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Sammanfattning 

 

De 16 nationella miljömålen som antagits av Sveriges riksdag ska fungera som riktlinjer för 

det svenska miljöarbetet. Arbetet med miljömål har decentraliserats från nationell till lokal 

nivå, där det är kommunerna som förväntas delta i miljömålsarbetet genom att utforma lokala 

miljömål som är anpassade till den egna kommunens förutsättningar. Det finns inga riktlinjer 

för hur det lokala miljöarbetet ska se ut, lika lite som det finns några sanktioner för de 

kommuner som inte arbetar med miljömålsfrågor. Ambitionen är att i denna uppsats 

undersöka vilka effekter, för- och nackdelar som denna decentralisering av miljömålsfrågor 

har medfört i syfte att undersöka om decentralisering alltid leder till ett bra miljöarbete. 

 

Den teori som uppsatsen utgår från är vertikal decentralisering, där makt och ansvar förflyttas 

från nationell till lokal nivå. Som empiriskt underlag används styrdokument från Norrbottens 

fjorton kommuner och utgångspunkten är att styrdokument för lokala miljömål är en första 

förutsättning för möjligheten att bedriva ett ändamålsenligt miljöarbete. Genom att studera 

förekomsten av styrdokument samt hur väl de lokala miljömålen knyter an till de nationella 

målen skapas en bild av hur väl decentraliseringen av miljömålsarbetet har tagits emot på den 

lokala nivån. 

 

Resultatet av studien visar att cirka 28,5 % av kommunerna i Norrbotten antagit lokala 

miljömål utifrån de nationella och anpassat dem till de lokala förutsättningarna. Cirka 35,7 % 

har antagit någon form av miljömål som delvis kan härledas till de nationella miljömålen och 

att resterande fem kommuner valt att inte alls anta lokala miljömål. Decentraliseringen av 

miljömålsarbetet har således resulterat i ett varierat miljömålsarbete hos de kommuner som 

studerats. Detta skulle i sin tur kunna bidra till möjligheten att uppfylla de nationella 

miljömålen. Decentralisering leder således inte alltid till ett bra miljöarbete, vilket det 

studerade fallet indikerar på. 
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1. Inledning 
 

Decentralisering är en statsvetenskaplig teoribildning som kortfattat innebär att makt och 

ansvar förflyttas antingen vertikalt eller horisontellt, från centralmakten till regional och lokal 

nivå eller från exempelvis politker till tjänstmän. I sin bok Ord och handling i Svensk 

miljöpolitik skriver Algotsson (1996 s.22) att det ”Inte [är] självklart att decentralisering leder 

till ett bra miljöarbete”. Ambitionen är att i denna uppsats testa om Algotssons teori stämmer 

genom att undersöka vilka effekter som den vertikala decentraliseringen av miljömålsarbetet 

från nationell till lokal nivå i Sverige har bidragit med. Detta är intressant och relevant att 

studera eftersom det är av vikt att veta om decentralisering verkligen leder till det som den 

förväntas leda till. Om det som ska uppnås genom decentralisering verkligen uppnås. I fallet 

med miljömål skulle det kunna vara om decentraliseringen leder till ett bra och 

ändamålsenligt miljöarbete på samtliga nivåer i samhället som bidrar till att de nationella 

miljömålen uppfylls. 

 

1.1. Nationella, regionala och lokala miljömål 

Under våren 1999 antogs femton nationella miljökvalitetsmål av Sveriges riksdag som svar på 

regeringens proposition om Svenska miljömål (Prop. 1997/98:145). Dessa miljömål är:  

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård  

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 
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 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 

Det huvudsakliga ändamålet med miljömålen är att kunna lämna över ett samhälle vars 

betydande miljöproblem är lösta till kommande generationer (Prop. 1997/98:145). Hösten 

2005 tillkom efter beslut i Sveriges riksdag ett sextonde miljömål enligt propositionen 

Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag (Prop. 2004/05:150) och detta miljömål lyder:  

 

 Biologisk mångfald.  

 

Se bilaga 1 för vidare information om respektive miljömål samt vilka myndigheter i Sverige 

som ansvarar för dem. De 16 nationella miljömålen ska fungera som riktlinjer för det svenska 

miljöarbetet och tillsammans har miljömålen 72 delmål. De flesta av miljömålen ska vara 

uppfyllda år 2020 med undantag för bland annat Begränsad klimatpåverkan som ska vara 

uppfyllt år 2050 (Prop. 2009/10:155). 

 

På den regionala nivån i Sverige är det länsstyrelserna som har ansvar för att anpassa delmål 

och åtgärder för det egna länet samt göra uppföljningar och utvärderingar för att se hur 

miljömålsarbetet fortskrider. På Naturvårdsverkets hemsida för miljömål går det att utläsa att 

”länsstyrelserna [har] en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigeter” 

(Internet 1). På hemsidan framgår även att länsstyrelserna ska samarbeta med bland annat 

andra regionala organ som exempelvis landstingen samt kommuner och näringsliv för att 

miljömålen ska kunna uppfyllas. Länsstyrelsernas uppgift är tydligt definierad, de har ansvar 

för det regionala arbetet med miljömål och rapporterar vidare hur detta arbete går till 

Naturvårdsverket som i sin tur årligen rapporterar vidare till regeringen (Internet 1).  

 

Till sin hjälp har länsstyrelserna samverkansorganet Regional Utveckling och Samverkan i 

miljömålsystemet, RUS. Syftet med RUS är att hjälpa, vägleda och få länsstyrelserna att 

samverka i det regionala arbetet med miljömålen. RUS styrelse består av representanter från 

Sveriges länsstyrelser, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen och Sveriges kommuner och 

landsting, SKL. Det dagliga arbetet inom organisationen drivs av en grupp på cirka tio 

personer från några av landets länsstyrelser. RUS finansieras med resurser från 

Naturvårdsverket (Internet 2). 
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Regeringen och berörda myndigheter såsom exempelvis Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket för att nämna några, ansvarar 

således för det nationella miljömålsarbetet medan länsstyrelserna har hand om de regionala. 

