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LIP och lokalt miljöarbete
I rapporten undersöks vad som kännetecknar kommuner som
fått och inte fått LIP-stöd och hur LIP påverkat det lokala miljö-
arbetet. Framförallt uppmärksammas hur lokala miljösamord-
nare upplevt nyttan/värdet och effekterna av LIP.

Drygt hälften av landets kommuner har någon gång under
programperioden fått LIP-stöd. Kommuner i kommungruppen
”större städer” (50–200 000 invånare) och ”medelstora städer”
(20–50 000) har tillsammans med de tre storstäderna fått mest
bidrag i kronor räknat. Mindre kommuner har sökt och fått min-
dre bidrag. Beräknat per invånare är det de mindre kommu-
nerna som tillhör ”vinnarkommunerna”.

Det lokala miljöarbetet har utvecklats på olika sätt i kommuner
som fått LIP-stöd. Etablerade samarbetsformer i miljöarbetet
har använts på ett nytt sätt i kommuner som hade ett omfat-
tande lokalt miljöarbete före 1998, medan helt nya nätverk och
former för samverkan oftare utvecklats i kommuner som före
1998 hade ett mindre utvecklat miljöarbete.

Rapportens slutsats är att LIP främst stärkt det lokala miljö-
arbetet inom den kommunala organisationen samtidigt som en
viss uppgivenhet 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.
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Förord 
Centrum för Utvärderingsforskning (UCER) har på Naturvårdsverkets 
uppdrag genomfört en delstudie/utvärdering av en begränsad del av 
regeringens miljösatsning ”Lokala investeringsprogram” (LIP). I en förstudie 
som genomfördes 2001 redovisas ett förslag på hur hela LIP-programmet kan 
utvärderas (Hanberger m.fl., 2002). I denna delstudie undersöks vilka 
kommuner som fått respektive inte fått LIP samt LIPs betydelse för lokalt 
miljöarbete på ett övergripande plan. Delstudien kompletteras med en 
fördjupad undersökning av LIP-arbetet i sju kommuner och som beräknas 
vara klar i februari 2004.  
 
Delstudien har genomförts under hösten 2002 och våren 2003 av fil dr 
Elisabet Berglund och fil dr Anders Hanberger. Forskarna har diskuterat 
utvärderingens uppläggning och resultat i en referensgrupp.1 Till alla i 
referensgruppen vill vi rikta ett stort tack för alla värdefulla synpunkter. Likaså 
vill vi tacka alla lokala miljösamordnare som svarat på våra enkäter och 
medverkat i intervjuer.  
 
Vår förhoppning är att personer i stat och kommun som arbetar med 
miljöfrågor, liksom forskare och andra med intresse för frågor kring lokalt 
miljöarbete kommer att kunna ha nytta av rapporten. Vi hoppas också att de 
resultat och erfarenheter som redovisas i rapporten kan komma till 
användning när framtida miljöprogram och miljösatsningar utvecklas och 
genomförs i kommunerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 I referensgruppen har ingått: professorerna Katarina Eckerberg och Runar Brännlund, 
Umeå universitet, Ola Engelmark (Eva Wahlström), IEH och Lars-Christian Roth, 
Naturvårdsverket. 
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SAMMANFATTNING 
 
Utvärderingen visar att olika typer av kommuner har haft olika intresse att 
söka LIP-stöd. Likaså har utdelningen i förhållande till inlämnade ansökningar 
varierat påtagligt mellan olika typer av kommuner. Detsamma gäller för 
utdelningen i absoluta tal och per invånare. Över hela programperioden 
(1998-2002) har de tre storstäderna utnyttjat sina möjligheter att söka stöd i 
störst utsträckning och mindre kommuner i minst utsträckning. Utdelningen i 
förhållande till inlämnade ansökningar har varit störst för ”större städer” (med 
50-200 000 invånare) och minst för ”glesbygds-”, ”förorts-” och ”industri-
kommuner”. ”Större städer” har fått hälften av sina ansökningar beviljade mot 
cirka en fjärdedel av ”glesbygds-”, ”förorts-” och ”industrikommunerna”.  
 
55 procent av landets kommuner har någon gång under programperioden fått 
LIP-stöd. Kommuner i kommungruppen ”större städer” har fått mest bidrag, 
nästan två miljarder kronor. Ungefär hälften så mycket, nästan en miljard 
kronor vardera, fick kommuner i gruppen ”medelstora städer” (20-50 000) 
och storstäderna. Minst LIP-bidrag fick kommuner i kommungruppen 
”glesbygdskommuner” som totalt fick 80 miljoner kronor. Mindre kommuner 
har också sökt mindre bidrag. Beräknat per invånare i de kommuner som fått 
LIP-stöd är det de mindre kommunerna som tillhör ”vinnarkommunerna”. 
 
Miljösamordnarnas erfarenheter av myndighetsstöd 
I två enkäter har miljösamordnare i kommuner som fått respektive inte fått 
LIP-stöd tillfrågats om sina erfarenheter av LIP. Utmärkande är att 
miljösamordnarnas erfarenheter av LIP är övervägande positiva i kommuner 
som fått LIP och övervägande negativa i kommuner som inte fått LIP.  
Exempelvis har bidragsvillkor och anvisningar för LIP upplevts mindre klara i 
kommuner som inte beviljats LIP-stöd. Vidare är de negativa erfarenheterna 
av ansökningsprocessen betydligt vanligare i icke-LIP-stödda kommuner. 
Erfarenheterna av kontakterna med Miljödepartementet, länsstyrelserna och 
IEH (Statens Institut för Ekologisk Hållbarhet) under ansökningsprocessen 
skiljer sig också märkbart mellan miljösamordnare i LIP-stödda och icke LIP-
stödda kommuner. Beräknat på de miljösamordnare som haft kontakt med 
någon av de tre nämnda aktörerna och en uppfattning visar det sig att i 
kommuner som fått LIP-stöd har 74 procent av samordnarna upplevt stödet 
från länsstyrelsen som (mycket) bra. Motsvarande siffra för Miljö-
departementet är 62 procent och 24 procent för IEH. I kontrast har mindre 
än hälften (40 procent) av miljösamordnarna i icke LIP-stödda kommuner 
upplevt att stödet från länsstyrelsen varit (mycket) bra och endast 13 procent 
att stödet från Miljödepartementet varit bra. Var fjärde miljösamordnare i icke 
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LIP-stödda kommunerna säger också att de inte har fått någon motivering till 
varför de fått avslag på sin ansökan. Från telefonintervjuer vet vi att missnöjet 
bland annat har handlat om bemötandet, att miljösamordnarna inte varit 
välkomna att ringa och fråga om vissa saker och att olika handläggare har 
lämnat olika upplysningar.  
 
LIP och lokalt miljöarbete 
Beträffande LIP-ansökans förankring bland medborgare, intresseorganisa-
tioner och lokala företag visar utvärderingen att i kommuner som fått LIP-
stöd har förankringsarbetet varit mer omfattande.  
 
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. 
 
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 
miljöarbetet 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 
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företag, enskilda medborgare och intresseorganisationer. I alla faser av LIP-
arbetet är det kommunala tjänstemän som deltagit mest frekvent. 
 
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. Utvärderingen 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 miljöarbete före 1998, 
medan helt nya nätverk och former för samverkan framförallt utvecklats i 
kommuner som före 1998 hade ett begränsat miljöarbete. 
 
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 är att LIP främst stärkt det lokala miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen i drygt hälften av landets kommuner samtidigt 
som en viss uppgivenhet och minskad tilltro till staten som aktör i det lokala 
miljöarbetet visar sig i kommuner som inte fått LIP-bidrag. På ett över-
gripande 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. 
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INLEDNING 
Under perioden 1998-2002 har riksdagen beviljat svenska kommuner 6,2 
miljarder i stöd till lokala investeringsprogram (LIP). Syftet har varit att 
stimulera en utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Totalt har 
svenska kommuner investerat drygt 27 miljarder kronor i lokala investerings-
program under 5-årsperioden. Det statliga stödet har utgjort cirka 23 procent 
av den totala investeringen, vilket innebär att kommunerna själva har stått för 
merparten av investeringarna.  
 
Alla kommuner har haft möjlighet att söka LIP-stöd. Många kommuner har 
sökt flera gånger och också fått stöd mer än en gång. Under perioden har 160 
kommuner beviljats stöd minst en gång. Samtidigt visar det sig att 129 
kommuner aldrig har fått något LIP-stöd. Av dessa har alla utom 21 
kommuner lämnat in en komplett ansökan.2 Sett över hela perioden har 55 
procent av kommunerna fått och 45 procent inte fått LIP-stöd. 
 
Kommunerna har i första hand fått bidrag för att genomföra investeringar 
som ökar den ekologiska hållbarheten. Som framgår av förordningen 
(1998:23) ska stödet ges till kommuner som påtagligt förbättrar miljön till 
exempel genom att miljöbelastningen minskar, energianvändningen 
effektiviseras, återvinningen ökar eller att den biologiska mångfalden stärks. 
Att öka sysselsättningen har också varit ett bidragskriterium. För att lyckas få 
stöd ska kommunerna med andra ord kunna påvisa såväl miljö- som 
sysselsättningseffekter i sina lokala investeringsprogram. Intentionerna har 
också varit att de kommuner som har presenterat de bästa investerings-
programmen ska få stöd. Vad som avses med ”bästa” är inte helt klart, men  
syftar i första hand på att investeringsprogrammen ska leda till stora 
miljöeffekter. 
 

Det finns, med facit i hand, både vinnare och förlorare i tävlan om de statliga 
bidragspengarna. I ett konkurrensutsatt bidragssystem skulle i princip alla 
kommuner kunna få ut något positivt. Det förutsätter i så fall att kommuner 
som inte får bidrag också får ut något av värde av själva ansökningsprocessen 
eller att de får del av andra kommuners miljöförbättringar (ekologiska 
spridningseffekter). Men ur ett lokalt perspektiv kan det vara minst lika rimligt 
att anta att enbart ”vinnarna” har haft nytta av LIP medan ”förlorarna” satsat 
resurser och energi som i allt väsentligt fått negativa följder för det lokala 
miljöarbetet. LIP kan också visa sig ha påverkat det lokala miljöarbetet på 
olika sätt inom ”vinnar- respektive förlorarkommunerna”. När framtida stöd 
                                           
2 En del av dessa 21 kommuner har lämnat in en intresseanmälan men aldrig fullföljt med 
en komplett ansökan. 
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till lokalt miljöarbete ska utformas kan det finnas mycket att lära av vilka 
effekter och följder ett stort konkurrensutformat bidragssystem som LIP har 
fått ute i den kommunala verkligheten, inte minst i kommuner som inte fått 
stöd.  
 
I denna rapport beskrivs och analyseras vad som kännetecknar kommuner 
som fått respektive inte fått LIP-stöd, vidare hur LIP uppfattas av 
miljösamordnare3 ute i kommunerna, hur det lokala miljöarbetet utvecklats 
och om och hur LIP påverkat miljöarbetet, samt hur värdet och nyttan av LIP 
uppfattas av kommunernas miljösamordnare.  
 

Lokalt miljöarbete i historisk belysning 
För att få perspektiv på LIP och statens krav på, och stöd till, kommunerna 
kan det vara belysande att betrakta lokalt miljöarbete i ett längre historiskt 
perspektiv. Enligt statsvetaren Anders Bro (2000), som analyserat debatten 
om statens och kommunernas ansvar för den lokala miljön, tog staten tidigt 
på sig ansvaret att genom regleringar och kontroll styra kommunerna på 
miljöområdet.4 Den första hälsovårdsstadgan från 1874 innebar till exempel 
att alla städer tvingades inrätta en hälsovårdsnämnd. Den statliga hälso- och 
miljöpolitiken, som direkt eller indirekt berörde kommunerna, växte fram i 
slutet av 1800-talet och baserades i huvudsak på lagstiftning, statlig prövning, 
kontroll och tillsyn.5  
 
Delvis till följd av den statliga hälsovårds- och miljöpolitiken, men i lika hög 
grad som ett resultat av städernas egna initiativ, genomfördes miljö-
förbättrande insatser under senare delen av 1800-talet. Städerna försökte 
komma till rätta med de växande vatten-, avlopps- och avfallsproblemen. Det 
var främst hälsoläget som ansvariga i städerna försökte komma tillrätta med 
(Hanberger, 1997: 126ff.). Många av de insatser som gjordes kan med dagens 
termer beskrivas som lokalt miljöarbete (ibid.). En erfarenhet man kan dra av 
de åtgärder/lösningar som många städer valde runt förrförra sekelskiftet är att 
dessa kom att utgöra en del av hälso- och miljöproblemen 30 år senare. 
                                           
3 När termen ”miljösamordnare” används i rapporten avses LIP-samordnare, Agenda 21 
samordnare eller andra kommunala miljöhandläggare. 
4 Under senare delen av 1800-talet debatterades städernas växande hälso- och miljöproblem 
och hur vatten- och luftföroreningar lämpligast skulle åtgärdas. Debatten fördes på såväl 
statlig som kommunal nivå (Bro, 2000). 
5 Enligt historikern Lars Lundgren kan den statliga miljöpolitiken beskrivas i form av en 
grön och en blå utvecklingslinje. Den gröna linjen kopplas till naturskyddet och natur-
vården och den blå mer tekniskt orienterade till hälsovården och kemikaliekontrollen 
(Lundgren, 1989; Bro, 2000). Men det är först på 1960-talet som miljöfrågorna etableras på 
den politiska dagordningen. 
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Avloppssystemen som byggdes upp i slutet av 1800-talet leddes ofta rakt ute i 
närliggande vattendrag utan någon som helst rening. Efter andra världskriget 
gjordes stora investeringar i miljöförbättrande åtgärder på kommunal nivå 
med hjälp av statliga bidrag. Det är också under den perioden som 
utbyggnaden av reningsverken äger rum (ibid.; Hanberger m.fl., 2002). Vid 
denna tid var det storskaliga tekniska lösningar och centralistiska idéer som 
genomsyrade det lokala hälso- och miljöarbetet.  
 
Under 1980- och 1990-talet förändrades den centralistiskt formade 
miljöpolitiken till en politik med delat ansvar för många samhällsgrupper och 
för aktörer på olika nivåer. Kommunerna gavs också en allt viktigare roll i 
miljöpolitiken. Förebyggande åtgärder, kretslopp, frivillighet och samarbete 
var de nya honnörsorden i en mer varierad och decentraliserad miljöpolitik 
(Forsberg, 2002; Hanberger m.fl., 2002).  
 
I Sveriges arbete med att förverkliga Agenda 21 (dvs. den handlingsplan för 
hållbar utveckling som antogs i Rio där 180 stater åtog sig att genomföra en 
hållbar utveckling för framtida generationers behov) betonades kommunernas 
roll att engagera och aktivera medborgare. Likaså att intresseorganisationer, 
företag och offentliga myndigheter skulle samverka i genomförandet av 
omställningen till en hållbar samhällsutveckling (ibid.).  
 

LIP och programmets miljöpolitiska sammanhang 
Det var i första hand för att kraftfullt stärka det lokala miljöarbetet som 
regeringen formade och genomförde LIP. Det underliggande syftet med LIP 
var att få kommunerna att börja tänka i nya banor och skapa bättre 
förutsättningar för miljöarbete på bred front enligt några av initiativtagarna 
(Hanberger m.fl. 2002). Med LIP ville också statsminister Göran Persson 
förverkliga regeringens ambitioner att ”Sverige skall vara en pådrivande 
internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologisk 
hållbar utveckling” (regeringsdeklarationen den 17 mars 1996). 
 
Ett nationellt miljömålsarbete har genomförts parallellt med LIP och i 
miljömålsarbetet liksom i LIP finns en uttalad strävan att stödja sådant lokalt 
miljöarbete som ur ett nationellt perspektiv uppfattas vara bäst, dvs. där 
miljöåtgärderna leder till stora positiva miljöeffekter och ekologisk hållbarhet. 
 
Enligt en enkätundersökning (Brundin & Eckerberg, 1999) som genomfördes 
hösten 1998 var majoriteten av svenska kommuner i full gång med att 
utveckla lokala planer för Agenda 21 (56 procent hade antagit sådana planer), 
och mer än 70 procent av kommunerna hade en person anställd för att 
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samordna arbetet på lokal nivå (Brundin & Eckerberg, 1999; Hanberger m.fl., 
2002). 1998 var första året då kommunerna kunde söka LIP-stöd och nämnda 
undersökning visar att det pågick någon form av samlat miljöarbete i 
majoriteten av landets kommuner.  I en uppföljande enkätundersökning våren 
2002 visar det sig att andelen kommuner som antagit en Agenda 21 plan stigit 
till 70 procent (Edström och Eckerberg, 2002). Det bör betonas att det inte 
nödvändigtvis finns en koppling mellan förekomst av handlingsplan och 
aktivt lokalt miljöarbete. Enligt den senare undersökningen finns det tecken 
på att Agenda 21 arbetet har tappat fart och likaså att andra länders (lokala) 
miljöarbete tagit in på Sveriges försprång (ibid; Lafferty, 2001). En annan 
slutsats är att gapet mellan kommunerna ökat när det gäller lokalt Agenda 21 
arbete. Det finns tecken på att en grupp kommuner stärkt sin ställning på 
miljöområdet och att en annan grupp har försvagats (Edström och Eckerberg, 
2002). Det visar sig också finnas skillnader mellan kommuner som fått 
respektive inte fått LIP stöd när det gäller upplevda effekter av LIP för 
Agenda 21 arbetet (ibid.). 
 
