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Abstract
This study examines the work with the environmental goals in five small municipalities in 
northwestern Skåne, Sweden. The environmental goals are set nationally and are adjusted at a 
regional level. The municipalities then adjust the national and regional goals in varied extent to 
meet the local circumstances. The implementation and success of the work with environmental 
goals at local level is crucial in the pursue of ecological sustainability. The purpose with this study 
is to contribute with knowledge and attempt to draw conclusions about how this work can be done 
more successfully. The issues examined are:

• what are the difficulties for the work with the environmental goals at local level?
• what conditions affect this work in a positive direction?
• what support is needed to make this work more successful?

To answer these questions I have interviewed the officials of the municipalities working with 
strategic environmental issues. The political aspect is taken into account by interviews of politicians 
with insight of the work with the environmental goals, mainly the councillors of the municipalities. 
A survey has also been conducted among the administrations of the municipalities to clarify in what 
extent they are involved with measures to achieve the goals. This, since they are the executers of the 
politicians decisions.
   
This study shows that the main difficulties are related to the lack of economic strength and the 
interchange of staff and politicians. Conditions that affects, the work with the environmental goals, 
in a positive direction are the proximity of the personnel and decisionmakers and the speed the 
decisionmaking process. Commonly stressed needs are financial support and exchange of 
expiriences among the administrations and municipalities with similar conditions. 
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1. Inledning
Denna studie undersöker miljömålsarbetet i små kommuner. De nationella miljömålen anpassas 
regionalt av länsstyrelsen och görs i olika utsträckning om för att passa de lokala förutsättningarna 
på kommunnivå. Sveriges riksdag beslutade 1999 om att införa 15 miljömål. Under årens lopp har 
de bearbetas och idag är de 16 stycken miljökvalitetsmål som var och ett beskriver ett önskat 
tillstånd i miljön. Övergripande finns ett generationsmål som i korthet innebär att alla miljöutman-
ingar ska vara lösta inom en generation utan att miljöproblemen flyttas utanför Sveriges gränser 
(miljömål.se). Arbetet med miljömålen är en av de viktigaste verktygen kommunerna har för att nå 
den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Samtidigt är förutsättningarna väldigt olika för hur 
landets kommuner kan arbeta med miljömålen, där befolkningsmängd är en betydande faktor för de 
villkor under vilka kommunen kan bedriva miljömålsarbetet. Det kan avgöra om kommunen kan 
anställa någon för att arbeta med frågorna eller göra de nödvändiga inventeringar som målen och 
åtgärderna grundar sig på (Naturvårdsverket (a) 2006). Den här studien kommer att undersöka vad 
små kommuner anser vara positivt med lokala miljömål, vilka svårigheterna de menar finns med att 
arbeta med dem samt vilket stöd de anser sig behöva för att kunna göra ett bättre arbete. 
       Innebörden av termen miljömålsarbete är bred. Dels kan den syfta på det arbete som redan görs 
i kommunerna såsom tillsyn och miljöaspekter i planering men den kan också syfta på arbetet med  
att ta fram själva miljömålen eller arbetet för att uppnå dem (Naturvårdsverket 2006 (b) s.17). I den 
här studien har begreppet miljömålsarbete använts brett och innefattar alla de nämnda delarna. 
Miljöprogram och miljömålsprogram används synonymt och innefattar här dels miljömålen men 
också åtgärdsplanerna för att uppnå dem, det ofta så kallade handlingsprogrammet för att uppnå ett 
specifikt eller flera miljömål. 
       De små kommunernas miljömålsarbete är aktuellt att undersöka då de utgör majoriteten av 
landets kommuner, 174 av Sveriges 290 kommuner har färre än 25 000 invånare och dessa utgör 
hem för cirka 2 miljoner invånare (Boverket 2011). Samtidigt betyder denna storlek ofta mindre 
resurser för miljöarbete (SKL 2012). Endast drygt hälften av kommunerna, med 20 000 invånare 
eller mindre, har antagit egna miljömål utifrån de regionala och nationella miljömålen, i kommuner 
med 100 000 invånare eller mer är den siffran 85 %. En fjärdedel av de små kommunerna har 
handlingsprogram kopplat till miljöområdet jämfört med 69 % för de med över 100 000 invånare 
(SKL 2012). 

1.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att är att undersöka de svårigheter, men också möjligheter som finns för små 
kommuner i miljömålsarbetet och vilket stöd de behöver. Tanken med detta är att luckor i arbetet 
med miljömålen som kan vara speciella för små kommuner blir tydligare, vilka förutsättningar som 
fungerar som hinder och vilka som har positiv påverkan. Genom att dessa förutsättningar synliggörs 
kan det kanske bidra till att kommuner lättare kan hantera dem och planera för långsiktigt 
miljömålsarbete och stärka de positiva aspekter som finns i miljömålsarbetet. Förhoppningen är att 
studien ska kunna bidra till ett bättre miljöarbete i små kommuner. 
      Mina frågeställningarna är:

• Vilka förutsättningar verkar positivt på kommunernas miljömålsarbete?
• Vilka svårigheter har kommunerna i miljömålsarbetet?
• Vilket stöd behöver kommunerna i sitt miljömålsarbete?
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1.2 Miljövetenskaplig relevans

Denna studie knyter an till miljömålen, vilka mycket av det offentliga miljöarbetet i Sverige idag 
styrs utifrån. De nationella miljömålen anpassas regionalt (länsstyrelsen) och konkretiseras på lokal, 
kommunal, nivå (miljömål.se). Hur väl målen formuleras, följs upp och arbetas med på lokal nivå är 
avgörande för om de nationella miljömålen och generationsmålet nås. Då kommunerna har många 
av de verktyg som behövs för att påverka miljöutvecklingen är det viktigt att miljöaspekterna väger 
tungt i deras beslut (miljödepartementet, 2010).

1.3 Tidigare forskning

Den tidigare forskningen som direkt är relaterat till denna studiens frågeställningar kommer 
huvudsakligen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 
En del av den forskningen redovisas här nedan. 

Svårigheter i miljömålsarbetet för små kommuner 
En faktor som försvårar miljömålsarbetet i små kommuner är ofta personalförsörjningen. Det är inte 
ovanligt att en enskild tjänsteman ansvarar för tillsyn samtidigt som denna ska göra 
miljömålsarbete, planeringsarbete och miljöledning. Arbetet är då väldigt sårbart vid till exempel 
sjukskrivningar eller tjänstledighet. Att förankringsarbetet tar tid kan också vara en faktor för att 
arbetet inte kommer igång (Naturvårdsverket 2006 (a) s. 60). I SKL:s enkät där de största hindren 
för miljömålsarbetet i de små kommunerna (<12 500 invånare) undersöktes svarade nästan 60 % att 
bristande resurser, ekonomiska och personella är ett stort hinder för miljömålsarbetet (SKL, 2012). 
Ett annat hinder som spelar in är de målkonflikter som finns för miljöarbetet. Ofta sätts vitala 
ekonomiska intressen framför de miljömässiga (Miljömålsrådet 2008 s. 66). Denna målkonflikt 
syns i kommuner som kämpar med avfolkning och arbetslöshet där det viktigaste kan för 
kommunen kan vara att locka till sig nyetableringar. (naturvårdsverket 2006 (a) s. 64). Samtidigt 
finns det små kommuner, med avfolkning och dålig ekonomi som tillhör landets allra mest 
offensiva på miljöområdet, vilket lyfter betydelsen av de lokala aktörernas arbete (Miljömålsrådet 
2008 s. 65).

Stöd som ofta efterfrågas av små kommuner
Från SKL:s undersökning framkom att de mindre kommuner behöver åtgärder och verktyg som är 
anpassade till deras förutsättningar och behov. Erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad anses 
också viktigt för utvecklingsarbetet. De mindre kommunerna har svårt att dra nytta av erfarenheter 
från de större kommunerna och de efterlyser mer samarbete och utbyte de små kommunerna 
emellan och att staten bör vara ett stöd för dessa samarbeten. Annat stöd som efterfrågats är:
• Verktyg för att beskriva och följa upp miljösituationen.
• Konkret stöd till åtgärder för att nå miljömålen.
• Informations- och utbildningsinsatser kopplade till miljömålsarbetet.
• Goda exempel och erfarenheter. (SKL 2012)

