskap och en bygd som enligt 
kommunen har mycket goda förutsättningar att skapa en ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling. 

Kommunens LIP-samordnare har bedömt att kommunens miljöarbete och
miljösamarbetet inom kommunorganisationen, i kommunen och likaså med
andra kommuner var (mycket) begränsat före 1998. Hjo kan därför 
klassificeras som en kommun med ett outvecklat miljöarbete före LIP.

Invånare 2003: 8 844

Kommuntyp: övriga mindre kommuner

Miljöproblem: energi, avfall, folkbildning, vatten och avlopp, naturvård och trafik 

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: mkt begränsad 
Miljöinsatser inom kommunen: begränsade
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: begränsat
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: mkt begränsat 

LIP
Bidrag: 1660 kr/invånare31

Beviljningskvot: 1 (1 av 1 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 0,87 (13 av 15 åtgärder)32

Genomförandekvot: 0,77 (10 av 13 åtgärder)

Spin-off-projekt: 8 projekt

Hjo har sökt och fått LIP en gång, vilket är full utdelning på
ansökningsarbetet. I investeringsprogrammet ingick 16 åtgärder (inkl. 
projektadm./uppf.), och kommunen fick stöd för alla utom två och delvis
stöd för en. Detta innebär en tilldelningskvot på 87%. Avslagen motiveras
med att förordningens krav inte uppfyllts i tillräckligt utsträckning i två projekt 

31 Befolkningen var 1998 8 928. 
32 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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och bara delar av ett projekt. Av de 13 projekt som beviljades genomfördes 10 
eller 77% av projekten. 

Kommunens miljöpolicy 

Våren 1994 beslutade fullmäktige att en lokal A21 skulle utarbetas för Hjo
kommun. Därefter har följande punkter/riktlinjer tagits fram:

Städa framför egen dörr och skapa positiva exempel i kommunen.
Samverka med närings- och organisationsliv
Engagera alla kommuninnevånare
Sätta upp delmål och redovisa resultat

För övrigt använder Hjo allmänna formuleringar när det gäller det
övergripande målet med arbetet för en hållbar utveckling. Målet är att ”skydda 
människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av 
naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt att skydda natur och 
kulturlandskap”.

I Hjo startades ett så kallat ”Miljönätet” hösten 1996 och som har pågått 
sedan dess. Syftet är att sprida kunskap om miljön och att skapa en dialog med 
kommunens medborgare. Miljönätet vill med enkla metoder uppmärksamma 
alla på att det finns många små steg att ta i rätt riktning när det gäller att värna 
miljön. Målet är att 15% av hjoborna ska vara med i miljönätet.

Lokalt investeringsprogram 1999 

I ansökan framställs Hjos LIP vara kopplat till det pågående A21 arbetet i 
kommunen. Programmet innehåller ganska många projekt med olika 
inriktning. Här finns bland annat två projekt om fjärrvärme, ett om 
vassbäddar för slambehandling och ett som avser en avloppsvärmepump, ett 
som handlar om ekologiska dagvattendammar, två industrinära projekt 
(förnybar energi i Mejeri och samlokalisering av lackeringsverkstäder) och ett 
kommunalt naturreservat. Det är inte alldeles enkelt att identifiera vad som 
innefattas i Hjos A21 arbete och följaktligen inte heller hur kopplingen är 
mellan LIP och detta arbete.

Allvarligare miljöproblemen och LIP

Det finns en stor samsyn om vilka som är de stora miljöproblemen i Hjo. Hög 
energianvändning är ett sådant, som innebär bidrag till växthuseffekten och ett 
beroende av olja och el. LIP användes för att bygga ut fjärrvärme och elda
med flis. Detta ses som den största och viktigare åtgärden i programmet. 
Kommunen genomförde också energieffektivisering i form av en 
avloppsvattenpump för att slippa oljeeldning. Avfall var ett annat stort 
problem, där man ville sluta kretslopp och åtgärda en gammal sopstation. I ett 
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av LIP-projekten hanterades detta problem i form av en ny kretsloppscentral
för återvinning. Ett LIP- projekt innebar att en miljöinformatör anställdes 
under tre år. Syftet var att arbeta utåtriktat mot främst skola och allmänhet, 
för att utbilda och skapa nätverk. Detta projekt kopplades till kommunens 
egen metod med det s.k. Miljönätet. Inom vatten och avlopp fanns flera 
problem. Ett var att få bort kemikalier från dricksvatten och slam, ett att sluta 
kretslopp (täta läckor och hindra stopp i ledningsnätet). Kommunen fick LIP 
också för att hantera detta. Inom naturvård fanns en långvarig konflikt om 
Hjoån och en fiskväg där. Hjo fick bidrag för att hantera frågan, tillsammans 
med medel från en fiskevårdsfond. Kommunen fick också LIP för
byggnadsåtgärder för gamla lokstallar, men bara för delar av projektet (det
begränsades till yttre restaurering). Sammantaget har LIP sökt och fått stöd
för många av de problem som kommunen betraktar som angelägna att 
åtgärda. Undantaget är trafik, som i form av luftföroreningar och dålig
parkering i centrum ansågs vara ett problem, men för detta söktes inte LIP-
stöd.

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet 

I tabell 13 redovisas hur många aktörsgrupper som var med i olika skeden av 
LIP-arbetet i Hjo kommun. Sammanlagt deltog 40 aktörsgrupper, varav 13 var 
nya. 19 aktörsgrupper deltog i planeringsfasen och betydligt fler under
genomförandet (30) och det var också då som flest nya grupper involverades.
I samband med avrapporteringen minskade antalet till 13 aktörsgrupper. Sett 
till antalet deltog flest lokala företag och aktörer från gruppen ”andra aktörer”.
Lika många kommuntjänstemän som politiker deltog också i LIP-processen. 
Endast ett kommunalt bolag var med. Som framgår av tabellen är det fem 
intresseorganisationer och fyra grupper från allmänheten som deltagit i LIP-
arbetet.

I Hjo var det mest deltagande personer under ansökan och planeringsfasen. En 
uppfattning är att många fler än man kan tro deltog i LIP och en aktör
beräknar antalet till 10-20 fler engagerade personer än vad som framgår av 
tabellen. Politikernas deltagande ökade efterhand medan företagens minskade.
Allt gick snabbt eftersom det var bred samsyn mellan politiker och
tjänstemän. Det var spontana möten inom kommunorganisationen. Vid möte 
med allmänheten diskuterades och värderades projektförslagen. Tre ideella
föreningar deltog redan från start i arbetet med Hjoån. 
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Tabell 13: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Hjo 
kommun
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering33 Genomförande34 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommuntjänstemän 4 4 4 5 (3 tre ggr, 1 två ggr o 1 
en gång)

Kommunpolitiker 3 3 (1) 2 (1) 5(1 tre ggr, 1 två ggr, 3 
en gång) 

Kommunala bolag 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1
Lokala företag 3 6 (5) 1 10
Intresseorganisationer 3 5 3 5 (3 tre ggr och 2 en 

gång)
Enskilda medbor-gare 
och allmänhet 

1 4 (3) 1 4 (2 två ggr och 2 en 
gång)

Andra aktörer 4 7 1 10 (2 två ggr och övriga 
en gång) 

Totalt per skede 19 (1) 30 (10) 13 (2) 40 (10) 
Anm. antal nya aktörsgrupper anges inom parentes

Det råder enighet om att genomförandet huvudsakligen gick som planerat. Det 
tog lite längre tid än planerat efter en försenad start. Kommunen fick förlängd 
tid för att avsluta programmet. Deltagandet under genomförandet var mindre, 
men bra. Det var välplanerade möten i lagom mängd för kommunens 
styrgrupp och projektägare. Det kommunala bolaget tyckte att vissa möten var 
ineffektiva för att vissa hade svårt att komma igång med projekten. De tre 
ideella organisationerna deltog här, liksom i arbetet med slutrapporteringen.

Deltagandet var lågt under avrapportering och slutrapportering. Här deltog 
kommunstyrelse, kommunal styrgrupp, projektägare, revisorer, de ideella
organisationerna. Kommunen hade täta och bra kontakter med länsstyrelsen. 
Intervjuerna tyder på att LIP-arbetet har bedrivit som en bred demokratisk 
process. Enda undantaget är en upplevelse att lokala företag trodde att de 
skulle ha deltagit mer.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

Ökade kunskaper och insikter om miljöproblem och ett ökat
miljömedvetande till följd av LIP redovisas av många aktörer i Hjo. När det
gäller lärdomar kring den praktiska hanteringen av åtgärder redovisas ökade 
kunskaper och insikter på flera sätt. Kunskaperna ökade om energisparande 
och hur man uppnår minskad oljeanvändning. Byggandet av fjärrvärme gav

33 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
34 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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också kunskaper om utsläpp. På vattenområdet innebar byggandet av bl.a. 
dagvattendammar att kunskaper och lärdomar spreds. Vidare lärde sig folk att 
uppskatta värdet av dricksvatten utan kemikalietillsatser. Ökade kunskaper
redovisas också om promenadslingan efter Hjoån och bygget av en fiskväg. 
Man uppnådde konsensus om fiskvägen längs Hjoån efter diskussioner. Också
andra sociala aspekter av omställningsarbetet diskuterades, bland annat om
folkhälsa. Det kommunala energibolaget lärde sig att anlägga fjärrvärme och 
fick kunskap om fastbränsleutsläpp. Inom kommunen antas att folkbildningen 
bidrog till något ökad kunskap, som dock rapporteras vara svår att hålla vid
liv. När det gäller regional återvinning av avfall inom kommunalförbundet
råder oenighet om detta innebar en förbättring. En majoritet anser att detta 
ledde till fördyringar och miljöförsämringar för Hjoborna. Sammantaget 
bedömer aktörerna att man idag har kompetens att hantera miljöfrågorna och 
vid behov kan köpa in särskild kompetens.

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt 

Samordningen inom kommunorganisationen påverkades sammantaget 
positivt. LIP innebar mer tvärsektoriellt miljöarbete. Flera talar om bättre 
hantering, tätare dialog och ett ökat samarbete. Andra positiva termer som
nämns är ökad vi-känsla och gemenskap, att man såg sig som ”medspelare” 
och att det politiska deltagandet ökade. Tekniska och Miljö förstod bättre 
varandras roller och de ökade också samarbetet. Vidare rapporteras att 
fördelningen av roller och ansvar tydliggjordes, inräknat att rutiner för 
genomförande bestämdes och följdes upp. De negativa aspekter som ett par 
aktörer nämner är att det fanns få drivande politiker på miljöområdet och 
likaså skilda synsätt mellan Tekniska och Miljö. En majoritet anser att LIP inte 
trängde undan annat miljöarbete, utan gjorde att man kunde åtgärda eftersatta
delar. Det som några anser trängdes undan var tekniskt underhåll och A21-
arbete, som fick stå tillbaka för tekniska åtgärder.

Likaså tycks samordningen inom kommunen ha påverkats positivt. Det 
tillkom några nya deltagare i miljöarbetet. Energibolaget startade en tätare
dialog med Miljö. Kommunens tidigare samarbete under 20 år med de tre 
ideella organisationerna om Hjoån intensifierades och man nådde efter en 
längre process samsyn i den gamla konflikten om fiskvägen. Folkhälsorådet
deltog i skapandet av en promenadslinga längs ån, där det bildades ett 
naturreservat. Negativa aspekter är minskat deltagande från det lokala 
näringslivet efter LIP-ansökan. Några sprutlackerare hade likaså svårt att 
samarbeta under ansökan.

Samordningen regionalt med andra kommuner tycks ha förändrats lite 
negativt av LIP. Kommunalförbundet fick rollen som huvudman för
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genomförandet av två projekt om vatten och avlopp. Det var inte lyckat och 
projektet avbröts. Det råder också delade meningar om kommunalförbundet, 
som ny huvudman för den återvinningscentral som Hjo byggde med LIP, är 
en bra lösning. En majoritet anser att avfallshanteringen fortsättningsvis blev 
dyrare och innebär miljöförsämringar för Hjoborna, som kommit längst med
avfallssortering av de fyra kommunerna i kommunalförbundet.