I en utvärdering av LIPs betydelse för lokalt miljöarbete bör de skilda 
förutsättningar som gäller för olika typer av kommuner beaktas. I kommuner 
som bedrivit ett aktivt lokalt miljöarbete kan LIP tänkas ha bidragit till att 
stimulera antingen redan pågående initiativ eller gjort det möjligt att 
genomföra nya satsningar som kommunerna inte skulle ha haft resurser att 
genomföra på egen hand. I kommuner som inte påbörjat ett omfattande lokalt 
miljöarbete före 1998 kan man inte heller förvänta sig att det fanns några 
fungerande samverkansformer och nätverk för lokal samverkan på 
miljöområdet. LIP skulle i dessa kommuner kunna bidra till att nya 
samverkansformer och nätverk skapas. Men det kan också vara svårare för 
kommuner som saknar tidigare erfarenheter av brett miljöarbete att utarbeta 
ett samlat och väl förankrat investeringsprogram.  
 
Det miljöpolitiska sammanhang som LIP växt fram i kännetecknas av en 
sammansatt miljöpolitik med många aktörer på olika nivåer, där internation-
ella, nationella, regionala och lokal åtaganden har gjorts. Ur programmakarnas 
perspektiv är LIP ett försök att uppifrån stimulera lokalt miljöarbete så att 
omställningsarbetet inte avstannar utan tvärtom får ett rejält uppsving i 
kommuner som är på gång och att ett brett miljöarbete inleds i kommuner 
som inte kommit så långt. Under den period som LIP har genomförts har 
intresset för Agenda 21-arbete generellt sett minskat något. Samtidigt noteras 
att kommunernas arbete med hållbar utveckling under de allra senaste åren i 
högre grad inriktats dels på rena miljöfrågor, dels på folkhälsofrågor och att 
gräsrotsarbete minskat (ibid.) 
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UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 
 

Syfte 
Syftet med utvärderingen är dels att belysa LIP ur ett kommunalt fördelnings- 
och rättviseperspektiv (vilka kommuner som fått respektive inte fått LIP-
stöd), dels att undersöka LIPs betydelse för det lokala miljöarbetet. Syftet kan 
delas upp i följande delsyften: 
 

- att undersöka vad som kännetecknar kommuner som fått respektive 
inte fått LIP-stöd. 

- att undersöka om LIP upplevs rätt utformat för att stödja det lokala 
miljöarbetet i olika typer av kommuner. 

- att undersöka hur miljöarbetet utvecklats i olika typer av kommuner 
före 1998 jämfört med 2001. 

- att beskriva och analysera hur miljösamordnare upplevt nyttan/värdet 
och effekterna av LIP. 

 

Utvärderingens uppläggning 
Utvärderingen är upplagd som en jämförande studie mellan kommuner som 
fått respektive inte fått LIP-stöd. Den är också planerad som en fristående 
studie inom ramen för en samlad utvärdering av LIP (Hanberger m.fl., 2002). 
Fokus i denna delstudie/utvärdering är LIPs betydelse för lokalt miljöarbete. 
Delstudien är utformad som en övergripande kommunstudie där alla landets 
kommuner ingår. Som komplement genomför UCER en fördjupad 
utvärdering av LIPs betydelse för lokalt miljöarbete i sju LIP-stödda 
kommuner under 2003 och början av 2004.  
 

Metod och material 
Tre datainsamlingsmetoder har använts i utvärderingen: telefonintervjuer, 
elektroniska enkäter och insamling av registerdata på kommunnivå. I analysen 
har tre dataanalysmetoder använts: beskrivande statistik, regressionsanalys och 
texttolkning (baserat på intervju- och enkätsvar). 
 
Intervjuer  
Miljösamordnare i kommuner som beviljats och inte beviljats LIP-stöd (8 
respektive 17 personer) har intervjuats i syfte att undersöka vilka förhållanden 
som det kan vara relevant att fråga om i en enkät och för att närmare utveckla 
och testa enkätfrågor. Intervjuerna används också som bakgrundsinformation 
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för att kunna förstå och tolka svarsfrekvens och svar i den elektroniska 
enkäten. 
 
Elektroniska enkäter 
Utvärderingen baseras på två elektroniska enkäter. En enkät är ställd till 
LIP/Agenda 21-samordnare i kommuner som beviljats LIP-stöd 1998-2000 
och en är ställd till ansvariga för arbetet med LIP i kommuner som inte 
beviljats något LIP-stöd samt till LIP-samordnare i kommuner som beviljats 
LIP-stöd sent (2001 eller 2002). Den första elektroniska enkäten genomfördes 
under sommaren 2001 i samband med förstudien (Hanberger m.fl., 2002). 
Den andra elektroniska enkäten har genomförts under hösten 2002. I båda 
enkäterna är det miljöarbetet före 1998 respektive 2001 som undersöks. 
 
Bland de 160 kommuner som fått stöd har sammanlagt 131 miljösamordnare 
besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82 procent. 129 
kommuner har inte beviljats stöd någon gång och av dessa har 76 kommuner 
besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59 procent. Att 
svarsfrekvensen är lägre i kommungruppen som aldrig beviljats stöd är inte 
förvånande. Flera miljöansvariga i dessa kommuner redovisar att de är 
besvikna på kontakten med Miljödepartementet som handlagt ansökningarna 
och att kommunens arbetsinsats inte lett till något resultat. Tre 
miljösamordnare sa vid rundringning att de inte kunde tänka sig att svara på 
enkäten. I 12 kommuner hade den person som ansvarade för LIP-ansökan 
slutat (i några av dessa kommuner svarade någon annan person för 
kommunens generella miljösituation). Tabell 1 visar att svarsfrekvensen 
varierar i olika typer av kommuner och att kommuner från alla 
kommungrupper finns representerade i materialet.  
 
Enkätsvaren för LIP-stödda kommuner är i högre grad representativa för de 
större kommunerna och i något mindre utsträckning för mindre kommuner. 
Bland icke LIP-stödda kommuner är främst kommungrupperna ”landsbygds-
kommuner” och ”förortskommuner” dåligt representerade. Telefonintervjuer 
med miljösamordnare i kommuner som inte beviljats LIP-stöd har som 
nämnts visat ett ointresse att besvara enkäten p.g.a. en viss uppgivenhet eller 
att personerna inte längre är anställda vid kommunen. Man kan anta att de 
negativa erfarenheterna av LIP är högre i kommuner som inte svarat på 
enkäten inom gruppen som inte fått LIP-stöd. Det innebär att de negativa 
erfarenheterna från icke LIP-stödda kommuner kan vara något under-
rapporterade. 
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Tabell 1. Svarsfrekvens inom olika kommungrupper (i procent).6 
. 

 LIP-stödda 
kommuner 

Icke LIP-stödda 
kommuner 

Alla 

    
Storstäder 
 

100 - 100 

Förortskommuner 
 

77 44 56 

Större  
städer 

91 67 88 

Medelstora  
Städer 

93 58 83 

Industrikommuner 
 

85 67 75 

Landsbygds-
kommuner 

76 23 53 

Glesbygds- 
kommuner 

69 75 72 

Övriga  
större kommuner 

89 85 87 

Övriga  
mindre kommuner 

58 59 59 

Totalt 
 

82 59 72 

 
 

                                           
6 Underlaget för Tabellen redovisas i Tabellbilagan Tabell 1*. 
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Registerdata på kommunnivå och LIP-databasen  
Registerdata på kommunnivå (folkmängd, kommuntyp, förvärvsintensitet 
m.m.)7 och uppgifter hämtade ur den s.k. LIP-databasen8  har samlats in och 
använts som underlag i utvärderingen. Svenska Kommunförbundets 
kommungruppsindelning har använts i rapporten när kommungrupps-
skillnader har undersökts (Appendix 1). 
 
Beskrivande statistik 
Den första dataanalysmetoden som använts är beskrivande statistik. Läsare 
bör notera att de stora skillnader som finns i svarsfrekvens/antal svar mellan 
olika kommuner kan innebära att beräknade medelvärden ger en missvisande 
bild av genomsnittskommunen. Medelvärdet är inget bra mått om det finns 
avvikande värden. Men för att inte komplicera resultatredovisningen 
rapporteras i första hand medelvärdet. Som komplement har i några fall också 
medianvärdet redovisats, det mittersta värdet inom varje grupp efter att 
värdena sorterats i storleksordning.  
 
Regressionsanalys 
Den regressionsanalysmetod som används för att undersöka vilka faktorer 
som kan förklara om en kommun fått LIP-stöd är ”binär logistisk 
regressionsanalys”. De variabler som ingår i analysen redovisas i Appendix 2. 
 
I utvärderingen görs även vissa jämförelser med en uppföljande enkät-
undersökning av kommunernas Agenda 21 arbete (Edström och Eckerberg, 
2002). Därutöver används andra studier och litteratur om lokalt miljöarbete 
som underlag i utvärderingen. 
 

                                           
7 Uppgifterna är hämtade från SCB:s hemsida. 
8 LIP-databasen innehåller framförallt data relaterat till planerade investeringar i kommuner 
som beviljats stöd. 
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BIDRAGSVILLKOR 
 
I detta avsnitt redovisas de viktigaste bidragskriterierna i LIP-förordningen, 
samt förändringar som gjorts under programperioden. Därutöver uppmärk-
sammas de utvecklingsbidrag som regering och riksdag erbjudit mindre 
kommuner och glesbygds- och landsbygdskommuner att söka för att kunna 
utveckla en LIP-ansökan. 
 
Syftet med LIP anges i programintentionerna och bidragskriterierna för LIP 
(SFS 1998:23, inklusive ändring t.o.m. SFS 2001:1165). Enligt förordningens 
första paragraf ges bidrag om investeringarna främjar en ekologisk hållbar 
utveckling genom åtgärder som 
1. minskar belastningen på miljön, 
2. ökar effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser,  
3. gynnar användningen av förnybara råvaror,  
4. ökar återbruk, återanvändning och återvinning, 
5. bidrar till att förstärka den biologiska mångfalden samt tillvaratar 

kulturmiljövärden,  
6. bidrar till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp,  
7. förbättrar inomhusmiljön i byggnader genom att minska förekomsten av 

allergiframkallande eller andra hälsofarliga ämnen och material, under 
förutsättning att åtgärden ensam eller tillsammans med andra åtgärder även 
syftar till någon av de effekter på miljön som anges i 1-6. Förordning 
(2000:735). 

 
En kommun kan även få bidrag för fler åtgärder förutsatt att syftet i den 
första paragrafen är uppfyllt. Bidrag kan även ges för: 

1. allmänna näringslivsfrämjande insatser med anknytning till program-
men och till deras administration, 

2. åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter, 
3. åtgärder inom bostadsbebyggelsen, varvid insatser inom utsatta 

bostadsområden skall prioriteras, eller 
4. åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen. 

 
Dessutom kan en kommun få bidrag till lokala informations- och folk-
bildningsinsatser som syftar till att sprida information om ett kommande eller 
pågående lokalt investeringsprogram (Förordning 1999:755). 
 

Enligt förordningens tredje paragraf sägs också att ett krav för bidrag är att 
’åtgärderna i ett lokalt investeringsprogram kan antas öka sysselsättningen’. 
Vidare sägs att bidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel. 
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I förordningen specificeras också vad ett investeringsprogram skall innehålla 
för att beviljas bidrag (9 §): Investeringsbidragen ska innehålla: 

1. vilka åtgärder kommunen redan genomför och vilka den planerar för 
en ekologiskt hållbar samhällsutveckling, 

2. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett investeringsbidrag 
och hur kommunen avser att samordna bidraget 
med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en ekologiskt 
hållbar samhällsutveckling, 

3. vilka resultat kommunen avser att uppnå med åtgärderna och vilka 
metoder som skall användas för att uppnå resultaten, 

4. hur åtgärderna kan antas påverka sysselsättningen, 
5. hur åtgärderna tillgodoser jämställdheten mellan könen, 
6. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny teknik eller 

utnyttjande av nya arbetsmetoder, 
7. på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter främjas och kulturmiljövärden tas 

till vara, och 
8. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna. Förordning 

(1999:755). 
 

Vidare anges också vad som krävs om ansökan gäller stöd till vinstdrivande 
verksamhet (15 §). Förutom effekter på miljö och sysselsättning efterfrågas en 
bedömning av hur stödet kan tänkas påverka konkurrensen. 
 
Som komplement till förordningen har regeringen gett ut informations-
material om LIP. I faktabladet från april 1999 betonas att ett villkor för att få 
bidrag är att kommunerna utvecklar sitt investeringsprogram i samverkan med 
invånarna, lokala organisationer, näringslivet och andra lokala aktörer 
(Regeringskansliet, 1999). Vidare sägs att staten vill stimulera kommunerna att 
pröva nya lösningar, ny teknik och nya arbetsmetoder.  
 
I tre dokument för hur en kommun söker bidrag redovisas checklistor för hur 
program och åtgärder ska redovisa (”Att ansöka om stöd till Lokala 
investeringsprogram” 1998, 1999 och 2000). SWECOL (idag IEH)9 gav också 
ut en broschyr 1999 med tips på hur kommunerna lyckas med sina 
ansökningar (SWECOL 1999). 
Under programperioden har vissa förändringar i bidragsvillkoren genomförts. 
Inför ansökningarna 2000–2002 togs kravet bort på att bidrag till vinst-
drivande verksamhet måste bidra till utveckling av ny teknik eller nya 

                                           
9 När förkortningen IEH (Statens institut för ekologisk hållbarhet) fortsättningsvis används 
innefattas också SWECOL.  
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arbetsmetoder. I ett tillägg blev det fortsättningsvis möjligt att ge bidrag till 
folkbildnings- och informationsinsatser utan direkt koppling till en bestämd 
investering. I samma tillägg sägs också att en planerad åtgärd ska ge 
miljöeffekter som är påtagligt bättre än vad som krävs av lag eller annan 
författning (Regeringskansliet 2000).  
 
Bidragsvillkoren har vidare ändrats något genom budgetpropositionen 
1999/2000. Från och med år 2000 slopades de fasta ansökningstiderna och 
man övergick till en löpande hantering av ansökningarna. Bidrag skulle 
därefter beviljas till de ansökningar som levde upp till en uppställd mininivå. 
Fyra av ändringarna kan beskrivas som lindringar av bidragsvillkoren och en 
som en skärpning (att miljöeffekten måste vara större än vad som krävs av 
annan lag/författning). 

 

Utvecklingsbidrag 
För att understödja arbetet med att utveckla lokala investeringsprogram har 
regering och riksdag beviljat särskilda utvecklingsbidrag. 1998 fick Sveriges 70 
minsta kommuner 50 000 kronor vardera i bidrag för att utveckla arbetet med 
skriva LIP-ansökan. 1999 kunde 48 ”glesbygds-” och ”landsbygdskommuner” 
få 72 900 kronor för att arbeta fram ett lokalt investeringsprogram. Undantag 
gjordes för de kommuner som fått bidrag 1998 eller 1999 (www.naturvards-
verket.se/dokument/hallbar/invprogr/lip/allman/allmandok/histo…uppdat
erad 2002-07-05). År 2000 fick IEH regeringens uppdrag att stödja 
glesbygdskommuner i deras arbete med lokala investeringsprogram. Totalt 
fick 23 glesbygdskommuner 2,7 miljoner i stöd via IEH. Det motsvarar ett 
genomsnittligt stöd på 117 000 kronor per bidragskommun (IEHs 
Årsredovisning 2001:12). 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förordningen och bidrags-
anvisningarna har förändrats något under programperioden. Vidare har 
ekonomsikt ansökningsstöd delats ut till mindre kommuner och landsbygds- 
och glesbygdskommuner under vissa år.  
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LIP BELYST UR ETT KOMMUNALT FÖRDELNINGS-
PERSPEKTIV 
 
I detta avsnitt kommer LIP att belysas ur ett kommunalt fördelnings- och 
rättviseperspektiv (vilka kommuner som fått respektive inte fått LIP-stöd). 
Först analyseras ansökningsprocessen genom att undersöka vilka kommuner 
som sökt och beviljats stöd under hela programperioden. Vidare analyseras 
bidragsutfallet i kommuner som beviljats stöd. I det efterföljande kapitlet 
undersöks sedan miljösamordnarnas erfarenheter av LIP. 