Hur den kommunala verksamhetsledningen kring miljömålsarbetet borde se ut 
Länsstyrelserna håller på att tillsammans ta fram en handbok som riktar sig till miljöstrateger och 
politiker i kommuner. Den ska bli klar i september i år men ett utkast finns tillgängligt. I utkastet 
beskrivs hur miljömålen och verksamhetsledningen bör göras. Texten kan komma att arbetas om 
innan den handboken är klar men å andra sidan beskriver den väl hur det praktiska arbetet bör se ut.
     Beslutet om om hur kommunen ska arbeta med miljömål inom kommunen och som kommunen 
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som geografiskt område bör tas av kommunfullmäktige. Den högsta politiska ledningen bör också 
peka ut vilka som bär ansvaret för genomförandet och uppföljningen av miljömålen. Ansvaret för 
genomförandet av praktiska arbetet bör ligga på förvaltningschefsnivå och i respektive nämnd. En 
stödperson (miljösamordnare/miljöombud) som utses inom varje arbetsplats kan fungera som stöd i 
arbetet. När kommunstyrelsen antagit miljömålen är det viktigt att förvaltningarna översätter målen 
till verksamhetsmål med tillhörande handlingsplaner. Handlingsplanerna ska innehålla svar på 
frågorna; vad ska göras, vem bär ansvaret, när ska det genomföras, och också beskriva vilka 
resurser som behövs. Bäst är det om miljömålsarbetet integreras i verksamhetsstyrningen och då 
följer de redan uppbyggda styrningsstrukturerna. Kommunfullmäktige bör årligen få resultatet av 
förvaltningarnas miljöarbete och utifrån det besluta om åtgärder för att målen ska kunna uppnås. 
Om de övergripande miljömålen förs in som del av en strategisk plan och förvaltningarnas 
handlingsplaner och fastställs tillsammans med verksamhetsplanerna och resultatet årligen 
redovisas i årsredovisning och bokslut kan förbättringsarbetet därefter bli en del av 
budgetdiskussionerna inför kommande år (länsstyrelserna, 2014).

Faktorer som bidrar till ett bra miljömålsarbete 
Faktorer som bidrar till att vissa kommuner ligger framför andra i miljömålsarbetet är:
• Politiskt ledarskap i miljöfrågorna.
• Drivande tjänstemän.
• Ett aktivt föreningsliv som driver miljöfrågorna.
• En vilja i kommunen att marknadsföra sig som en miljövänlig kommun.
• Miljömålsarbetet ägs av utav de flesta av kommunens förvaltningar hårda som mjuka, från 
till exempel teknisk förvaltning till socialförvaltning. 
• Miljömålsarbetet är i första hand en kommunledningsfråga som bedrivs tillsammans med 
andra strategiska frågor.
• Arbetet är definierat utifrån de lokala miljöproblemen och inventeringar av dem. Det full-
följs genom löpande rapporteringar, företrädesvis i den kommunala årsredovisningen. 
(Naturvårdsverket 2006 (a) s. 33)

2. Metod
Studien omfattar fem små kommuner i nordvästra Skåne, Örkelljunga, Klippan, Bjuv, Perstorp och 
Svalöv. Detta urvalet har gjorts då de har ungefär liknande förutsättningar med avseende på 
befolkningsmängd och närhet till större städer. Den största kommunen av de fem är Klippan med 
cirka 16 660 invånare (SCB (a) 2012) och den minsta är Perstorp med en befolkning på ungefär 
7160 (SCB (b) 2012). De här kommunernas förutsättningarna för stöd utifrån är också liknande, 
samma länsstyrelse och de har tillsammans skapat och finansierar Söderåsens miljöförbund som har 
hand om kommunernas tillsyn men som också bidrar med strategiskt miljöarbete till en del av 
kommunerna.
     För att undersöka kommunernas miljömålsarbete har samtalsintervjuer genomförts. Denna form 
av intervju lämpar sig då det som undersöks handlar om synliggörande av hur ett fenomen gestaltar 
sig. Där de intervjuande är vittnen till ett skeende eller hur något förhåller sig. (Esaiasson et.al. 
2007). Personerna har valts ut i diskussion med miljöstrateg Tord Andersson på Söderåsens 
miljöförbund. Detta för att identifiera de personer som har mest insyn och kunskap om 
kommunernas miljömålsarbete, det vill säga centralt placerade källor. Metoden är ett snöbollsurval 
där en informant pekar ut nästa tills den punkt är nådd då situationen kan återges på ett källkritiskt 
trovärdigt sätt (Esaiasson et.al 2007).
     För att få med hela bilden av kommunernas miljömålsarbete har tjänstemän för miljöarbetet 
intervjuats. Det var miljöstrategerna på miljöförbundet samt en miljöinspektör som tidigare arbetat 
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med miljömålsprogram i en del av kommunerna, benämnda i studien som miljöstrateg 1, 2 och 3. 
De har svarat för Perstorp, Klippan, Örkelljunga och Bjuv. Ekologen i Svalöv har svarat för 
miljömålsarbetet där. 
      En politiker i varje kommun har också intervjuats, detta då ansvaret för miljömålen ofta anses 
ligga hos kommunstyrelsen (SKL 2012). Politikerna har också valts ut i samråd med miljöstrateg 
Tord Andersson för att identifiera den av politikerna i respektive kommun, som har mycket kunskap 
om miljömålsarbetet. Två politiker identifierades i Svalöv i samråd med ekologen där, men ingen av 
dem har haft möjlighet att intervjuas. Det har totalt varit tre kommunalråd, och i Klippan 
intervjuades ordföranden för kommunens miljöstyrgrupp då kommunalrådet nyligen bytts ut. För att 
få en så bred bild som möjligt och undvika snedvridning har alla intervjupersoner frågats om någon 
kollega skulle svara annorlunda. Denna fråga fungerar också som en kontroll av att den intervjuade 
personen är den personen som sitter på mest kunskap om ämnet (Esaiasson et.al. 2007).
      Frågorna som ställts har utgått direkt från studiens frågeställningar. Tanken med detta är att i så 
liten utsträckning som möjligt påverka den intervjuade. Frågor av mer specifik karaktär har sedan 
ställts för att kunna jämföra de andra svarandes svar för att på så sätt kunna upptäcka lik- och 
olikheter i deras bild av miljömålsarbetet. Svar som inspirerat frågor till de tidigare intervjuade har 
sedan ställts via mail och telefon. På detta sätt har också mina egna kunskapsluckor som jag haft i 
de första intervjuerna kunnat fyllas i på vägen. Intervjufrågorna till politikerna och tjänstemännen 
finns i bilaga 1.
      För att få en bild över i vilken utsträckning kommunernas miljömål nått förvaltningarna och hur 
målen arbetas med i nuläget har också en webbenkät skickats till förvaltningscheferna i 
kommunerna och cheferna i de kommunala bolagen. Då miljömålen är sektorsövergripande har 
enkäten skickats ut till samtliga förvaltningschefer. Alla kommunalanställda är till exempel berörda 
av miljömål som rör tjänsteresor. Förvaltningscheferna har valts då de borde ha en övergripande 
bild av det dagliga arbetet och varför förvaltningarna arbetar som de gör, vilka mål de har att ta 
hänsyn till och vilka uppdrag de har. Enkäten finns i bilaga 2 och svaren anonymiserade finns i 
bilaga 3. Enkäten har kombination av valalternativ och en öppen fråga. På grund av arbetets 
begränsade omfattning har det inte gjorts några intervjuer här, även om det skulle kunnat ha bidragit 
till studien. Enkäten har skickats till cirka 7 personer per kommuner, totalt 36 personer. För att öka 
svarsfrekvensen skickades en påminnelse ut en vecka efter första utskicket.
      Till grund för arbetet ligger en litteraturstudie som baseras på liknande forskning (se kapitel 
1.2). Detta används för att ge ett uppslag på metoder som brukar användas, sätta resultatet i relation 
till empiriska resultat och ta del av den normativa diskussionen (Esaiasson et.al. 2007). Till största 
delen är det studier som SKL, Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna har gjort. De vanligaste metoderna i studier som behandlar kommuners 
miljömålsarbete är intervjuer och enkäter. 
      Denna studie kommer att genom att anta ett generellt perspektiv, försöka att inte begränsa bilden 
av miljömålsarbetet utan istället innesluta helheten för att belysa de praktiska förutsättningar som 
påverkar små kommunernas miljömålsarbete. En konsekvens av den begränsade tiden denna 
uppsats är gjord på är att jag inte kommer att undersöka den egentliga kvalitén och ambitionen på 
kommunernas miljömålsarbete utan istället fokuserar på hur de som är direkt involverade i arbetet 
uppfattar det. 
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3. Bakgrund

3.2 Den kommunala styrningen

För att underlätta den vidare läsningen ges här en kort introduktion till kommuner som organisation. 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet, där fattas beslut om budgeten och 
beslutas om vilka nämnder som ska finnas och ledamöter och ersättare till nämnderna och 
kommunstyrelsen utses. Kommunstyrelsen leder, samordnar kommunens arbete och förbereder 
beslut till kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för den dagliga verksamheten i kommunen, 
förbereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och genomför de beslut som kommer 
därifrån. Förvaltningarna utför det dagliga arbetet (SKL 2013). Nedan visas en skiss hur Klippans  
kommun är organiserad. 