Effekter på former för miljösamarbete

Främst etablerade samarbetsformer användes inom kommunorganisationen, 
med tätare dialog utanför grundsamverkan mellan Stadsbyggnad och Miljö. 
Samarbetet mellan Tekniska och Miljö ökade samtidigt som det förekom 
skilda synsätt. En uppfattning är dock att samarbetet som helhet inte 
förbättrades. Etablerade samarbetsformer fortsatte att användas med de tre
ideella organisationerna om Hjoån, även om arbetet intensifierades. Här 
tillkom folkhälsorådet som en samarbetspart. Samarbetet mellan kommun och 
energiverk fortsatte och blev tätare. En ny samarbetsform uppstod med 
kommunalförbundet, som inte fungerade. Däremot fungerade det med 
kommunalförbundet som ny huvudman för den nybyggda återvinnings-
centralen, även om en majoritet av aktörerna ansåg att denna lösning var en 
försämring för Hjoborna.

Effekter på kommunal planering

En klar majoritet anser att LIP bidrog till att miljöfrågornas status ökade inom
kommunorganisationen. Det finns dock aktörer som talar om oförändrad 
status och i något fall om minskad status och att miljöfrågorna nu ”fallit
tillbaka”. Man är oense om LIP bidrog till förbättrad integrering av 
miljöfrågor i den kommunala planeringen. Integreringen mellan Stadsbyggnad
och Miljö beskrivs som grundmurad medan det är långt kvar innan resten av 
kommunen (tekniska, skola etc.) har integrerat miljöhänsyn. Det finns 
oenighet om LIP innebar att miljöaspekter integrerades mer i kommunala
beslut. De som menar att så skett framhåller integreringen som märks inom 
fysisk planering (ÖP) och byggande (bostäder). LIP uppges dock inte ha
bidragit till miljöintegrering i (central) ekonomisk planering eller i frågor om
tekniskt underhåll, vård, skola och omsorg. Det finns likaså en besvikelse över 
att kommunen ännu saknar årligt miljöbokslut.

Ett positivt exempel på extern integrering var folkhälsorådets medverkan i 
fysisk planering för Hjoån. Kommunen hade också positiva kontakter med 
Eksjö och Nora om ”trästäder”. Likaså hade Energibolaget givande kontakter
med Jönköping Energi om fjärrvärme.
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Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän ser positivt på att LIP i början inte var utformat som ett 
så strikt regelverk. Man uppfattar att LIP var ett system för konkurrens mellan 
kommuner. Tjänstemännen anser det var en fördel att få LIP tidigt, trots 
administrativt strul eftersom regelverket inte var så utvecklat. Detta var bra
för att släppa lös kreativitet även om det inte uppmuntrade mellankommunala 
projekt. En nackdel var kort tid för planering av projekt vid ansökan. En 
annan var svårigheten att få omfördela pengar mellan olika projekt. När det 
gäller positiva erfarenheter nämner de enighet och tvärsektoriellt arbete om
LIP. LIP blev en chans att bryta läget med ett miljöarbete som gått i stå vid
denna tidpunkt och få pengar till stora projekt. Två miljöinspektörer var
eldsjälar i detta arbete. Miljödepartementet var ett bra stöd och rådgivare 
under ansökan.

Tjänstemännen anser att det var ett bra deltagande av allmänheten under 
ansökan och genomförandet. Kommunens miljöpolicy konkretiseras genom 
de fysiska projekten. Positivt var också en tydlig fördelning av roller och
ansvar. Rutiner för genomförande fanns ej från början, men bestämdes och 
följdes. Inom kommunorganisationen ökade miljömedvetandet och man lärde 
sig mycket av samarbetet inom kommunorganisationen, i kommunen men 
något mindre regionalt p.g.a. att två projekt misslyckades. Tjänstemännen 
bedömer att programmet var lyckat, även om det behövs många fler åtgärder 
för att få ett hållbart samhälle.

Kommunpolitikerna betonar att man hade en bred samsyn om LIP inom 
kommunorganisationen, utom om lokstallarna (ägare och projektinnehåll). Ett 
par politiker var aktiva bollplank för tjänstemännen vid ansökan. LIP innebar 
en tätare dialog och vi-känsla samt ökat samarbete inom kommun-
organisationen. Miljömedvetandet ökade också hos flera politiker. De tycker 
att folkbildning för allmänhet och i skolan var särskilt värdefullt. Samtidigt 
betonas att detta är svårt att hålla vid liv utan projektmedel för en så liten 
kommun som Hjo. En politiker anser att LIP-informationen var del av ett 
opinionstryck, som bidrar till att få företag att satsa på miljöinvesteringar. Det
sägs ha haft ett symboliskt värde att ha med ett industriprojekt i LIP, även om
de (sprutlackerarena) hade svårt att samarbeta. En politiker anser att 
miljöfrågorna nu ”fallit tillbaka” och är besviken över att kommunen inte
lyckats få årliga miljöbokslut.

Politikerna är oeniga om pågående samarbete om avfallshantering 
(källsortering) inom kommunalförbundet hittills fungerat bra eller dåligt (två 
av tre anser det fungerat dåligt för Hjoborna). I bedömningen av LIP
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framhålls dess värde i marknadsföringen av kommunens goda miljö, för 
turister och tänkbara nya invånare.

Det kommunala energibolaget anser att kostnadsredovisningen var konstigt
uppdelad vid rapporteringen. Den var svår att förstå och innebar merarbete. 
Det var däremot positivt att sysselsättningen redovisades. Förseningar av vissa
projekt i Hjo innebar fördröjd slutrapport och utbetalning av bidraget. Denna 
utbetalning borde ha varit uppdelad, så de som var klara fick sin andel. När 
det gäller positiva erfarenheter nämner bolaget att energiplanen för 1997-2003
var en bra grund för LIP, särskilt från miljösynpunkt. Det var enkelt för
kommunen att besluta om fjärrvärmeverket och ledningsnätet. Projektet blev 
även enkelt att genomföra. Aktören hade god kontakt med Jönköping Energi, 
med lång erfarenhet av fjärrvärme och samma markförhållanden att hantera.
Projektet innebar också kontakter med ”nya” konsulter och entreprenörer. 
Det kom få klagomål från allmänheten, trots många omgrävda gator. 
Fjärrvärmesatsningen med biobränsle innebar att miljö blev ett säljargument
och ledde till en kraftigt minskad oljeeldning i Hjo. När anslutning av ett
bostadsområde inte blev av, fick pengar användas till halva kostnaden för 
rökgaskondensering. Beträffande negativa erfarenheter fanns inte rutiner för 
genomförandet när det skulle börja. Detta ordnades dock snabbt och sedan 
hade man bra samordnade möten i lagom mängd. Efter en trög inledning kom 
en ”ketchupeffekt” med stort intresse för anslutning och byte till fjärrvärme
från olja. Bolaget anser, i motsats till kommunen, att det var en nackdel att
vara tidig med LIP. Kommuner som kom senare fick större bidrag för 
fjärrvärme. Man anser i efterhand att man hade för låg äskandenivå. Men LIP 
var en ”katalysator” för denna ekonomiskt svåra åtgärd där bidragsdelen var 
relativt liten.

Lokala företag ansåg att ansökningstiden var för kort. Man hann inte bereda
frågan i sina bolagsstyrelser. Dessutom var Miljödepartementet osäkert om 
planerat industriprojekt för sprutlackerare var berättigat till LIP. En positiv
erfarenhet var samarbetet som utvecklades om åtgärder vid Hjoån, mellan en 
inhyrd fiskvägbyggare från Skåne och en skrivbordskonstruktör. En 
grävmaskinist fick här också lära sig ett ekologiskt grävande vid vattendrag.
När det gäller negativa erfarenheter uppstod oenighet bland sprutlackerarna,
efter inledande entusiasm inför ansökan. Kommunen stöttade företagen att gå
fram med ett gemensamt projekt, men det misslyckades. Ett lokalt mejeri var 
intresserat av LIP, men gick i konkurs. Införandet av fjärrvärme motarbetades 
bl.a. av en VVS-ingenjörsfirma, som bedrev lobbying hos kommunledning 
och via lokalpressen.

 108

Print & Media



Intresseorganisationer inom natur- och kulturmiljövård hade haft bra 
samarbete med kommunen sedan 20 år. LIP innebar en möjlighet till 
intensivare samarbete för att lösa en konflikt om fiskvandring i Hjoån. 
Hembygdsföreningen värnade om en gammal kvarn. Sportfiskeklubben ville 
ha fungerande fiskvandring och SNF ville minimera påverkan på naturmiljön
längs ån. Samarbetet om fiskvägen tog lite tid, men gav en lösning som alla var 
nöjda med, i form av en ny fiskväg förbi kvarnen. De tre organisationerna var 
sedan aktiva som referensgrupp om föreskrifterna för det naturreservat, som 
bildades längs Hjoån inne i tätorten. En bostadsrättsförening och en 
villaförening tillfrågades av energibolaget om intresset för anslutning till 
fjärrvärme. Intresset var svagt under LIP, men nu finns ett stort intresse från
fastighetsägare och anslutning av nya kunder pågår fortfarande.

Enskilda medborgare och allmänhet deltog i ett möte kommunen anordnade 
om prioritering bland förslagen till LIP-projekt. Allmänheten var under
genomförandet aktiv i projektet runt Hjoån. Man nåddes också av 
folkbildningsinsatser från miljöinformatören. Det var få klagomål på 
uppgrävda gator, i samband med bygget av fjärrvärmenätet.

Bland andra aktörer var folkhälsorådet aktivt i projektet vid Hjoån (detta råd 
byggde på ett samarbetsavtal mellan kommunen och regionen Västra 
Götaland). Man såg till att det blev en promenadslinga på en del av 
vandringsleden längs ån. På detta sätt blev det lättare för medborgare att bli 
fysiskt aktiva och kanske minska sin läkemedelskonsumtion. Ett syfte med 
naturreservatet vid Hjoån var att gynna tätortsnära friluftsliv och rekreation. 
En negativ erfarenhet var när kommunalförbundet misslyckades med två
projekt (kompostvändare och mobil slamavvattning).

Miljöeffekter

Sex av sju aktörer anser att miljötillståndet idag är bättre än år 1998. LIP har
omedelbart inneburit halvering av CO2-utsläppen från uppvärmning, lägre 
utsläpp av SO2 och NOX. Vedeldning i tätorten har upphört. Insamlingen av
farligt avfall har ökat fyra gånger och avfallsdeponeringen har minskat med
75%. Klor har tagits bort ur dricksvattnet, anlagda slambäddar fångar upp
näring och kommunens vatten- och avloppsnät har trimmats. Det råder 
delade meningar om dagvattnet blivit renare tack vare dagvattendammarna. 
En aktör är också tveksam till avloppspumpen, för att den inte nyttjats. Det
saknas bedömningar av långsiktiga miljöeffekter.

Spin-off-projekt

Det genomfördes inga åtgärder som man inte fick LIP-stöd för. Men
intervjuerna visar att cirka åtta spin-off-projekt kommit till stånd som ett 
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resultat av LIP. Ett konkret resultat av LIP är hur man byggt ett nytt 
ålderdomshem. En aktör menar att man här utnyttjar tidigare miljösamarbete 
och sparar resurser. En annan menar att bygget bara handlar om ekonomi på
bekostnad av arbets- och boendemiljö. Kommunfullmäktige diskuterade vid 
slutrapporteringen av LIP möjligheten att utforma ett nytt miljöprojekt under
hösten 2003. Andra spin-off-projekt är arbetsmarknadsprojektet med 
”miljölådor” på arbetsplatser, att samarbetet mellan fiskvägbyggare och 
skrivbordskonstruktör fortsatt i andra projekt, tre ideella organisationerna
fortsatte som referensgrupp för föreskrifterna till naturreservatet Hjoån. Att
utbyggnaden och anslutningarna av enskilda (villaägare) till fjärrvärme fortsatt 
är också en effekt av LIP. 