Ansökningsprocessen 
Totalt sett har kommunerna sökt stöd 622 gånger under hela program-
perioden (Tabell 2). I procent räknat har 43 procent av kommunerna utnyttjat 
sina möjligheter att söka stöd (varje kommun har kunnat söka stöd 5 gånger). 
Under 1998 ansökte 40 procent av kommunerna LIP-stöd och under de två 
påföljande åren steg andelen sökande till över 60 procent. De två sista åren, 
2001 och 2002, minskade intresset. Andelen sökande föll till 39 respektive 10 
procent. Att en kommun inte sökt stöd ett år kan ha flera förklaringar, 
tidsbrist, tidigare avslag, dålig förankring av miljöfrågorna i kommunstyrelsen, 
inga märkbara miljöhot i kommunen eller att kommunen redan har en 
ekonomiskt gynnsam situation. Med stöd i 17 telefonintervjuer med 
kommuner som inte beviljats stöd var de två vanligaste förklaringarna de två 
förstnämnda. En kommun nämnde det sista motivet, dvs. att kommunens 
ekonomi var så bra att det inte fanns något direkt behov av statliga 
stödpengar. Oberoende av vilka skäl som legat bakom att en kommun inte 
utnyttjat sin ansökningsmöjlighet kommer i fortsättningen den uteblivna 
ansökningsmöjligheten att refereras till som bristande intresse att söka LIP-
stöd. 
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Tabell 2. Kommuner som har sökt och beviljats LIP-stöd 1998-2002. 
 
 Antal 

kommuner 
som sökt 
bidrag 

Sökande i 
procent av 
alla 
kommuner 

Antal beviljade 
ansökningar 

Beviljade 
ansökningar i 
procent av 
alla sökande  

1998 115 40%  42 37% 
1999 176 61% 47 27% 
2000 189 65% 55 29% 
2001 112 39% 38 34% 
2002 30 10% 25 83% 
Totalt 622 43% 207 33% 

Anm. 31/12 2001 var sista ansökningsdag för LIP. 25 ansökningar beviljades och 5 avslogs 
2002. Det är dessa 30 ansökningar som har redovisats under 2002. 
 
Ser man till utfallet har totalt 207 LIP-ansökningar beviljats.10 160 kommuner 
har fått stöd varav 40 kommuner två eller fler gånger.11 I relation till inlämna-
de ansökningar motsvarar det en genomsnittlig utdelning på 33 procent för 
hela femårsperioden. Flest ansökningar beviljades 2000 (55 stycken), men den 
största tilldelningsprocenten finner man 2002 då hela 83 procent av 
ansökningarna beviljades. Som framgår av Tabell 2 och Diagram 1 har 
omkring en tredjedel av kommunerna (27-37 procent) fått utdelning på sina 
ansökningar de fyra första åren. Annorlunda uttryckt har två av tre kommuner 
fått avslag på sina ansökningar. Många kommuner har med andra ord lagt ner 
ett omfattande arbete som inte gett utdelning, i varje fall inte varje gång. Sett 
över hela perioden har 55 procent av landets kommuner fått och 45 procent 
inte fått LIP-stöd.  
 
 
 

                                           
10 Förutom stöd till 207 investeringsprogram i 160 kommuner (Lysekils 2 beslut 2001 har 
räknats som ett program) har Bo01 och Dalslands kommunalförbund beviljats stöd år 2000 
och Käppalaförbundet år 2001. 
11 Av de 160 kommuner som fått stöd har 34 kommuner fått stöd 2 gånger, 5 kommuner 3 
gånger och en kommun 4 gånger. 
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Diagram 1. Andel kommuner som har sökt respektive beviljats LIP-stöd 
1998-2002. 

61% 65%

39%

83%

10%

40%
27% 29% 34%37%

1998 1999 2000 2001 2002

Sökande av alla
kommuner

Beviljade ansökningar
av alla sökande 

 
 
Bidragets fördelning över programperioden 
Hur har LIP-bidraget fördelats över tid? I kronor räknat delades mest bidrag 
ut under första året (1998). Detta år delades drygt 2 miljarder kronor ut 
(Tabell 3).12 För alla efterföljande år har såväl den totala investeringen som 
LIP-bidraget minskat. Den största egenfinansieringen (82 procent) finner man 
också under 1998. Därefter har kommunernas egen del av finansieringen legat 
mellan 71 och 76 procent. (LIPs planerade sysselsättningseffekter, som 
redovisas i Tabellen, kommer inte att uppmärksammas i rapporten.). 
 
Tabell 3. Total investering, LIP-bidrag, bidrag per kommun, självfinansiering, 
samt planerade antal årsarbeten 1998-2002. 
 
 Total 

investering 
Miljarder 
kronor 

LIP-bidrag 
Miljarder 
kronor 

Bidrag per 
kommun 
Miljoner 
kronor 

Självfinans-
iering 
procent 

Planerade 
antal års- 
arbeten 

1998 12.8 2.3 55.2 82% 8180 
1999 4.9 1.4 30.5 71% 3522 
2000 4.5 1.2 22.3 73% 3992 
2001 2.6 0.70 18.5 73% 2183 
2002 0.98 0.24 9.5 76% 668 

Not: Bidrag per kommun avser det genomsnittliga bidraget per kommun varje år. 

                                           
12 I tabeller och diagram redovisas ej uppgifter om Bo01, Dalslands kommunalförbund och 
Käppalaförbundet. [LIP-bidraget var till: Bo01 250 miljoner kronor, till Dalslands 
kommunalförbund 8,2 miljoner kronor och till Käppalaförbundet 28,2 miljoner kronor]. 



 20 

Sökande och utfall i olika kommungrupper 
I förstudien uppmärksammades att endast en liten del av glesbygds-
kommunerna beviljats LIP-stöd. Eftersom åren 2001 och 2002 inte ingick i 
förstudieanalysen finns det skäl att närmare undersöka vilka kommuntyper (jfr 
Appendix 1) som sökt och fått stöd under hela programperioden.  
 
Diagram 2 visar att ”storstäder” är den kommungrupp som i procent räknat 
sökt LIP-stöd flest gånger under perioden 1998-2002. Alla kommuner har 
haft chansen att söka 5 gånger. ”Storstäderna” har utnyttjat sina möjligheter 
att söka LIP-stöd i en utsträckning som motsvarar 87 procent av alla 
söktillfällen. (Det bör betonas att det är vanskligt att beräkna procent när det 
bara finns tre storstäder i gruppen.) Därefter har ”större städer” varit den 
kommungrupp som varit flitigast på att söka LIP-stöd. 55 procent av de större 
städerna har utnyttjat möjligheten att söka stöd. Kommunerna i övriga 
kommungrupper har utnyttjat sökmöjligheten i något mindre utsträckning. 
Intresset att söka stöd har varierat mellan 35-48 procent i övriga 
kommungrupper. Det visar att intresset att söka stöd skiljer sig märkbart 
mellan olika kommungrupper. 
 
Diagram 2. Kommuner som sökt och beviljats LIP-stöd under perioden 1998-
2002 (inomgruppsberäkningar för hela perioden). 
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Sökande av kommuner i
gruppen
Beviljade ansökningar av
sökande i gruppen

Ser man till utfallet av ansökningsarbetet visar det sig att skillnaderna mellan 
olika kommungrupper är mindre. ”Större städer”, inte ”storstäderna”, har haft 
störst framgång med sina ansökningar. Hälften av de större städernas 
ansökningar har blivit beviljade. I kontrast har ”glesbygds-”, ”förorts-” och 
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”industrikommuner” haft sämst utdelning på sina ansökningar. Detta gäller 
hela femårsperioden, men variationerna har varit stora över tid. Med tanke på 
den kritik som riktats mot ojämn (orättvis) bidragstilldelning i början av 
perioden finns det skäl att uppmärksamma hur tilldelningen förändrats år för 
år. 
 
Tabell 4. Andel kommuner som sökt LIP-stöd 1998-2002 i procent 
(inomgruppsberäkningar år för år).13 
 
Kommun 
grupp 

År 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Storstäder 
 

100 100 100 100 33 

Förorts 
kommuner 

33 56 72 31 6 

Större  
städer 

58 77 73 62 8 

Medelstora 
städer 

48 75 73 38 8 

Industri 
kommuner 

36 62 70 40 6 

Landsbygds 
Kommuner 

43 50 60 37 17 

Glesbygds 
Kommuner 

38 62 45 35 28 

Övriga större 
kommuner 

36 61 65 42 3 

Övriga mindre 
kommuner 

30 44 59 29 12 

Totalt 40 61 65 39 10 
Anm: Procenten avser kommuner som sökt LIP-stöd delat med antal kommuner i varje 
kommungrupp.  
 
I Tabell 4 och 5 redovisas andelen kommuner som sökt och beviljats LIP-stöd 
inom olika kommungrupper år för år. Tabell 4 visar att intresset för att söka 
LIP-stöd varierat mellan olika år inom olika kommungrupper. Alla tre 
kommuner i gruppen ”storstäder” har sökt varje år utom 2002. Likaså har 
kommuner i kommungruppen ”större städer” i hög utsträckning sökt stöd. 
Att de större kommunerna sökt stöd ofta tyder på att de har haft kapacitet 
                                           
13 Underlaget för Tabellen redovisas i Tabellbilagan (Tabell 4*). 
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och resurser för detta. ”Landsbygds-” och ”glesbygdskommuner” och 
kommuner i gruppen ”övriga mindre kommuner” utmärker sig genom att 
förhållandevis få kommuner har sökt stöd inom dessa grupper under de flesta 
år med undantag för 2002. 
 
Tabell 5 visar det årliga bidragsutfallet fördelat på kommungrupp. Alla tre 
”storstäder” fick utdelning på sina ansökningar 1998. ”Förortskommuner” 
som hade liten utdelning på sina ansökningar totalt sett under hela perioden 
lyckades också bra första året. Att detta skulle bero på att de hade bättre 
ansökningar 1998 än senare är inte troligt. Eftersom alla avslagsbeslut 1998 
anger ”pengarna är slut” som motiv tyder det på att förortskommunerna var 
relativt snabba att söka. Som tidigare nämnts fick också de 70 minsta 
kommunerna ett utvecklingsbidrag på 50 000 vardera 1998. Men detta tycks 
bara i liten utsträckning ha hjälpt eftersom ingen av de 11 ”glesbygds-
kommuner” och få ”landsbygdskommuner” och ”övriga mindre kommuner” 
som sökt LIP-stöd fick ansökan beviljad. 1999 var det kommungruppen 
”storstäder” som inte fick någon av sina (tre) ansökningar beviljade. 
 
Tabell 5 visar att bidragstilldelningen till kommuner i olika kommungrupper 
varierat märkbart olika år. ”Större städer” och ”medelstora städer” har lyckats 
relativt bra alla år. ”Landsbygds-”, ”glesbygdskommuner” och ”övriga mindre 
kommuner” har i förhållande till övriga år fått stor utdelning på sina 
ansökningar under de två sista åren. Från 2000 slopades de bestämda 
ansökningstiderna och alla ansökningar som levde upp till en miniminivå 
skulle antas. Detta kan till en del förklara varför fler kommuner inom dessa 
grupper lyckats med sina ansökningar under de två sista åren. Man kan också 
tolka detta som ett regionalpolitiskt inslag i programmet. 
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Tabell 5. Andel kommuner som beviljats LIP-stöd i procent av de som sökt  
1998-2002 (inomgruppsberäkningar år för år).14 
 
Kommun 
grupp 

År 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Storstäder 100 0 33 0 100 
Förorts 
kommuner 

42 15 27 9 50 

Större 
städer 

67 40 53 44 50 

Medelstora 
städer 

32 40 35 40 100 

Industri 
kommuner 

26 18 32 29 67 

Landsbygds 
kommuner 

23 40 22 64 100 

Glesbygds 
kommuner 

0 17 8 20 100 

Övriga 
större 
kommuner 

64 21 30 31 0 

Övriga 
mindre 
kommuner 

25 28 17 42 80 

Totalt 37 27 29 34 83 
 
 
När man tränger djupare in i materialet finner man att den totala investeringen 
skiljer sig markant mellan olika typer av kommuner. Det är i ”storstäderna” 
och de ”större städerna” som de stora investeringarna gjorts. Som framgår av 
Diagram 3 svarar dessa båda kommungrupper för över hälften av den totala 
investeringen. 
 

                                           
14 Underlaget för Tabellen redovisas i Tabellbilagan (Tabell 5*). 
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Diagram 3. Total investering och LIP-bidrag fördelat på kommungrupp 1998-
2002, miljoner kronor. 
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Beträffande bidragsdelen varierar också den mellan de olika kommun-
grupperna. Under hela perioden 1998-2002 fick kommuner i kommun-
gruppen ”större städer” störst summa bidrag, nästan 2 miljarder kronor. 
Ungefär hälften så mycket, nästan en miljard kronor vardera, fick kommuner i 
kommungrupperna ”storstäder” och ”medelstora städer”. Minst LIP-bidrag 
fick kommuner i kommungruppen ”glesbygdskommuner” som totalt fick 80 
miljoner kronor.  
 
LIP-bidrag skulle ges till kommuner som bäst uppfyllde bidragsvillkoren. 
Givet att så skett (vilket inte har undersökts i denna studie) och att alla 
”vinnarkommuner” har fått ungefär lika mycket stöd per invånare kan 
bidraget i viss mening sägas ha fördelats rättvist mellan kommunerna.  
 
När bidragsfördelningen undersöks mellan de olika kommungrupperna visar 
det sig emellertid att bidraget fördelats relativt ojämnt (Diagram 4). 
Kommuner som tillhör ”industrikommuner”, ”övriga större kommuner” och 
”övriga mindre kommuner” har i genomsnitt fått nästan 1300 kronor per 
invånare i LIP-bidrag (beräknat på de kommuner som fått stöd). Detta kan 
jämföras med kommuner som ingår i gruppen ”förortskommuner” och 
”storstäder” som fått mindre än 400 kronor per invånare. I övriga kommun-
grupper ligger snittbidraget per invånare runt 700 kronor. 
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Diagram 4. Total investering och LIP-bidrag i kronor per invånare i 
kommuner som fått stöd. Medelvärden för varje kommungrupp. 
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Not: Totala investeringen respektive LIP-bidraget har delats med befolkningen i 
kommuner som beviljats stöd varje år. Därefter har ett medelvärde beräknats inom varje 
kommungrupp. 
 
Då det också förekommer betydande variationer inom de olika kommun-
grupperna ger medelvärdet inte en helt rättvisande sammanfattning av 
investeringens och bidragets storlek. Om medianen istället används som mått 
blir såväl den totala investeringen som bidraget per invånare generellt lägre. I 
vissa kommungrupper till och med mycket lägre på grund av relativt stor 
inomgruppsvariation.15 
 
Bidragsutfall efter kommunstorlek 
Sökintresse och bidragsutfall har varierat över tid och mellan olika kommun-
grupper. Ett mönster som till en del framträder när sökbild och bidragsutfall 
undersöks på kommungruppsnivå är att större kommuner både sökt och fått 
utdelning i högre utsträckning än andra kommungrupper. Det finns därför 
skäl att närmare undersöka kommunstorlekens betydelse för möjligheten att få 
stöd. För att undersöka storlekens betydelse har kommunerna delats in i 5 
befolkningsklasser. I Diagram 5 kan vi se att de högra staplarna oftast är 

                                           
15 Motsvarande medianvärde för bidraget är för: ”storstäder” 221, ”förortskommuner” 247, 
”större städer” 447, ”medelstora städer” 511, ”industrikommuner” 717, ”landsbygds-
kommuner” 639, ”glesbygdskommuner” 319, ”övriga större kommuner” 1142 och för 
”övriga mindre kommuner” 910.   
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högre än de vänstra vilket tyder på att större kommuner fått en ansökan 
beviljad i större utsträckning än små kommuner alla år utom 2002. 
 