Figur 1, Schematisk skiss över hur Klippans kommun är organiserad (klippan.se, 2014)

3.3 Söderåsens miljöförbund

Söderåsens miljöförbund är ett kommunförbund som bildades 2009 i samverkan mellan de fem 
kommunerna och Åstorp (miljöstrateg 2). Miljöförbundets främsta uppgift är tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och livsmedel (Söderåsens miljöförbund 2013). Förutom tillsynen köper kommunerna i 
runda slängar en dag i veckan miljöstrategisk tid av förbundet och det är naturvårdsarbete, 
kommunekolog-arbete och annat som kommunerna tycker har med miljön att göra. Det 
miljöstrategiska arbetet liknar konsultuppdrag. Detta gör också att miljöstrategerna får vara lite 
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ödmjuka och göra vad kommunerna efterfrågar. Innan detta samarbete fanns också samarbete inom 
miljöområdet (miljöstrateg 2). För närvarande arbetar två personer med miljöstrategiska frågor men 
till sommaren kommer det bara vara en (miljöstrateg 1).
     Ingångarna strategerna på förbundet har till kommunerna ser lite olika ut. I Perstorp går mycket 
av kontakten via kommunalrådet, i Klippan går det via kommunens miljöstyrgrupp och i Bjuv via 
en tjänsteman (miljöstrateg 3). På sikt är tanken att det ska bli så likartat som möjligt (miljöstrateg 
2).

4. Resultat
Resultaten är indelade i två sektioner. I den första delen (kapitel 4.1)  redovisas sammanfattningen 
av svaren från tjänstemän och politiker kommun för kommun. Denna del ger också en bakgrund till 
miljömålsarbetet i kommunen för att eventuellt visa hur det kan påverka förutsättningarna för 
arbetet. I denna del redovisas också förvaltningarnas svar på enkäten, förutom för Svalöv där inga 
förvaltningschefer svarade. 
      I den andra delen (kapitel 4.2) sammanfattas tjänstemännen på miljöförbundet och politikers 
svar angående generella svårigheter, positiva aspekter och stöd med miljöarbetet i små kommuner 
och de förutsättningar miljöstrategerna på miljöförbundet har. Det är de samlade erfarenheterna från 
de inblandade miljöstrategerna av miljömålsarbetet från Klippan, Örkelljunga, Perstorp och Bjuv.

4.1.1 Svalövs kommun

Processen med kommunens miljömål
Miljömålsprogrammet bygger på ett omfattande underlagsarbete. Till skillnad från det tidigare 
Agenda 21 arbetet som var mer gemensamt har arbetsformen varit enskild med miljömålen. När nu 
nästa miljömålsprogram ska tas fram kommer det förhoppningsvis göras i en grupp tillsammans 
med förvaltningarna och politiker, då det är en lärandeprocess för alla deltagande och sannolikheten 
är större att man genomför åtgärder i större utsträckning om man själv varit med att ta fram dem. 
Det flesta av miljömålen, som sträcker sig till 2015, är nådda men ambitionsnivån hade kunnat vara 
högre. De svåraste målen är de som rör kommunen som geografiskt område, där ansvaret vilar på 
kommuninvånarna. Många utåtriktade projekt görs som till exempel energi- och klimatmässan som 
gjordes tillsammans med klimat och energirådgivaren i Klippan. Svalövs kommun har under många 
år arbetat med att få persontrafik på Söderåsbanan. Detta blir verklighet 2020 och kommer 
förhoppningsvis leda till färre körda mil med bil inom kommunen (ekolog, Svalöv).

Positiva förutsättningar för kommunens miljömålsarbete
Fördelen med att vara fysiskt närvarande i en kommun är att många miljöfrågor avhandlas i trappan 
eller så kläcks idéer i cafeterian. I Svalöv finns en energigrupp och en transportgrupp där deltagarna 
representerar olika förvaltningar och tillsammans driver förbättringsåtgärder inom miljöområdet. 
Positivt är det också att driva utåtriktade projekt mot kommuninvånarna. Där blir det ofta positiv 
respons direkt (ekolog, Svalöv).

Svårigheter i kommunens miljömålsarbete
I en liten kommunen är miljömålsarbetet lågprioriterat bland annat på grund av brist i budget men 
också att all fokus läggs på kärnverksamheter såsom skola och vård och omsorg. Nackdelen är 
också att man är själv och har mycket ansvar kring de här frågorna det betyder att det är ett stort 
kunskapsområde och man har ingen att diskutera dessa frågorna med på djupet. Vi samarbetar en 
del med miljöförbundet men man har inte den dagliga kontakten (ekolog, Svalöv).
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Stöd som används och/eller har använts
Kommunen deltar i en rad olika nätverk som bidrar med kunskap och där projekt eller förbättrande 
miljöåtgärder drivs tillsammans. Dessa nätverk är till exempel olika vattenvårdsförbund (ekologiska 
frågor), energinätverk, ekologiskt nätverk, Hållbar utveckling Skåne och ekolog-nätverk. 
Ekonomiska bidrag har sökts från energimyndigheten och naturvårdsverket (ekolog, Svalöv).

Stöd som behövs för att arbetet ska kunna gå bättre 
Vad som behövs är fler som jobbar strategiskt. Det är svårt att driva de här frågorna själv. 
Tillsammans ger mycket bättre resultat och de som jobbar med det här sitter långt härifrån. Det 
behövs pengar till miljömålsarbetet, speciellt till små kommuner om samhället verkligen vill att vi 
ska förändra. Det finns lite ekonomiskt stöd men mer behövs, som Klimp förr. Man skulle kunna få 
stöd för för att köpa in en elbil i pedagogiskt syfte (ekolog, Svalöv).

”Direktiv från EU  har varit positiva till exempel 20/20/20 målet. Det har blivit  
fart  på  det  arbetet  och  det  finns  stöd  finns  knutet  till  det,  men  bara 
informationspengar. Jag kan inte kräva att folk ska byta värmesystem, det behövs  
mer stöd till medborgarna.” ekolog, Svalöv

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås? 
Alla har ansvar att miljömålen nås. Det måste generellt bli en viktigare fråga inom politiken och 
ständigt var med på dagordningen. Hur vi kommer dit är ju en betydligt svårare fråga (ekolog, 
Svalöv).

4.1.2 Klippans kommun

Processen med kommunens miljömål
Skapandet av miljöprogrammet var på ett tydligt uppdrag från högsta politiska ledningen i Klippan. 
Miljöförbundet började med att formellt få fram en projektbeskrivning och få den godkänd politiskt.
Lite speciellt för Klippan är att där finns en miljöstyrgrupp som är ett beredande organ för 
Kommunstyrelsen. Den gruppen kan miljöförbundet stämma av saker successivt och som sen 
vidarebefordrar beslut till kommunstyrelsen (miljöstrateg 2).
Miljöstyrgruppen består av representanter från de politiska partierna och lyder under kommun-
styrelsen. De ansvarar för det arbete som har med miljön och inte har lagts över på 
miljöförbundet. Det är det miljöstrategiska arbetet, miljömålsprogram och egentligen allt som har 
med miljön att göra och som inte är myndighetsutövning (ordförande miljöstyrgruppen).
Målet har varit att försöka göra ett miljöprogram som inte bara blir en hyllvärmare, och där det 
kommer något konkret ur. Därför har arbetet involverat förvaltningarna i kommunen i framtagandet 
av målen och åtgärderna. Arbetet har gjorts i två parallella spår. Dels ett övergripande miljömåls-
program med de typiska målen och vackra orden. Samtidigt ett handlingsprogram gjorts 
om hur vi ska nå de fina målen (ordförande miljöstyrgruppen). Listan med åtgärder är inlagda i 
verksamhetsstyrningen, stratsys (miljöstrateg 2).

Positiva förutsättningar för kommunens miljömålsarbete
Att det fanns ett miljöprogram sedan innan, på vilket bäst före datumet hade passerat, underlättade 
arbetet även om miljöstrategerna inte utgick från det när det nya miljöprogrammet gjordes. 
(miljöstrateg 2) Det gamla var väldigt omfattande. Det underlättade också att det fanns en politisk 
enhet kring att ta fram ett miljömålsprogram (miljöstrateg 2).
Positivt var också att det har varit så många som är inblandade. De förvaltningar som ska 
förverkliga målen är de som har varit med och gjort dem. Det tros vara en stor vinst (ordförande 
miljöstyrgruppen). 

8



Att åtgärdslistan är inlagd i förvaltningarnas verksamhetsstyrning kan öka sannolikheten att de 
genomförs då de i teorin har fått samma status som kärnverksamheten (miljöstrateg 2).

Svårigheter i kommunens miljömålsarbete
Svårigheterna har inte varit så många hittills utan kommer väntas nu när arbetet ska gå från ord till 
handling. Kommunen befinner sig i en svår ekonomisk situation och det miljömålsarbetet som 
kostar kommer säkerligen inte prioriteras högt (ordförande miljöstyrgruppen). Förvaltningarna har 
varit positiva och tillsammans gjorde de långa listor med åtgärder. När sedan åtgärder skulle 
definieras, i handlingsplanerna började motståndet från ett par nyckelpersoner, då det handlade om 
pengar till förverkligandet av åtgärderna (miljöstrateg 2).