Sveriges regering satsar således stora resurser på arbetet med miljömål i landet och såväl 

myndigheter som länsstyrelser har fått direktiv om hur de ska arbeta med dessa frågor. Några 

som däremot verkar ha ”glömts” bort och inte har fått vare sig krav, riktlinjer eller finansiellt 

stöd för att arbeta med miljömål är Sveriges 290 kommuner. Dessa behöver inte följa upp, 

utvärdera eller redovisa sitt miljömålsarbete och det finns heller ingen form av sanktion som 

utfärdas om en kommun väljer att inte alls arbeta med miljömål. Bristen på direktiv, krav och 

sanktioner på den kommunala nivån kan anses som anmärkningsvärt och leder till frågan om 

vilka effekter det har fått på det lokala engagemanget och arbetet med lokala miljömål? Vad 

kan det i sin tur innebära för möjligheten att nå de nationellt uppställda målen? 

 

På Naturvårdsverkets hemsida för miljömål står det att ”Kommunerna har mycket viktiga 

roller i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål 

till lokala mål och åtgärder kan miljömålen bli verksamma redskap i den lokala politiken” 

(Internet 3). Kommunerna anses alltså vara en viktig del i processen att nå Sveriges nationella 

miljömål och att de i detta arbete kan använda sig av de nationella och regionala miljömålen 

när de utformar lokala miljömål, om de vill. Naturvårdsverket menar vidare att miljömålen ”i 

hög grad slagit igenom på kommunal nivå och bidragit till att miljöfrågorna har fått en högre 

politisk prioritering” (Internet 3). Även länsstyrelsen i Norrbotten håller med om att 

kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet med att nå miljömål, en ”nyckelroll” eftersom 

”det är i kommunerna som en stor del av arbetet bedrivs med att förankra, utveckla och 

förverkliga miljöarbetet i dialog med samhällets olika aktörer. Det är också på den lokala 

nivån som många åtgärder genomförs för att nå målen” (Internet 4). Kommunernas 

deltagande i Sveriges miljömålsarbete är alltså utpekat som både viktigt, nödvändigt och en 

förutsättning för att Sveriges miljömål ska kunna nås. Samtidigt framgår det i RUS rapport 

”Hur går miljöarbetet regionalt och lokalt” (Eriksson, Hammarsten et al 2012 s.11) att 

miljömålens betydelse varierar från kommun till kommun och att bland annat politiska 

prioriteringar styr förutsättningarna för arbetet med miljömål. 

 

SKL menar även de att det finns stora förväntningar på kommunernas arbete med miljömål 

men bristen på tillskott i form av resurser från nationell nivå medför att arbetet innebär en 
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kraftig utmaning för kommunerna (Internet 5). SKL gjorde under 2005 och 2006 en 

undersökning om svenska kommuners syn på och arbete med miljömål och som presenterades 

i rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning (Hagnell 2007 s.4-7). I rapporten 

framkommer bland annat att 84 % av Sveriges kommuner på något sätt arbetade med 

miljömål i början av 2006 och att omkring en tredjedel av kommunerna antagit kommunala 

miljömål med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen samma år (Hagnell 2007 

s.4). Samtidigt finns det som ovan nämnt inga direktiv eller krav från nationell nivå på hur 

kommunerna ska arbeta med miljömål. De inbjuds att delta i detta arbete och förväntas anta 

egna lokala miljömål men hur dessa ska utformas och arbetas med, följas upp och utvärderas 

är upp till varje enskild kommun. Sveriges regering och riksdag har således valt att överlåta 

makt och ansvar för dessa frågor till politiker och tjänstemän ute i kommunerna. De slutsatser 

som kan dras är därmed att frågor gällande lokala miljömål har lämnats till dessa parter utan 

direkta krav på rapportering av hur miljömålsarbetet framskrider till nationell eller regional 

nivå.  

 

2011 gjorde SKL ytterligare en undersökning av Sveriges kommuners arbete med miljömål 

och som denna gång visade att 60 % av kommunerna säger sig ha tagit fram lokala miljömål 

utifrån de nationella och/eller regionala miljömålen. Det borde således innebära att den grupp 

av kommuner som antagit lokala miljömål med utgångspunkt i de nationella och-/eller 

regionala miljömålen har ökat från ca 33 % till 60 % (Internet 6). Detta trots att 

decentraliseringen av arbetet med miljömål från nationell till lokal nivå skett utan några 

direktiv som reglerar hur arbetet ska bedrivas samt hur det ska följas upp och rapporteras.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att testa Algotssons (1996 s.22) teori om att decentralisering 

inte alltid leder till ett bra miljöarbete. Stämmer denna teori när det gäller decentraliseringen 

av miljömålsarbetet från nationell till lokal nivå? För att undersöka detta har de effekter, för- 

och nackdelar som decentraliseringen av miljömålsfrågor haft på utformningen av 

kommunala styrdokument för lokala miljömål studerats.  

 

Den empiriska studien inkluderar förutom de kommunala styrdokumenten även 

miljökvalitetsmål på nationell och regional men huvudfokus ligger på hur Norrbottens 
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kommuner valt att ta sig an denna utmaning. De frågeställningar som blir relevanta för denna 

studie är:  

 Har Norrbottens kommuner valt att anta lokala styrdokument för miljömål? 

 Hur väl stämmer de lokala miljömålen i Norrbottens kommuner överens med de 

nationella miljömålen? 

 Vilka för- och nackdelar kan identifieras när det gäller decentraliseringen av arbetet 

med miljömål? 

 

Den här studien syftar inte till att undersöka hur kommunerna praktiskt arbetar med miljömål 

eller på något sätt utvärdera hur detta arbete går. Studien fokuserar snarare på de 

förutsättningar som förekomsten av dokumenterade miljömål, variationen eller bristen av 

dessa ger i det lokala arbetet med dessa mål.  

 

1.3. Teoretisk anknytning 

Det teoretiska ramverk som den här uppsatsen utgår från är vertikal decentralisering av makt 

och ansvar från nationell till kommunal nivå. Detta ramverk används för att förklara vad 

decentralisering innebär men även för att undersöka vilka för- och nackdelar som följer med 

förskjutning av makt och ansvar mellan olika vertikala nivåer. I det här fallet främst för att 

undersöka vilka effekter som uppkommit genom regeringens decentralisering av makt och 

ansvar för lokala miljömål till kommunerna. Denna teori används dessutom för att studera hur   

förutsättningarna ser ut för ett bra miljömålsarbete hos Norrbottens kommuner. Ett bra 

miljömålsarbete hos kommunerna skulle kunna känneteckans av ett arbete som bidrar till 

uppfyllelsen av de nationella miljömålen. Decentralisering kan här sägas vara en förutsättning 

för att förklara eventuella variationer i arbetet med lokala miljömålsdokument mellan 

kommunerna i Norrbotten. 