Diagram 5. Andel kommuner som beviljats LIP-bidrag av alla Sveriges 
kommuner 1998-2002 (inom storleksgruppsberäkningar år för år i procent). 
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För att kunna jämföra erhållet LIP-stöd mellan stora och små kommuner har 
stödet dividerats med invånarantalet i kommuner som beviljats stöd inom de 
olika storlekskategorierna (se Diagram 6). Beräknat på detta sätt visar det sig 
att bidragets storlek är högst i mindre kommuner, men inte de minsta. Störst 
bidrag per invånare fick kommuner med 10-24 999 invånare (1269 
kronor/invånare). Därefter har de minsta kommunerna fått mest bidrag (912 
kronor/invånare). Bidraget sjunker därefter med kommunstorlek. Minst 
bidrag per invånare har de största kommunerna fått (491 kronor per 
invånare). Om medianen används istället för medelvärdet (och likaså beräknas 
på kommuner som fått stöd) erhålls en snarlik bild, den främsta skillnaden är 
att antal kronor per invånare överlag sjunker (dvs i varje storleksklass drar 
några kommuner upp medelvärdet).16  
 
Sammantaget har över hela programperioden har ”storstäderna” utnyttjat sina 
möjligheter att söka stöd i störst utsträckning och kommuner i gruppen 
”övriga mindre kommuner” i minst utsträckning. I kronor räknat har 
utdelningen varit störst för ”större städer” (därefter medelstora städer och 
”storstäder”) och minst för ”glesbygds-”, ”förorts-”, ”landsbygdskommuner” 
och ”övriga mindre kommuner”. ”Industrikommuner”, ”övriga större 
kommuner” och ”övriga mindre kommuner” har i genomsnitt fått nästan 
1300 kronor per invånare i LIP-bidrag. ”Förortskommuner” och ”storstäder” 

                                           
16 Om medianmåttet istället för medelvärdet används för att summera totala investeringar 
per invånare sjunker också värdet och de två största storleksklasserna byter plats. 
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har fått knappt 400 kronor. I övriga kommungrupper ligger snittbidraget per 
invånare runt 700 kronor. Redovisat efter kommunstorlek har de mindre 
kommunerna fått mest bidrag. Kommuner med 10-24 999 invånare har fått 
1269 kronor/invånare. Därefter har kommuner med <10 000 invånare fått 
mest bidrag (912 kronor/invånare). Minst bidrag per invånare har de största 
kommunerna fått (491 kronor per invånare). Vid sidan av frågan om vilka 
kommuner som fått LIP-stöd och stödets storlek är innehållet i stödet, dvs. till 
vad LIP har gått av betydelse. Detta kommer att analyseras senare i rapporten 
(se sidan 51).  
 
Diagram 6. Total investering och LIP-bidrag i kronor per invånare i 
kommuner som fått stöd. Medelvärden för varje kommunstorlek. 
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Not: Totala investeringen respektive LIP-bidraget har delats med befolkningen i 
kommuner som beviljats stöd varje år. Därefter har ett medelvärde beräknats för varje 
kommunstorlek (storlek=antal invånare). 
 
Principen har varit att ge stöd till de investeringsprogram som gett störst 
miljövinst (och sysselsättningseffekt), vilket inte undersökts här. Att under-
söka hur LIP-bidraget fördelats mellan olika kommuner och bland ”vinnar-
kommunerna” ger ändå ett visst underlag för att bedöma om LIP fördelats 
rättvist. Om stödet fördelats relativt jämt till olika typer av kommuner kan 
fördelningen i någon mening betraktas som rättvis. Som utvärderingen visat så 
har stödet inte fördelats speciellt jämnt. Men en ojämn fördelning kan ändå 
vara motiverade ur ett nationellt perspektiv förutsatt att de bästa ansökning-
arna har fått stöd. Men ur ett kommunalt fördelningsperspektiv kan man 
också hävda att alla kommuner borde ha fått lika mycket bidrag per invånare 
(eller efter någon annan fast fördelningsprincip). Det går med andra ord att 
ifrågasätta om ett konkurrensutformat bidragssystem överhuvudtaget kan vara 
rättvist ur ett kommunalt fördelningsperspektiv. 
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MILJÖSAMORDNARNAS ERFARENHETER AV LIP 
 
Hittills har ansökningsprocessen beskrivits med hjälp av uppgifter om vilka 
kommuner som sökt och fått bidrag och hur sökarbilden och utfallet fördelat 
sig över kommungrupp och kommunstorlek. I detta avsnitt redovisas de 
lokala miljösamordnarnas (i LIP- och icke LIP-stödda kommuner) erfaren-
heter av LIP med fokus på hur bidragkriterierna uppfattats, myndighetsstödet 
i samband med ansökan, LIP-ansökans förankring och om LIP varit lämpligt 
utformat för att stödja lokalt miljöarbete. 

 

Bidragskriteriernas tydlighet 
I en jämförelse mellan kommuner som fått LIP-stöd och de som inte fått stöd 
framträder en märkbar skillnad när det gäller hur bidragskriterierna uppfattats 
(Diagram 7). 39 procent av LIP-samordnarna i kommuner som fått LIP-stöd 
har uppfattat bidragskriterierna som ”mycket klara” eller ”klara” mot endast 
12 procent av miljösamordnarna i kommuner som inte fått LIP-stöd. En 
skillnad på 27 procent. 
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Diagram 7. Miljösamordnarnas bedömning av bidragskriterierna för att söka 
LIP-stöd.  
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Skillnader i bedömning mellan LIP-stödda kommuner och icke LIP-stödda 
kommuner märks också när det gäller anvisningarnas tydlighet (Diagram 8). 
20 procent fler miljösamordnare i LIP-stödda kommuner jämfört med icke 
LIP-stödda kommuner tycker att anvisningarna har varit ”mycket klara” eller 
”klara”. Andelen miljöansvariga som inte vet vad de skulle svara eller som har 
avstått från att svara på frågorna om bidragskriterier och anvisningar var 
något högre i gruppen icke LIP-stödda kommuner. En miljösamordnare 
menar att tydligheten ökade efterhand: 
 

”Anvisningarna var mycket oklara till en början men blev allt bättre med tiden, så när 
vi sökte 2001 var de relativt tydliga framför allt kunde man få hjälp via länsstyrelsen 
m.fl. som nu hade fått erfarenhet av hur en ansökan borde se ut. Det är olämpligt att 
man vid ev. framtida liknande bidrag t.ex. KLIMP håller på att ändra i regelverket 
under tiden: vore väldigt bra om redan från början allt var genomtänkt och blanketter 
fanns klara.” 

 
En annan miljösamordnare upplevde att det fanns:  

 
”frågetecken kring urvalsförfarande när det gäller programnivå och åtgärdsnivå” 

 
En tredje samordnare pekar på ett annat förhållande som upplevdes negativt i 
samband med ansökningsprocessen: 

 
”Ett beslut togs att LIP-ansökningar inlämnade efter ett visst datum under hösten (1 
oktober?) inte skulle kunna beaktas. Det beskedet kom långt senare. Det innebar att 



 30 

kommunen, som lämnat in LIP ansökan i tid enligt reglerna inte fick sin ansökan 
prövad. Så får det inte gå till!” 

 
Diagram 8. Miljösamordnarnas bedömning av anvisningarna att söka LIP-
stöd. 
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Bidragskriterierna har som uppmärksammats tidigare förändrats vid några 
tillfällen. I de kommuner som inte fått LIP-stöd har ungefär två av tio miljö-
samordnare (17 procent) upplevt att bidragsvillkoren förändrats kontinuerligt, 
vilket förstärker bilden av att staten upplevts ha skickat otydliga signaler till 
kommunerna. 
 
En miljösamordnare i en mindre kommun anser att bidragskriterierna var 
alltför omfattande för en liten kommun och en annan miljösamordnare att 
bidragskriterierna tolkas olika av olika tjänstemän. 
 
När det gäller frågan om bidragen upplevts rättvist fördelade har en 
samordnare uttryckt sig på följande sätt: 
 

”Vi har upplevt att LIP-bidragen har fördelats godtyckligt. Vi lägger därför inte ner 
mer resurser på liknande ansökningar.”  

Flera miljösamordnare i kommuner som fått avslag på LIP-ansökan upplevde 
det negativt att kommunen inte fått någon motivering till avslaget från 
Miljödepartementet.  



 31 

”Stor besvikelse över utebliven motivering, såväl bland politiker som tjänstemän. 
Motivering till avslag, bör vara ett krav. Möjligen beror utebliven motivering på 
"luddiga" villkor.” 

Sammantaget har bidragsvillkor och anvisningar upplevts mindre klara av 
miljösamordnare i kommuner som inte beviljats LIP-stöd. Vidare dominerar 
de negativa erfarenheterna av ansökningsprocessen i stort i kommuner som 
inte fått LIP-stöd. En förklaring kan vara att avslaget påverkat bedömningen 
av såväl bidragskriterier och anvisningar som ansökningsprocessen i stort. Får 
en kommun inte utdelning på sin ansökan söker den rimliga förklaringar till 
detta. Bidragskriterierna har förändrats och signalerna från Miljö-
departementet har inte varit entydiga, vilket gör att sådana förhållanden 
upplevs mer negativa i kommuner som inte fått stöd. Omvänt tonas 
eventuella oklarheter ned om ansökan gått igenom. Det senare är en möjlig 
förklaring varför bidragskommunerna har lämnat en positivare bild av 
ansökningsprocessen. 
 

Myndighetsstöd i samband med ansökan 
Såväl Miljödepartementet, länsstyrelserna som IEH (Statens Institut för 
Ekologisk Hållbarhet) har haft en roll i LIP-ansökningsprocessen. Miljö-
departementets roll har både varit att hjälpa kommunerna och att fatta beslut 
om vilka som ska få bidrag. Länsstyrelserna har haft ett samrådsansvar 
gentemot kommunerna i LIP-ansökningsarbetet. Förutom att ge kommunerna 
synpunkter på investeringsprogrammen har länsstyrelsernas roll varit att 
granska att de lokala investeringsprogrammen överensstämmer med regionala 
och nationella mål för ekologisk hållbarhet (Regeringskansliet 1998:4). I själva 
ansökningsprocessen har IEH främst haft en allmänt stödjande roll och som 
tidigare nämnts att ge riktat stöd till glesbygdskommuner år 2000. 
 
Vilka kontakter har kommunerna haft med dessa tre aktörer? Det visar sig att 
betydligt fler miljösamordnare har haft kontakt med länsstyrelserna och 
Miljödepartementet jämfört med IEH. Cirka 80 procent av miljösamordnarna 
i LIP-stödda och 70 procent i icke LIP-stödda kommuner har haft någon 
form av kontakt med någon av dessa två aktörer. I kontrast har knappt 40 
procent av miljösamordnarna i både LIP-stödda och icke LIP-stödda 
kommuner haft någon typ av kontakt med IEH.  
 
En fråga som miljösamordnarna fått svara på är hur de upplevt stödet från 
dessa myndigheter/aktörer i samband med LIP-ansökan. Beräknat på de 
miljösamordnare som haft kontakt och en uppfattning i frågan visar det sig att 
i kommuner som fått LIP-stöd har 74 procent upplevt stödet från 
länsstyrelsen som ”mycket bra” eller ”bra”. Det kan jämföras med 40 procent 
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i icke LIP-stödda kommuner. Motsvarande andel som upplevt stödet från 
Miljödepartementet som ”mycket bra” eller ”bra” är 62 procent i LIP-stödda 
kommuner mot endast 13 procent i icke LIP-stödda kommuner. Stödet från 
IEH har inte värdesatts särskilt högt. Endast 24 procent av miljösamordnarna 
i LIP-stödda kommuner och 32 procent i icke LIP-stödda kommuner har 
bedömt stödet från IEH som ”mycket bra” eller ”bra”.  
 
Detta visar att bedömningen av myndighetsstödet skiljer sig tydligt dels mellan 
kommuner som fått och inte fått LIP-stöd, dels beträffande vem som 
tillhandahållit stödet. Stödet från länsstyrelsen och i något mindre grad från 
Miljödepartementet har värdesatts av LIP-stödda kommuner. Däremot har 
motsvarande stöd i icke LIP-stödda kommuner inte värdesatts speciellt högt. 
Den största skillnaden framträder när det gäller stödet från 
Miljödepartementet. Endast 13 procent av icke LIP-stödda kommuner har 
upplevt detta stöd som bra. 26 procent av de icke LIP-stödda kommunerna 
säger samtidigt att de inte har fått någon motivering till avslaget. Från telefon-
intervjuerna påtalas bland annat dåligt bemötande, att miljösamordnarna inte 
varit välkomna att ringa och fråga om vissa saker och att olika handläggare har 
lämnat olika upplysningar. Avslaget kan i likhet med bedömningen av 
bidragskriteriernas tydlighet ha påverkat bedömningen av myndighetsstödet. 
 
En förklaring till att det stöd som IEH lämnat värdesatts relativt lågt kan ha 
att göra med att myndigheten var ny och under uppbyggnad. SWECOL 
inrättades under 1999 och den nya myndighetens uppgifter i ansöknings-
processen uppfattades inte som helt klara i början av programperioden. När 
det gäller det upplevda stödet från IEH kan man se att fler kommuner som 
inte fått LIP-bidrag upplevt att de fått ett bra stöd från den nya myndigheten 
jämfört med kommuner som få LIP-stöd. Med andra ord har relativt många 
kommuner som inte fått någon utdelning på sina LIP-ansökningar ändå 
upplevt att de fått ett bra stöd från länsstyrelsen och IEH. (Inom parentes kan 
sägas att stödet från länsstyrelserna respektive Miljödepartementet i samband 
med genomförandet av LIP har värdesatts något lägre medan stödet från IEH 
något högre jämfört med myndighetsstödet i samband med LIP-ansökan.)17 
 

Förankring av LIP-ansökan 
Ett av bidragskraven har varit att kommunerna ska samverka med invånarna, 
näringslivet och andra lokala aktörer i sitt arbete med att utveckla lokala 
investeringsprogram. En indikation på om så skett kan man få av svaret på 
                                           
17 58 procent av LIP kommunerna har upplevt stödet från Miljödepartementet som bra 
eller mycket bra i samband med genomförandet av LIP. Motsvarande siffror för läns-
styrelserna är 67 procent och för IEH 31 procent. 
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frågan om hur miljösamordnarna upplevt att arbetet med LIP-ansökan 
bedrivits.  
 
I kommuner som fått LIP-stöd under de två sista åren har ungefär fyra av tio 
samordnare (43 procent) upplevt att arbetet bedrivits som en kombination av 
ett uppifrån- och underifrånarbete (Diagram 9). Ett miljöarbete underifrån 
kan antas vara mer förankrat än ett miljöarbete som drivs uppifrån. Något 
färre (38 procent) beskriver att arbetet med LIP-ansökan till stor del varit ett 
uppifrånarbete. I kommuner som inte fått LIP-stöd är det drygt 10 procent 
fler (49 procent) som upplever att ansökningsarbetet bedrivits uppifrån. 
Eftersom ett lokalt förankringsarbete med bred delaktighet utgör ett av kraven 
för bidrag kan en del av förklaringen till att några kommuner fått avslag sökas 
i ett otillräckligt förankringsarbete.18 
 
Diagram 9. Miljösamordnarnas bedömning av hur LIP-ansökningsarbetet 
bedrivits.  
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I den första enkäten som LIP-samordnarna svarade på bedömer över hälften 
(53 procent) att LIP-arbetet bedrivits som en kombination av ett uppifrån- 
och underifrånarbete. Trots att frågan i detta fall gällde LIP-arbetet och inte 
enbart arbetet med LIP-ansökan tyder det också på att ett mer omfattande 
förankringsarbete förekommit i kommuner som fått LIP-stöd.  

                                           
18 I uppföljningen av Agenda 21-arbetet uppmärksammas också en skillnad när det gäller 
hur Agenda 21- respektive LIP-arbetet bedrivits. Agenda 21-arbetet har i allmänhet 
upplevts bedrivas som en kombination av ett uppifrån- och underifrånarbete medan LIP-
arbetet vanligtvis bedrivits från ett uppifrånperspektiv (Edström och Eckerberg, 2002). 
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Skillnader i hur förankringsarbetet bedrivits mellan kommuner som fått 
respektive inte fått stöd framträder ännu tydligare i svaret på frågan om 
ansökan förankrats bland kommunpolitiker, enskilda medborgare, lokala 
intresseorganisationer och lokala företag. Enkätsvaren visar att en högre andel 
LIP-samordnare i kommuner som beviljats stöd sent upplevde att ansökan var 
förankrad bland dessa grupper (Diagram 10). Framförallt märks en tydlig 
skillnad när det gäller förankringen bland enskilda medborgare (33 respektive 
12 procent), lokala organisationer (43 respektive 22 procent) och lokala 
företag (57 respektive 38 procent). Grovt räknat har ungefär 20 procent fler 
LIP-stödda kommuner förankrat LIP-ansökan bland aktörer utanför 
kommunen jämfört med icke LIP-stödda kommuner. 
 