Stöd som används och/eller har använts
Miljöstrategerna på miljöförbundet har varit motorer och gjort hantverket (ordförande 
miljöstyrgruppen).

Stöd som behövs för att arbetet ska kunna gå bättre 
Det som behövs är behövs mer pengar. Då skulle fler timmar kunna köpas av miljöförbundet och då 
kunna vara ett bättre stöd till förvaltningarna när åtgärderna ska omsättas i praktiken (ordförande 
miljöstyrgruppen).

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås? 
Ansvaret är allas egentligen. Handlingsplanen tas av varje nämnd och styrelse. Miljöstyrgruppen 
har en viss funktion av att elda på och fungera som stöd till förvaltningarna och varje nämnd har 
ansvar för sin del (ordförande miljöstyrgruppen).

Förvaltningarnas svar på enkäten
Av de fyra svarande förvaltningscheferna hade alla tagit del av miljömålsprogrammet. En av dem 
arbetade med högre satta mål kopplat till en miljödiplomering och där miljödiplomeringen var ett 
miljömål. Två förvaltningar arbetade med mål och/eller åtgärder kopplade till miljöprogrammet. 
Den fjärde var endast involverad i bokslutet.

4.1.3 Örkelljunga kommun

Processen med kommunens miljömål
Miljöstrateg 1 arbetade 2005, parallellt med Perstorp, med att ta fram miljömål för Örkelljunga. 
Initiativet kom från politiskt håll men var inte förankrat i förvaltningarna. Då utgick hon från 
länsstyrelsen och det skånska miljöprogrammet. Genom att höra med förvaltningarna vad de ville 
göra och vad de gjorde utformades miljöprogrammet. Men när det väl var klart antogs det inte utan 
föll i glömska. Kommunen har valt att istället anta ett litet miljöprogram som bara inriktar sig på 
den kommunala organisationen (miljöstrateg 1). 

Positiva förutsättningar för kommunens miljömålsarbete
De få målen sätter fokus på de frågor som behandlas. Det ses som svårt att greppa alla miljömål och 
begränsningen av dem tros leda till att kommunen arbetar med dem på ett bättre sätt (kommunalråd 
Örkelljunga). Nyligen har det inrättats en naturvårdsgrupp bestående av en bred panel med 
kommunalråd, konsult och lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och 
Hembygdsföreningen. Den gruppen har på grund av sin bredd stor potential (miljöstrateg 2).
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Svårigheter i kommunens miljömålsarbete

”Att det inte  var tillräckligt förankrat i politiken.  Det var något de bestämt men 
inte visste vad det skulle innehålla.  När man frågade hur det skulle se ut, kunde  
man inte få ett  svar.  Jag satt och jobbade själv och det var ingen bra metod.” 
Miljöstrateg 1

Andra svårigheter för Örkelljunga som en liten kommun är kunskapen om hur kommunen kan 
arbeta med miljömål och att hitta de rätta verktygen för arbetet och uppföljningen. Det beror på att 
det inte finns personal att jobba med frågorna, kommunen har ingen miljöstrateg och det är svårt att 
rekrytera när det handlar om små deltidstjänster (kommunalråd Örkelljunga).

Stöd som används och/eller har använts
Kommunen köper cirka 20% miljöstrategisk tid av miljöförbundet (miljöstrateg 2). 
Fastighetsförvaltningen arbetar med energieffektiviseringen (kommunalråd Örkelljunga).

Stöd som behövs för att arbetet ska kunna gå bättre 
SKL eller kommunförbundet skulle kunna ta fram en verktygslåda med vad en liten kommun kan 
arbeta med och hur. Det hade varit till hjälp. (Kommunalråd Örkelljunga)

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås? 
Kommunstyrelsen är ansvariga för miljömålsarbetet, att målen nås,  och driver de frågorna. De gör 
också uppföljningar i form av bokslut som sedan överlämnas till kommunfullmäktige 
(kommunalråd Örkelljunga).

Förvaltningarnas svar på enkäten
En förvaltningschef var nytillsatt, hade inte tagit del av miljöprogrammet och visste inte om 
förvaltningen var arbetade med mål och/eller åtgärder kopplade till det. Den andra svaranden hade 
tagit del av programmet och förvaltningen arbetade med mål och/eller åtgärder genom de fyra 
målområden kommunen har för den egna organisationen. Den tredje svarade att det inte fanns något 
miljömålsprogram. 

4.1.4 Bjuvs kommun 

Processen med kommunens miljömål
Miljöstrateg 1 tog fram ett färdigt miljöprogram 2011 som antogs 2013. Där valdes att programmet 
skulle ligga på tjänstemannasidan. En miljömålsgrupp bestående av förvaltningschefer och 
miljöstrateg satte tillsammans upp mål och åtgärder. Då bestämde man också att målen skulle upp 
politiskt medan handlingsplanen mer var för tjänstemännen, och att åtgärderna skulle varje 
förvaltning lyfta i sina nämnder. Behövdes det resurser till åtgärderna fick detta önskas hos 
kommunstyrelsen (miljöstrateg 1).

Positiva förutsättningar för kommunens miljömålsarbete
I arbetet med att ta fram målen och åtgärderna fick miljöstrategen direkt återkoppling om åtgärder 
var möjliga med den bemanningen förvaltningen hade eller om resurser fanns. De kunde säga direkt 
att detta ryms inom vår verksamhet och ge återkoppling om personal fanns för utföra åtgärderna 
(miljöstrateg 1). 
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       Satsningarna på att sänka kommunens energikostnader har varit lyckade och sänkt 
energikostnaderna till hälften. Olja finns nu bara som reservkraft till vårdanläggningarna 
(kommunalråd Bjuv).

Svårigheter i kommunens miljömålsarbete
Turbulens i kommunledningen fördröjde antagningen av miljöprogrammet (miljöstrateg 1). 

”När  jag  var i ledningsgruppen och berättade om miljöprogrammet, så höll jag  
upp det och frågade om de hade sett det. Det var bara en, resten var ju nya. Det  
är inte konstigt. Det är inte dåligt av dem, men är det stor turbulens på personal  
och  politiker  då  är  det  jättelätt  att  sådant  här  faller  som  är  lite  sidan  av 
kärnverksamheten.” Miljöstrateg 2

       Det finns en biogasanläggning i kommunen men ingen tankstation. Det är lite av en hönan eller 
ägget situation där det behövs fler biogasfordon för att få ekonomi i en biogasmack, samtidigt som 
avsaknaden av macken gör att varken kommunen eller kommuninvånarna köper gasbilar eller 
konverterar om befintliga. Kommunen har 70 – 80 bilar som kan konverteras om (kommunalråd 
Bjuv).
Regler och utformningen av olika stöd kan också verka som hinder. En potentiell värmekälla i Bjuv 
är de gruvgångar som är kvar sedan kolbrytningen under krigstiden. De kan användas i större 
utsträckning, än idag, för värmeutvinning.

”Kommunen  står  på  en  schweizerost”.  Problemet  är  få  ner  slangen.  Det  är  
problem vid ansökningen om stöd för det, då värmebehovet ligger inom området  
för fjärrvärme och fjärrvärmen anses vara det bästa sättet att värma. Sen är det  
bolag som äger fjärrvärmen och så vidare...” Kommunalråd Bjuv

Stöd som används och/eller har använts
Miljöförbundet tas in på konsultbasis till exempel när nya områden ska planeras. Deras kunskap gör 
att problem som funnits men som inte uppmärksammats har kunnat lyftas upp. Samarbetet i Skåne 
Nordväst har också varit positivt, det har bland annat utmynnat i återvinningsbolaget (kommunalråd 
Bjuv). Kommunen köper cirka 20% miljöstrategisk tid av miljöförbundet (miljöstrateg 2).

Stöd som behövs för att arbetet ska kunna gå bättre 
Det är svårt att söka bidrag då det inte finns bemanning för det. Miljöförbundet kanske kan vara ett 
större stöd där. Kommunen skulle kanske också kunna använda sig mer av miljöförbundets expertis 
när till exempel nya skolor ska byggas för att få ner driftskostnaderna. De kanske också kan bli 
bättre på att scanna av marknaden, de sitter på mycket kunskap och träffar många andra som kan ge 
influenser till kommunens arbete (kommunalråd Bjuv).