 

Med begreppet decentralisering menas förflyttning av befogenheter, makt och ansvar och 

detta kan ske från exempelvis nationell till kommunal nivå och då talas det om vertikal 

decentralisering. Förflyttning av makt och ansvar kan även ske från exempelvis centrala 

ämbetsverk till länsstyrelser (Algotsson 1996 s.23). När en sådan decentralisering sker eller 

när makt och ansvar förflyttas från politiker till tjänstemän talas det om horisontell 

decentralisering. I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på vertikal decentralisering från 

nationell till lokal nivå, från Sveriges regering till landets kommuner. 
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1.4. Metod och material  

Det empiriska materialet som ligger till grund för den här uppsatsen är de styrdokument för 

lokala miljömål som återfinns hos Norrbottens kommuner. Förekomsten av dessa dokument 

samt innehåll och utformning kommer att analyseras och ligga till grund för testet av 

Alogotssons (1996 s.22) teori om att decentralisering inte alltid leder till ett bra miljöarbete. 

En kvalitativ textanalys har gjorts av styrdokumenten för att ta reda på om respektive 

kommun har något styrdokument för lokala miljömål, vilket år målen är antagna och om de 

knyter an till de nationella målen. Även utformningen av styrdokumentet, om det är ett eget 

styrdokument i sig eller inte, samt om och hur miljömålen ska utvärderas och följas upp har 

studerats. Valet att använda en kvalitativ textanalys motiveras genom det faktum att 

dokumenten studerats genom noggrann läsning av innehållet i dokumenten för att kunna 

besvara ett antal frågor som ställs till texten och till innehållet samt för att kunna se helheten 

och den kontext som detta dokument befinner sig i (Esaiasson 2010 s.237). 

 

Det material som används i uppsatsen är dels Norrbottens kommuners styrdokument för 

lokala miljömål. Förutom dessa har även ett antal propositioner från regeringen som rör de 

nationella miljömålen studerats liksom annan information kring dessa mål och som då främst 

inhämtats från myndigheter, såsom Naturvårdsverkets hemsida. Annan information som berör 

arbetet miljömålen har inhämtats från såväl SKL, RUS och Norrbottens länsstyrelse. Till 

uppsatsens teoretiska del har litteratur som berör decentralisering och kommunal självstyre 

använts, denna litteratur är utgiven mellan 1970-talet och 2000-talet. En djupare diskussion 

kring metod, material och källkritik finns i avsnitt 2.5 i denna uppsats. 

 

1.5. Disposition 

Efter det inledande kapitlet där bakgrund, syfte och frågeställningar tillsammans med 

teoretisk anknytning, avgränsningar, metod och material uppmärksammas följer uppsatsens 

teoretiska del. Detta kapitel behandlar grunderna till kommunalt självstyrelse samt 

decentraliseringstrenderna som följt de senaste årtiondena. Här diskuteras även vad 

decentraliseringsbegreppet innebär samt vilka för- och nackdelar som finns med förskjutning 

av makt och ansvar mellan olika vertikala styrnivåer i samhället. Efter uppsatsens teoretiska 

avsnitt följer den empiriska delen och där presenteras studien av hur Norrbottens fjorton 

kommuner valt att utforma styrdokument för lokala miljömål, om de valt att göra det. I detta 
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kapitel uppmärksammas förutom förekomsten av styrdokument även hur dessa är utformade 

och hur väl de lokala miljömålen hos Norrbottens kommuner knyter an till de nationella 

miljömålen. Dessutom lyfts för- och nackdelar med, samt vilka effekter som 

decentraliseringen av miljömål från nationell till lokal nivå fått i detta avsnitt. Uppsatsen 

avslutas med ett diskussionsavsnitt där svaren på studiens frågeställningar förtydligas och 

diskuteras. I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning inom 

området. 
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2. Decentralisering av makt och ansvar 
 

2.1. Kommunalt självstyre och decentralisering 

Kommunalt självstyre har en relativt lång historia i Sverige och där en teori utgår från att 

rötterna sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet där de självägande böndernas befogenheter 

över sina egna lokala intressen upprättades och stärktes. Den första kommunalförfattningen 

tillkom 1862 och det var i denna rättskälla som uttrycket kommunalt självstyre fick sitt första 

riktiga regelsystem (Montin 2004 s.24). Det kommunala självstyret framhålls idag i den 

svenska grundlagen som ett centralt inslag i förverkligandet av den svenska folkstyrelsen och 

i samhället (Montin 2004 s.22).  

 

I regeringsformens inledningskapitel står det att beslut i kommunerna ska fattas av valda 

församlingar och att kommunerna har rätt att själva ta ut skatt för att kunna sköta sina 

uppgifter. Därigenom är de svenska kommunerna garanterade en position som egna politiska 

och demokratiska enheter med rätt till självstyrelse. Samtidigt kan kommunerna inte ses som 

suveräna organ eftersom Sverige är en enhetsstat vilket innebär att den yttersta offentliga 

makten finns hos centralmakten, det vill säga hos riksdagen och regeringen (Davidsson 2004 

s.73). Kommunerna är en del av enhetsstatens politiska organisation och deras villkor kan 

relativt enkelt förändras efter beslut i riksdagen (Gustafsson 1999 s.79). 

 

I Sverige finns det ingen klar uppdelning av kompetens när det gäller beslutsfattande mellan 

stat och kommun. I praktiken utför kommunerna inte bara det som de erlagts i lag att göra 

utan de har även rätt att själva besluta om andra åtaganden så länge de inte är lagstadgat att 

dessa ska skötas av någon annan instans. Kommunerna äger alltså en så kallad allmän 

kompetens och detta medför att de i hög utsträckning själva kan besluta om hur de 

kommunala uppdragen ska verkställas. Till skillnad från myndigheter anses dessutom inte 

kommunernas makt som uteslutande delegerad från regeringens sida. De poltitiska organen på 

kommunal nivå anses vara berättigad till egna politiska befogenheter och har en egen inhyst 

legitimitet (Davidsson 2004 s.74-75). 