Diagram 10. LIP-ansökans förankring i olika grupper.  
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Har LIP varit rätt utformat för att stödja lokalt miljöarbete? 
Miljösamordnarna har också tillfrågats om hur de bedömer i vilken grad LIP 
varit rätt utformat för att stödja lokalt miljöarbete, dels inom den kommunala 
organisationen, dels med aktörer i kommunen och regionalt.  39 procent av 
LIP-samordnarna upplever att LIP-programmet i allt väsentligt var rätt 
utformat för att stödja miljöarbetet inom den kommunala organisationen 
(Diagram 11). Motsvarande siffra i icke LIP-stödda kommuner var 4 procent. 
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47 procent av LIP-samordnarna och 42 procent av miljösamordnarna 
hävdade att LIP-programmet delvis var rätt utformat för att stödja 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen. I kommuner som aldrig 
beviljats LIP-stöd ansåg 36 procent att LIP-programmet i mycket liten 
utsträckning var rätt utformat i detta avseende. Sammantaget innebär det att 
cirka nio av tio (86 procent) LIP-stödda kommuner tycker att programmet i 
allt väsentligt eller åtminstone delvis varit rätt utformat för att stödja 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen. Motsvarande siffra för 
kommuner som inte fått stöd är mindre än hälften (46 procent). Flera 
miljösamordnare anser att LIP är mest lämpligt för miljöarbete inom den 
kommunala organisationen och att LIP är rätt utformat för enkla (ofta 
tekniska) lösningar på miljöproblemen. 
 

”Det är få aktörer utanför den kommunala organisationen som är delaktiga.”  
 
”Vad det gäller de miljöproblem där investeringar kan lösa problemen är LIP rätt 
utformat.”  

 
Det finns också miljösamordnare som upplevt att mjuka miljöinsatser 
minskar, att LIP är mindre lämpligt för attityd- och beteendeförändringar - 
förändringar som många menar krävs för ett långsiktigt hållbarhetsarbete. 
 

”LIP-programmet fungerar bra inom den kommunala organisationen. Dock en 
tendens att "mjuka" insatser knuffas undan i kommunens miljöarbete, till förmån för 
LIP-investeringar.” 
 
”För miljöproblem som kräver beteendeförändringar är LIP inte bra utformat.” 
 
”Det saknas grundläggande insikt i att vi måste arbeta aktivt med miljöfrågorna på 
samtliga förvaltningar och alla nivåer.” 

 
De krav som ställs på LIP-ansökan har också upplevts något för höga av 
framförallt mindre kommuner. Att utföra en analys av kommunens 
miljöproblem är resurskrävande vilket gjort att mindre kommuner med små 
resurser fått svårt att leva upp till bidragskraven. 
 

”Kraven på ansökningarna, ansökningarnas innehåll, något för höga vilket leder till att 
små kommuner med små resurser inte orkar med att göra en ansökan. Att göra en 
miljöanalys i kommunen kan vara en resurskrävande insats. Detta kan leda till att 
kommuner med bra projekt men med avsaknad av miljöprogram/miljöanalys och 
åtgärdsförslag inte blir aktuella för bidrag för LIP-investeringar. Detta kan i sin tur ha 
lett till att angelägna miljöinvesteringar inte kommit till utförande”… 
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Två av tio (21 procent) LIP-samordnare har upplevt att LIP i allt väsentligt 
varit lämpligt utformat för att stödja miljöarbetet tillsammans med olika 
aktörer i kommunen (Diagram 12).  Motsvarande uppfattning bland 
miljösamordnare i kommuner som aldrig beviljats stöd var 1 procent. 45 
procent av miljösamordnarna i LIP-stödda kommuner ansåg att LIP-
programmet delvis var rätt utformat i för ett bredare miljöarbete mot 36 
procent i icke LIP-stödda kommuner. Två av tio (21 procent) samordnare i 
LIP-stödda kommuner och drygt en tredjedel (37 procent) av i icke LIP-
stödda kommuner anser att LIP i mycket liten utsträckning varit rätt utformat 
för att stödja miljöarbete tillsammans med olika aktörer i kommunen. 
 

 
Diagram 11. Är LIP lämpligt utformat för att stödja miljöarbete inom den 
kommunala organisationen? 
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Diagram 12. Är LIP rätt utformat för att stödja miljöarbete tillsammans med 
lokala aktörer? 
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Enkätsvaren visar att något färre kommuner upplever att LIP är rätt utformat 
för att stödja miljöarbetet tillsammans med lokala aktörer jämfört med 
miljöarbete inom den kommunala organisationen. Skillnader mellan 
kommuner som fått LIP och inte fått LIP framträder också i denna 
bedömning. Två av tio (21 procent) miljösamordnare i kommuner som fått 
LIP tycker i högre utsträckning än samordnare i icke LIP-stödda kommuner 
(1 procent) att LIP är lämpligt utformat för att stödja miljöarbetet tillsammans 
med andra lokala aktörer. Miljösamordnare pekar på svårigheter att samverka 
med aktörer utanför den kommunala organisationen. Det är svårt för externa 
aktörer t.ex. företag att driva projekt och svårt för kommunen att både söka 
och få bidrag för sådana projekt. 
 

”Eftersom kommunen alltid måste vara mellanhand blir det krångligt för parter utanför 
kommunen att driva projekt. Det blir även svårt att söka och få bidrag för sådana 
aktörer. Det är även stor risk för att man missar bra projekt eftersom övriga delar i 
programmet ej duger till.” 

 
När det gäller samverkan med det lokala näringslivet har företagen inte 
samma möjlighet som kommunen att delta i en lång förankrings- och 
beredningsprocess.  
 

”Företagare anger att de inte har tid att vänta in all den byråkrati som behövs innan ett 
program handlagts, samråtts och beslutats.” 
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”Systemen [LIP] upplevs nog också som krångligt och osäkert – mycket arbete för 
osäkert utfall. Dessutom krångligt då det handlar om koncerner med fabriker i flera 
olika kommuner - då måste man söka via olika kommuner.” 
 

Att samverka med andra aktörer kring LIP innebär i mångt och mycket att 
bygga vidare på det engagemang som redan finns hos företag, enskilda 
personer och frivilliga organisationer. Att lotsa in detta engagemang så att det 
passar med bidragsvillkoren är dock begränsade. 
 

”Endast kommuner kan söka bidrag från regeringen, övriga måste gå genom sin 
respektive kommun. Osäkerheterna vad gäller bidragsutbetalning, beviljande etc. och 
därmed oviljan att starta projekt ökar med antalet mellanhänder i bidragsprocessen. 
Även om kommunen har en viktig roll är dess möjligheter att styra över näringslivets 
och privatpersoners miljöengagemang begränsade.” 

 
Som LIP är utformat ges kommunerna en starkare roll i det lokala 
miljöarbetet. Syftet med LIP är också att fånga upp och koordinera lokala 
miljöinitiativ och engagemang. Samtidigt finns det en risk att andra aktörers 
miljöengagemang minskar. Hur det lokala miljöarbetet påverkas av LIP i 
enskilda kommuner undersöks närmare i en pågående fördjupningsstudie. 
 
LIP uppfattas inte lika väl utformat för att stödja regionalt miljösamarbete 
inberäknat miljösamarbete med andra kommuner. Detta gäller både i kom-
muner som fått och inte fått LIP-stöd (Diagram 13).  
 
Drygt en tredjedel (37 procent) av miljösamordnarna i kommuner som fått 
LIP-stöd och knappt hälften (45 procent) i kommuner som inte fått stöd 
ansåg att LIP-programmet inte var eller i mycket liten utsträckning var rätt 
utformat för att stödja regionalt miljöarbete. Drygt en fjärdedel av de 
miljöansvariga i båda grupperna visste inte vad de skulle svara. Om procenten 
beräknas på de som haft en uppfattning stiger andelen till över 50 procent 
som tycker att LIP i mycket liten utsträckning varit rätt utformat för att stödja 
regionalt miljöarbete. 
 
Några av de skäl som miljösamordnare angett för varför LIP inte fungerat så 
bra för regionalt miljösamarbete är att det är tidskrävande, krångligt och att 
mellankommunalt samarbete i kombination med inomkommunalt samarbete 
är svårt.  
 

”Man ska försöka få folk till att samlas på ett och samma ställe med ett och samma mål 
i sikte och det tar tid, tid, tid! ” 

 
Länsstyrelserna eller någon annan regional aktör skulle behöva en tydligare 
roll, menar några miljösamordnare.  
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”I ett regionalt perspektiv skulle man ju kunna tänka sig att länsstyrelserna fick en 
tydligare uppgift att t.ex. samordna regionala-LIP för konkreta åtgärder att nå de 
regionala miljömålen.” 
 

Diagram 13. Är LIP rätt utformat för att stödja miljöarbete 
regionalt/tillsammans med andra kommuner? 
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Sammantaget visar utvärderingen att LIP uppfattas bäst utformat för att 
stödja lokalt miljöarbete inom den kommunala organisationen och inte fullt 
lika bra för att stödja miljösamarbete med t.ex. intresseorganisationer och 
lokala företag. LIP upplevs inte särskilt lämpligt för att stödja regionalt miljö-
samarbete inräknat samarbete med andra kommuner. Till detta kan läggas att 
miljösamordnare i kommuner som fått LIP-stöd tycker att LIP i allmänhet är 
bättre utformat för alla former av lokalt miljöarbete.  
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STATISTISK ANALYS AV BIDRAGSUTFALLET 
 
I detta avsnitt undersöks med hjälp av en statistisk beräkningsmetod om några 
av de faktorer som hittills uppmärksammats och ytterligare några (se nedan) 
signifikant bidragit till att en kommun fått LIP-stöd. Den metod som använts 
är logistisk regressionsanalys. De faktorer och förhållanden som vi antar kan 
ha haft betydelse i sammanhanget presenteras först i form av nio hypoteser. 
Därefter genomförs och tolkas regressionsanalysen.  I Appendix 2 redovisas 
de mått som använts i regressionsanalysen. 
 
Hypoteserna 1-5 har ställts upp som ett resultat av utvärderingen. Beträffande 
kartläggning av lokala miljöproblem(1), miljöarbetets omfattning(2), myndig-
hetsstöd(3), förankringsarbete(4) och kommunstorlek(5) har märkbara skillna-
der noterats mellan kommuner som fått respektive inte fått LIP-stöd. Om 
politiska förhållanden kan bidra till att förklara bidragsutfallet fångas med 
hypoteserna 6 och 7. Hypotes 8 har likaså ställts upp som ett resultat av 
utvärderingen. Flera kommuner har pekat på ekonomiska begränsningar att 
arbeta fram en bra LIP-ansökan. Den sista hypotesen, att den lokala 
arbetslösheten kan ha spelat roll för om en kommun beviljats LIP, bygger på 
antagandet att kommuner med hög arbetslöshet sannolikt prövar alla 
möjligheter att stimulera sysselsättningen och att de i detta sammanhang söker 
stöd för investeringsprogram som leder till många arbetstillfällen, vilket är ett 
av bidragsvillkoren. Förutom dessa variabler ingår ett antal kontrollvariabler. 
 

Hypoteser 
Följande faktorer och förhållanden antas kunna påverka om en kommun 
beviljats LIP-stöd: 
 
Hypotes 1: Kommuner som beviljats LIP-stöd har genomfört en mer 
omfattande kartläggning och analys av de lokala miljöproblemen före 1998. 
 
Hypotes 2: Kommuner som beviljats LIP-stöd hade ett utvecklat miljöarbete 
före 1998. 
 
Hypotes 3: Kommuner som fått ett bra stöd från länsstyrelsen och 
Miljödepartementet har kunnat utveckla ett bra investeringsprogram och en 
bra ansökan. 
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Hypotes 4: Ett brett förankringsarbete av LIP-ansökan bland medborgare och 
intresseorganisationer antas leda till ett bra investeringsprogram och en bra 
ansökan. 
 
Hypotes 5: Större kommuner antas ha mer resurser att utveckla ett bra 
investeringsprogram och en bra ansökan. 
 
Hypotes 6: Kommuner med socialistisk majoritet antas, i linje med den 
socialdemokratiska regeringen, prioritera miljöinsatser (för en hållbar 
utveckling). 
 
Hypotes 7: Kommuner med hög andel miljöpartister i kommunfullmäktige 
antas prioritera miljöinsatser (för en hållbar utveckling). 
 
Hypotes 8: En kommun med god ekonomi antas kunna avsätta resurser för 
att utveckla ett bra investeringsprogram och en bra ansökan.  
 
Hypotes 9: Kommuner med hög arbetslöshet kan lättare få stöd. 
 
Analysen omfattar alla år (1998-2002) men begränsas till kommuner som 
svarat på enkäten och som sökt stöd respektive år 1998 till 2002. Vidare, har 
svar från kommuner som inte visste vad de skulle svara på frågor om den 
kommunala organisationens kartläggning och analys av lokala miljöproblem 
före 1998, kommunens miljöinsatser före 1998, LIP-ansökans förankring 
bland medborgare och intresseorganisationer, myndighetsstöd i samband med 
LIP-ansökan, tagits bort. Även Nykvarn, som tillkom 1999 och svarat på 
enkäten har tagits bort. Efter detta kvarstår 344 svar (1998-2002), varav 126 
svar kommer från kommuner som beviljats stöd någon eller flera gånger och 
218 svar kommer från kommuner som aldrig beviljats stöd. 
 

Statistisk analys19 
Regressionsanalysen visar att fem variabler är statistiskt signifikanta (Tabell 6): 
”Andelen ledamöter för miljöpartiet i kommunfullmäktige” visar sig 
signifikant. Tidsvariabeln ”dummy 2001” är också signifikant, vilket indikerar 
att någon faktor eller något förhållande under 2001 har haft betydelse för om 
en kommun beviljats LIP-stöd. Någon idé om vad detta skulle kunna vara har 
vi inte. Vidare visar sig stödet från Miljödepartementet och länsstyrelsen, samt 

                                           
19 En så kallad probit regressionsanalys har också gjorts. ”Probitanalysen” ger samma 
resultat, dvs. samma variabler är signifikanta och regressionskoefficienterna pekar i samma 
riktning.  
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om kommunen kartlagt och analyserat lokala miljöproblemen före 1998 
signifikant ha bidragit till att en kommun fått LIP. 
 
Andra variabler som ingått i regressionsanalysen där märkbara skillnader 
noterats mellan kommuner som fått respektive inte fått LIP-bidrag är t.ex. 
kommunstorlek och kommuntyp, hur omfattande det lokala miljöarbetet var 
före 1998 eller skillnader i hur LIP-ansökan förankrats bland medborgare och 
lokala intresseorganisationer. Dessa visar sig inte statistiskt säkerställda. 
 
Tabell 6: Logistisk regressionsanalys med kommuner som fått LIP-stöd (1) 
och inte LIP-stöd (0) som beroende variabel.20 
 Variabler:  Koefficient 
(Mycket) bra stöd från 
Miljödepartementet vid ansökan 

* ,881 

(Mycket) bra stöd från länsstyrelsen 
vid ansökan 

* ,610 

LIP-ansökans förankring  -,125 
Folkmängd ,000 
Socialistisk majoritet -,048 
Andel miljöpartiledamöter i 
Kommunfullmäktige 

* 14,494 

Kommunens ekonomi ,009 
Andel förvärvsarbetande  -5,584 
Kartläggning och analys av lokala 
miljöproblem före 1998   

* ,703 

Lokalt miljöarbete före 1998 -,379 
Förortskommuner 1,444 
Glesbygdskommuner -,019 
Industrikommuner 1,498 
Landsbygdskommuner  1,990 
Medelstora städer 1,556 
Större städer 1,238 
Övriga mindre kommuner ,730 
Övriga större kommuner ,945 
Dummy 1998 -,505 
Dummy 1999 -,630 
Dummy 2000 -,403 
Dummy 2001 * 1,879 
Konstant ,852 
Anm: Variabler som är statistiskt signifikanta, p-värde < 0,05, har markerats med *. 

                                           
20 I Tabellbilagan redovisas resultatet av den logistiska regressionen i sin helhet. 
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En tolkning till att kommuner med en högre andel Miljöpartister i Kommun-
fullmäktige i högre utsträckning än andra kommuner beviljats LIP-stöd är att 
dessa politiker har hjälpt till att sätta miljöfrågorna på den politiska 
dagordningen. Detta har i sin tur lett till diskussioner om lokala miljöproblem 
och behovet av lokalt miljöarbete inom den kommunala organisationen. En 
följd av detta kan vara att det finns en bättre förankring och högre beredskap 
att satsa på lokalt miljöarbete, inräknat att avsätta egna planeringsresurser för 
att arbeta fram en bra LIP-ansökan.  
 
Att ett bra stöd från länsstyrelsen och Miljödepartementet i samband med 
LIP-ansökan har haft betydelse för om en kommun beviljats LIP-stöd visar 
att informella kontakter är betydelsefulla. Som uppmärksammas i rapporten 
upplever miljösamordnare att de har fått olika signaler från olika handläggare 
på Miljödepartementet. Om kontakterna och samråden inte fungerat med 
Miljödepartementet och länsstyrelsen så kan detta till en del förklara varför 
LIP-ansökan blivit mindre bra.  
 