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås? 
Kommunfullmäktige har huvudansvaret, någon speciell nämnd eller person är svårt att peka ut då 
ansvaret är fördelad på många (Kommunalråd Bjuv)

Förvaltningarnas svar på enkäten
Alla av de fyra svarande förvaltningschefer hade tagit del av miljöprogrammet. En av de svarande 
förvaltningscheferna uppgav att de arbetade med mål och/eller åtgärder kopplade till det. 
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4.1.5 Perstorp kommun 

Processen med kommunens miljömål
Den senaste processen med miljömålen påbörjades runt 2004 på politiskt initiativ. Förfarandet var 
liknande det i Bjuv där arbetet gjordes av miljöstrateg 1 och förvaltningscheferna och 
kommunalrådet var inblandade med att ta fram programmålen. Det kändes väl förankrat men innan 
arbetet var färdigt var det val och det nya kommunalrådet tyckte det var för mycket och att arbetet i 
princip skulle göras om. 2010 antogs miljömålen och arbetet har tagit ny fart när det gamla 
kommunalrådet, som är väldigt miljöintresserad, valdes tillbaka (miljöstrateg 1).
Perstorp har precis inlett arbetet med ett nytt miljöprogram med workshops för tjänstemän. De tar 
användning av tjänsteköp från miljöförbundet. Revisionsarbetet med naturvårdsplanen börjar klart. 
Därutöver görs ett visionsarbete som är på väg till kommunfullmäktige, som också tar avstamp i 
miljön. Klimatet ingår där och arbetet är kopplat till klimatkommuner.
       I kommunen görs miljöbokslut som hanterar mer miljötillståndet i kommunen och inte som en 
uppföljning av åtgärderna (miljöstrateg 1). Miljöbokslutet är ett sätt att mäta och identifiera 
föroreningar, energiåtgång, med mera (kommunalråd Perstorp).

Positiva förutsättningar för kommunens miljömålsarbete
Den viktigaste drivkraften är att se möjligheterna till förändring till det bättre. Det personliga 
engagemanget och den politiska visionen är viktiga för att förändring.

Svårigheter i kommunens miljömålsarbete
En fara är omsättningen av personal på chefsnivå i de kommunala förvaltningarna. Kontinuiteten 
kan bli lidande, när det blir vakans mellan två anställda, det blir ingen dynamik. Det finns även en 
dynamik och önskvärdhet med omsättning också, men de anställda måste stanna ett antal år. 
Omsättningen är framförallt hög på chefsnivån, på nivån under är omsättningen lägre. 
(kommunalråd Perstorp).
       Miljömål kopplade till infrastruktursatsningar går långsamt. El har fortfarande sina 
begränsningar även om El-sidan på gång. Vätgasmack, biogasmack bedöms inte som lönsamt i 
nuläget. Den infrastrukturen måste ses över. Marknaden verkar svår att få intresserad eller så är 
bensinbolagen för starka (kommunalråd Perstorp).
        En annan svårighet är prioriteringen, som inte alltid är den bästa. Det gäller att vi har några 
som är draglok under den politiska nivån. Så är det med alla processer egentligen. Alltid några som 
är mer aktiva. Problem är inställningar som, ”det har fungerat förut, det fungerar imorgon också”. 
Till exempel med reningsverket som släpper ut bland annat tungmetaller, där utsläppen ligger under 
gränsvärdena, men det kan göras mer. Inställningen att ”vi har en bra miljö i Sverige” är också 
problematiskt. Vi som kommun kan påverka människors beteende. Integreras miljöfrågorna med 
folkhälsoaspekter finns det mycket att vinna (kommunalråd Perstorp).
       När det gäller ekologiskt och närodlat är det långt kvar, mycket att göra. Det arbetet fodrar 
initiativkraft också från anställda ute i organisationen. Annars blir det mycket pekpinnar uppifrån 
och det lokala perspektivet viktigt. Beteenden hör också dit, till exempel att cyklandet ska öka 
(kommunalråd Perstorp).

Stöd som används och/eller har använts
Perstorp var med i ett projekt med klimatkommunerna och det var bra. Då hade vi en mentor, en 
kontaktperson som jobbade i en klimatkommun som hade hand om ett par kommuner. Fick hjälp 
med att bolla idéer. Det var väldigt bra. (miljöstrateg 1)
      Ett stöd kommunen använder och hoppas kunna använda sig mer av är personer som går på 
högskolor eller universitet (kommunalråd Perstorp). Ideella krafter också viktiga. I den gröna 
strukturplanen, om cykel och gångvägar, som tas fram, görs det i diskussion på biblioteket med 
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bland annat hembygdsföreningen och svenska naturskyddsföreningen. De kan bidra vid 
inventeringar och inte bara verka som en remissinstans. Med guidning från kommunen kan de göra 
mycket (kommunalråd Perstorp). Kommunen köper cirka 20% miljöstrategisk tid av miljöförbundet 
(miljöstrateg 2).

Stöd som behövs för att arbetet ska kunna gå bättre 
Det som saknas är tillräckligt finansiella muskler. I regel innebär det inte att det inte görs någonting, 
det kan bara ta lite längre tid. De ekonomiska begränsningarna gör att kommunen inte kan inte ha 
hur mycket arbetstid som helst för de här projekten. Samtidigt ses det som viktigt att kommunens 
tjänstemän själva är med på arbetet, allt kan inte köpas utifrån. Delaktigheten är viktig för att 
verksamheten ska kunna fortsätta när projektet är avslutat. (kommunalråd Perstorp)

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås?

”Politiken ska sätta upp målen som sedan verkställs det av de anställda. Politiken  
behöver inte peka ut precis hur. Om vi bestämt att vi ska köpa in en elbil ska det  
göras och görs inte det blir det annat ljud i skällan. Vi lägger oss inte i vilken bil,  
var elstationen ska vara, eller var fjärrvärmepannan ska placeras. I annat fall tar  
vi över tjänstemännens roll och det är inte konstruktivt.” Kommunalråd Perstorp

Förvaltningarnas svar på enkäten
En svarande förvaltningschef som har tagit del av miljöprogrammet men arbetade ej med mål eller 
åtgärder kopplade till det. 

4.2. Sammanfattning av icke-kommunspecifika svar från 
miljöstrategerna på miljöförbundet 

Generella positiva förutsättningar för miljömålsarbete i små kommuner 
Den största positiva aspekten av miljömålsarbetet i små kommuner är närheten. Här kan man prata 
direkt med kommunalrådet, det är inga mellansteg och snabba beslutsvägar. Är det någon 
förvaltningschef man behöver diskutera med kan man prata med den personen direkt och få besked 
(miljöstrateg 1). Det gör att saker kan går väldigt snabbt om det är rätt läge (miljöstrateg 3). Ett 
exempel är kursen i eco-driving i Pertorp, den genomfördes väldigt snabbt (miljöstrateg 1). En 
annan positiv aspekt är att man har förhållandevis bra koll på vad som sker i detaljplaneringen, 
översiktsplaneringen och fastigheter som kommunen äger. Det gör det lättare att formulera åtgärder, 
även om vi inte sitter på kommunen. Det är ändå överblickbart (miljöstrateg 2).

Generella svårigheter i miljömålsarbetet för små kommuner
En svårighet är att kommunerna har lite resurser och det resulterar i lite miljöstrategisk tid per 
kommun. Utgifterna är också synliga på ett helt annat sätt än i en stor kommun (miljöstrateg 2).
     En annan svårighet är att arbetet blir väldigt beroende av litet antal personer. Föräldraledighet 
eller sjukdom hos en tjänsteman eller att ett kommunalråd byts ut, som skedde i Perstorp, kan få till 
följd att hela arbetet stannar upp (miljöstrateg 1). Personberoendet gestaltar sig också i att det är 
färre personer på nyckelpositioner. Denna aspekt har två sidor, en drivande person med 
miljöintresse kan få väldigt mycket gjort. Men den andra sidan av det myntet är:

”Om en person som är  i  motvalls  i  en  stor  organisation  kan man runda den  
personen eller göra en tunnel. Men finns det bara en person i den rollen som är  
stoppkloss går det inte att komma runt.” Miljöstrateg 2
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Vilket stöd används eller behövs utifrån?
Vad som behövs är mer tid. Det är frustrerande när man vill göra det, det och det, men det finns 
ingen tid (miljöstrateg 2). Det finns sätt att göra saker effektivare på, t.ex med handbok och mallar. 
Men det kan också göra att arbetet går för fort och att det inte blir väl förankrat, att de anställda inte 
är med på tåget och inte lokalt anpassat (miljöstrateg 3). Länsstyrelsen håller på med en handbok 
men det skulle behövas mer.

”Det  är rätt  mycket som tjänstemän sitter  och gör exakt samma saker i  olika  
kommuner.  Där skulle  man kunna ha mer mallar,  lathundar.  Det  skulle  kunna 
länsstyrelsen eller kommunförbunden göra och säga: här är det, ta vad ni vill ha  
men helst så mycket som möjligt. För då blir det likartat och lättare att jämföra.  
Det hade varit väl investerade skattepengar.” miljöstrateg 2

Klimatkommunerna som Perstorp arbetade med var bra, då hade varje kommun en mentor från en 
kommun som kommit längre. Man träffade också andra som arbetade med att ta fram samma saker 
och man kunde utbyta vilka problem man stötte på och hur de löstes (miljöstrateg 1). Kommunerna 
är där, men för att finna kommuner som passar, skulle kommunförbunden och länsstyrelsen kunna 
vara en äktenskapsmäklare och gifta ihop kommuner med liknande förutsättningar och det görs till 
viss del.