 

Vad är då skillnaden mellan begreppen kommunalt självstyre och decentralisering? Enligt 

Davidsson kan man som B.C. Smith (Davidsson 2004 s.76) skilja decentralisering från lokalt 

självstyre genom att decentralisering är en nödvändig, men inte alltid en tillräcklig 
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förutsättning för lokalt självstyre. Enligt Smith kan decentralisering härledas till frågan om 

förhållandet mellan central och lokal makt men för att bestämma graden av kommunal 

självstyrelse bör även hänsyn tas till faktorer som kommunernas ekonomiska resurser, 

politiska strukturer och den kulturella individualiteten. Davidsson (s.76 2004) däremot väljer 

att använda sig av begreppen decentralisering och lokal självstyrelse som en och samma 

innebörd. I denna uppsats kommer fortsättningsvis begreppet decentralisering att användas. 

Detta därför att decentralisering av makt inte enbart behöver gå från nationell till lokal nivå, 

regeringen kan även välja att decentralisera befogenheter till den regionala nivån i form av 

landsting, regioner och länsstyrelser, som i fallet med miljömål.  

 

2.2. Decentraliceringsbegreppet 

Med decentralisering menas i denna uppsats förflyttning av makt, ansvar och befogenheter 

från en nivå i samhället till en annan. Denna maktförskjutning kan som sagt ske såväl 

horisontellt och vertikalt. Horisontellt genom att befogenheter till exempel förflyttas från 

politiker till tjänstemän och vertikalt genom att makt och ansvar förskjuts från nationell till 

regional och lokal nivå eller från centrala ämbetsverk till länsstyrelser (Algotsson 1996 s.23). 

Som nämnts i inledningskapitlet kommer fokus i denna uppsats att ligga på den vertikala 

maktfördelningen och främst på maktförskjutningen från nationell till lokal nivå men även 

den regionala nivån som här representeras av Länsstyrelsen beröras i uppsatsens inledning.  

 

Decentralisering har länge setts som en nödvändig förutsättning för utvecklingen såväl socialt 

som ekonomiskt och politiskt i både industri- och utvecklingsländer (Bladh 1987 s. 16). 

Trenden för en ökad decentralisering i Sverige har skett gradvis de senaste 70 åren och tog 

fart bland annat genom Decentraliseringsutredningen 1945 där utredningen främst rörde 

decentralisering av befogenheter från centrala ämbetsverk till den regionala nivån. En ny 

decentraliseringsutredning gjordes 1975 och denna utredning hade i uppgift att pröva 

decentraliseringsfrågan för den civila statliga förvaltningen. Enligt Bladh (1987 s. 29) ställde 

sig utredningen enbart positiv till decentralisering och inga negativa konsekvenser lyftes fram. 

Sveriges statsmakt fastställde enligt Bladh (1987 s.17) redan under 1970 decentraliseringen 

som ett för den offentliga förvaltningen allmänt mål. Här handlade decentraliseringen i främst 

om att omfördela beslutsfunktioner från central till regional- och framförallt lokal nivå (Bladh 

1987 s.37). Även EU har genom subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget slagit fast 

att alla beslut inom unionen ska fattas på lägsta möjliga nivå (Lissabonfördraget artikel 5). 
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Detta understryker vikten av att decentralisera frågor, makt och ansvar till regional och lokal 

nivå så ofta som det är möjligt inom den Euripeiska Unionens samarbete. 

 

Av många verkar således decentraliseringen ses som något positivt och eftersträvansvärt inom 

den offentliga förvaltningen. Besluten tas närmare folket och av politiker med god kännedom 

om de lokala förutsättningarna. Dock fanns det redan under 1970-talet de som inte höll med 

om att decentralisering enbart förde med sig positiva sidor. Furniss (1974 s. 973) hävdade 

bland annat att decentralisering inte kunde ses som ett universalt fungerande verktyg mot alla 

problem som finns i en välfärdsstat. En annan kritiker som ansåg att landets intressen hotades 

av strävan mot decentralisering var Holmström (1984 s.57). Han menade att när intressen 

isoleras och när människan bryr sig mer om det som står dem nära geografiskt kan detta 

resultera i att deras intresse för landet i stort blir lägre prioriterat. 

 

2.3. För- och nackdelar med decentralisering 

Vertikal decentralisering kan alltså antas föra med sig konskevenser i form av både för- och 

nackdelar. I detta avsnitt kommer dessa att studeras genom att undersöka motiv och skäl för 

decentralisering respektive centralisering, som kan ses som en motsatts till decentralisering 

vilket sammanfattas i tabell 1. 

 

Enligt Schmandts artikel Municipal decentralization: An overview (1972 s.571-588) kan 

decentralisering av makt, ansvar och befogenheter ses som ett verktyg för att nå vissa 

förutbestämda mål såsom exempelvis ökad effektivtet och ökat medborgeligt deltagande. 

Schmandts menar att det finns fyra olika slags skäl till decentralisering; det administrativa 

argumentet och det psykologiska argumentet, det sociologiska argumentet och det politiska 

argumentet. Det administrativa argumentet innebär att decentralisering gör 

förvaltningsapparaten effektivare och hävdar att stora organisationer kan tendera att bli 

oansvariga. Det psykologiska argumentet för decentralisering anser att människor lättare 

förlikar sig med beslut om det ligger dem närmare geografiskt, till exempel borde här 

medborgare i en kommun lättare acceptera att kommunalskatten höjs istället för att någon 

annan skatt som centralmakten beslutar om höjs. Det sociologiska argumentet innebär att 

behov växlar mellan olika områden och att decentralisering därmed medför att politiker kan 

tillgodose detta varierande behov lättare. Det politiska argumentet däremot fokuserar på 
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demokratiaspekten som innebär att människor i större grad kan delta i och påverka beslut som 

är intressanta och viktiga för deras liv (Schmandt 1972 s.576-577). 