Tre indirekta effekter av LIP framhålls också. Vägverket/Skanska har efteråt 
gjort två nya rondeller med dagvattendammar och oljeavskiljare, ett företag 
har miljöcertifierat sig enligt ISO 14001, samt det tidigare påbörjade
samarbete ”Trästäder” med Eksjö och Nora fick råg i ryggen. 

Hjos LIP kontra nationella intentioner 

LIP-samordnaren redovisar att LIP kom rätt i tid för att stödja kommunens 
lokala miljöarbete. Tekniska sidan hade under 1992-1997 svårlösta problem
med avfall och avlopp. Samtidigt startade A21-arbetet, med utbildning och 
utveckling under 1994-1995. Därefter startade Miljönätet, men detta arbete 
stod och stampade 1996-1997. Då blev LIP en möjlighet att få pengar till 
stora och viktiga projekt. Kommunens miljöpolicy kom på det sättet att enkelt 
konkretiseras i projekten. Bedömt mot nationella mål och intentioner framstår
Hjos LIP som ett lyckat exempel, med undantag för att det regionala 
miljösamarbetet misslyckades i två projekt. LIP bidrog till att ge miljöarbetet 
den skjuts som behövdes för att få igång ett arbete som inte kommit så långt 
och som dessutom stannat av. I förhållande till kommunens policy och
intentioner framstår det också som lyckat exempel. Statens och kommuns 
policy är i samklang. 

Lokal problemlösningskapacitet

Miljöarbetet i Hjo före LIP kan beskrivas som (mycket) begränsat, inom den 
kommunala organisationen, med aktörer i kommunen och regionalt. Som 
utvärderingen visar har 40 aktörsgrupper deltagit i LIP-arbetet och 
mångdubbelt fler personer har engagerats i många av de utåtriktade projekten, 
exempelvis i informationssatsningarna. 13 nya aktörsgrupper har engagerats i 
något skede. Delaktigheten har varit stor och LIP har bidragit till att stärka
miljöarbetet ytterligare på två nivåer. LIP-arbetet har bidragit till ökad kunskap
och insikt om miljöproblemen och hur dessa kan hanteras. Miljöfrågornas
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status har stärkts i kommunen. Redan etablerade former av miljösamarbete
har använts och ibland har dessa fördjupats. 

Utvärderingen tyder på att den lokala problemlösningskapaciteten har ökat 
inom kommunorganisationen och i kommunen, men inte regionalt. En viss 
förbättring av miljöfrågornas integrering i kommunal planering och en något 
bättre beredskap att fortsätta samverkan på miljöområdet framträder i Hjo. 
Om aktörerna i kommunalförbundet i efterhand lärt sig något inför framtida 
samarbete av misslyckandet i två projekt har inte undersökts. Men kortsiktigt 
kan man anta att detta snarast har försvårat regionalt miljösamarbete,
åtminstone inom den formen. 
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Umeå kommun 
Umeå kommun har expanderat kraftigt under senare år och har idag en 
befolkning på en bra bit över 100 000. Kommunen tillhör gruppen större 
städer. Målet som fullmäktige ställt upp är att Umeå ska nå en befolkning på 
150 000 senast 2050. Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus men
också några större industriföretag har haft stor betydelse för utvecklingen. 
Kommunen arbetar för att stärka miljöprofilen och ”K-profilen”, dvs. kultur, 
kunskap, kreativitet och kommunikation. 

Invånare 2003: 107 917 

Kommuntyp: större stad 

Miljöproblem: luftmiljö i tätorten pga trafik, kretslopp och avfall, skydd för
vattentäkten

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: varken omfattande eller begränsad
Miljöinsatser inom kommunen: begränsade
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: begränsat
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: begränsat

LIP
Bidrag: 188 kr/invånare35

Beviljningskvot: 0,33 (1 av 3 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 0,71 (5 av 7 åtgärder)36

Genomförandekvot: 1 (5 av 5, varav 1 ej beviljad) 

Spin-off-projekt: 5 projekt

Miljöarbetet kan beskrivas som relativt outvecklat före 1998. En viss
kartläggning och analys av de lokala miljöproblemen hade gjorts men 
miljöarbetet inom kommunen och tillsammans med andra aktörer i 
kommunen och regionen var relativt begränsat. Kommunen hade bedrivit ett 
visst lokalt miljöarbete i samverkan mellan kommunala förvaltningar och 
bolag och med andra aktörer i kommunen. När LIP-ansökan lämnades in 
pågick ett A21-arbetet, som drevs av en styrgrupp av sex
förvaltningstjänstemän och som i sin tur var underställda kommunstyrelsens 
planeringsutskott.  De allvarligaste miljöproblemen var och är luftmiljön i 

35 Befolkningen var år 1999 103 970. 
36 NOT exklusive projektadministration/uppföljning 
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tätorten orsakad av trafiken. Dessutom lyfter kommunen fram avfallsproblem 
och problem med kommunens vattentäkt. 

Umeå har sökt LIP tre gånger och fått en ansökan beviljad, vilket innebär en
beviljningskvot på 33%.37 I investeringsprogrammet ingick åtta åtgärder och
för fem av dessa beviljades stöd, varav ett avsåg projektadm/uppf. Avslagen
motiveras med att åtgärderna inte uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt
förordningen. Någon närmare motivering ges inte. Tre av fyra projekt som 
kommunen fick stöd för genomfördes inklusive det projekt som fick avslag, 
vilket innebär en genomförandekvot på 100%. Inköp av två etanolbussar blev 
inte av. Umeå fick knappt 20 miljoner i LIP-stöd. Omräknat motsvarar det 
188 kronor per invånare. Bidraget är förhållandevis litet och betydligt mindre
än genomsnittet för kommungruppen ”större städer” (615 kronor per
invånare).

Kommunens miljöpolicy 

Umeå kommuns miljöpolicy uttrycktes i slutet av 1990-talet tillsammans med 
kommunens ”K-profil”. Tre miljömål hade också tagits för Umeå kommun: 
Det första var: ”att senast år 2000 underskrida SNV’s riktvärden för CO2,
NOX och stoft”. Det andra målet var ”Skydda grundvattnet – Vindelälvsåsen”
och det tredje ”att senast år 2000 få ut allt avloppsslam (pellets) på åkrarna”. 
För att uppnå målen planerades fyra olika åtgärder: en övergång till en 
miljövänlig fordons- och maskinpark, etanolbussar, utbyggnad av cykel-
banenätet samt att införa en miljözon i centrum 2001. Ett stort etanolprojekt
påbörjades redan 1993. Samtidigt pågick ett arbete med att utveckla ett
”Program för det Hållbara Umeå”. I kommunens övergripande målsättning, 
som antogs av fullmäktige 2002 sägs att ett av målen är att ”Utveckla Umeå
mot en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, arbete, fritid och 
näringslivsutveckling”.

Lokalt investeringsprogram 1999 

Investeringsprogrammet presenteras inte som ett sammanhållet program utan 
i tre kategorier, en grupp ”angelägna åtgärder” och två ”åtgärdspaket”. För
dessa tre finns miljö- och sysselsättningsmål uppställda. Inom ”angelägna 
åtgärder” finns bland annat åtgärder för PCB sanering, ”Green-zon-projektet” 
och byautveckling. Inom åtgärdspaketet ”avloppsslam” sorterar ett projekt för
ny avloppsteknik (Circum), en pelletsanläggning och Hg-sanering av
avloppsstammar. I åtgärdspaketet ”luftkvalitet” finns bland annat ”cykelgarage 
för busspendlare”, inköp av etanolbussar och ett nytt tankställe för etanol. 

37 Regeringsbeslutet för 2001 saknas. 
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Alla paket syftar till att minska belastningen på miljön, att uppnå en 
effektivare energi- och naturresursanvändning samt nya jobb.

Allvarligare miljöproblemen och LIP 

Det råder enighet om att luftmiljön i Umeå tätort är det största problemet, 
med trafik som huvudorsak. En aktör säger att luften i stadskärnan är ”i nivå 
med Stockholm”. Utredningar har gjorts sedan början av 90-talet. LIP
användes för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken (signalsystem med
grönt ljus för bussar och raka busshållplatser). Dessutom byggdes ett nytt 
tankställe för etanolbussar. LIP-bidraget för inköp av två till etanolbussar 
användes dock inte. Eftersom kollektivtrafiken under 1999 belastades med 
höjd fordons- och dieselskatt hade man inte råd att köpa bussarna (bidraget 
var drygt 0,1 miljoner kr/buss medan bussarna kostade 2,5 – 3,5 miljoner kr
styck). Vid sidan av LIP-åtgärder arbetade kommunen med planer för ett 
vägpaket med statliga vägar och Europavägar och med den nya kustjärnvägen
Botniabanan, samt med en energiplan. Deponering av avloppsslam på tipp 
skulle undvikas genom rötning av slammet och tillverkning av pellets. För 
rötning och pelletering fick Umeå LIP-bidrag. Några av LIP-åtgärderna kan i 
någon mån sägas bidra till att komma tillrätta med luft- och trafikproblemen i 
Umeå. Men kommunen arbetar också parallellt med andra åtgärder som är 
tänkta att lösa trafikproblemen på ett mer grundläggande sätt (vägpaketet och 
Botniabanan). Notera att i kommunen finns delade uppfattningar och mycket
debatt om nämnda lösningar tillsammans med andra beslut (t.ex. köpcentra) 
verkligen minskar belastningen på miljön.

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 14 redovisas de olika aktörsgrupper som deltagit i LIP-arbetet.
Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv som
exempelvis en politisk nämnd eller ett företag. I Umeå deltog 46 
aktörsgrupper i LIP-arbetets olika skeden. Flest aktörer medverkade i 
planerings- och ansökningsfasen. Endast en ny aktörsgrupp deltog i LIP-
arbetet. Sett till antalet deltog flest kommuntjänstemän och lokala företag. Sex 
kommunpolitikergrupper deltog också i samband med ansökan. Som framgår 
av tabellen är det endast tre intresseorganisationer och två grupper från 
allmänheten som deltagit i LIP-arbetet.

Deltagandet i LIP var störst inför ansökan och under planeringsfasen, räknat i 
personer. Kommunens A21-grupp tittade efter projektmedel och fick syn på 
LIP. Gruppen bad 1998 förvaltningar, kommunala bolag och
företagsnätverket för A21 att lämna idéer. Det var mycket ont om tid för
ansökan. Några av intervjupersonerna tycker att A21-gruppen var aktiv, andra 
att den var passiv. De LIP-möten som genomfördes ökade miljömedvetandet 
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hos deltagarna och hjälpte rill att sprida LIP-idéerna. Kommunen anställde en
projektskrivare som tog fram ansökan, med stöd av underlagsmaterial. Arbetet 
gick till så att miljöchefen slussade förslag till projektskrivaren. I praktiken
arbetade hon fritt och hade mest intensiv kontakt med Tekniska och i andra 
hand med Miljökontoret. Politiska organ och styrelser i kommunbolag tog
fram strategier och finansiering medan förvaltningar tog fram förslagen. 
Intresseorganisationer, enskilda och statliga myndigheter lämnade också
synpunkter. Det råder oenighet om hur samverkan fungerade mellan Tekniska 
och Miljöförvaltningen. En åsikt är också att det är svårare att samverka med 
kommunala bolag än med förvaltningar. Ett viktigt krav från demokrati-
synpunkt var att alla förslag skulle beaktas vid ansökan. Kommunstyrelsen
prioriterade bland förslagen och valde bort ett förslag om Tvärån av
kostnadsskäl, trots att ÖP angav att grönstruktur nära tätorten är viktig.