”Vi har några träffar per år med alla miljöstrateger i Skåne. De berättar om vad  
som är nytt på  länsstyrelsen med det regionala  miljömålsarbetet. Sen har vi en 
eftermiddag där vi kommuner berättat lite om vad som är på gång inom respektive 
kommun. Det är rätt bra diskussioner, bra utbyte och det skulle kunna vara mer.”  
Miljöstrateg 2

Stödet för miljöstrategernas arbete är rätt stort. Vad som saknas är stöd för kommunerna och de 
personer som ska jobba med miljömålen och utföra åtgärderna (Miljöstrateg 1).

”Erfarenhetsutbyte för genomförare är en bra idé. De lyssnar mer på en som vet  
vad de snackar om. Vi vet  till exempel  inte allt om ogräsbekämpning. Det hade 
varit  bättre om det till  exempel kom en miljöfrälst teknisk chef till  kommunens  
tekniska förvaltning och berättade hur ogräs kan bekämpas utan kemikalier, eller 
att  en  miljöintresserad  planarkitekt  som  berättar  vad  tänker  på  när  de  gör  
planer.” Miljöstrateg 2

Vems ansvar är det att miljömålen arbetas med och nås?
Ansvaret ligger på politisk och chefs nivå. Adressaten är viktig för att göra budskapet viktigt.

”Vår roll är inte den som står med flaggan och säger här är miljöprogrammet, det  
kan vi göra, men det är ju ingen som bryr sig så mycket. Det är kommunchefen  
och  förvaltningscheferna  som  ska  göra  det  och  driva  på  de  anställda  i  det  
arbetet.” Miljöstrateg 2

4.2.1 Förutsättningar för miljöstrategerna på miljöförbundet
En stor svårighet för tjänstemännen på miljöförbundet är avskildheten från kommunerna. Detta 
verkar på två sätt:

”Svårigheter  för oss är att miljömålsarbetet är ett perifert arbete och vi är en  
perifer organisation och vår chef är också i periferin. Hon är inte med i 
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kommunernas förvaltningschefsmöten. I det normala fallet har man en chef som  
är  en  murbräcka  ut  i  kommunens  andra  förvaltningar  och som  bevakar  
förvaltningens intressen på chef-  och politisk nivå. Vi får vara den murbräcka  
själva,  vi är  inte löpande inbjudna till  dessa träffar  utan bara då och då. Det  
skulle  underlätta  om  vi  fick  in  en  murbräcka  i  kommunens  organisation  och  
ledningsarbete. Så när förvaltningscheferna träffas varje vecka hade det varit bra  
om vår chef hade varit med.” Miljöstrateg 2

Anledningen till att miljöförbundets chef inte är med kontinuerligt på förvaltningschefsmöten är att 
det är väldigt mycket arbete att sitta i fem ledningsgrupper (miljöstrateg 2). Den andra svårigheten, 
kopplad till avskildheten, är att de informella kontakterna tar längre tid att bygga upp än ifall man 
sitter i samma hus, träffar varandra i korridorerna och på fikarasten. Då får man det på köpet och det 
gör det lätt att få reda på eller berätta om olika saker (miljöstrateg 1). Svalöv valde att behålla sin 
miljöstrategiska del i kommunen och också tillsynen från miljöförbundet är placerad där en dag i 
veckan. Fördelen är att underlättar informationsspridning och att få in naturbiten i den fysiska 
planeringen och arbetet med detaljplanen (ekolog, Svalöv). Kommunalrådet i Perstorp är inne på 
samma spår och anser att det hade varit bra med en som arbetade på kommunen deltid med 
miljöstrategiska frågor, att personen är på plats. Samtidigt har kompetensen har fått ett lyft i och 
med miljöförbundet. Det var också en av orsakerna att det bildades, i takt med att lagstiftning och 
problematiken kring miljöfrågorna blivit mer komplex har kommunerna behövt höja sin kompetens 
(kommunalråd Perstorp). En annan styrka med samarbetet är fler miljöstrateger kan täcka upp för 
varandra och miljömålsarbetet inte behöver stanna upp ifall det blir ett bortfall, men det behövs fler 
(miljöstrateg 2).

5. Diskussion

Vilka är de viktigaste positiva förutsättningar för miljömålsarbetet i kommunerna?
De generella positiva aspekterna av miljömålsarbetet i små kommuner kännetecknas av närheten till 
de andra i organisationen, vilket underlättar kommunikationen. Att det är få personer i nyckelroller 
gör att när förutsättningarna är de rätta kan arbetet kan gå väldigt snabbt. Storleken underlättar 
också överblickandet av vad som händer i kommunen. 
      Vad som uppfattas som positivt med de enskilda kommunernas miljömålsarbete är när 
utformningen sker på ett brett sätt tillsammans med förvaltningarna. Då förvaltningarna ska 
genomföra åtgärderna är det mer troligt att de genomför åtgärder de själva arbetat fram eller varit 
delaktiga i. Detta förfarande rekommenderas i länsstyrelsernas utkast till handbok (se kapitel 1.2),  
precis som att åtgärderna också ska in i verksamhetsstyrningen. Detta har gjorts i Klippan. Fördelen 
då är att miljöarbetet inte hamnar vid sidan av verksamheten. Att göra den breda utformningen av 
mål och åtgärder är kopplat till hur mycket tid som kan läggas på det och därmed också 
resursberoende. Där miljömålsarbetet har varit effektivt har cheferna på tjänstemannasidan tryckt på 
och när det funnits en bred politisk uppslutning kring utformningen underlättats. Ytterligare en 
faktor som har nämnts som positiv för miljömålsarbetet och som framkommit i intervjuerna är att 
arbetet underlättas av det historiska miljömålsarbetet i kommunen, om det finns ett miljöprogram 
sedan tidigare. En annan faktor är att få mål gör arbetet mer gripbart och lättare att arbeta, som i 
Svalöv och Örkelljunga. Detta verkar dock vara kopplat till att ambitionsnivån i målen hade kunnat 
vara högre. 
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Vilka är största svårigheterna för kommunerna i miljömålsarbetet?
Den oftast omnämnda svårigheten i studien är de begränsade resurserna. Detta påverkar vad 
kommunerna kan göra och hur mycket personal de kan ha som arbetar miljöstrategiskt. Det 
påverkar också kommunens kompetens till möjligheter att söka stöd för miljöåtgärder. 
Kommunernas möjlighet att ta fram de verktyg som behövs för att mäta miljösituationen, utforma 
åtgärder och följa åtgärdernas effekt kan också kopplas till de små kommunernas mindre resurser. 
      Arbetet med miljömål som berör kommunen som geografiskt område där det handlar om 
invånarnas beteende och val är en annan återkommande svårighet. Men också förutsättningar som 
som i viss mån ligger bakom dem, som infrastruktur där det verkar vara svårt att för små kommuner 
att dra att ta till sig till exempel tankstationer för biogas. 
      En annan ofta omnämnd svårighet är kopplad till omsättningen av personal på chefsnivå. En 
följd av det kan vara att miljömålsarbetet stannar upp i bytena av chefer, då kärnverksamheten är 
den delen av arbetet som kräver mest uppmärksamhet. Detta är en del av det större personberoendet 
är påtagligt för miljömålsarbetet i små kommuner, där också motvilja från enstaka nyckelpersoner, 
engagemang från den politiska ledningen och känsligheten vid tjänstledighet på tjänstemannanivå, 
på den miljöstrategiska fronten, också faller in. 
     De begränsade resurserna var också den vanligaste förekommande svårigheten i den tidigare 
forskningen (kap. 1.2). Genom miljöförbundet har dock delar av problematiken med bristande 
resurser kunnat lösas. Miljömålsarbetet är inte längre beroende av endast en tjänsteman och 
kompetensen har genom sammanslagningen kunnat höjas. Kompetensförsörjningen på den 
miljöstrategiska nivån kan inte ses som ett problem i någon av kommunerna, men samtidigt ser den 
avsatta tiden för det arbetet ut att vara knapp för att hinna med uppdragen och samtidigt vara stöd 
till förvaltningarna. Svårigheten med omsättningen av personal har inte nämnts i den tidigare 
forskningen och kan möjligen vara specifik för regionen som ligger nära större städer och 
högskolor/universitet. Att åtgärderna förs in i verksamhetsstyrningen som nämns i stycket innan och 
i utkastet till handboken (kap. 1.2.) skulle kanske kunna bidra till att miljöarbetet inte faller då 
förvaltningschefen byts ut. Det gör också miljöarbetet viktigare och inte till en sidoaktivitet, kraven 
på en nytillträdd chef att även sätta sig in i miljöarbetet skulle då öka och det uppkomna glappet i 
miljömålsarbetet minska. Som också nämns i länsstyrelsens handbok (kap 1.2) kan också en 
stödperson för miljöarbetet i förvaltningarna utses. Detta kan göras på en nivå under chefsnivå hos 
personer som har engagemanget och antas arbeta där en längre tid. Svårigheter, kopplade till det 
större personberoendet i små kommuner, skulle kanske också kunna avhjälpas i viss mån av de 
faktorer som ofta gör kommuner framgångsrika i miljömålsarbetet som till exempel en vilja att 
marknadsföra sig som en grön kommun (kap. 1.2) som byggs upp under en tid då engagemanget 
från kommunledningen är stort. 