 

Andra argument som brukar föras fram för decentralisering är att lokal självstyrelse setts som 

ett sätt att öka medborgarnas frihet och autonomi. Generellt har lokal självstyrelse och 

decentralisering genom åren varit ett medel för underlydande att nå en ökad grad av frihet från 

centralmaktens maktutövning och möjliggöra en begränsning av statens fodran att styra 

medborgarnas liv. Kort sagt kan decentralisering ses som en möjlighet till ökad frihet från 

centralmakten. Decentralisering anses även möjliggöra en förbättring av demokratin genom 

att människor får större inflytande i frågor som berör dem. Dessutom ökar möjligheten till 

demokratiskt ansvarsutkrävande i en mindre enhet där varje röst väger tyngre än i en stor 

enhet. Även avståndet mellan valda och de som väljer minskar och genom decentralisering 

anses även medborgarna ha större potential till direktinflytande på politiker. Som tidigare 

nämnt kan decentralisering även ses som ett sätt att effektivisera produktionen av offentliga 

tjänster. Beslutsfattare på lokal nivå kan ha bättre känsla för vad de lokala medborgarna 

eftersöker då de har en mer direkt koppling till invånarna än till exempel företrädare på 

centrala myndigheter har. Kommuner är även ett multifunktionellt organ vilket resulterar i att 

kommuner kan antas vara bättre på att prioritera mellan viktiga frågor i den egna kommunen. 

Detta kan medföra att produktionen av offentliga varor inte blir större än vad som kan anses 

som nödvändigt och effektivt (Davidsson 2004 s.80-82).  

 

De nackdelar som decentralisering kan medföra presenteras här som argument för 

centralisering, vilken ofta ses som motsatsen till decentralisering. I sin bok Kammare, 

kommuner och kabinett identifierar Davidsson (2004 s. 82-84) fem olika fördelar med 

centralisering istället för decentralisering av makt och ansvar. Ett av argumenten för en stark 

centralmakt är att den ger förutsättningar för att forma och bevara en rättstat med en enhetlig 

tillämpning av lagar och förordningar. Enligt Davidsson (2004 s. 82) har centralmakten när 

den ingripit mot lokala myndigheter haft som avsikt att försvara människor och dess 

rättigheter som medborgare. Centralstyrning syftar även till att möjliggöra jämlikhet och 

omfördelning av resurser från resursstarka till resurssvaga kommuner samt att tillgången på 

offentlig service är lika stor i hela landet. 

 

En centralstyrd stat kan dessutom möjliggöra en högre effektivitet i produktionen av 

offentliga tjänster. Davidsson (2004 s. 83) menar här att vissa offentliga tjänster som 
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produceras i central regi ger storskalefördelar och ibland bidrar till kostnadseffektivitet i 

högre grad än om en liknande tjänst producerades av ett antal lokala aktörer. Dessutom sägs 

behovet av en professionell byråkrati vara högre ju mindre de lokala aktörerna är. Ett annat 

argument för en minskad decentralisering är att centralmakten anses som viktig för att en stat 

ska kunna sköta den offentliga sektorns makroekonomiska effekter. Detta eftersom en 

regering under ett globalt tryck måste ha kontroll över de offentliga utgifternas utveckling och 

därför bör staten ha möjlighet att begränsa decentraliseringen.  

 

Tabell 2. Fördelar med decentralisering kontra centralisering 

Fördelar med decentralisering Fördelar med centralisering 

 

Ökad effektivtet och effektivare produktion av offentliga 
tjänster 

 

 
Ger förutsättning att forma och bevara rättsstaten 

 

Kommunen är ett multifuntionellt organ, ofta bättre på att 
prioritera mellan olika frågor som rör medborgarna där 

 

Enhetlig tillämpning av lagar och förordningar 

 

 
Små organisationer kan tendera att vara mer ansvarsfulla än 
stora 

 

 
Kan ingripa mot lokala myndigheter för att försvara 
människors rättigheter som medborgare 

 
Människor förlikar sig lättare med med beslut som ligger dem 
nära geografiskt 

 
 
Möjliggöra jämlik omfördelnin av resurser i landet 

 
Behov växlar mellan olika områden, lokala politiker kan lättare  

tillgodose sådana behov 

 
 

Ger lika tillgång till offentlig service i hela landet 

 
Människor kan i störr egrad delta och påverka beslut  

 
Effektivare produktion av offentliga tjänster 

 
Ökad frihet och autonomi från centralmakten 

 
Storskalefördelar ger kostnadseffektivitet 

 

Förbättring av demokratin, större möjlighet till direktinflytande 

 

Tillgång till professionell och kompetent byråkrati 

 

  
Avstånd mellan valda och väljare minskar 

 

Bättre koll på offentliga utgifterna, viktigt för en stat under 
globalt tryck 

 

Kommentar: Denna tabell är en sammanfattning av kapitel 2.3. och är sammanställd av uppsatsen författare 

 

För- och nackdelar med decentralisering av arbetet med miljömål diskuteras vidare i kapitel 

3.4. med fokus på vilka effekter som denna decentralisering medfört på förekomsten av lokala 

styrdokument för miljömål hos Norrbottens kommuner. 

 

2.4. Tidigare forskning 

Det finns en mängd tidigare forskning inom området decentralisering och decentralisering av 

miljöfrågor från nationell eller till och med mellanstatlig nivå till regional och lokal nivå. 

Nedan nämns tre olika bidrag till denna forskning. 
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Forskning inom området decentralisering av miljöfrågor har i Sverige bland annat berört de 

två investeringsprogrammen Lokala investeringsprogram, LIP och 

Klimatinvesteringsprogram, KLIMP. LIP är ett program som mellan åren 1998 och 2002 

finansierades av svenska staten med syfte att stödja åtgärder som skulle hjälpa till att öka 

ekologisk hållbarhet i samhället. 6,2 miljarder avsattes och åtgärder genomfördes i totalt 161 

kommuner och två kommunalförbund (Internet 7). Många utvärderingar har gjorts av detta 

investeringsprogram och en av dessa är Understanding LIP in context av Eckerberg et al 

(2005). I denna utvärdering har fokus legat på att studera LIP som ett nationellt styrmedel för 

att stödja lokala projekt för en förbättrad ekologisk hållbarhet. Eckerberg har även 

tillsammans med Baker (2008) författat boken In Pursit of Sustainable Development där de 

studerar hur hållbar utveckling implementeras och nya former av governance, en form av 

styrning framträtt. Dessa former av styrning kan vara nätverk, benchmarketing, deltagande i 

intressegrupper och tankar om partnerskap och sammarbete mellan offentliga och privata 

aktörer. Eckerberg och Baker studerar hur hållbar utveckling implementerats på lokal och 

regional nivå i Europa samt hur dessa nya styrformer påverkar och engagaerar den lokala och 

regionala nivån samt vilka offentliga och privata aktörer som verkar delta i dessa nya former 

och strategier för styrning mot hållbar utveckling. 