En förklaring till att variabeln ”kartläggning och analys av lokala miljöproblem 
före 1998” visar sig statistiskt säkerställd är att kommuner som gjort en 
kartläggning och analys skaffat sig ett försprång framför andra kommuner. En 
grundförutsättning för att kunna utveckla ett samlat och väl genomtänkt 
investeringsprogram är att känna till de lokala miljöproblemen, dess orsaker 
och möjliga lösningar. Det kan också ha varit en fördel att kommunen inte 
genomfört många åtgärder och istället legat i ”startgroparna”. 
 
Att ett omfattande lokalt miljöarbete före 1998 inte har haft en statistiskt 
säkerställd betydelse kan till en del förklaras med att ett omfattande 
miljöarbete kan vara osammanhängande eller ofullständigt. I de kommuner 
där stora miljöinsatser redan genomförts är de miljöproblem som återstår att 
åtgärda sannolikt redan till en del åtgärdade eller så kan de resterande problem 
som behöver åtgärdas vara svåra att presentera i form av ett samlat LIP-
program. 
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LIPs PÅVERKAN PÅ LOKALT MILJÖARBETE 
  
En av frågorna som denna delstudie söker svar på gäller LIPs påverkan på 
och betydelse för lokalt miljöarbete. Som tidigare nämnts kommer en 
fördjupad studie av LIPs betydelse för lokalt miljöarbete att genomföras i sju 
kommuner som fått LIP-stöd. Här är syftet framförallt att försöka få en 
översiktlig bild av LIPs påverkan på lokalt miljöarbete. 
 

Övergripande miljöarbete 
Som utvärderingen hittills har visat uppfattas LIP bäst utformat för att stödja 
miljöarbete inom den kommunala organisationen. Är det också där påverkan 
av LIP har upplevts som störst? 
 
Samordning/koordinering av kommunens miljöarbete 
Hälften (53 procent) av LIP-samordnarna i kommuner som beviljades stöd 
anser att samordningen/koordineringen av kommunens miljöarbete inom den 
kommunala organisationen har ökat till följd av LIP (Diagram 14).  
 
Diagram 14. LIP-samordnarnas uppfattning om hur 
samordning/koordinering av kommunens miljöarbete påverkats av LIP. 
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Not: Svaren baseras på svar för perioden 1998-2000. 
 
Likaså upplevs samordning/koordinering med olika aktörer ha ökat till följd 
av LIP dock i något mindre omfattning (49 procent). Beträffande sam-
ordning/koordinering av kommunens miljöarbete regionalt och med andra 
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kommuner redovisar en minoritet (22 procent) att samordningen ökat. De 
flesta miljösamordnarna (68 procent) ansåg att den regionala samordningen 
varken ökat eller minskat till följd av LIP.  
 
I kommuner som inte fått LIP-stöd kan inte samordningen ha påverkats annat 
än i samband med ansökan. Att tänka sig att en sådan samordning skulle 
kunna bli varaktig är inte rimligt. Om samordningen ökat i icke LIP-stödda 
kommuner är det främst ett resultat av egna ansträngningar. Med referens till 
de telefonintervjuer vi gjort vet vi att några av samordnarna i icke LIP-stödda 
kommuner upplevt att miljöarbetet på något vis kommit igång lite i 
kommunen tack vare LIP-ansökningsprocessen. Andra ansåg att kommunens 
miljöplaner ändrat fokus då ansökningsprocessen startade för att sedan, i vissa 
delar, fått läggas ned på grund av avslag på ansökan. 
 
 
Kartläggning och analys av lokala miljöproblem 
Som ett första steg i ett lokalt miljöarbete kan man tänka sig att en kommun 
genomför en kartläggning och analys av de lokala miljöproblemen. Men det 
kan också vara så att miljöinsatser genomförs utan närmare kartläggning och 
analys. Att kartlägga och analysera miljöproblem respektive att genomföra 
miljöinsatser/åtgärder kan också ses som olika former av lokalt miljöarbete.  
 
Ett sätt att indirekt fånga LIPs effekter för lokalt miljöarbete är att jämföra 
hur miljöarbetet utvecklats över tid i kommuner som fått respektive inte fått 
LIP-stöd. Det underlag som utvärderingen baserar analysen på är miljösam-
ordnarnas rapportering av miljöarbetet före 1998 och 2001. I Diagram 15 
redovisas miljösamordnarnas bedömning av kommunens kartläggning och 
analys av de lokala miljöproblemen före 1998. 46 procent av miljösam-
ordnarna i kommuner som beviljats LIP-stöd bedömer att kommunens 
kartläggning och analys av de lokala miljöproblemen var ”mycket omfattande” 
eller ”omfattande” före 1998. I gruppen icke LIP-stödda kommuner var det 
hälften så många (22 procent) av samordnarna som gjorde den bedömningen.  
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Diagram 15. LIP- och miljösamordnares bedömning av kommunens 
kartläggning och analys av lokala miljöproblem före 1998.  
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Hur har miljöarbetet utvecklats under perioden 1998-2002? Undersöker vi hur 
miljösamordnarna i respektive grupp bedömt kommunens kartläggning och 
analys av lokala miljöproblem före 1998 och 2001 finner vi betydande 
skillnader mellan LIP-stödda och icke LIP-stödda kommuner, dels när det 
gäller utgångsläget, dels beträffande förändringen t.o.m. 2001. Som redan 
nämnts var det 46 procent av samordnarna i LIP-stödda kommuner som 
ansåg att kartläggningen var (mycket) ”omfattande” före 1998. 2001 var det 65 
procent som gjorde den bedömningen (se Tabell 7). I kommuner som inte 
beviljats LIP-stöd ökade andelen kommuner som genomfört en ”mycket 
omfattande” eller ”omfattande” analys från 22 till 35 procent under samma 
period.  
 
Kartläggning och analys av lokala miljöproblem har med andra ord ökat i både 
kommuner som fått och inte fått LIP-stöd (Tabell 7). En betydligt större 
andel LIP-stödda kommuner hade kartlagt och analyserat de lokala 
miljöproblemen före 1998 och 2001 jämfört med icke LIP-stödda kommuner. 
Ökningen är också större i LIP-stödda kommuner (+19 procent mot +13 
procent). Förändringen kan bl.a. förklaras med en allmän trend, kom-
munernas egna insatser och LIP-investeringarna.  
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Tabell 7. Andel LIP- och miljösamordnare som har bedömt kommunens kart-
läggning respektive analys av lokala miljöproblemen som mycket omfattande 
eller omfattande före 1998 och 2001 (i procent).  
 LIP utan LIP 
 Före 1998 2001 Differens Före 1998 2001 Differens  
       
Mycket 
omfattande 

9 16 +7 0 7 +7 

       
Omfattande 37 49 +12 22 28 +6 
       
Summa 46 65 +19 22 35 +13 
  n=131 n=76 
 
Lokala miljöåtgärder/insatser generellt 
Vid sidan av att stimulera kartläggning och analys av de lokala miljöproblemen 
kan LIP tänkas ha påverkat vilka miljöåtgärder och miljöinsatser som 
genomförts. Genom att jämföra LIP-stödda kommuner med icke LIP-stödda 
kan LIPs påverkan på lokalt miljöarbete indirekt fångas. Om miljöinsatserna 
ökat mer i LIP-stödda kommuner kan detta till en del förklaras med LIP. Det 
betyder inte att eventuella skillnader mellan grupperna helt kan kopplas till 
LIP-stödet. Det är ofta en mängd faktorer som samverkar (kommunens 
ekonomi, politiska förhållanden, om det finns eldsjälar inom den kommunala 
organisationen och i kommunen i stort etc.). 
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Diagram 16. LIP- och miljösamordnarnas bedömning av kommunens 
miljöinsatser/åtgärder inom den kommunala organisationen före 1998.  
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Drygt en tredjedel (35 procent) av kommunerna som fått LIP-stöd bedömer 
att kommunens miljöinsatser/åtgärder inom den kommunala organisationen 
var ”mycket omfattande” eller ”omfattande” före 1998. En klar minoritet (18 
procent) gör motsvarande bedömning i kommuner som inte fått LIP-stöd. 
Skillnaden mellan LIP-stödda och icke LIP-stödda kommuner är 17 procent. 
 
Som framgår av Diagram 17 framträder en liknande skillnad mellan 
kommuner som beviljats respektive inte beviljats LIP-stöd ifråga om 
kommunens miljöinsatser/åtgärder tillsammans med olika aktörer i 
kommunen före 1998. I 25 procent av de LIP-stödda kommunerna och 13 
procent av de icke LIP-stödda kommunerna var (enligt miljösamordnarna) 
detta miljöarbete ”mycket omfattande” eller ”omfattande” före 1998. I detta 
fall är skillnaden mellan grupperna 12 procent. 
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Diagram 17. LIP- och miljösamordnarnas bedömning av kommunens 
miljöinsatser/åtgärder tillsammans med aktörer i kommunen före 1998.  
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Däremot framträder inte lika stor skillnad mellan LIP-stödda och icke LIP-
stödda kommuner när det gäller regionalt miljösamarbete före 1998. Det 
regionala miljösamarbetet kan generellt sett beskrivas som outvecklat i en bred 
majoritet av kommunerna före 1998 (Diagram 18). 
Diagram 18. LIP- och miljösamordnarnas bedömning av kommunens 
miljöinsatser/åtgärder regionalt/tillsammans med andra kommuner före 1998.  
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Hur har det lokala miljöarbetet generellt förändrats under programperioden? 
Som framgår av Tabell 8 har miljöarbetet, när det mäts i termer av 
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miljöinsatser/åtgärder, ökat mest i LIP-stödda kommuner. Ökningen startade 
också från en högre nivå i en större andel av LIP-kommunerna jämfört med 
icke LIP-stödda kommuner. I procent räknat har andelen kommuner med ett 
(mycket) ”omfattande” miljöarbete ökat med 25 procent i LIP-stödda 
kommuner jämfört med 6 procent i icke LIP-stödda kommuner. 
 
Tabell 8. Andel LIP- och miljösamordnare som har bedömt kommunens 
miljöåtgärder/insatser som mycket omfattande eller omfattande före 1998 
respektive 2001 (i procent).  
 
 LIP utan LIP 
 Före 1998 2001 Differens Före 1998 2001 Differens  
       
Mycket 
omfattande 

3 19 +16 0 3 +3 

       
Omfattande 32 41 +9 18 21 +3 
       
Summa 35 60 +25 18 24 +6 
  n=131 n=76 
 
Att miljöarbetet utvecklats mer i LIP-stödda kommuner är ett förväntat 
resultat. Stödet skulle användas till miljöinvesteringar. Men ökningen kan inte 
helt tillskrivas LIP, också andra förhållanden och faktorer kan förklara 
miljöarbetets ökning i LIP-stödda kommuner. Eftersom miljöarbetet också 
ökat i icke LIP-stödda kommuner under samma period kan en del av 
ökningen kopplas till en allmän trend.  
 
Till den indirekta analysen av miljöarbetets utveckling kan läggas att inom 
LIP-stödda kommuner har tre av fyra (74 procent) samordnare som haft en 
uppfattning i frågan sagt att de upplevt att ”takten i omställningen till ett 
hållbart samhälle” ökat ”väldigt mycket” eller ”mycket” till följd av LIP. Det 
stärker tolkningen att en del av miljöarbetets utveckling direkt kan förklaras 
med LIP. I likhet med kartläggning och analys av lokala miljöproblem 
framträder den största ökningen när det gäller insatser inom kommunen och 
tillsammans med andra lokala aktörer. Det regionala miljöarbetet har 
utvecklats i betydligt mindre grad. 
 
 
Kommunens miljöarbete före 1998 och effekterna av LIP 
En fråga som inledningsvis ställdes var om och hur LIP påverkat det lokala 
miljöarbetet i kommuner som genomfört en omfattande kartläggning och 
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analys av kommunens miljöproblem respektive haft ett omfattande lokalt 
miljöarbete före 1998 jämfört med kommuner som inte hade kommit så långt. 
Utvärderingen visar att ”utgångsläget” (kommunernas miljöanalys och 
miljöarbete före 1998) haft en viss betydelse i sammanhanget. 
 
LIP visar sig ha påverkat samordningen/koordineringen av kommunens 
miljöarbete med aktörer i och utanför kommunen i fler kommuner som hade 
genomfört en (mycket) omfattande kartläggning och analys av de lokala miljö-
problemen före 1998 jämfört med kommuner som inte gjort motsvarande 
karläggning/analys. I 50 procent av de ”kartläggande kommunerna” ökade 
denna samordning (med intresseorganisationer, boende, företag) mot 38 
procent i de kommuner som inte kommit så långt i kartläggningsarbetet.  
 
När kommunens miljöinsatser före 1998 istället för kommunens kartläggning 
och analys av lokala miljöproblem före 1998 utgör utgångspunkt för 
bedömningen av utvecklingen framträder en något annorlunda bild. Sam-
ordningen av miljöarbetet inom den kommunala organisationen visar sig ha 
ökat mer i kommuner som inte bedrivit ett omfattande lokalt miljöarbete före 
1998. I en majoritet av kommunerna (56 procent) som hade ett begränsat 
lokalt miljöarbete före 1998 har samordningen ökat till följd av LIP vilket är 
20 procent fler än i kommuner som hade ett omfattande lokalt miljöarbete (36 
procent).  
 
LIPs påverkan på samordningen av miljöarbetet inom den kommunala 
organisationen har varit störst i kommuner som hade ett begränsat lokalt 
miljöarbete före 1998. När det gäller samordningen av miljöarbetet med 
aktörer i hela kommunen har påverkan av LIP varit störst i kommuner som 
före 1998 hade genomfört en mer omfattande kartläggning och analys av 
kommunens miljöproblem. 
  

Miljöåtgärder/insatser på olika områden 
Tränger man in i kommunernas miljöarbete på olika områden finner man att 
inom alla åtgärdsområden har miljöinsatserna ökat mest i LIP-stödda 
kommuner. I Diagram 19 redovisas miljösamordnarnas bedömning av den 
egna kommunens miljöinsatser/åtgärder på olika insatsområden före 1998 
och i Diagram 20 motsvarande insatser 2001. Först kan noteras att i många 
LIP-stödda kommuner pågick ett ”mycket omfattande” eller ”omfattande” 
arbete på åtgärdsområden ”vatten och avlopp”, ”avfall” och ”omställning till 
förnybar energi” före 1998. I icke LIP-stödda kommuner är dessa tre 
områden också de mest åtgärdade, men en något mindre andel kommuner 
hade genomfört miljöåtgärder på dessa områden jämfört med LIP-stödda 
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kommuner. Den största skillnaden som kan iakttas mellan kommuner som 
fått och inte fått LIP-stöd före 1998 är på området ”stödjande åtgärder”. (På 
åtgärdsområdena ”industriprojekt”, ”efterbehandling” och ”vatten och 
avlopp” framstår skillnaderna som relativt små före 1998.) 
 
Diagram 19. Andel kommuner som bedömt kommunens miljöinsatser före 
1998 som mycket omfattande eller omfattande inom olika åtgärdsområden. 
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Hur har miljöinsatserna på olika åtgärdsområden förändrats under perioden? I 
alla LIP-stödda kommuner har kommunernas miljöinsatser på olika områden 
ökat t.o.m. 2001. Jämförs Diagrammen 19 och 20 med avseende på 
förändringen i insatser t.o.m. 2001 visar det sig att den procentuella ökningen 
i miljöinsatser varierar mellan 5 och 28 procent i LIP-stödda kommuner. 
Största ökningen finner man på åtgärdsområdena ”omställning till förnybar 
energi” (+28 procent), ”energieffektiviseringar” (+25 procent), ”trafik” (+23 
procent) och ”naturvård/biologisk mångfald” (+19 procent).  
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I icke LIP-stödda kommuner framträder en mer sammansatt förändring. På 
några åtgärdsområden finner man att andelen kommuner som hade ett 
”mycket omfattande” eller ”omfattande” miljöarbete 1998 minskat 2001 (det 
gäller ”vatten och avlopp” (-5 procent), ”industriprojekt”(-4 procent) och 
”stödjande åtgärder” (-6 procent). De områden som procentuellt sett ökat 
mest under samma period är ”efterbehandling” (+12 procent), ”trafik” (+11 
procent) och ”avfall” (+8 procent). Jämfört med LIP-stödda kommuner är 
ökningen mindre. 
 
