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Lokala miljömåls med- och motgångar

Dagens utveckling är allt annat än hållbar. Hur vi äter, förflyttar oss och 
konsumerar tär i stor omfattning på jordens resurser och leder till betydande 
miljöproblem. Lösningen på problemen måste komma från alla samhällsnivåer, 
genom globala överenskommelser och nationella beslut, till kommunalt arbete 
och beteendeförändringar på individnivå. Det här arbetet visar närmare hur 
skånska kommuner arbetar mer praktiskt för att nå sina uppsatta miljömål

I handlingsprogrammet Agenda 21, som togs fram efter FN:s miljökonferens i Rio de 
Janeiro år 1992, uppmanades myndigheter världen över att på lokal nivå driva ett 
arbete för en hållbar utveckling. Detta arbete anammades av svenska kommuner och 
var mycket framgångsrikt under 90-talet. Vid millennieskiftet tog riksdagen fram ett 
miljömålssystem som i stor utsträckning ersatte Agenda 21-arbetet i kommunerna. 
Med målen avsåg man att ge en vägledning och tydliga direktiv för hur Sverige som 
nation ska arbeta för att förbättra tillståndet i miljön. 

Nästan alla kommuner i Sverige har antagit lokala miljömål som bidrag till att uppnå 
de nationella miljömålen. Men att  anta miljömål och ha dem nedkrivna på papper är 
inte en garanti för att uppnå dem. Det krävs även att man arbetar med planering och 
praktiska åtgärder, något som i stort sett är frivilligt för varje kommun och det är 
många saker som påverkar möjligheten att få igenom ett sådant miljömålsarbete.

Vad är det egentligen som påverkar?
I mitt arbete har jag hittat olika grupper av faktorer 
som både direkt och indirekt påverkar möjligheten att 
genomföra åtgärder för att uppnå miljömålen. 
K o m m u n e r n a s s t o r l e k , a k t ö r e r u t a n f ö r 
kommunorganisationen, om kommunen har tagit fram 
konkreta åtgärdsförslag till miljömålen och 
engagemang hos kommunledningen är exempel på 
faktorer inom dessa teman.

Miljömålsystemet var en nytändning för det svenska miljöarbetet  och skulle ge mer 
vägledning för miljöarbetet på alla samhällsnivåer. Trots det framkommer det i alla 
mina fallstudier är att man vill ha ännu mer styrning från nationellt och regionalt håll 
för att öka kunskapen om miljöproblemen samt ge miljöfrågorna en ökad status vid 
beslutsfattande. 
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