 

Annan tidigare forskning inom området har bedrivits av Lafferty (2001) som i Sustainable 

Communities in Europe studerat tolv länder i Europas arbete med lokala handlingsplaner för 

Agenda 21. Agenda 21- planerna, som många svenska kommuner tidigare antagit, syftar till 

att vara det dokument som på lokal nivå används vid arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Lafferty har i sin studie studerat, anlayserat och jämfört hur hur Agenda 21 arbetet 

genomförts och förändrats i de tolv europeiska länderna.  

 

Ambitionen är att genom denna uppsats som undersöker styrdokument för lokala miljömål 

hos Norrbottens kommuner bidra till ökad kunskap om vilka effekter, för- och nackdelar som 

decentralisering av miljöfrågor från nationell till lokal nivå kan ha. Speciellt när denna 

decentralisering sker utan riktlinjer, krav på uppföljning, sanktioner eller stöd från nationell- 

till kommunal nivå. Detta är viktigt att studera på grund av åtminstonde två anledningar; dels 

för att decentralisering sedan ett antal årtionden är en pågående trend i vårt samhälle som 

behöver undersökas och studeras. Inte minst för att politiker i framtiden ska kunna fatta bra 

beslut som berör decentraliseringsfrågor. Den andra viktiga anledningen gäller vår yttre miljö 

och möjligheten att nå de nationellt uppställda miljömålen. Är decentralisering verkligen ett 
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effektivt och ändamålsenligt sätt att bidra till uppfyllelsen av dessa mål och till en hållbar och 

god miljö i framtiden? 

 

2.5. Operationalisering 

 

Med hjälp av decentraliseringsbegreppet som det presenteras ovan är ambitionen att i följande 

kapitel studera vilka effekter som decentraliseringen av miljömålsarbetet från nationell till 

lokal nivå medfört. Som empiriskt underlag används förekomsten av styrdokument för lokala 

miljömål hos Norrbottens fjorton kommuner. Detta för att ta reda på om det inom respektive 

kommun finns något styrdokument för arbetet med lokala miljömål, vilket kan ses som en 

första förutsättning för att bedriva någon form av ändamålsenligt och effektivt 

miljömålsarbete. I första hand har styrdokumenten för lokala miljömål inhämtats från 

respektive kommuns hemsida. I de fall där det saknats virtuellt upplagda miljömål har kontakt 

tagits med respektive kommun via mejl och/eller telefon för att få bekräftat att det inte finns 

något styrdokument eller för att få få tillgång till dessa. 

 

För att undersöka förekomsten av lokala miljömål har dokumenten sedan analyserats genom 

en kvalitativ innehållsanalys. Dokumenten har kategoriserats efter typ av styrdokument som 

miljömålen inryms i och vilket utrymme miljömålen fått i denna handling samt om, och i så 

fall hur de är kopplade till de nationella miljömålen. Fokus har även att legat på att leta efter 

och undersöka formuleringar som beskriver hur kommunen i fråga ska arbeta med miljömål 

och följa upp det arbetet. Detta borde ge en fingervisning om hur kommunerna ser på arbetet 

med miljömål. 

 

Valet av metoden kvalitativ textanalys baserar sig på möjligheten att systematiskt och 

noggrant kunna läsa och tyda texten och innehållet i dokumenten, dess helhet och i vilken 

kontext dokumenten befinner sig i (Esiasson 2010 s.237). Fokus i den här uppsatsen ligger på 

att studera helheten av styrdokumenten och texten i dem genom att ställa följande frågor till 

dokumenten: 

 Hur och när har Norrbottens kommuner valt att utforma sina miljömålsdokument?  

 Finns miljömålen i ett eget styrdokument eller tillsammans med andra av kommunens 

riktlinjer? 

 Finns det en koppling mellan de lokala miljömålen och de nationella miljömålen?  
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 Har kommunerna valt att kopiera de nationella miljömålen eller har de formulerat 

egna, självständiga mål? 

 Finns det något i dem som säger hur man ska arbeta med miljömålen och-/eller följa 

upp det arbetet? 

 

I en kvalitativ textanalys finns även möjligheten att fokusera på vissa, för studien mer 

intressanta delar av dokumenten och att tyda det som kan tänkas stå mellan raderna, vilket 

endast är möjligt vid aktiv och intensiv läsning. Möjligheten att ställa frågor till texten och 

undersöka om texten kan besvara dessa frågor är ett annat centralt argument för att välja 

denna metod (Esaisson 2010 s. 237). Om målet med studien istället skulle vara att undersöka 

frekvensen av exempelvis ord eller begrepp i en text eller det utrymme olika kategorer får i 

texten skulle en kvantitativ innehållsanalys vara att föredra (Esaiasson 2010 s.223). Denna 

metod skulle kunna användas för att ta reda på hur många gånger begreppet ”lokala miljömål” 

används i respektive kommuns styrdokument. Får detta begrepp ett stort eller litet utrymme i 

dokumentet? Eller nämns begreppet ”nationella miljömål” frekvent och kan det i så fall tyda 

på att de lokala miljömålen är kopplade till de nationella? Den kvantitativa innehållsanalysen 

används dock inte i denna studie eftersom ambitionen snarare är att genom en grundlig och 

aktiv närläsning av texten i dokumenten besvara de frågor som ställs till innehållet. För att 

besvara uppsatsens frågeställningar finns behovet av att se styrdokumentens helhet och i 

vilken omgivning de befinner sig. Även möjligheten att kunna fokusera på de delar av 

dokumenten som är relevanta för studien gör att den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig 

bättre för denna undersökning. 