Tabell 14: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Umeå 
kommun
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering38 Genomförande39 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommuntjänstemän 11 (1) 9 5 14 (3 tre ggr, 2  två ggr 
och övriga en gång)

Kommunpolitiker 6 6
Kommunala bolag 3 3 3 3 (alla 3 ggr)
Lokala företag 5 7 12
Intresseorganisationer 3 3
Enskilda medbor-gare 
och allmänhet 

1 2 2 (grupper, enskilda två 
ggr)

Andra aktörer 6 2 6 (2 två ggr och 4 en 
gång)

Totalt per skede 35 (1) 23 8 46 (1) 
Anm. antal nya aktörsgrupper anges inom parentes

En stor kommungrupp var på dialogmöte hos Miljödepartementet, där man 
framförde klagomål på LIP-systemet för att vissa problem inte passade LIP. 
Av åtta projekt i ansökan fick man fem och det genomfördes en åtgärd som
kommunen inte fick LIP för, Green Zone. Besvikelsen var väldigt stor över 
avslaget på detta projekt. Det var svårt att förstå besluten om avslag eller
bifall. Kommunen har jobbat vidare med de avslagna projekten om minskade 
partikelutsläpp från arbetsmaskiner och ny hantering av avloppsvatten.

38 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
39 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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Inför genomförandet deltog programskrivaren i information om kraven på 
kommunen för att få ut LIP-stödet. Dessa tog kommunen lättvindligt på. 
Kommunen fick bara lite pengar för administration och anställde ingen LIP-
samordnare. Därför fick projektägarna huvudansvar för denna vid sidan av
ansvaret för genomförandet av åtgärderna. Inom det nya vatten- och 
avfallsbolaget Umeva var bara chefer berörda av LIP-arbetet. Ett bra samtal
med naturvårdsverket om besvärlig uppföljning framhålls. Allmänheten
informerades inte speciellt om LIP. Hos kommunen tog Tekniska hand om 
LIP eftersom deras projekt fick stöd och de utnyttjade sitt nätverk för miljö
och trafik. Bussbolaget skötte de åtgärder som direkt berörde bussarna medan 
Tekniska tog hand om markarbeten. Bussbolagets dotterbolag lät bygga nya 
tankstället för etanol. Detta var ett obyråkratiskt projekt med få samman-
träden, som ökade inblicken i kommunens miljöarbete. En synpunkt som 
kommer fram är att Miljö och Tekniska borde ha haft bättre kontakt och tagit 
gemensamt ansvar för genomförandet. I ansökan saknades planer för 
information. Angående åtgärden för kollektivtrafiken hade allmänheten svårt
att förstå hur bussignalerna fungerade. Allmänheten klagade också på bilköer 
bakom bussarna vid de raka hållplatserna och ökade utsläpp. 

Avrapporteringen sköttes av kommunens ekonomikontor, som granskade 
underlag och lämnade förslag till kommunrevisorn. Miljöchefen samman-
ställde slutrapporten i samråd med projektägare och ekonomikontoret. Det 
finns olika uppfattningar om redovisningen, men de flesta tyckte att den var 
krånglig och tidkrävande.

Vem som hade ansvar för samordningen av Umeås LIP är oklart. Någon 
uppfattade att miljöchefen var LIP-samordnare, andra att A21-gruppen hade
samordningsansvaret eller att Stadsledning hade det genom att den höll i 
pengahantering och uppföljning. Med facit i hand menar en intervjuperson att 
uppföljningen fram till slutrapporten borde ha följts av samma personer och 
kommunen borde ha haft en LIP-samordnare eftersom ingen hinner med 
sådant extraarbete. Bedömningen är att LIP blev mycket omständligare än 
miljöministern utlovade. Sammantaget tycks allmänhetens deltagande ha varit 
mycket begränsat i LIP.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering

Miljöaktörerna är inte överens om LIP bidrog till kunskaper och insikter om 
miljöproblemen generellt sett. De som gör den bedömningen menar att 
fastighetskontoret, som var en ny aktör i sammanhanget, skaffade sig ett ökat 
miljömedvetande och kunskap om byggande med olika material och praktisk 
kunskap genom åtgärderna.
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Beträffande specifika miljöfrågor redovisas ett visst lärande och ny kunskap,
bl.a. om rötkammare och pellets. Inom kommunorganisationen lärde man sig 
mer om byggande och olika material (fastighetskontoret), om att räkna fram
emissioner och om det nya signalsystemet (gatukontoret), som även berörde 
bussbolagets personal. Avfallsbolaget lärde sig hantera bidrag som LIP. 
Projektet med etanolbränsle och borttagna bussfickor beskrivs ha haft ett 
pedagogiskt värde.

Möjligheter till fria samtal och lärande om miljöfrågorna begränsades inte
under genomförandet för direkt inblandade aktörer. Svar lämnades på 
uppdykande frågor. Sociala aspekter av åtgärderna uppmärksammades i något 
fall, t.ex. hur man skulle få en bättre arbetsmiljö vid tankstället och hur
busshållplatser skulle anpassas till funktionshindrade. Projektförslaget för
Tvärån med folkhälsa och tätortsnära friluftsliv innehöll också sociala aspekter 
på hållbarhet, men det projektet prioriterades inte av kommunen. Det 
förekom skilda synsätt vid kommungruppens möte med Miljödepartementet,
där vissa kommunpolitiker inte ville inse LIPs tydliga begränsningar. Det
framkommer också att det fanns olika syn på miljöproblemens lösningar. 
Inom projekten fanns under ansökan olika syn inom Tekniska om svårigheter 
för avsättning för slammet. Ändå blev en aktör överraskad när lantbrukare
senare var oroliga för föroreningar i slammet. Enskilda personer klagade som 
nämnts på bilköer bakom bussarna när 50 bussfickor byggdes bort och också
yrkeschaufförerna hade olika uppfattningar om utsläppen ökade p.g.a. av 
åtgärden. Aktörernas bedömning är att det idag finns kompetens att hantera
miljöfrågorna, exempelvis inom lokaltrafiken.

Informationen som lämnades om LIP var inte så omfattande, mycket p.g.a. att 
inget informationsprojekt ingick i Umeås LIP. Lokalpress och TV uppmärk-
sammade ansökan och skrev senare om rötkammare och pelletering, som var 
en ny metod utvecklad av en umebo. Information om det nya tankstället för
etanol lämnades, där många uppges ha varit intresserade. En effekt som 
rapporteras av informationen var att den ledde till projektförslag till en ny 
LIP-ansökan år 2001.

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt

Samordningen inom kommunorganisationen påverkades inte nämnvärt av 
LIP-arbetet. En förklaring är att roller och ansvarsförhållande var lite oklara.
Programskrivaren fick samla ihop befintligt underlagsmaterial inför ansökan, 
vilket borde ha varit gjort innan, anser en intervjuperson. Likaså borde någon 
ha ansvar för kontinuerligt underhåll av sådant material inför övergripande
miljöbeslut. Bristen på samordning bekräftas också av åsikten att upp-
följningen av LIP fram till slutrapporten borde ha skötts av samma personer
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och att kommunen skulle ha haft en LIP-samordnare. Två personer anser 
dock att samverkan mellan Tekniska och Miljökontoret fungerade bra och att 
olika strategier sammanfördes i en gemensam process där man lärde mer om 
varandra. Någon framhåller också att detta samarbete blev varaktigt. Som 
kontrast anser en intervjuad att det var ”täta skott” mellan Tekniska och Miljö 
och att de borde ha haft bättre kontakt och tagit gemensamt ansvar. En aktör 
betonar att LIP-arbetet trots allt innebar ett tillfälle att bryta upp invanda 
roller mellan chefer, t ex inom Miljö och Tekniska, för att lyssna på varandra. 
Samtalen blir mer tvärsektoriella när deltagarna inte är inmålade i hörn, menar 
aktörer. En åsikt är att LIP var så litet jämfört med kommunens investeringar 
att det saknades motiv att bygga ut samarbetsformerna. LIP blev snarast en 
typ av projektarbete. En klar majoritet av de intervjuade anser inte att LIP
trängde undan annat miljöarbete. Den samordning som kan noteras gällde 
några aktörers samverkan med varandra men någon generell samordning inom
kommunorganisationen har inte kunnat identifieras. 

Däremot påverkades samordningen inom kommunen lite positivt av LIP.
Bussgaraget fick genom tankstället ökad inblick i och förståelse för 
kommunens miljöarbete. Man fick mer kontakter med Miljö, vilket tyder på 
ökad samordning. Ett ytterligare tecken var det nya samarbetet som
utvecklades mellan avfallsbolaget och Umeå Energi (om nyttjande av gas dels 
från rötkammaren, dels från soptippen vid Dåvamyran).

Samordningen regionalt/med andra kommuner tycks inte ha påverkats 
nämnvärt. Kommunen hade redan bra kontakter med naturvårdsverk, 
länsstyrelse och vägverk på trafikområdet. Kommunen aktiverade sitt nätverk 
för miljö och trafik samt byggde upp och spred kunskap inom det. Umeva 
hade forskningssamarbete med SLU som utökades lite.

Effekter på former för miljösamarbete

Främst etablerade samarbetsformer användes under genomförandet av LIP
och det fungerat bra. Inom kommunorganisationen menar en aktör att 
etablerat samarbete utvecklades något, dels genom att Gatukontor, Park, 
Trafik och Miljö lärde sig mer om varandra, dels genom att de sammanfördes 
i en gemensam process med sina olika strategier för miljöarbetet. Detta 
handlade främst om trafikfrågor, där LIP var ett bidrag. Inom kommunen 
utvecklades och fördjupades samarbetsformen mellan bussbolagets dotter-
bolag och kommunorganisationen. Det ledde till mer kontakter, större
kontaktyta och bättre inblick i kommunens miljöarbete. Ett nytt bestående
samarbete efter LIP nämns om slam, mellan Umeva och företag som arbetar 
med matjordstillverkning och golfbanor. Regionalt tycks samarbetsformerna
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vara opåverkade. De två större kommunala bolagen påpekar att etablerat 
samarbete var opåverkat eftersom LIP innebar så lite pengar. 

Effekter på kommunal planering 

Man är oense om LIP bidrog till att miljöfrågornas status ökat inom
kommunorganisationen. Argument för detta är ett ökat miljömedvetande och
att bidraget gjorde det lättare att genomföra åtgärder. Argument mot detta är
det stora problemet med luften redan är välkänt men kostar att åtgärda. Det 
råder också oenighet om LIP bidrog till förbättrad integrering av 
miljöfrågorna i den kommunala planeringen. De som framhåller att så skett
pekar på att bidraget påverkade den politiska beslutsnivån samt förstärkte och 
utvecklade existerande integrering. Andra betonar att det redan fanns en 
översiktsplanegrupp som arbetade förvaltningsövergripande och att 
kommunen var medveten om problemen.

Miljöeffekter

Intervjupersonerna säger att det är för tidigt att utvärdera effekterna av LIP 
och att de som redovisats är beräknade. Bland LIPs omedelbara miljöeffekter
nämns en bättre arbetsmiljö vid tankstället för etanol. En åsikt är att LIP
stimulerat och underlättat förbättringar av den fysiska trafikmiljön. En annan 
att LIP bara var en begränsad ”pusselbit” och snarast investering ”emot
dieselbussar”. En tredje åsikt är att LIP var för litet för att påverka luftmiljön i 
centrala Umeå. (Projektförslaget om rening av partikelutsläpp från 
arbetsmaskiners bedöms däremot ha fått en jätteeffekt om det gjorts.) Man är 
oense om luftmiljön är bättre idag än 1998. Två anser det. Den ene har svårt 
att bedöma hur mycket etanolbussarna betytt (30 av 50 bussar). Den andre 
hänvisar till att Umeå följer en rikstrend. En annan aktör upplever ökad 
privatbilism, som saknar samband med satsningar på kollektivtrafik. Två
aktörer anser istället att stadsluften inte är bättre idag och hänvisar till att inga
mätningar visar detta. En potentiell miljöeffekt är att 14 000 ton avvattnat 
slam per år bedöms kunna bli matjord istället för att deponeras (sanering av 
förorenad mark inom vattenskyddsområdet har gjorts i annan ordning). 