Stöd som efterfrågas
Det stödet de intervjuade efterfrågar är fler som arbetar strategiskt med miljömålen, detta uppgav 
alla som arbetade miljöstrategisk och av enstaka politiker. Från miljöstrategernas håll lyfts också 
behovet av stöd till förvaltningarna upp, utbyte av erfarenheter som praktiskt visar hur miljömålen 
kan arbetas med. Detta kan underlättas genom ett större utbyte av kommuner med liknande 
förutsättningar som länsstyrelsen och kommunförbund skulle kunna arrangera i större utsträckning 
än vad som görs idag. Från det politiska hållet betonas att det behövs mer pengar till 
miljömålsarbetet, både till förvaltningarna men också till medborgarna för att miljömålen för 
kommunen som geografiskt område ska kunna nås. Annat stöd som efterfrågades var att i större 
utsträckning ta del av miljöförbundets kompetens. Verktyg för att kunna mäta och följa upp arbetet, 
som passar för små kommuner, efterfrågades i Örkelljunga. Tid och kompetens att söka stöd 
efterfrågades av kommunalrådet i Bjuv. Mycket av det stöd som verkar behövas kan kopplas till 
konsekvenser av begränsade ekonomiska resurser. Det efterfrågade stödet liknar också på många 
sätt det som efterfrågades i kapitel 1.2. Där verktyg att beskriva och följa upp miljösituationen, som 
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är anpassade till små kommuner nämns, precis som erfarenhetsutbyte och utbyte emellan 
kommuner med liknande förutsättningar. Mer miljöstrategisk tid och kompetens skulle till exempel 
kunna köpas av miljöförbundet. Med tiden kan det också vara rimligt att anta att kunskapen om 
verktyg för att mäta och följa upp arbetet, som passar små kommuners förutsättningar kommer öka 
desto mer miljöförbundet arbetar med det. Kompetens och tid för att söka olika former av stöd finns 
kanske i miljöförbundet eller passar att placeras där då det antagligen handlar om små 
deltidstjänster för varje medlemskommun. På så sätt kan det också komma alla medlemskommuner 
till gagn. 
 
Rollfördelning, ansvar och förvaltningarnas delaktighet
I frågan om roller och ansvar verkar det finnas en stor samstämmighet bland de intervjuade. 
Ansvaret vilar på politikerna medan förvaltningarna ses som utförare av arbetet vilket följer den 
normala kommunala styrningen. Klippan skiljer sig från övriga då miljömålsarbetet är lagt i 
verksamhetsstyrnigen och ansvaret är då fördelat ner i förvaltningarna. De flesta svarande 
bolagschefer och förvaltningschefer hade sett miljöprogrammet men enkäten visar på en lucka här, 
endast lite mer än hälften av de svarande uppgav att de arbetade med mål eller åtgärder som var 
knutna till miljöprogrammet. Huruvida det beror på att det inte finns miljömål de är kopplade till 
eller andra orsaker framkommer inte ur svaren. Klart är dock att fler förvaltningar skulle kunna 
arbeta mer med miljömålen än vad som görs idag. En faktor, kommuner som kommit långt i 
miljömålsarbetet har gemensamt, är att de flesta av kommunernas förvaltningar är involverade i 
arbetet med miljömålen, inte enbart de ”hårda”. 

Källkritik
På frågan till de intervjuade, om någon kollega skulle svara annorlunda har alla svarat nej, vilket 
tyder på att jag intervjuade rätt personer. En del svarade att andra kanske skulle ange en annan 
ambitionsnivå än den intervjuade, men att det på det stora hela inte skiljer mycket i uppfattningen 
på svaren som givits och skulle ges av andra kollegor 
    Metodvalen i studien följer de som använts i den tidigare forskningen. En nackdel av de väldigt 
öppna frågor som ställts som i intervjuerna kan vara att det blir svårare att upprepa resultatet. Det 
lägger en stor vikt på den intervjuande att intervjuns syfte och begrepp som intervjun handlar om 
reds ut innan intervjun. Samtidigt har intervjuerna i denna studie gett många resultat som 
återkommer i intervjuerna och som återfinns i den tidigare forskningen, vilket tyder på att 
intervjufrågorna fungerat någorlunda väl. Att ingen politiker av de två kontaktade politikerna från 
Svalöv kunde intervjuas är en brist men de andra intervjuade ger en rätt tydlig helhetsbild över de 
frågeställngar studien handlar om. 
    Intervjufrågornas öppna karaktär gör att det kan finnas många svar som inte har sagts. Till 
exempel kan stöd som kommunerna använder sig av vara större än vad som framkommit ovan. 
    Enkäten hade en låg svarsfrekvens (13 av 36) vilket gör att inga slutsatserna kan dras hur levande 
miljöprogrammen är i förvaltningarna utan bara högst ses som en indikation. Vad det låga deltag-
andet beror på är oklart. Att den gjordes elektroniskt och riskerar att försvinna i mängden av e-post 
kan vara en orsak. 

5.1 miljövetenskaplig relevans

Den här studien har belyst miljömålsarbetet i små kommuner. Kommunerna har rådighet över 
många frågor som är väsentliga i arbetet med miljömålen och sitter på många av verktygen. Denna 
studie liksom de i kapitel 1.2 visar att små kommuner har stora utmaningar för att göra sin del av 
arbetet. Framförallt är små kommuner är i behov av ekonomiskt stöd för att använda sig av de 
verktyg som de har. Många av de resursknutna delarna har lösts genom att kommunerna i den här 
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studien slagit samman sina miljöförvaltningarna. Detta har bidragit till att öka kompetensen och 
minska sårbarheten i arbetet. Det kan det vara rimligt att anta att fler liknande konstellationer 
kommer att bildas i landet. Detta grundar sig också i att behovet av spetskompetens ökar för att 
möta mer komplexa regler och krav. Det är då viktigt att ha de positiva aspekterna, av den mindre 
storleken, i åtanke och att närheten till kommunerna behålls i största möjliga mån för att arbetet ska 
kunna göras effektivt. Dessa positiva aspekter är kopplade till närheten, de korta kommunikations- 
och beslutsvägar och överblicken av vad som händer i kommunerna. 

6. Slutsatser
De största svårigheterna som framkom i studien är:
- begränsade ekonomiska resurser och lite miljöstrategisk tid
- omsättning av personal och politiker 
- miljömål kopplade till kommunen som geografiskt område där invånarnas val avgör. Att 
infrastrukturssatsningar når mindre befolkade kommuner senare bidrar till detta i viss mån.
- personer på nyckelpostioner som bromsar miljömålsarbetet.
De viktigaste förutsättningarna som verkar positivt på miljömålsarbetet i kommunerna är:
- när utformningen av mål och åtgärder görs brett tillsammans med förvaltningarna.
- då åtgärderna lagts in i verksamhetsstyrningen och då får samma status som kärnverksamheten
- när tjänstemän på chefsnivå är drivande
- när det funnits miljöprogram sedan innan
- då en bred politisk förankring kring miljömålsarbetet finns. 
Största stödbehoven som efterfrågas är: 
- mer miljöstrategisk tid
- stöd till förvaltningarna angående hur åtgärder kan genomföras
- ekonomiskt stöd för genomförandet av åtgärder och till privatpersoners åtgärder
- ta mer del av miljöförbundets kompetens
- verktyg som passar små kommuners miljömålsarbete.
Från förvaltningarnarnas håll (bilaga 3) lyfts också att mål och åtgärder ska vara kopplade till 
verksamheten, genomförbara, och att ekonomiska medel vara avsatta för det. Andra betonar vikten 
av fokus på miljöfrågor i stort inom den kommunala organisationen. 

6.1 Förslag och åtgärder för att stärka de positiva aspekterna och 
överbrygga svårigheterna

När ett nytt miljöprogram ska tas fram bör engagerade politiker förankra det väl bland de andra 
politikerna, gärna kopplade till en mer långsiktig vision om den ekologiska hållbarheten i 
kommunen. Detta skulle kunna bidra till att miljöarbetet inte abrupt försämras eller stannar av vid 
maktskiften. Den bredare förankringen skulle också kunna påverka arbetet ner i nämnderna och ut i 
förvaltningarna. Detta kan också ha potential att då göra kommunen motståndskraftigare mot 
nyckelpersoner som visar ovilja i miljömålsarbetet då känslan av att kommunen är gemensamt på 
väg mot ett mål, ett mer hållbart samhälle, binder ihop organisationen. 
Omsättning av personal på chefsnivå är svårt för kommunerna att göra något åt. Som diskuterats 
ovan kan det kanske avhjälpas när miljömålsarbetet lyfts in i verksamhetsstyrningen eller en 
stödperson till miljöarbetet utses på nivå under chefsnivå.
   Många vanliga svårigheter bland små kommuner har lösts med miljöförbundet, men närheten till 
övriga i organisationen har minskat.
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 Genom samverkansgrupper som till exempel detaljplansgruppen kan avståndet minska. Om 
dessutom deltagandet från miljöförbundet blev mer kontinuerligt i kommunernas ledningsgrupper 
minskar avståndet ytterligare. 