 

Valet att göra en kvalitativ innehållsanalys grundar sig även i det faktum att det är just 

styrdokumenten som ligger till grund för uppsatsens empiriska del. Jag är intresserad av vad 

de övergripande styrdokumenten säger om miljömålsarbetet snarare än vad enskilda individer 

i form av politiker och tjänstemän inom kommunen tycker. Frågan jag ställer är inte hur 

miljöarbetet utförs i praktiken utan snarare vilka förutsättningar som finns i form av konkret 

uppställda mål hos respektive kommun. Om fokus i denna undersökning legat på att utvärdera 

hur miljömålen tagits emot i kommunerna, hur arbetet med dem går och vilka åtgärder som 

vidtagits för att uppfylla dem hade jag använt mig av ett annat tillvägagångssätt. I ett sådant 

fall skulle till exempel intervjuer med politiker, tjänstemän och personal ute i den kommunala 

verksamheten vara en metod för att nå relevant information. Detta är dock inget som jag 

ämnar undersöka inom ramen för denna studie och därför är det empiriska underlaget 
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begränsat till de styrdokument för miljömål som återfinns hos Norrbottens kommuner. Varför 

just Norrbottens kommuner valts som empiriskt underlag till denna studie beror på att de 

ligger inom ett geografiskt avgränsat område i Sverige som består av såväl fjäll-, kust- och 

inlandskommuner av varierande storlek, såväl till yta som till invånarantal. Jag har valt att 

studera miljömålsdokumenten hos samtliga av Norrbottens kommuner eftersom jag vill ha 

möjlighet att dra mer generella slutsatser. Detta hade varit svårare om jag valt att göra en 

kvalitativ textanalys av ett urval av Norrbottens kommuners styrdokument. 

 

Till uppsatsens empiriska del har även studier av propositioner och information från statliga 

myndigheter såsom Naturvårdsverkets hemsidor tillkommit. Även om datan som kommer ur 

offentliga dokument bör ha relativt god reabilitet så har det även här varit viktigt att studera 

dessa dokument och handlingar med kritiska ögon. Det kritiska förhållningssättet har varit en 

röd tråd genom studien även om den empiriska datan i form av styrdokument som samlats in 

på lokal nivå hos kommunerna även den bör vara tämligen tillförlitlig. Detta eftersom det 

främst rör sig om styrdokument som antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Styrdokumenten för lokala miljömål kan dock hos vissa kommuner ha några år på nacken och 

det är något som jag har haft i beaktning. En annan sak som är värd att nämna är att några av 

de kommuner i Norrbotten som saknar lokala miljömål eller har mål som inte är antagna efter 

de nationella målen säger sig vara på väg att uppdatera dessa styrdokument. Därför skulle det 

kunna hända att resultatet av denna undersökning kan variera något om den skulle ha gjorts 

några månader eller år fram i tiden. Något som även kan vara bra att ha i åtanke gäller de fall 

där kommuner helt saknar stydokument för lokala miljömål. Detta kan tolkas som ett resultat i 

sig och som en effekt av att decentraliseringen kanske fungerat mindre bra. När det gäller 

ambitiöst utformade styrdokument kan detta istället tyda på att decentraliseringen fungerat väl 

och att kommunerna valt att på frivillig basis ta sitt ansvar. 

 

För att kunna undersöka vilka effekter, för- och nackdelar som decentraliseringen av 

miljömålsarbetet från nationell till lokal nivå har haft måste först begreppen kommunalt 

självstyre och decentralisering definieras, vilket har gjorts i detta kapitel. Studien av dessa 

begrepp har även gjorts för att undersöka vilka för- och nackdelar som generellt brukar följa 

med denna typ av vertikala förflyttningar av makt och ansvar. Decentraliseringsbegreppet 

studeras i denna uppsats främst via litteratur som behandlar ämnen som kommunalt självstyre, 

decentralisering och centralisering. Verk och forskning av författare som Montin och 

Algotsson, Bladh och Davidsson har varit behjälplig i studien av dessa begrepp. Litteraturen 
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som använts för teoristudierna i denna uppsats är dock utgiven mellan 1970-talet och 2000-

talet och eftersom det har hänt en del inom detta politikområde sedan de första böckerna som 

studerats utgavs så kan litteraturens utgivningsår i vissa hänseenden vara något som bör tas i 

beaktande. Ambitionen är att i denna uppsats testa Algotssons (1996 s.22) teori om att 

decentralisering inte alltid leder till ett bra miljöarbete. Detta genom att studera 

styrdokumenten för lokala miljömål hos Norrbottens kommuner och koppla förekomsten och 

utformningen av dessa dokument med det sätt som Sveriges regering valt att decentralisera 

frågan på. 

 

Även de tänkbara för- och nackdelar som denna form av vertikal decentralisering fört med sig 

kommer att belysas, med utgångspunkt i de vanligt förekommande för- och nackdelarna som 

beskrivs i litteraturen som använts för denna studie. De för- och nackdelar som framkommit i 

den studerade litteraturen har sammanfattats i tabell 1 och i kapitel 3.4. har de applicerats på 

fallet med lokala miljömål. Detta för att uppmärksamma vilka positiva respektiva negativa 

effekter som decentralisering kontra centralisering fört med sig när det gäller just 

miljömålsfrågor. De effekter som decentraliseringen har haft på utformningen av lokala 

styrdokument kan i sin tur indikera på om decentraliseringen av miljömålsfrågor haft en 

positiv eller negativ inverkan på arbete med miljömål på kommunal nivå. Detta leder sedan 

vidare till en diskussion om Algotssons (1996 s.22) teori om decentralisering och ett bra 

miljöarbete stämmer när det gäller decentraliseringen av arbetet med lokala miljömål. 
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3. Miljömål hos Norrbottens kommuner 

 

Utifrån förekomsten av styrdokument hos Norrbottens kommuner undersöks i detta kapitel 

vilka kommuner som har antagit lokala miljömål och vilka kommuner som valt att inte göra 

det. Detta för att besvara frågan om Norrbottens kommuner valt att anta lokala miljömål? Hos 

de kommuner som antagit lokala miljömål analyseras även styrdokumentens utformning och 

hur väl de lokala miljömålen stämmer överrens med de nationella miljömålen. Syftet är att 

utifrån studien av dessa styrdokument se vilka effekter, för- och nackdelar som 

decentraliseringen av arbetet med miljömål har haft på kommunal nivå. Effekter av 

decentraliseringen kan till exempel vara avsaknaden av lokala styrdokument för miljömål hos 

vissa kommuner eller att andra kommuer valt att på allvar integrera miljömålsarbetet i all sin 

verksamhet och regelbundet följa upp detta arbete. 