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän har främst negativa synpunkter på utformningen. LIP
blev mycket omständligare än miljöministern utlovade. Det var kort om tid
och krångligt att ansöka. Kriterierna för fördelning av LIP var oklara och 
bättre beslutsmotiveringar behövs. Första omgången var ”förvirrande” men 
sedan bättre uppstyrt om uppgiftskrav men då tog pengarna slut. Att det 
behövdes en väldokumenterad kalkyl och att det inte räckte med en 
klumpsumma i ansökan kunde kräva förprojektering. Administrationen var
krånglig och arbetskrävande. De efterlyser enklare former för uppföljning. 
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Bland positiva erfarenheter nämns allmänt att LIP-mål stämde med 
kommunalt miljöprogram, LIP-mötena under ansökan ökade miljö-
medvetande och spred idéer. Att det viktigaste med LIP var som ”morot”. 
Bland negativa erfarenheter nämns att det saknades ett samlat underlags-
material inför ansökan och att man velat göra resvaneundersökningar och 
arbeta med attitydpåverkan (passade ej så bra i LIP). Tjänstemännen lyfter 
fram behovet av LIP-samordnare under hela programmet och pekar på att 
Umeå fick för lite pengar för att anställa någon. Besvikelsen var stor över
avslaget för Green Zone. Det förekom skilda synsätt på flera punkter om LIP-
arbetet, vilka nämnts tidigare (t.ex. hur bra samverkan var mellan Tekniska 
och Miljö under ansökan och genomförandet). Måluppfyllelsen bedöms som 
”normal”. Ökad bussframkomlighet uppnåddes inte till 100 %. Man byggde 
om 50 av 60 planerade busshållplatser.  ”Grönt ljus” för bussar fungerar.

Kommunpolitiker riktade kritik mot LIP som bidragssystem till 
Miljödepartementet. LIP passade inte alla problem, men vissa politiker ville
inte acceptera begränsningarna med LIP. Positiva erfarenheter var 
kommunledningens efterfrågan på kunskap om LIP och intresset att göra 
omdisponering i budgeten för Tekniska (ändrade prioriteringar under några år,
för att få del av statsbidraget).

De kommunala bolagen anser också att administrationen var omständlig,
krånglig och arbetskrävande men förstod behovet av kontroll för att undvika
oseriösa projekt. Det upplevdes att det var oklara krav för godkännandet när 
man använde ny teknik, som innebar ett orimligt risktagande för huvud-
mannen. Rapporteringen beskrivs som att den ”tog musten ur organisa-
tionen”. LIP för fysiska åtgärder borde ha delats upp för byggande och 
faktiska miljöeffekter (ett litet belopp i efterhand). Några positiva erfarenheter 
som nämns är ett ökat forskningssamarbete med SLU och samarbetet med 
Umeå Energi om gas. Negativa erfarenheter är att det var svårast att ange 
sysselsättning och miljökonsekvenser i projektförslagen. De är ense med
kommuntjänstemännen om att LIP var för litet för att påverka luftmiljön. I 
hanteringen uppstod betydligt högre kostnader än väntat för rötkammare och 
pelletts. Detta var svårt att förutse då man arbetade med delvis nya tekniska 
lösningar.

Enskilda medborgare och allmänhet hade lite svårt att förstå hur bussignalerna 
fungerade. Vissa klagade även på bilköer bakom bussarna vid raka hållplatser 
och ökade utsläpp. Yrkeschaufförer var oense om utsläppen ökade.
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Spin-off-projekt

Intervjuerna visar att LIP bidragit till fem spin-off-projekt. Ett sådant var 
programförslaget till en ny LIP-ansökan år 2001, som senare fortsatte med en
KLIMP-ansökan där ett större företag (Obbola Linerboard) har ett stort 
energiprojekt. Ett nytt samarbete med Umeå Energi om nyttjande av gas dels 
från rötkammaren, dels från soptippen vid Dåvamyran är ett av spin-off-
projekten. Ett annat är EU-projektet för att rena och återvinna sandningssand
med både offentliga och privata aktörer inblandade. En spin-off-effekt är 
också, ökat forskningssamarbete mellan avfallsbolaget och SLU (om att 
använda slam som gödsel vid odling av energigräs och skog samt om
gifturlakning från slam).

Umeås LIP kontra nationella intentioner 

Ur ett nationellt perspektiv framstår Umeås LIP inte som ett lyckat exempel 
på hur ett lokalt investeringsprogram kan utformas och genomföras så att 
LIP-målen och de nationella intentionerna förverkligas. Politikerna hade svårt 
att fullt ut acceptera bidragskriterier och utformning av LIP. Med undantag
för ett visst lärande och en ökad samordning av miljöpolitiken inom
kommunen framträder inte några påtagliga effekter av LIP på lokalt miljö-
arbete. Umeås åtgärdspaket kan antingen ses som ofullständiga programidéer 
alternativt ett steg på vägen mot ett helhetstänkande.

Ur ett lokalt perspektiv framstår LIP som något mer lyckat. LIP har passats in 
i Umeås pågående miljöarbete och hjälpt till att stärka det något. Aktörerna 
har byggt vidare på det arbete som redan bedrevs. Några undanträngnings-
effekter rapporteras inte heller. Men för kommunen framstår helhetstänkandet
i LIP som begränsat dels för att bidraget var litet från början och att inte 
projektet Green Zoon fick stöd, dels för att kommunen och inte staten måste
ta helhetsansvar för den lokala miljöpolitiken. För Umeå framstår LIP närmast
som ett ”normalt projekt”. 

Lokal problemlösningskapacitet

Umeås miljöarbete var inte så utvecklat före LIP. En del kartläggningar och
miljöanalyser hade genomförts men miljöarbetet kan inte beskrivas som
omfattande och samlat vare sig inom kommunorganisationen, i kommunen 
eller regionalt. Intervjuerna visar att 46 aktörsgrupper deltog i olika skeden av 
LIP-arbetet. Endast en aktör var en ny samarbetspartner och i begränsad 
omfattning har intresseorganisationer och allmänheten engagerats. 
Samordningen av LIP har inte fungerat speciellt bra vilket kan bero på att det 
inte fanns någon LIP-samordnare. 
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LIP har bidragit till att kunskap och insikt om miljöproblemen ökat något i 
enskilda projekt. Ett visst lärande har ägt rum i projekten när det gäller hur 
man praktiskt samverkar kring konkreta problemlösningar. Möjligheter till fria 
samtal och lärande om miljöfrågorna sägs inte ha begränsats under 
genomförandet, vilket kan tolkas som att detta inte stimulerades. I flera fall 
har aktörerna haft olika syn på problemen och hur de bäst skulle lösas, men
intervjuerna tyder inte på att ömsesidigt lärande stimulerats nämnvärt. 

I Umeå ökade samordningen av miljöpolitiken i kommunen till följd av LIP,
men inte i övrigt. Främst etablerade samarbetsformer har använts i LIP-
arbetet och i några fall har detta samarbete fördjupats. Fem spin-off-projekt 
har kommit till stånd mycket till följd av LIP-arbetet. Sammanfattningsvis har 
den lokala problemlösningskapaciteten inte stärkts så mycket i Umeå till följd 
av LIP. Den kapacitet som fanns innan har utnyttjats och finns naturligtvis 
kvar efter att LIP avslutats. I relation till kommunens utgångsläge som en 
kommun där miljöarbetet före 1998 var mindre omfattande har LIP inte
bidragit till att ge detta arbete den kraftiga stimulans som programmakarna 
hade hoppats på. I relation till bidragets storlek framstår effekterna av på det 
lokala miljöarbetet som begränsade.
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Åre kommun 
Åre är en av landets mest kända turistkommuner. Kommunen har en 
storslagen natur och de naturvärden som finns i kommunen har också ett 
riksintresse. I kommunen, som räknas till gruppen glesbygdskommuner, bor
knappt 10 000 invånare men under högsäsong ökar befolkningen till över
50 000. Uppskattningsvis besöks kommunen av mer än 700 000 gäster varje 
år. Den massturism som följt med utbyggnaden av fjällturistanläggningar har
tidigt aktualiserat frågan om möjligheten att förena massturism och hållbar
utveckling.

Kommunen påbörjade tidigt ett livaktigt Agenda-21 arbete i samråd med 
invånarna. Åres miljöarbete före LIP kan beskrivas som aktivt. Ett omfattande
miljösamarbete förekom inom kommunorganisationen och med andra aktörer 
i kommunen. Det regionala miljösamarbetet var inte fullt så omfattande. 

Invånare 2003: 9 692

Kommuntyp: glesbygd

Miljöproblem: avfal, avlopp, energiförbrukning och växthuseffekt (största hindret är
människors attityder), samt växthuseffekten samt förorenade områden för
rennäring/turism nämns i intervjuer

Lokala förhållanden före 1998:
Kartläggning/analys av miljöproblemen: omfattande
Miljöinsatser inom kommunen: omfattande
Miljösamarbete med aktörer i kommunen: omfattande
Miljösamarbete med andra kommuner/regionalt: varken begränsat eller 
omfattande

LIP
Bidrag: 358 kr/invånare40

Beviljningskvot: 0,25 (1 av 4 ansökningar beviljade) 
Tilldelningskvot: 0,64 (7 av 11 åtgärder)41

Genomförandekvot: 1,4 (10 av7 åtgärder) 

Spin-off-projekt: 6 projekt

Åre har sökt LIP tre gånger och fått en av ansökningarna beviljade. Utdelning 
på ansökningsarbetet är därmed 33%. Skäl för avslaget 1998 var att pengarna
var slut. Avslaget 2001 motiveras med att ansökan inte innehöll ett komplett

40 Befolkningen år 1999 var 9 754. 
41 NOT inklusive projektadministration/uppföljning och folkbildning. 
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program utan endast en kompletterande åtgärd till ett tidigare LIP. I det
program (1999) som Åre fick stöd för ingick 11 åtgärder. Sju av dessa fick
kommunen bidrag för, vilket motsvarar en tilldelningskvot på 64%. Skälen för 
bifall är att sju av åtgärderna bedömdes uppfylla bidragskraven och att dessa
kunde antas leda till goda miljöeffekter och ökad sysselsättning. Avslags-
motiveringen är att fyra av åtgärderna inte uppfyller bidragskraven i 
förordningen, men någon närmare precisering finns inte i beslutet. 
Kommunen sökte knappt 4,7 miljoner kronor i bidrag och beviljades 3,5 
miljoner. Omräknat blir det 358 kronor per invånare, vilket är förhållandevis 
lite och mindre än hälften av det bidrag som genomsnittligt delades ut till 
glesbygdskommuner (803 kr/inv.). Åre kom att genomföra 10 av de 11 
projekten som fanns med i ansökan. Beräknat på ansökan (11 projekt) ger det 
en genomförandekvot på 90%, men baseras den på de åtgärder som Åre fått 
stöd för (sju projekt) blir genomförandekvoten hela 140%. 