Diagram 20.  Andel kommuner som bedömt kommunens miljöinsatser 2001 
som mycket omfattande eller omfattande inom olika åtgärdsområden. 
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Hur förhåller sig LIP-samordnarnas självrapporterade miljöåtgärder till LIP-
stödets fördelning i stort? Under hela programperioden har mest bidrag delats 
ut till åtgärder för ”omställning till förnybar energi” (24 procent), 
”flerdimensionella projekt” (13 procent), ”avfall” (12 procent), ”trafik” (10 
procent) och vatten och avlopp (10 procent) enligt Naturvårdsverket egna 
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beräkningar (2003). Om den ökning av miljöåtgärder på olika områden som 
rapporterats i LIP-kommunerna följer LIP-stödets fördelning i stort och om 
motsvarande ökning inte förekommit i icke LIP-stödda kommuner tyder det 
på att LIP-bidraget i hög grad kan kopplas till miljöinsatserna och miljöarbetet 
på just dessa områden. Har däremot kommunernas miljöåtgärder ökat mycket 
på ett område där ett mindre LIP-stöd fördelats tyder det på att LIP inte i lika 
hög grad påverkat utvecklingen.  
 
Utvärderingen visar att åtgärdsområdet ”omställning till förnybar energi”, det 
område som LIP-samordnarna i procent räknat rapporterar har ökat mest 
t.o.m. 2001, också är det åtgärdsområde som fått mest LIP-stöd under hela 
programperioden. I kommuner som inte fått LIP-stöd har ökningen endast 
varit 3 procent på detta område. Det tyder på att LIP har haft störst betydelse 
för lokala miljöinsatser på området ”omställning till förnybar energi”. Likaså 
kan LIP tolkas ha haft en påtaglig betydelse för miljöinsatser på 
åtgärdsområden som gått tillbaka i icke LIP-stödda kommuner (”vatten och 
avlopp”, ”industriprojekt” och ”stödjande åtgärder”). På övriga åtgärds-
områdena har LIP-kommunerna förutom att genomföra LIP-projekt också på 
eget initiativ eller genom andra finansieringsvägar genomfört andra 
miljöinsatser. Med andra ord har fler aktörer påverkat utvecklingen på dessa 
områden.  
 

Olika aktörers medverkan 
En indikation på om LIP bidragit till att stimulera lokalt miljöarbete på bred 
front kan man också få genom att undersöka olika aktörers medverkan i olika 
faser av LIP-arbetet. 
 
I alla faser av LIP-arbetet är det kommunala tjänstemän som deltagit mest 
frekvent (Diagram 21). Kommunpolitiker har främst varit engagerade i 
ansökningsprocessen och i mindre omfattning under tidigare och senare delar 
av processen. Kommunala bolag har deltagit i alla tre faser. I något mindre 
utsträckning har lokala företag deltagit i LIP-arbetet. Men i jämförelse med 
andra externa aktörer (enskilda medborgare och lokala intresseorganisationer) 
har företagen varit mer involverade i LIP-arbetet. 
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Diagram 21. LIP-samordnarnas bedömning av vilka lokala aktörer som har 
deltagit i olika faser av LIP-ansökningsarbetet. Svar från LIP-stödda 
kommuner.  

 
Anm. Varje stapel anger procent av hundra. 
 
Som tidigare uppmärksammats har förankringen av LIP-ansökan bland lokala 
aktörer (enskilda, intresseorganisationer och företag) visat sig mer omfattande 
i LIP-stödda kommuner (jfr Diagram 10).21 Utvärderingen har inte undersökt 
det lokala miljöarbetets bredd och förankring utanför den kommunala 
organisationen i icke LIP-stödda kommuner. Lokalt miljöarbete utan LIP kan 
tänkas ha en bredare förankring i både LIP-stödda och icke LIP-stödda 
kommuner. Beträffande LIP-arbetet (i LIP-stödda kommuner) så har detta 
miljöarbete i huvudsak bedrivits inom den kommunala organisationen med 
viss delaktighet av aktörer utanför kommunen. Kommunala tjänstemän, bolag 
och politiker har i alla faser av LIP-arbetet, med undantag för 
genomförandefasen, varit mer involverade än aktörer utanför kommunen. I 
hälften (52 procent) av kommunerna har lokala företag deltagit igenom-
förandet av LIP mot knappt hälften (48 procent) av politikerna (Diagram 21). 
                                           
21 Det visar sig också att kommuner som beviljats LIP 2001-2002 i högre grad än 
kommuner som beviljats LIP 1998-2000 förankrat LIP-ansökan bland medborgare och 
lokala intresseorganisationer. 
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Former av lokalt miljösamarbete 
Har LIP bidragit till att skapa nya former av miljösamverkan? I LIP-stödda 
kommuner har som illustreras i Diagram 22 nya samarbetsformer utvecklats i 
en tredjedel av kommunerna. ”Etablerade samarbetsformer” har använts på 
ett nytt eller delvis nytt sätt i en majoritet av kommunerna (55 procent). I en 
tredjedel av kommunerna (33 procent) har etablerade former av samverkan 
använts som tidigare. Detta tyder på att LIP har haft märkbara effekter på 
formerna för det lokala miljöarbetet i LIP-stödda kommuner. 
 
Diagram 22. LIP-samordnarnas bedömning av vilken typ av samarbete som 
har utvecklats kring LIP-arbetet. Svar från LIP-stödda kommuner 1998-2000. 
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Anm. Varje alternativ är en delfråga i sig som summerar till hundra procent. 
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Utvärderingen visar att LIPs påverkan på samordningen av kommunens 
miljöarbete inom den kommunala organisationen har varit störst i kommuner 
som inte genomfört en omfattande kartläggning och analys av de lokala miljö-
problemen före 1998 och likaså i kommuner som hade ett begränsat lokalt 
miljöarbete före 1998. Kommuner som hade ett omfattande lokalt miljöarbete 
inom den kommunala organisationen före 1998 har framförallt stärkt 
samordningen med aktörer utanför kommunen (Tabell 9). 
 
Etablerade samarbetsformer i miljöarbetet har använts på ett nytt sätt i 
kommuner som hade ett omfattande lokalt miljöarbete före 1998, medan helt 
nya nätverk och former för samverkan framförallt har utvecklats i kommuner 
som före 1998 hade ett begränsat miljöarbete. I LIP-arbetet har etablerade 
samarbetsformer använts på ett nytt eller delvis nytt sätt i 68 procent av 
kommunerna som före 1998 hade ett omfattande lokalt miljöarbete. När det 
gäller helt nya samarbetsformer och nätverk visar det sig att 40 procent av 
kommunerna som före 1998 hade ett begränsat miljöarbete med aktörer i 
kommunen (intresseorganisationer, enskilda medborgare och lokala företag) 
skapat nya nätverk eller samarbetsformer. Detta kan jämföras med de 
kommuner som hade ett omfattande lokalt miljöarbete före 1998. I den senare 
gruppen hade 25 procent av kommunerna utvecklat helt nya nätverk och 
samarbetsformer. 
 
Att utveckla nytt samarbete och nya samarbetsformer är processer som är 
tids- och resurskrävande och som handlar om att successivt bygga upp 
ömsesidigt förtroende mellan olika parter. Det tar ofta lång tid att bygga upp 
tillit och inblandade aktörer är vanligtvis försiktiga och inställda på att 
samarbetet kan växa eller spricka. Att statliga medel (eller andra bidrag) kan 
fungerar som metod att få till stånd ett samarbete mellan olika aktörer är 
ingen garanti för att ett sådant samarbete blir varaktigt. Om de nya nätverken 
kommer att användas i fortsättningen är en viktig fråga att följa och som det 
finns anledning att återkomma till i en senare utvärdering. 
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Tabell 9. LIPs påverkan på kommunens samordning av miljöarbetet 
respektive miljöarbetets samarbetsformer kopplat till kommunens miljöanalys 
och miljöarbete före 1998. 
 

 
 
 
Kommuner 
som hade 
genomfört: 

Samordning 
av kommun-
ens miljö-
arbete inom 
den kom-
munala org. 

Samordning 
av kommun-
ens miljö-
arbete med 
företag, 
intresseorg. 

Samordning 
av kommun-
ens miljö-
arbete 
regionalt  

Nya 
samarbets-
former/-
nätverk har 
skapats 

Etablerade 
samarbets-
former  har 
används på 
ett nytt sätt  

en omfattande 
kartläggning/-
analys av lokala 
miljöproblem 
före 1998 

+ ++    

en begränsad 
kartläggning/-
analys av lokala 
miljöproblem 
före 1998 

++     

ett omfattande 
lokalt miljö-
arbete före 
1998 

+ +   ++ 

ett begränsat 
lokalt miljö-
arbete före 
1998 

++ +  + + 

Anm: + indikerar att LIP har haft en påverkan i 40 procent eller mer av kommun-
kategorierna och ++ indikerar en påverkan i 50 procent eller mer av kommunkategorierna. 
 

Andra effekter av LIP  
Har projekt som fått avslag ändå genomförts? Om så skett kan detta till en del 
bero på LIP. I Diagram 23 redovisas miljösamordnarnas svar på frågan om 
projekt som fått avslag ändå genomförts. 
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Diagram 23. Miljösamordnares bedömning av i vilken omfattning projekt som 
fått avslag ändå genomförts. Svar från kommuner som inte beviljats LIP-stöd.  
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Några kommuner (4 procent) som har fått avslag på kommunens LIP-
ansökan rapporterar att ”många” projekt som kommunen sökt LIP-stöd för 
ändå genomförts. Knappt hälften (45 procent) säger att ”några” projekt 
genomförts. Det tyder på att kommunerna hittat andra finansieringsvägar för 
sina miljöprojekt, inräknat att kommunen själv finansierat investeringarna. I 
en tredjedel av kommunerna (34 procent) har inga av de projekt kommunen 
sökt stöd för genomförts. Det finns med andra ord en rad projekt som inte 
genomförts på grund av att statligt stöd inte beviljats. Några miljösamordnare 
motiverar sina svar på följande sätt: 
 

”Ett avslaget projekt har genomförts ändå, övriga tre har lagts i malpåse.” 
 
”Utan stöd går det inte att genomföra satsningar för en liten kommun.” 
 
”Projekt, som var finansierade från kommunens sida genomfördes men inga andra. 
Totalt har två projekt av cirka 15 genomförts.” 
 
”Utbyggnaden av fjärrvärmen har fortsatt trots att inte LIP-stöd erhållits. Utbyggnaden 
har dock gått långsammare än om bidrag beviljats. Dessutom finns det vissa områden 
där det inte kommer att ske någon utbyggnad av fjärrvärmen. Det sista gäller främst ett 
projekt där man avsåg att nyttja biobränslebaserad värme från en industri för att värma 
närliggande villaområde.” 
 

 
Citaten visar att många projekt inte blev av och att miljöarbetet i anslutning till 
dessa aldrig kom igång. Det sista citatet visar att utbyggnaden av fjärrvärme 
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genomfördes i långsammare takt och att ett biobränsleprojekt i samverkan 
med ett lokalt industriföretag inte kom att genomföras.  
 
Kan projekten som inte fick LIP-stöd och som genomförts ändå tillskrivas 
LIP-ansökningsarbetet? Ja till en viss del, vilket framkom i telefonintervjuer, 
men inte enbart detta. Eftersom kommunerna har svarat för merparten av 
investeringarna har de hela tiden varit beredda att satsa egna resurser. Med det 
statliga stödet erbjöds kommunerna en möjlighet att växla upp sina 
ambitioner. Om det statliga stödet på 30 procent uteblev är det rimligt att 
förvänta sig att några projekt ändå kom att genomföras. Den indirekta 
effekten av LIP kan beskrivas som att ansökningsarbetet bidragit till att 
mobilisera engagemang och resurser i och utanför kommunen som i sin tur 
bidragit till att några projekt ändå genomförts. Denna mobiliseringseffekt ska 
inte överdrivas och vägas samman med negativa effekter av uteblivit stöd.  
 
En annan indirekt effekt av LIP-ansökningsarbetet är att det nedlagda 
tankearbetet har använts, eller kommer att kunna användas, vid framtida 
ansökningar. En miljösamordnare uttrycker sig på följande sätt: 
 

”En ny ansökan (KLIMP) bör vara möjlig med utgångspunkt i den senaste LIP-
ansökningen.” 

 
Miljösamordnare i icke LIP-stödda kommuner redovisar i flera fall en kom-
bination av positiva som negativa effekter av LIP-ansökningsarbetet. En 
negativ följd av att kommunens och andra aktörers engagemang inte gav 
resultat är att intresset för fortsatt miljösamverkan minskar. Det har också 
inneburit undanträngningseffekter. LIP-ansökningsarbetet har tagit resurser 
från annat miljöarbete. Några miljösamordnare har på dessa punkter uttryckt 
sig på följande sätt: 
 

”Nedlagt arbete och kostnader har jag upplevt innebära ett ringa värde och uteblivna 
bidrag minskat den intensiva viljan till engagemang i fortsatt arbete med åtgärder som 
innebär miljöinvesteringar, både temporära och bestående.” 

 
”Positivt att vi gjorde miljöanalysen. Negativt att företag tappade visst förtroende 
gentemot kommunen. Vi har svårt att återkomma med nya idéer.” 
 
”LIP-ansökan har tagit mycket kraft ifrån andra viktiga, mer konkreta projekt. När 
man får avslag känns det som om allt arbete var i onödan.” 
 
”Positiva effekter i samband med arbetet med att upprätta ansökan. Det skapades ett 
engagemang i kommunen och bland berörda samhällsmedborgare. Negativ reaktion 
när kommunen inte fick sin ansökan beviljad. Den negativa reaktionen blev mer 
långvarig än den positiva effekten. I kommunen finns fortfarande en negativ inställning 
till LIP och KLIMP.” 
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De negativa effekternas varaktighet är svåra att bedöma, men åtminstone på 
kort sikt kan man förvänta sig att intresset för att söka nya statliga stödpengar 
(KLIMP) minskar i kommuner som fått avslag på LIP. Framförallt i 
kommuner som har satsat mycket resurser och sökt flera gånger utan resultat. 
 
Diagram 24. Miljösamordnares uppfattning om i vilken omfattning projekt 
som planerats men fått avslag fortfarande är angelägna (Svar från icke-LIP-
stödda kommuner). 
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Att många av de projekt som kommuner fått avslag på fortfarande bedöms 
vara angelägna framgår av Diagram 24. Knappt två av tio kommuner (18 
procent) som inte fått LIP-stöd bedömer att ”många” projekt fortfarande är 
angelägna och knappt sex av tio (58 procent) att ”några” projekt är angelägna. 
Några få (4 procent) gör bedömningen att inga projekt längre är aktuella. Det 
visar att det finns många projekt som skulle bli av om staten gick in med stöd. 
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SLUTSATSER  
 
De viktigaste delresultaten av utvärderingen är (obs. ej rangordnade): 
 
1. Intresset att söka LIP har varierat märkbart mellan olika typer av kom-
muner. ”Storstäderna” och ”större städer” har visat störst intresse. 
2. 55 procent av landets kommuner har fått LIP-bidrag.  

- ”Större städer” har fått hälften av sina LIP-ansökningar beviljade mot 
cirka 25 procent av, ”förorts-”, ”industri-” och ”glesbygdskommunerna”. 
- ”Större städer”, ”storstäder”, ”medelstora städer” och ”övriga större 
kommuner” har fått 75 procent av LIP-bidraget. Beräknat per invånare är 
det de mindre kommunerna som tillhör ”vinnarkommunerna”. 

3. Kommuner som fått LIP-stöd har haft en högre andel miljöpartister i 
kommunfullmäktige, upplevt bra stöd från Miljödepartementet och läns-
styrelsen i samband med LIP-ansökan och också kartlagt och analyserat miljö-
problemen före 1998 i högre grad än kommuner som inte fått stöd. 
4. LIP-ansökan har förankrats bland vanliga medborgare, intresseorganisa-
tioner och företag i betydligt högre utsträckning i LIP-stödda jämfört med 
icke LIP-stödda kommuner. 
5. Miljösamordnarnas erfarenheter av LIP är övervägande positiva i kommun-
er som fått stöd och övervägande negativa i kommuner som inte fått stöd. 
Många kommuner upplever en kombination av positiva och negativa effekter 
av LIP. I många kommuner som inte fått LIP-stöd är det: 

- positivt att en miljöanalys har gjorts och att några projekt genomförts. 
- negativt att engagemanget minskat och att det blir svårt att återskapa 
lokala aktörers intresse för miljösamarbete. 
- negativt att intresset att söka nationellt stöd för lokalt miljöarbete minskat. 