Förslag till vidare forskning
Tankar som dykt upp under arbetets gång som kan undersökas vidare är var kostnaderna ligger för 
när arbetet med miljömålen startas upp? Hur skulle ett ekonomiskt statligt stöd bäst utformas för att 
få kommuner att komma över tröskeln? Detta skulle kunna undersökas då  kommunerna som redan 
har en bra grund verkar det som arbetet blir lättare och kräver mindre arbetstid än med de första 
miljöprogrammen. För att få med de kommuner i miljömålsarbetet som inte har några antagna 
miljöprogram eller handlingsplaner kanske ett riktat stöd mot dem ha stor potential för 
miljömålsarbetet på sikt. 

7.  Tackord
Jag vill rikta ett stort tack till alla de som har ställt upp på intervju. Speciellt vill jag tacka Tord och 
Venus på miljöförbundet för deras engagemang i mitt arbete, idéer och för hjälpen att identifiera 
passande politiker. Utan er hade detta arbetet inte varit möjligt! Jag vill också tacka min handledare 
Johanna, för de snabba svaren på mina frågor och konstruktiva idéer som förde arbetet framåt. Ett 
tack också till Kristina på miljöbron för korrekturläsning och synpunkter. 
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Intervjuer

Bjuvs kommun, kommunalråd, Anders Månsson (s) , 2014-04-28

Klippans kommun, ordförande miljöstyrgruppen, Jan-Olof Karlsson, (m), telefonintervju, 2014-05-
08

Perstorps kommuns kommunalråd Arnold Andreasson (c) 2014-05-05

Svalövs kommun, ekolog Charlotte Lundgren, 2014-04-30

Söderåsens miljöförbund, miljöstrategerna Tord Andersson, Venus Krantz och miljöinspektör 
Annika Svitzer 2014-04-24

Örkelljunga kommun, kommunalråd Carina Zachau, (m), telefonintervju 2014-05-05
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Bilaga 1. Intervjufrågor till politiker och tjänstemän 

Intervjufrågor till tjänstemännen på miljöförbundet 

1. Hur ser ert arbete ut för kommunernas miljömål?
2. Hur ser det ut idag när ni tar fram miljömål till kommunerna?
3. Vilka postitiva aspekter finns av miljömålsarbete på lokalt plan i små kommuner?
4. Vilka är svårigheterna?
5. Hade ingångarna till kommunerna sett annorlunda ut om ni satt i kommunerna?
6. Vilket stöd använder ni eller känner att ni behöver utifrån?
7. Vad avgör hur miljömålen formuleras?
8. Vad har fungerat bra för att få arbetet gjort i förvaltningarna?
9. Vem är ansvarig för milöjmålen arbetas med och nås?
9. Sker utbyte med andra miljöförbund?
10. Skulle någon annan kollega besvara de här frågorna annorlunda?

Intervjufrågor till tjänsteman i Svalövs kommun

1. Beskriv din delaktighet i kommunens miljömålsarbete.
2. Vilka postitiva aspekter finns av miljömålsarbete på lokalt plan i små kommuner?
3. Vilka är svårigheterna?
4. Vilket stöd används?
5. Vilket stöd behövs för att arbetet ska gå bättre?
6. Vem är ansvarig för milöjmålen arbetas med och nås?
7. Skulle någon annan kollega besvara de här frågorna annorlunda?

Intervjufrågor till politiker

1. Beskriv kortfattat hur du varit involverad i arbetet med miljömålen
2. Vad har varit positivt med miljömålsarbetet i kommunen?
3. Vilka är svårigheterna med miljömålsarbetet i kommunen?
4. Vilket stöd har använts och/eller används?
5. Vilket stöd behövs för att arbetet ska gå bättre? 
6. Vem ansvarar för att miljömålen arbetas med och nås?
7. Hur är miljömålsarbetet annorlunda före/efter miljöförbundet?
8. Är det någon kollega som skulle besvara någon av frågorna annorlunda? 
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Bilaga 2. Webbenkät till förvaltningscheferna och cheferna i de kommunala bolagen.

Miljöarbetet i förvaltningarna
*Obligatorisk

1. I vilken kommun arbetar du?

• Bjuvs kommun 
• Perstorps kommun 
• Klippans kommun 
• Svalövs kommun 
• Örkelljunga kommun 

2. På vilken förvaltning arbetar du?

3. Hur stort är ditt intresse för miljöfrågor?

1 2 3 4 5 6

Inte stort Mycket stort

4. Hur stort är intresset för miljöfrågor på din förvaltning?

1 2 3 4 5 6

Inte stort Mycket stort

5. Har du tagit del av kommunens miljöprogram?

• Ja 
• Nej 
• Övrigt: 

6. Arbetar ni med mål och/eller åtgärder kopplat till miljöprogrammet på din förvaltning?

• Ja 
• Nej 
• Övrigt: 

Om ja, beskriv kort hur:
 
Övriga kommentarer
 
7. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att din förvaltning ska arbeta med mål och/eller 
åtgärder kopplade till miljöprogrammet?
 
Övriga kommentarer
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Bilaga 3. Förvaltningschefernas och bolagschefernas svar på enkäten (anonymiserade)
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4 4 Ja Nej
Bjuvs 
kommun

Övriga kommentarer

3 3 Ja Nej

5 2 Nej vet ej

5 3 Ja Ja

5 5 Ja Ja

4 5 Ja Ja

5 5 Ja Ja

5 4 Nej

5 5 Ja Ja

6 2 Ja Nej

3 2 Ja Ja, Nej

5 4 Ja Ja

1. I 
vilken 
kommun 
arbetar 
du?

3. Hur 
stort är 
ditt 
intresse 
för 
miljöfråg
or?

4. Hur 
stort är 
intresset 
för 
miljöfråg
or på din 
förvaltnin
g?

5. Har du tagit 
del av 
kommunens 
miljöprogram?

6. Arbetar ni 
med mål 
och/eller 
åtgärder 
kopplat till 
miljöprogram
met på din 
förvaltning?

7. Vilka är de viktigaste 
förutsättningarna för att 
din förvaltning ska arbeta 
med mål och/eller 
åtgärder kopplade till 
miljöprogrammet?

Perstorp
s 
kommun

Örkellju
nga 
kommun

Tydlighet i prioriteringar, 
medel för genomförande, 
konsekvens inom hela 
koncernen 

Bjuvs 
kommun

Det måste finnas pengar 
för det liksom att 
politikerna ska 
sanktionera arbetet

Örkellju
nga 
kommun

Att de är konkreta och 
kan anpassas till vår 
verksamhet.

Målen följs upp och redovisas 
i samband med delårsbokslut 
och bokslut på samma sätt 
som övriga mål.

Klippans 
kommun

Många av ovanstående 
miljömål är en naturlig 
del av vår verksamhet. 
Våra uttsläppskrav är 
också satta utifrån 
länstyrelsens krav. 
Miljön är en naturlig del i 
vår verksamhet.

Många miljömål är framtagna 
av olika tjänstemänn i 
kommunen, därefter så tittar 
politiken på dessa och ändrar 
lite med de saknar oftast ett 
heletsperspektiv där ekonomin 
är kopplade till de olika 
miljömålen. Till varje 
miljömål som man har för 
avsikt att arbeta med borde en 
ekonomisk förankring ske, så 
kanske man kommer ifrån de 
orealistiska målen som ändå 
inte kommer att arbetas med. 

Klippans 
kommun

Att de kan anses 
realistiska och 
tillämpbara inom vår 
verksamhet.

Örkellju
nga 
kommun

Nej, Finns 
inget

Klippans 
kommun

Vi arbetar för att behålla 
vår diplomering och 
arbetar därför ständigt 
med förbättringar inom 
miljöområdet.

Bjuvs 
kommun

Fokus på miljöfrågor i 
stort. Mål kopplat till 
uppdrag. Praktiska 
hanterbara lösningar. 

Bjuvs 
kommun

Att vi kan få det att 
hänga ihop med övriga 
frågor vi arbetar med. 
Som programmet ser ut 
nu är det mesta riktat mot 
tekniska förvaltningen

Klippans 
kommun

Årliga dialogmöten med 
någon handläggare från 
miljöförbundets 
förvaltning



Miljövetenskaplig utbildning

Centrum för klimat- och miljöforskning

Ekologihuset

22362 Lund
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