Kommunens miljöpolicy 

1997 antog kommunen en Lokal A21 och handlingsplan för miljöarbetet. En
stor del av kommunens miljöpolicy framträder i olika projekt på 
miljöområdet. Det lokala A21 arbetet påbörjades 1993 och utgår från att 
människors attityder och beteende är det största hindret för en hållbar 
utveckling. Miljöpolicyn omfattar alla tre dimensionerna i hållbarhets-
begreppet (ekologisk, ekonomisk och social inklusive folkhälsa). Efter ett brett 
samråd med kommuninvånarna har två övergripande mål ställts upp för 
miljöpolitiken:
* vi måste sluta förstöra våra barn 
* alla medborgare ska erhålla grundläggande ekologisk kunskap och all 
verksamhet ska kunna försvaras ur ett kretsloppsperspektiv 

Kommunens investeringsprogram1999 

Åres investeringsprogram syftar som i andra kommuner till att bearbeta 
orsakerna till kommunens miljöproblem. Eftersom invånarna i Åre uppfattar 
att det största hindret för en hållbar utveckling är människors attityder och 
beteenden har ett folkbildningsprogram utvecklats som förstärkning till
investeringarna. Folkbildningsprogrammet har högsta prioritet och övriga 
investeringsprojekt är rangordnade efter åtgärdernas miljöeffekter (i nämnd
ordning åtgärder för: vattenmiljön, resursförbrukningen, biologisk mångfald, 
luftmiljö respektive energianvändning). Folkbildningsprogrammet riktas mot 
kommuninvånarna och den stora skara besökare som vistas i kommunen. 
Intentionerna i kommunens LIP kan sägas ligga i linje med de övergripande
målen för kommunens miljöpolitik. Syftet är att sprida kunskap om
kretsloppets principer och behovet av biologisk mångfald, samt att 
kvalitetssäkra källsorterat material och avloppsslam. Tre av projekten, 
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anläggande av våtmark i Undersåker, återvinningscentral i Hallen och Järpen 
och ”grön snö”-projektet är åtgärder kopplade till miljöproblem som
massturismen fört med sig eller som ur ett kommunalt perspektiv anses 
viktiga att åtgärda. För dessa åtgärder har Åre inte fått bidrag. 

Allvarligare miljöproblemen och LIP 

Växthuseffekten med nedförkortad vinter som följd hotar kommunens 
vinterturism (ett problem som nämndes i intervjuerna). LIP beviljades för ett 
projekt om biologisk mångfald som bl.a. syftade till att förbättra fisket i 
Storsjön vilket skulle gynna sommarturismen. Övriga miljöproblem var avfall,
där man hade två kompostprojekt, ett projekt för avloppsvatten, samt ett för
information till medborgare och turister om hållbar utveckling. Man betonar 
att vatten och avlopp måste dimensioneras för cirka fem gånger så många som
de åretruntboende, men att anläggningarna måste bekostas av dem. LIP 
användes för också energisparande i landstingslokaler. Kallgården gjorde 
energiomställning utan LIP eftersom bidragsandelen var för liten. En aktör
anser också att det finns dolda problem med förorenade områden, som 
kommunen missat i sin A21-utredning. Notera att bidragskriterier för problem 
runt massturism och rennäring fanns inte med i LIP. Kommunens mål är 
hållbar massturism och man är i stort ense om att Åre fick LIP-stöd för att 
åtgärda några av de största miljöproblemen.

Lokala miljöaktörers deltagande och delaktighet

I tabell 15 redovisas de olika aktörsgrupper som deltagit i LIP-arbetet.
Aktörsgrupper kan bestå av både enskilda personer och kollektiv som
exempelvis en politisk nämnd eller ett företag. Totalt har 61 aktörsgrupper
deltagit i kommunens LIP-arbete, vilket är fler än i andra kommuner. Som 
framgår av tabellen har många av aktörerna deltagit under flera faser av 
arbetet, men framförallt under genomförandefasen (47 grupper). Sju nya 
aktörsgrupper har involverats i LIP-arbetet ”Andra aktörer”, lokala företag 
och intresseorganisationer har deltagit mer än andra aktörer. Notera att inget 
kommunalt bolag deltagit i LIP och att förhållandevis många grupper från 
allmänheten har deltagit i LIP-arbetet.

Deltagandet i LIP var brett på idé- och planeringsstadiet. Vid ansökan kopplades
LIP till A21 och byautveckling för förstärkt demokrati. Kommunstyrelsen, 7-8 
byautvecklingsgrupper och allmänheten deltog i samtal om miljö och
utveckling av glesbygdsorter. Intervjupersoner beskriver det som ett hästjobb 
att få ihop ansökan. Otydliga regler innebar att kommunen lämnade felaktig
information utåt, vilket var olyckligt. Det tillkom också nya aktörer under 
planeringen som brann för sina idéer. Det demokratiska deltagande var störst 
under ansökan, räknat i antal personer, men man gjorde också särskilda 
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folkbildningsinsatser vid genomförandet av de mest publika projekten (se
nedan).

Tabell 15: Deltagande aktörsgrupper i olika skeden av LIP-arbetet i Åre 
kommun
Typ av aktör/Fas i 
LIP-arbetet

Planering42 Genomförande43 Av- och slut-
rapportering

Totalt för de tre skedena

Kommuntjänstemän 2 5 3 5 (2 tre ggr, 1 två ggr 
och 2 en gång)

Kommunpolitiker 2 3 2 3 (2 tre ggr och 1 en 
gång)

Kommunala bolag
Lokala företag 5 (2) 16 (1) 5 (1) 19 (2 tre ggr, 3 två ggr, 

övriga en gång)
Intresse-
organisationer

9 3 11 (1 två ggr och övriga 
en gång) 

Enskilda medbor-gare 
och allmänhet 

1 4 1 6 grupper

Andra aktörer 8 (1) 16 (1) 3 (1) 21 (2 tre ggr, 2 två ggr, 
övriga en gång)

Totalt per skede 27 (3) 47 (2) 14 (2) 65 (3) 
Anm. Antalet utpekade nya aktörsgrupper anges inom parentes 

En LIP-grupp med kommuntjänstemän, intresserade politiker, projektägare 
och länsstyrelsen inrättades för genomförandet och gruppen träffades 3 gånger
hos olika projektägare. Mötena innebar att man lärde av varandra och skapade 
en gemensam plattform. Allmänheten blev främst delaktig i projekten om 
kompost, avloppsvatten och Storsjöprojektet. De två projektägarna med 
kompost samarbetade under genomförandet. I Mörsil var delar av lokal-
samhället emot detta projekt. För avloppsprojektet fanns extra resurser för
folkbildning. Vid det utökade samrådet enligt miljöbalken var uppslutningen
extraordinär och diskussionen bra. Inom Storsjöprojektet hölls informations-
möten för jord- och skogsbrukare. Markägare och regleringsföretag var
positiva till åtgärderna, utan vattendom.  Allmänheten fick först information i 
slutskedet. Berörda fiskevårdsområden var informerade under både ansökan
och genomförande. Reaktionerna på projektet var väldigt positiva.

Kommuntjänstemän och projektägare svarade för av- och slutrapportering. Det
fanns osäkerhet om hur LIP-beslut och ansökan skulle tolkas, bl.a. eftersom
man fick avslag på 4 projekt. Länsstyrelsen hade en träff om

42 Den första fasen omfattar att utforma ansökan, kartläggning av miljöproblem och 
problemanalys.
43 Genomförandefasen innehåller förutom genomförandeinsatser också kontinuerliga 
uppföljningar.
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slutrapporteringen. Landstinget anpassade energisparandet till befintlig
verksamhet och utvärderade internt sina åtgärder via en enkät till berörda
grupper (konsulter, entreprenörer och brukare). LIP-samordnarens anställning 
upphörde när slutrapporterna inkom, vilket var olyckligt för
sammanställningen. Två kritiska synpunkter framkom i övrigt. Den ena var att 
ansökningsprocessen var för ”inbunden till kommunsfären”. Den andra att
deltagandet i ett samverkansprojekt (om storkompostering i länet) 
begränsades till kommunorganisationer efter en inledande konferens. Notera
att rennäringen inte deltog i LIP, trots att denna är viktig i kommunen.

Effekter på kunskap om problem och lösningar samt hantering 

När det gäller att öka kunskaper och insikter om miljöproblemen var detta ett 
viktigt mål i Åres folkbildningsprojekt och likaså i anslutning till andra projekt. 
Enligt intervjupersonerna nådde projekten ut med viktiga budskap kring
energikonsumtionens stora miljöpåverkan. Informationen påverkade också
inställningen till och förståelsen för växthuseffektens följder. Bland effekterna
av informationsinsatser nämns också ett kontaktnät för framtida insatser till 
turistföretag och en planerad enkät till boende runt infiltrationsanläggningen i 
Järpen om bl.a. lukt. Vidare om fortsatt samverkan mellan länsstyrelse och 
SVS kring information till skogsbruket. Samtidigt finns åsikten att
miljömedvetandet flackat ut eller är på nedgång efter tappad gnista.

När det gäller specifika miljöfrågor redovisas ökad kunskap och insikt på flera
sätt bl.a. om energisparande i befintlig verksamhet, beteende vid sopsortering 
och hur vattenrening går till. Kunskaper om fiskvandringar i småbäckar 
nämns också. Den miljökartläggning som genomfördes, med analys av 
tungmetallinnehåll i kompostmaterial och vid bäckinventering av tillflöden till 
Storsjön bidrog också till ökad kunskap och insikt om miljöproblemen. LIP-
arbetet har också bidragit till mer kunskap om den praktiska hanteringen av 
problemen, exempelvis hur man underlättar lokalt samarbete och vikten av att 
få med andra än ”redan frälsta”. Enkla energiåtgärder, som landstinget 
använde sig av i sina egna program, utnyttjades som mönsterbildande exempel 
i LIP. Markägare lärde sig också om enkla förebyggande åtgärder för bättre 
biologisk mångfald i vattendrag. En negativ erfarenhet var att den samverkan
som påbörjats kring Storsjöprojektet mellan fyra kommuner upphörde för att 
alla fyra kommuner inte fick LIP.

Möjligheterna till fria samtal och lärande om miljöfrågorna under LIP bedöms
som goda både på övergripande nivå och i enskilda projekt, särskilt om
kompost, avloppsvatten och livet i vattendrag. En anmärkning är att det 
behövs varaktighet för att insikter inte ska blekna bort innan nytt beteende är 
inlärt. Sociala aspekter av miljöåtgärderna uppmärksammades och 
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diskuterades, exempelvis beträffande folkbildning om avloppsvatten och i 
projekten om kompost och biologisk mångfald. Frågan om ”social hållbarhet” 
vid exploatering av Åre by diskuterades också. Det är tydligt att det förekom
skilda synsätt på problem och lösningar när miljöproblemen diskuterades och
hanterades, t.ex. förekommer olika bedömningar om man ska använda stora
eller små komposter i avfallshanteringen. Likaså är uppfattningarna olika om
kunskapens genomslag i handling vid vattendrag, som hänger samman med 
om markägaren ser en bäck som ett ”hinder för passage” eller som en 
”resurs”. Sammantaget bedömer intervjupersonerna att det idag finns 
kompetens att hantera miljöfrågorna och att kommunen kommit en bit på
vägen.

Samordning av miljöpolitiken lokalt och regionalt

LIP-gruppens deltagare kom från kommunorganisationen, kommunen och 
länet och gruppen innebar en plattform för lärande och samordning på och 
mellan dessa tre nivåer. Aktörerna är också ense om att LIP inte trängde 
undan annat miljöarbete. Samordningen inom kommunorganisationen
påverkades sammantaget lite positivt av LIP. Under LIP-arbetet hade 
Tekniska och Miljökontoret öppnare och flexiblare kontakter än normalt.
Detta återgick sedan till en myndighetsrelation. Kunskap om avloppsrening 
och fiske spreds samtidigt och den politiska ledningen var hela tiden
informerad.

Samordningen inom kommunen påverkades sammantaget också positivt. LIP 
kopplades till A21 och miljöanpassad glesbygdsutveckling. Kommunen
tappade lite förtroende p.g.a. felaktig information, men ett senare
miljöministerbesök stärkte trovärdigheten inom kommunen och hos
medborgarna. Det tillkom nya aktiva aktörer som liftbolaget och STF.
Kommunen fick bättre förståelse för företagens ekonomiska situation. 
Samtalen med liftbolaget breddades utifrån konkreta åtgärder. Liftbolaget gick
senare in som medfinansiär i ett erosionsprojekt tillsammans med kommun 
och länsstyrelse, där tyvärr skogsnäringen uteblev. Man skapade också ett 
kontaktnät som bas för fortsatt information till främst turistföretag.
Miljötjänstemännen blev också mer jämbördiga och (stödjande) aktörer när de 
inte bara uppträdde som myndighet. Kretsloppshuset i Mörsil, STF och en 
jordbrukare samarbetade om kompost. Delar av lokalsamhället i Mörsil var 
emot kompostprojektet, så man lyckades inte helt nå målen där. Boende i 
Järpen blev mycket engagerade i avloppsvattnet. I naturvårdsprojektet ökade 
jord- och skogsbrukares nytänkande om naturvård, även om oenighet finns
om genomslaget i hänsyn vid bäckar. Intresset för LIP i massmedia var stort 
tack vare LIP-plattformen. Allmänhetens deltagande var störst om kompost, 
avloppsvatten och biologisk mångfald. Åre hade totalt 3 LIP-samordnare och 
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man tappade erfarenhet och tempo när den sista slutade inför slutrapporten. 
Den bristande kontinuiteten upplevdes negativt. 