6. LIP har uppfattats bäst utformat för och också stimulerat lokalt miljöarbete 
inom den kommunala organisationen. I något mindre utsträckning har LIP 
bedömts lämpligt och stimulerat miljösamarbete med andra aktörer i 
kommunen, samt i begränsad omfattning passande för regionalt miljöarbete. 
7. LIP har påverkat kommunernas miljöarbete på olika sätt:  

- samordningen av kommunens eget miljöarbete har ökat i LIP-kommuner 
som inte genomfört en omfattande miljöproblemanalys före 1998 och som 
hade ett begränsat lokalt miljöarbete före 1998. I kommuner som hade 
genomfört en mer omfattande miljöanalys före 1998 har samordningen 
också ökat, framförallt med aktörer utanför kommunen. 
- i kommuner som före 1998 hade ett utvecklat miljöarbete är det i första 
hand etablerade nätverk och samarbetsformer som använts på ett nytt sätt.  
- helt nya nätverk och former för miljösamarbete har främst utvecklats i 
kommuner som före 1998 hade ett begränsat miljöarbete. 
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Att stora kommuner lyckats få stor del av LIP-bidraget kan bero på flera 
faktorer. En viktig sådan är att stora kommuner som regel har resurser, 
kompetens och vana att söka bidrag (inte bara LIP-bidrag). I dessa kommuner 
bor också en betydande del av befolkningen. Miljösamordnare i små 
kommuner menar att bidragsvillkoren har varit alltför krävande för små 
kommuner. Som studien visar sökte små kommuner stöd i lägre grad än stora. 
 
Sammantaget framträder en kombination av positiva och negativa effekter av 
LIP för det lokala miljöarbetet. De positiva effekterna dominerar inte oväntat 
i kommuner som fått LIP-stöd. Att samordningen av kommunens miljöarbete 
och skapandet av nya samarbetsformer utvecklats starkt i kommuner som 
hade ett mindre utvecklat miljöarbete före 1998 kan, om det blir varaktigt, 
värderas högt. I kommuner som före 1998 hade ett utvecklat miljöarbete fick 
med LIP en möjlighet att genomföra angelägna satsningar och utveckla 
miljöarbetet ytterligare. Att de negativa erfarenheterna av LIP dominerar i 
kommuner som inte fått LIP är knappast överraskande. Men de negativa 
effekterna av ett konkurrensutformat bidragssystem skall inte underskattas 
och bör beaktas när nya stöd utformas för kommunerna. Kommuner som 
upprepade gånger sökt LIP-stöd men inte lyckats kan förväntas avstå från att 
söka stöd i konkurrens med andra kommuner, alternativt ompröva sättet att 
söka stöd. En negativ effekt av LIP är att intresset att söka statligt stöd, 
inräknat tilltron till möjligheten att få statligt stöd för lokalt miljöarbete, har 
minskat och likaså har förtroendet för staten som aktör i det lokala 
miljöarbetet minskat i kommuner som lagt ner mycket arbete, engagemang 
och betydande resurser utan resultat. 
 
Det lokala miljöarbetet har ökat i omfattning i både LIP-stödda och icke LIP-
stödda kommuner, men ökningen är större i LIP-stödda kommuner. Under 
den period som LIP har genomförts har samtidigt intresset för Agenda 21-
arbete generellt sett minskat något (Edström och Eckerberg, 2002). Skillnaden 
mellan Agenda 21-arbete och LIP-arbete är att det förra arbetet i högre grad 
bedrivs underifrån, men båda formerna av miljöarbete bedrivs både uppifrån 
och underifrån. I LIP-stödda kommuner beskriver majoriteten av 
miljösamordnarna att LIP-arbetet bedrivits både uppifrån och underifrån.  
 
LIP har främst stärkt det lokala miljöarbetet inom den kommunala 
organisationen i drygt hälften av landets kommuner samtidigt som en viss 
uppgivenhet och minskad tilltro till staten som aktör i det lokala miljöarbetet 
visar sig i kommuner som inte fått LIP-bidrag. Effekterna av LIP för lokalt 
miljöarbete kan på ett övergripande plan beskrivas som att LIP bidragit till att 
en del initiativ och engagemang flyttats från Agenda 21-arbete till LIP-arbete. 
Miljöarbetet bedrivs i något högre grad uppifrån än tidigare.  
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Telefonintervjuer med kommuner som inte beviljats stöd. 
 
Kommun Kommun- 

grupp 
Folk- 
mängd 
1997 

Intervjuer 

Österåker Förorts 
kommun 

33 064 Miljöchef Kia Regnér 
 

Trelleborg Medel stora 
städer 

38 037 Agenda 21-samordnare Anita Ljung 
 

Trelleborg Medel stora 
städer 

38 037 LIP-administratör Maria Olsson 
 

Örnsköldsvik Större städer 57 115 Miljöstrateg Anders Lindström 
 

Bollnäs Övriga större 
kommuner 

27 560 Utredningschef Lennart Åkesson 
 

Bollnäs Övriga större 
kommuner 

27 560 1:e Miljö och hälsoskyddsinspektör 
Rolf Sikström 

Nora Övriga mindre 
kommuner 

10 494 Folkhälsostrateg för Norra Örebro län 
Linnéa Hedkvist 

Gislaved Industri 
kommuner 

30 120 Kommun Ekolog Bengt Göran Eriksson 
 

Pajala Glesbygds 
kommuner 

7 848 Miljöchef Johny Lantto 
 

Valdemarsvik Landsbygds 
kommuner 

8 586 Miljö och hälsoskyddsinspektör Nina 
Eskilsson 

Tingsryd Övriga mindre 
kommuner 

13 915 Teknisk chef Sven Erik Cesar, 
 

Storuman Glesbygds 
kommuner 

7 314 Miljö och hälsoskydd och teknisk chef 
Ralf Johansson 
 

Älvdalen Glesbygds 
kommuner 

8 093 Lillian Lundin 
 

Bengtsfors Industri 
kommuner 

11 290 Miljöchef Hans-Göran Sandkvist 
 

Uppsala Större städer 185 971 Miljödirektör Karl-Lennart Åstedt 
 

Uppsala Större städer 185 971 Planeringschefen vid kommun- 
styrelsens kontor Karl-Johan Engström 

Bjurholm Glesbygds 
kommuner 

2 813 1:e miljö och hälsoskyddsinspektör 
Mikael Jonsson 
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Appendix 1: Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning. 
 
Storstäder (3): kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 
invånare.  
 
Förortskommuner (36):  mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligast utpendlingsmålet skall vara en 
storstad.  
 
Större städer (26):  kommuner med 50 000-200 000 invånare samt med 
mindre än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn.  
 
Medelstora städer (40): kommuner med 20 000-50 000 invånare, med 
tätortsgrad över 70 procent samt med mindre än 40 procent av 
nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn.  
 
Industrikommuner (53): kommuner med mer än 40 procent av 
nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är 
glesbygdskommun.  
 
Landsbygdskommuner (30):  kommuner med mer än 6,4 procent av 
nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn, en tätortsgrad 
under 70 procent och som inte är glesbygdskommun.  
 
Glesbygdskommuner (29): kommuner med mindre än 5 invånare per 
kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare.  
 
Övriga större kommuner (31): övriga kommuner med 15 000-50 000 
invånare.  
 
Övriga mindre kommuner (41): övriga kommuner med mindre än 15 000 
invånare.  
 
Folkmängdsuppgifterna och befolkningstäthet avser förhållandena den 31 
december 1997. Tätortsgrad och pendling avser förhållandena 1995. 
Näringslivsstruktur avser förhållandena 1996. 
 
Not: Inom parentes anges det totala antalet kommuner inom varje kommungrupp. 
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Appendix 2: Variabler som används i regressionsanalysen: 
 

- Kommunala organisationens kartläggning och analys av lokala 
miljöproblem före 1998, en dummy variabel som antar värdet 1 om 
den kommunala organisationens kartläggning och analys av de lokala 
miljöproblemen var mycket omfattande eller omfattande före 1998 (noll 
annars). 

- Miljöarbete inom den kommunala organisationen före 1998, en 
dummyvariabel som antar värdet 1 om kommunens insatser/åtgärder 
var mycket omfattande eller omfattande före 1998 (noll annars). 

- Stödet från Miljödepartementet i samband med LIP-ansökan, en 
dummyvariabel som antar värdet 1 om stödet från Miljödepartementet i 
samband med LIP upplevts som bra eller mycket bra, (noll annars). 

- Stödet från länsstyrelsen i samband med LIP-ansökan, en 
dummyvariabel som antar värdet 1 om stödet från länsstyrelsen i 
samband med LIP upplevts som bra eller mycket bra, (noll annars). 

- Förankring av LIP-ansökan, en dummyvariabel som antar värdet 1 
om kommunen förankrat LIP-ansökan bland enskilda invånare och/-
eller lokala intresseorganisationer. 

- Folkmängd. 
- Socialistisk majoritet, en dummyvariabel som antar värdet 1 om antal 

ledamöter i kommunfullmäktige för S och V var mer än 50 procent 
(noll annars). 

- Andel kommunfullmäktigledamöter för miljöpartiet av alla 
ledamöter i kommunfullmäktige, 1994 års valresultat för år 1998 
och 1998 års valresultat för åren 1999-2002. 

- Resultat före extraordinära poster som andel av omslutning 
(budget över/underskott i procent), variabeln visar resultatet för 
kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande 
extraordinära poster i förhållande till kommunens omslutning 
(definierad som summan av de två posterna skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning). SCBs data har korrigerats av Kommun-
förbundet före 1998, dvs nya definitioner gäller. 

- Förvärvsintensitets, antal förvärvsarbetande i kommunen 16+ år delat 
med befolkningen i åldersintervallet 16-64 år. 

- Kommuntyp, åtta dummyvariabler för kommunförbundets nio 
kommungrupper. 

- Tidsdummies, en dummyvariabel för vart och ett av åren 1998-2001 
som antar värdet ett för det år variabeln beskriver åren, (noll annars). 
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Tabellbilaga 
 
Tabell 1* Enkätsvar och svarsfrekvens inom olika kommungrupper. 
. 

 LIP utan LIP Totalt 
 svar n % 

svar 
svar n  % svar svar n % 

svar 
          
Storstäder 
 

3 3 100 0 0  3 3 100 

Förorts 
kommuner 

10 13 77 10 23 44 20 36 56 

Större  
städer 

21 23 91 2 3 67 23 26 88 

Medelstora 
städer 

26 28 93 7 12 58 33 40 83 

Industri 
kommuner 

22 26 85 18 27 67 40 53 75 

Landsbygds 
kommuner 

13 17 76 3 13 23 16 30 53 

Glesbygds 
kommuner 

9 13 69 12 16 75 21 29 72 

Övriga större 
kommuner 

16 18 89 11 13 85 27 31 87 

Övriga 
mindre 
kommuner 

11 19 58 13 22 59 24 41 59 

Totalt 131 160 82 76 129 59 207 289 72 
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Tabell 4* Kommuner som sökt LIP-stöd 1998-2002 (inomgruppsberäkningar 
år för år). 
 
Kommun 
grupp 

1998 1999 2000 2001 2002 

 andel % andel % andel % andel % andel % 
Storstäder 3/3 100 3/3 100 3/3 100 3/3 100 1/3 33 
Förorts 
kommuner 

12/36 33 20/36 56 26/36 72 11/36 31 2/36 6 

Större 
städer 

15/26 58 20/26 77 19/26 73 16/26 62 2/26 8 

Medelstora 
städer 

19/40 48 30/40 75 29/40 73 15/40 38 3/40 8 

Industri 
kommuner 

19/53 36 33/53 62 37/53 70 21/53 40 3/53 6 

Landsbygds 
kommuner 

13/30 43 15/30 50 18/30 60 11/30 37 5/30 17 

Glesbygds 
kommuner 

11/29 38 18/29 62 13/29 45 10/29 35 8/29 28 

Övriga 
större 
kommuner 

11/31 36 19/31 61 20/31 65 13/31 42 1/31 3 

Övriga 
mindre 
kommuner 

12/41 30 18/41 44 24/41 59 12/41 29 5/41 12 

Totalt 115/ 
289 

40 176/ 
289 

61 189/ 
289 

65 112/ 
289 

39 30/ 
289 

10 

Not: Andelen avser kommuner som sökt LIP-stöd delat med antal kommuner i varje 
kommungrupp.  
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Tabell 5* Andel kommuner som beviljats LIP-stöd i procent av de som sökt  
1998-2002 (inomgruppsberäkningar år för år). 
 
Kommun 
grupp 

1998 1999 2000 2001 2002 

 andel % andel % andel % andel % andel % 
Storstäder 3/3 100 0/3 0 1/3 33 0/3 0 1/1 100 
Förorts 
kommuner 

5/12 42 3/20 15 7/26 27 1/11 9 1/2 50 

Större 
städer 

10/15 67 8/20 40 10/19 53 7/16 44 1/2 50 

Medelstora 
städer 

6/19 32 12/30 40 10/29 35 6/15 40 3/3 100 

Industri 
kommuner 

5/19 26 6/33 18 12/37 32 6/21 29 2/3 67 

Landsbygds 
kommuner 

3/13 23 6/15 40 4/18 22 7/11 64 5/5 100 

Glesbygds 
kommuner 

0/11 0 3/18 17 1/13 8 2/10 20 8/8 100 

Övriga 
större 
kommuner 

7/11 64 4/19 21 6/20 30 4/13 31 0/1 0 

Övriga 
mindre 
kommuner 

3/12 25 5/18 28 4/24 17 5/12 42 4/5 80 

Totalt 42/ 
115 

37 47/ 
176 

27 55/ 
189 

29 38/ 
112 

34 25/ 
30 

83 
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Tabell 6* Logistisk regressionsanalys med kommuner som fått LIP-stöd (1) 
och inte LIP-stöd (0) som beroende variabel. 
 
 Variabler:  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
(Mycket) bra stöd från 
Miljödepartementet vid 
ansökan 

,881 ,294 9,002 1 ,003 2,413 

(Mycket) bra stöd från 
länsstyrelsen vid ansökan 

,610 ,295 4,275 1 ,039 1,840 

LIP-ansökans förankring  -,125 ,274 ,209 1 ,647 ,882 
Folkmängd ,000 ,000 ,564 1 ,452 1,000 
Socialistisk majoritet -,048 ,326 ,022 1 ,883 ,953 
Andel miljöpartiledamöter i 
Kommunfullmäktige 

14,494 6,113 5,622 1 ,018 1971852,239 

Kommunens ekonomi 
 

,009 ,040 ,047 1 ,829 1,009 

Andel förvärvsarbetande  
 

-5,584 4,549 1,507 1 ,220 ,004 

Kartläggning och analys av 
lokala miljöproblem före 1998  

,703 ,326 4,656 1 ,031 2,020 

Lokalt miljöarbete före 1998 
 

-,379 ,323 1,374 1 ,241 ,685 

Förortskommuner 
 

1,444 1,762 ,672 1 ,412 4,239 

Glesbygdskommuner 
 

-,019 1,742 ,000 1 ,991 ,981 

Industrikommuner 
 

1,498 1,720 ,759 1 ,384 4,474 

Landsbygdskommuner  
 

1,990 1,710 1,354 1 ,245 7,313 

Medelstora städer 
 

1,556 1,643 ,898 1 ,343 4,742 

Större städer 
 

1,238 1,460 ,719 1 ,397 3,448 

Övriga mindre kommuner 
 

,730 1,747 ,174 1 ,676 2,074 

Övriga större kommuner 
 

,945 1,703 ,308 1 ,579 2,574 

Dummy 1998 
 

-,505 ,442 1,307 1 ,253 ,603 

Dummy 1999 
 

-,630 ,441 2,035 1 ,154 ,533 

Dummy 2000 
 

-,403 ,437 ,853 1 ,356 ,668 

Dummy 2001 
 

1,879 ,800 5,521 1 ,019 6,549 

Konstant 
 

,852 3,110 ,075 1 ,784 2,345 

n=344,  Log-likelihood=-36.29. Regressionsanalysen har gjorts i SPSS. 
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LIP och lokalt miljöarbete
– en jämförande studie mellan kommuner som fått
och inte fått statligt investeringsstöd

Elisabet Berglund
Anders Hanberger

LIP och lokalt miljöarbete
I rapporten undersöks vad som kännetecknar kommuner som
fått och inte fått LIP-stöd och hur LIP påverkat det lokala miljö-
arbetet. Framförallt uppmärksammas hur lokala miljösamord-
nare upplevt nyttan/värdet och effekterna av LIP.

Drygt hälften av landets kommuner har någon gång under
programperioden fått LIP-stöd. Kommuner i kommungruppen
”större städer” (50–200 000 invånare) och ”medelstora städer”
(20–50 000) har tillsammans med de tre storstäderna fått mest
bidrag i kronor räknat. Mindre kommuner har sökt och fått min-
dre bidrag. Beräknat per invånare är det de mindre kommu-
nerna som tillhör ”vinnarkommunerna”.

Det lokala miljöarbetet har utvecklats på olika sätt i kommuner
som fått LIP-stöd. Etablerade samarbetsformer i miljöarbetet
har använts på ett nytt sätt i kommuner som hade ett omfat-
tande lokalt miljöarbete före 1998, medan helt nya nätverk och
former för samverkan oftare utvecklats i kommuner som före
1998 hade ett mindre utvecklat miljöarbete.

Rapportens slutsats är att LIP främst stärkt det lokala miljö-
arbetet inom den kommunala organisationen samtidigt som en
viss uppgivenhet 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.
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