Samordningen regionalt med andra kommuner påverkades både negativt och 
positivt, men sammantaget mer negativt. Landstinget var en ny aktiv aktör 
som hade projektförslag om energi i alla kommuner där man hade byggnader 
(7 av 8). De upplevde att det var omständligare att gå via kommun och 
länsstyrelse än direkt till Nutek, som man gjort i tidigare energiprojekt. Man 
hade också kontakt med landstinget i Västernorrland för tips vid ansökan.
Länsstyrelsen hyrdes in av kommunen som projektägare för biologisk 
mångfald. I detta projekt var fyra kommuner inblandade. Bara Åre fick i första 
omgången vilket ”effektivt” motarbetade mellankommunalt samarbete. 
Dessutom blev det sämre samordning och genomslag. Projektet bestod av en 
övergripande del och en specifik del för varje kommun. Positivt var ett 
fördjupat samarbete mellan länsstyrelsen, SVS och vägverket om vattendrag. 
Intern inom länsstyrelsen fick lantbruk ökad kunskap, inför sin 
miljöinformation till lantbrukarna.

Effekter på former för miljösamarbete

Fyra av sex anser att det var etablerat samarbete som dominerade och det 
ibland fördjupades. Det enda nya var folkbildning (Vuxenskolan hjälpte till 
med underlag) och den lilla kompostgruppen på lokal nivå. Dessa fyra anser
att mer beständig folkbildning kräver deltagare utanför kommun-
organisationen, typ Vuxenskolan. En aktör som talar om nya samarbetsformer
nämner det mellan kommunorganisationen och liftbolaget. Landstinget 
nämner det nya samarbetet med kommunen som huvudman för LIP-
programmet och länsstyrelsen som informatör om LIP. De som nämner nya 
samarbetsformer bedömer att de blev beständiga, även om landstingets nya 
nätverk f n är vilande. 

Effekter på kommunal planering 

LIP bidrog till att miljöfrågornas status höjdes inom kommunorganisationen.
Massmedia bidrog också till ökad status för frågan om avloppsvatten. Vissa
anser att statusen ökade inom Tekniska och Miljökontoret, andra att det gällde
inom andra delar av kommunorganisationen. En åsikt är att man fick bra 
spridning av miljöinformation genom de besökande turisterna. En åsikt är att
statusen behöver öka ännu mer och att säkrad skidåkning väger tyngst i 
planeringen. Konkreta exempel på förbättrad integrering av miljöfrågorna är 
många möten där politiker deltog, LIPs påverkan på hela kommun-
organisationen och att miljöaspekterna tas med mer i planeringen. En åsikt är 
att skidåkning och turism väger tyngre än miljöhänsyn vid målkonflikter. Det 
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är också delade meningar om miljöfrågorna integrerats mer inom Tekniska
eller om de redan var integrerade.

Exempel på integrering av miljöarbetet med andra aktörer i kommunen var 
den ökade förståelsen för företagens ekonomiska situation, landstingets 
kontakt med landstinget i Västernorrland om tips och projektförslagen i sju av 
åtta kommuner, samt projektförslag om småkomposter i andra kommuner i 
länet. Att bara Åre fick LIP för Storsjön skadade samarbetsklimatet mellan de 
fyra berörda kommunerna.

Olika aktörers erfarenheter

Kommuntjänstemän är mer negativa än positiva till utformningen av LIP. De 
lyfter fram att det saknades en tydlig vägledning och tydliga regler vilket 
innebar att Åre lämnad felaktig kommuninformation inför ansökan. 
Miljödepartement gav också olika svar under ansökan men efterhand blev det 
lättare att samtala och få svar. Länsstyrelsen var i början inte insatt och 
upplevdes som en onödig omväg. Senare fungerade kontakterna bra. 
Uppföljningen försvårades också av senare osäkerhet om tolkning av LIP-
beslut och att det var svårt att beräkna arbetstillfällen. Det senare berodde på 
många små insatser på flera områden. Tjänstemännen framhåller också att det 
inte var lätt att vara ”mellanhand” när förslag kom in vid ansökan.

Bland de positiva erfarenheterna av LIP-arbetet nämns bl.a. symbolvärdet att 
en glesbygdskommun tidigt fick LIP, att det gick att behålla en koppling till 
pågående A21 och glesbygdsutveckling. Andra positiva effekter var att aktörer
som annars saknar naturlig koppling till varandra sammanfördes, att nya 
”eldsjälar” engagerades, att det fanns en stor spännvidd i projekten, liksom att 
Åre hade ett bra och nära samarbete med IEH. Att samarbetet blev mer öppet 
och flexibelt mellan Miljökontor och Tekniska nämns också (men det återgick 
till det vanliga efter LIP). Bland de negativa erfarenheterna nämns att arbetet
var väldigt tungt och att det var svårt att komma igång p.g.a. en orealistisk 
tidsplan och att LIP-samordnarens anställning upphörde inför slutrapporten 
vilket ledde till merjobb och erfarenhetsförluster. 

Tjänstemännen bedömer att LIP integrerades i kommunal planering och kom
att förstärka ett miljöarbete där problemen redan var klart definierade. De var
mycket nöjda med LIP-arbetet som innebar att 10 av 11 projekt genomfördes, 
trots att man bara fick stöd för sju projekt. Målen uppnåddes och man 
lyckades t.o.m. bättre än åtagandet för arbetstillfällen. LIP innebar också ett 
ökat förtroende för kommunen och staten hos medborgarna.
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Kommunpolitiker. Kommunalrådet lyfter fram att möjligheter och svårigheter 
att förena massturism (med t.ex. skoterkörning) och rennäring är en central 
fråga i Åre. LIP var inte utformat för att möta den problematiken. Några av 
de positiva erfarenheter som nämns är att man i LIP-arbetet fick med andra 
aktörer än de redan frälsta. Kommunens miljöstrateg informerade fortlöpande
om genomförandet, vilket var värdefullt. Liftbolaget genomförde projektet 
”grön snö” (man byggde en vattenreservoar på fjället för att göra konstsnö 
och slapp pumpa upp sjövatten) efter att projektet fått avslag, också det 
positivt. Bolaget var också medfinansiär i ett erosionsprojekt tillsammans med 
kommun och länsstyrelse. I motsats till andra bedöms landstingets energi-
projekt ha gått ganska trögt. Kommunalrådet bedömer att miljömedvetandet
nu börjat tunnas ur, en bedömning som den intervjuade företagaren delar.

Lokala företag: Bedömningen är att LIP innebar mycket omfattande 
administration som tog lång tid. Dessutom tillkom utvärderingar av LIP-
projekt i efterhand, vilket tog tid men uppfattades samtidigt som värdefulla. 
Bland företagens positiva erfarenheter nämns samarbetet med STF i den lilla 
kompostgruppen, att företaget fick ny kunskap om tungmetaller i kompost. 
(Ursprungsidén för komposten fick bytas mot en beprövad ide, som 
utvecklades för att ta hand om överskottsvärmen.) Vidare lärde man sig mer 
om beteende vid sopsortering, samt värdesatte de öppna samtal som ledde till 
ökat miljömedvetande i Mörsil.

Positivt var också många markägares entusiasm över att se fisk i småbäckar. 
Negativt var däremot att vissa markägare fortfarande ser bäckar mer som 
hinder för passage än som en resurs.

Bland det negativa nämns också motstånd i Mörsil orsakat av avundsjuka och 
att det så kallade kretsloppshuset sågs som en konkurrent när det gällde
matservering. LIP tog bristande hänsyn till att det kostar både att ha
försökstid och daglig tillsyn av en kompost. Företaget betonar också att 
kommunens A21-utredning missat dolda och allvarliga miljöproblem som 
förorenade områden (från processindustri i Mörsil). En allmän synpunkt var
att LIP är för litet även tillsammans med kommunbidraget för att komma till
rättat med småskalig avfallshantering. Därför är även EU-bidrag nödvändigt.

Intresseorganisationer: Fiskevårdsområdena hade redan ett bra samarbete med
länsstyrelsen och visade intresse under ansökan där åtgärderna godtogs, men 
var i övrigt inte så aktiva.

Enskilda medborgare och allmänhet deltog tillsammans med byautvecklings-
grupperna i samtalen under ansökan och under genomförandet särskilt i 
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projekten om kompost, avloppsvatten och i slutet av projektet om biologisk
mångfald i vattendrag. En positiv erfarenhet som lyfts fram var en ändrad 
inställning till växthuseffekten och insikt om energiförbrukningens
miljöpåverkan.

Andra aktörer: Landstinget var kritiska till LIP eftersom det saknades klara 
direktiv för kommunal gallring av åtgärder i LIP-ansökningarna och för
länsstyrelsens bedömningar. Dessutom saknade landstinget motiv för avslag. 
Landstinget nämner samtidigt det raka samarbetet inom LIP-gruppen och 
personkontakterna där och att LIP-programmet passade bra med egna
program. De anser att LIP var lite orättvist mot småkommuner p.g.a. 
omfattande krav i redovisning och slutrapport. Redovisningen innehöll enligt
deras bedömning ovidkommande uppgifter. Utformningen av LIP innebar en 
lång process där man fick hålla projektet levande under många år för
rapporteringen. LIP blev därför lite omständligt, men offentlighetsprincipen 
måste ju gälla. Landstinget tycker att LIP var för inbundet till kommunsfären. 
Det borde ha varit fler företag (konsulter och entreprenörer) och t.ex. kyrkor
involverade. I bilden av LIP har landstinget en annan bild än kommunen om 
bredden på extern information inför LIP-ansökan. De anser att den var
sparsam och att Landstinget kom med lite mer av en slump. Deltagandet i 
LIP-mötena var bra och lärorika. Landstinget uppnådde också förväntade 
förbättringar inom energi och belysning.

Bland de positiva erfarenheter som länsstyrelsen redovisar är bra samtal med 
Miljödepartementet inför ansökan. Likaså nämns regleringsföretags och
markägare positiva syn på åtgärder utan vattendom samt markägares ökande 
medvetande och nytänkande om naturvård vid vattendrag. Fördjupningen av
samarbetet med SVS och vägverket tillhör också det positiva. Negativt var att 
4-kommunsamarbetet sprack och att en övergripande del samtidigt kapades 
bort. Höga vattenflöden under hösten för genomförande innebar en försening 
på ett år. Regelverket borde ta hänsyn till väderförhållanden, vilket inte
gjordes. Länsstyrelsen uppnådde målen inom delprojektet för Åre, men inte 
för projektet för hela Storsjön. I Åre hann man dock med fler vattendrag än 
väntat.

Spin-off-projekt

Intervjuer med de lokala miljöaktörerna visar att LIP bidragit till åtminstone 
sex spin-off-projekt. Energisparande åtgärder blev mönsterbildande och 
tillgängliga exempel för andra. Ytterligare ett reningssteg i infiltrations-
anläggningen i Järpen genomfördes – en teknik som också kan användas för
framtida anläggningar. I ett efterföljande projekt planeras en enkät till boende
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i Järpen om bl.a. lukt. Som nämnts gick liftbolaget senare in som medfinansiär 
i ett erosionsprojekt tillsammans med kommun och länsstyrelse. 
För landstinget innebär LIP dels höjda standardkrav för framtida
nyproduktion, dels utvecklat arbetssätt för energisparande direkt anpassat till 
befintlig byggnad/verksamhet.

Miljöeffekter

De intervjuade anser att LIP inneburit omedelbara och viktiga miljöeffekter på 
energiförbrukningen men att det bara är en droppe i havet. Aktörerna betonar 
att pågående klimatförändring verkligen inte är bra för Åre. De noterar också 
en effekt i synen på växthuseffekten som kan tänkas leda till positiva
miljöeffekter genom ändrade beteenden. Landstinget uppnådde minskad 
energiförbrukning och utsläpp samt minskad användning av kvicksilver. 
Komposteringen av avfall lyckades inte helt, men miljömedvetandet ökade.
Reningen av avloppsvatten i den nya infiltrationsanläggningen gick över 
förväntan. Det gick också åt rätt håll med biologisk mångfald i vattenmiljö. 
Fisket i Storsjön har förbättrats. Inom jord- och skogsbruk tror man på 
minskat näringsläckage och bättre hänsyn vid skogsbruk längs bäckar. Detta
har dock inte systematiskt undersökts. Vägtrummor lades på ett bättre sätt än 
tidigare. Men det saknas bedömning av långsiktiga miljöeffekter, t.ex. tar det 
tid att förändra biologiskt liv i vattendrag.

Åres LIP kontra nationella intentioner 

När Åres LIP-arbete bedöms mot de nationella målen framstår det som ett 
ganska lyckat exempel, med undantag för att det regionala miljösamarbetet
gick tillbaka. Kommunens utgångsläge var gynnsamt med ett välutvecklat 
lokalt miljöarbete i kommunen. LIP bidrog till att vidareutveckla detta arbete 
med undantag för det regionala miljösamarbetet.

Bedömt mot kommunens miljöpolicy och de största lokala miljöproblemen
kan LIP också sägas ha varit relativt framgångsrikt med några undantag. 
Miljöaktörerna anser att det fanns brister i LIP, t.ex. fanns inga
bidragsberättigade åtgärder för att hantera konflikter mellan ekologisk 
massturism och rennäring. LIP innebar inte heller ett helhetstänkande när
man ser på Åres problemsituation. Helhetsansvaret fick de lokala aktörerna 
själva ta och de löste bristerna i LIP, dels genom att genomföra projekt som
de inte fick bidrag för, dels genom att hitta andra finansieringar av åtgärder 
(EU). Aktörerna är också ense om att LIP inte trängde undan annat 
miljöarbete men att det mellankommunala miljösamarbetet försämrades till
följd av LIP.
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Lokal problemlösningskapacitet

Miljöarbetet i Åre före LIP kan beskrivas som mycket utvecklat, såväl inom
den kommunala organisationen som med aktörer i kommunen. Miljöarbetet 
med andra kommuner och regionalt var inte lika utvecklat före LIP. Som 
undersökningen visar har 65 aktörsgrupper deltagit i LIP-arbetet och 
mångdubbelt fler personer har engagerats i många av de utåtriktade projekten. 
Sju nya aktörsgrupper har engagerats i något skede och LIP-arbetet har inte 
bara nått ut till de redan frälsta. Delaktigheten har varit stor och LIP har
bidragit till att stärka miljöarbetet ytterligare på två nivåer. 

LIP-arbetet har bidragit till ökade kunskaper och insikter om miljöproblemen 
och hur dessa kan hanteras. Miljöfrågornas status har stärkts ytterligare i 
kommunen. Redan etablerade former av miljösamarbete har använts och 
ibland har det fördjupats.

Utvärderingen tyder på att den lokala problemlösningskapaciteten har ökat 
något. LIP har byggt vidare på och stärkt en lokal struktur med hög 
problemlösningskapacitet och ansvarstagande. En viss förbättring av miljö-
frågornas integrering i kommunal planering och en något bättre beredskap att 
fortsätta samverkan på miljöområdet exemplifierar detta. Om 4-kommuna-
gruppen lärt sig något av det samarbete som sprack och som kan vara 
värdefullt inför framtida samverkan, då har också den kommunövergripande 
problemlösningskapaciteten ökat. Detta har inte undersökts. Men kortsiktigt 
kan man anta att detta snarast har försvårat samarbetet. 
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Intervjufrågor

LIP och de lokala miljöaktörerna: en färsk studie visar att LIP innebar ökat deltagande
av aktörer. 
Vilka aktörer har deltagit i LIP, från första idén om att ansöka fram till och 
med slutrapporten? Vilka roller har de haft?

LIP och miljöproblemen: en färsk studie visar att LIP innebar ökad kartläggning/analys 
och hantering av miljöproblemen
Vilka var (är) de allvarligaste miljöproblemen? Har LIP använts för hantering 
av dem? 

LIP och lokalt miljöarbete: etablerade och nya samarbetsformer
Har LIP varit bra (för samarbete och på något annat sätt)? För vem, och hur? 
Vilka etablerade och nya samarbetsformer har använts respektive skapats till 
följd av LIP? Beskriv dem! 

LIP och miljöfrågorna i kommunal planering
Har LIP bidragit till att miljöfrågorna integrerats i kommunal planering? I så 
fall hur? 
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Kommunbeskrivningar (fulltext)
(finns i pdf på: www.ucer.umu.se) 

 136

Print & Media



Evaluation Reports at Umeå Centre for Evaluation Research: 
1. Hanberger, Anders (1999) www.infomedica.nu. Slutrapport från utvärderingen av 
det medicinska informationssystemet InfoMedica. (Final report from the evaluation of 
the medical information system InfoMedica.) Evaluation Reports No 1, 
Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

2. Björklund, Jan (1999) Förstudie inför utvärderingen av Svenska institutets Östeuropa 
verksamhet. (Prestudy for the evaluation of the Eastern Europe activities
carried out by the Swedish Institute.) Evaluation Reports No 2, Umeå: Umeå
University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

3. Segerholm, Christina (1999) Utvärdering – att styra och styras. En granskning av 
Högskoleverkets utvärdering 1996 av de medellånga vårdutbildningarna. (Evaluation –
to govern and to be governed. An examination of the evaluation in 1996 of 
the care and nursing programs in higher education carried out by The 
National Agency for Higher Education.) Evaluation Reports No 3, Umeå: 
Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

4. Hanberger, Anders et al. (2000) Korttidsvårdens framtid – Slutrapport från utvärdering
av försök med korttidsvård i Luleå. (The future for short-term care - Final report from
the evaluation of experimental work with short-term care in Luleå.) Evaluation 
Reports No 4, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

5. Hanberger Anders et al. (2000) Rehabilitering i hemmet – Slutrapport från 
utvärderingen av primärvårdens försök med ’hemrehab’ i Luleå. (Rehabilitation at 
home – Final report from the evaluation of experimental work with 
rehabilitation at home in Luleå.) Evaluation Reports No 5, Umeå: Umeå
University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

6. Schild Ingrid and Hanberger Anders (2000) Industrial research schools – a real-time
evaluation of the Swedish Knowledge Foundation’s research school programme. Evaluation
reports No 6, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

7. Hanberger A., Schild I. & Hamilton D. (2001) Academy – Industry collaboration. A 
mid-term evaluation of the KK-Foundation’s knowledge exchange programme. Evaluation
Reports No 7, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research.

8. Lindqvist, Rafael and Nylén, Ulrica (2002) Bassjukvårdsförsöket – slutrapport 
från utvärdering av försöksverksamhet med lokal vård, omsorg och social service i fem
Västerbottenskommuner. (Final report from the evaluation concerning the 
development of locally based health care and social services.) Evaluation 
Reports No 8, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

Print & Media



9. Segerholm, Christina (2002) Kunskapslyft och vuxenutbildning. Slutrapport av en 
treårig utvärdering i Umeå kommun. (The national adult education initiative. Final 
report from an evaluation in the Municipality of Umeå.) Evaluation Reports 
No 9, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

10. Hanberger, Anders et al. (2002) Lokala investeringsprogram – in förstudie inför 
utvärderingen. (Pre-study for the evaluation of Local investment program.) 
Evaluation Reports No 10, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for
Evaluation Research. 

11. Wågman, Leif & Strangert, Bo (2002) Utvärdering av försök med arbetstids-
förkortning och ökad sysselsättningsgrad. (Evaluation of an Effort with Reduced
Working Hours and with Increased Level of Employment) Evaluation Report 
No 11, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

12. Berglund, Elisabet och Hanberger, Anders (2003) LIP och lokalt miljöarbete.
En jämförande studie mellan kommuner som fått och inte fått statligt investeringsstöd.
(Evaluation of a national investment-program for local sustainable 
development with focus on environmental work.) Evaluation Report No 12, 
Umeå: Umeå University, Umeå Centre for Evaluation Research. 

13. Dahlgren, Lena och Hanberger, Anders (2003) Kommunala avtryck – en 
utvärdering av Svenska Kommunförbundets FoU-råds forsknings- och utvecklings-
verksamhet (Evaluation of the Swedish Association of Local Authorities R&D
activities). Evaluation Report No 13, Umeå: Umeå University, Umeå Centre
for Evaluation Research. 

14. Gisselberg, K., Ottander, C. och Hanberger, A. (2003) NOT-projektet 1999-
2003 – en utvärdering. (Evaluation of a project fostering science and technology 
in Swedish schools). Evaluation Report No 14, Umeå: Umeå University, 
Umeå Centre for Evaluation Research. 

15. Sköllerhorn, Erland och Hanberger, Anders (2004) LIP och lokalt miljöarbete
– en fördjupad studie av sju kommuner. (Local investment program for local
environmental work – a thorough evaluation in seven municipalities.)
Evaluation Report No 15, Umeå: Umeå University, Umeå Centre for
Evaluation Research.

Print & Media



E
v

a
lu

a
ti

o
n

 –
 a

 c
r i

ti
c

a
l  

a
c

ti
v

i t
y

Umeå University
SE-901 87 Umeå. Phone +46 90 786 50 00
Fax +46 90 786 99 95. http://www.umu.se

UCER – Umeå Centre for

Evaluation Research

Umeå University

SE-901 87 Umeå

Sweden

Telephone: +46 90 786 67 97

Telefax: +46 90 786 60 90

Email: ucer@ucer.umu.se

Umeå Centre for Evaluation Research
Evaluation Reports No15, April 2004

LIP
 o

ch
 lo

kalt m
iljö

arb
ete • E

rlan
d

 S
kö

llerh
o

rn
, A

n
d

ers H
an

b
erg

er

LIP och lokalt miljöarbete
– en fördjupad studie av sju kommuner

Erland Sköllerhorn
Anders Hanberger

LIP och lokalt 
miljöarbete

I rapporten presenteras resultatet av en fördjupad 
undersökning av LIPs påverkan på lokalt miljöarbete i sju 
kommuner.

Ett stort antal aktörer, varav många nya, deltog i olika faser 
av LIP-arbetet, framförallt i kommuner som kommit långt 
före LIP. Utvärderingen visar att två typer av lärande ökade, 
dels om samverkan med många inblandade aktörer, dels om 
olika miljöproblem och problemlösningar. I alla kommuner 
ökade samordningen av miljöpolitiken på någon nivå, inom 
kommunen, lokalt eller regionalt. 

Allmänheten och intresseorganisationer involverades i 
högre utsträckning i projekt med lägre teknikinnehåll, t.ex. 
stödjande- och naturvårdsprojekt, jämfört med projekt med 
högre teknikinnehåll, t.ex. energi- och vatten/avlopps-
projekt.

LIP har stärkt lokalt miljöarbete och uppbyggnaden av lokal 
problemlösningskapacitet, framförallt i kommuner som 
redan före 1998 låg långt framme. Utvärderingen visar att 
för att uppnå ett framgångsrikt och varaktigt omställnings-
arbete behövs ett tydligt regelverk och bra myndighetsstöd, 
kompetent och uthållig projektsamordning, öppen 
inställning till samverkan och lärande, en tidig medverkan 
av intresseorganisationer och allmänhet samt ett fortsatt 
statligt stöd till omställningsarbetet.   
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