 

3.1. Kommuner med lokala miljömål 

Av Norrbottens fjorton kommuner är det bara fyra kommuner som antagit miljömål utifrån de 

16 nationella miljömålen och sedan anpassat dem efter de lokala förutsättningarna i respektive 

kommun. Dessa kommuner är Boden, Haparanda, Kiruna och Piteå, se tabell 1. De 

restrerande tio kommunerna har antingen inga antagna miljömål eller så är de inte kopplade 

till de nationella miljömålen och finns inte specificerade i ett eget styrdokument för lokala 

miljömål, se tabell 2.  

 

Boden kommuns lokala miljömål är från början antagna som en Agenda 21-plan år 2000 men 

reviderades till lokala miljömål 2006. De lokala miljömålen ligger i ett eget styrdokument 

som heter Lokala miljömål för Bodens kommun och i dokumentet beskrivs bakgrunden till 

varje enskilt nationellt mål samt hur det nationella målet lyder och den regionala 

anpassningen av målet ser ut. Därefter följer den lokala formuleringen av miljömålet och på 

så sätt har kommunen valt att beskriva och behandla samtliga sexton nationella miljömål 

förutom Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Detta 

eftersom de inte anses vara relevanta med hänsyn till kommunens geografiska placering. I 

styrdokumentet framgår även att det ska vara ett levande dokument som ska följas upp och 

utvärderas ofta, bland annat genom årliga miljöbokslut (Bodens kommun 2006). 

 



19 

 

Haparanda kommun har valt att prioritera sex av de sexton nationella miljömålen och antog 

dessa 2007. De mål som prioriterats och anpassats från nationella till lokala är Frisk luft, 

Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö, 

Ett rikt odlingslandskap samt Levande sjöar och vattendrag. Målen finns i ett eget 

styrdokument som heter Haparandas miljömål. Vad gäller arbetet med och uppföljningen av 

de lokala miljömålen så framkommer indikatorer för varje miljömål i styrdokumentet men hur 

och när uppföljningar ska ske förtydligas inte (Haparanda kommun 2007).  

 

Piteå kommuns styrdokument för lokala miljömål heter Piteå och miljömålen och är antaget 

2007. Dokumentet beskriver kortfattat de nationella miljömålen för att sedan övergå till att 

beskriva de lokala anpassningarna av miljömålen som kommunen gjort. Dessa anpassade mål 

tenderar ibland att beskriva tillståndet i kommunen snarare än vad själva målet innebär. Under 

en del mål har inte någon lokal anpassning gjorts utan istället hänvisas då till det nationella 

miljömålet. Det framgår ej i dokumentet om och i så fall hur uppföljning och utvärdering av 

det lokala arbetet med miljömål ska ske (Piteå kommun 2007). 

 

Kiruna kommuns lokala miljömål ligger inte i ett separat styrdokument för lokala miljömål 

som hos Boden, Haparanda och Piteå. Istället återfinns Kirunas miljömål i en bilaga till 

styrdokumentet Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort 

och antogs 2006.  Liksom i Bodens kommuns styrdokument för lokala miljömål har Kiruna 

valt att utgå från de sexton nationella miljömålen, beskrivit dessa samt hur de anpassats till 

regional nivå hos Länsstyrelsen i Norrbotten och sedan till lokal nivå i den egna kommunen. 

Lokala förutsättningar har beaktats när de nationella målen omvandlats till lokala, bland annat 

har målen Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt odlingslanskap har 

plockats bort eftersom de ej sågs som aktuella. I styrdokumentet framgår det dessutom inte 

hur målen och arbetet med dem ska följas upp och utvärderas (Kiruna kommun 2006). 

 

3.2. Variationer av lokala miljömål 

I norrbotten finns det fem kommuner som har antagit lokala miljömål och som delvis och i 

varierande grad kan kopplas till de nationella miljömålen. Ingen av dessa kommuner har ett 

samlat styrdokument för lokala miljömål utan målen ligger inbakade i andra styrdokument, 

som exempelvis översiktsplaner, avfallsplaner, visioner och energiplaner samt 
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klimatstrategier. Dessa kommuner är Arvidsjaur, Jokkmokk, Kalix, Luleå och Övertorneå, se 

tabell 2. 

 

Arvidsjaur kommun har en Agenda 21-plan som heter Lokal agenda 21 Arvidsjaurs kommun 

och som är antagen av kommunfullmäktige i sin nuvarande form under 2009. Kommunen har 

valt att inte utgå från de nationella miljömålen när de lokala miljömålen utarbetats utan istället 

har visioner tagits fram där det framkommer hur kommunen långsiktigt ska behandla frågor 

om exempelvis avfall, naturvård och jordbruk. De 16 nationella miljömålen nämns inte alls 

utan Arvidsjaur har valt att utforma egna mål inom 17 ämnesområden efter kommunens egna 

förutsättningar. I Agenda 21-planen går även att utläsa vad den enskilda medborgaren kan 

göra för att hjälpa till med måluppfyllelsen. Av dokumentet framgår inte om och i så fall hur 

man ska följa upp arbetet med miljömålen men själva Agenda 21- dokumentet ska revideras 

minst vart fjärde år (Arvidsjaur 2009) 

 

I Jokkmokks kommun har kommunfullmäktige 2009 antagit en vision för kommunen, 

Jokkmokk 2015 (Jokkmokk kommun 2009) och i dokumentet beskrivs kommunens visioner 

och mål rent generellt och där framkommer bland annat det horisontella målet hållbar 

utveckling. Visionen säger även att Jokkmokks kommun har ett lokalt ansvar och att det är på 

den lokala nivån som många av åtgärderna för att nå de regionala miljömålen måste ske. 

Jokkmokks kommun kan enligt visionen på ett konkret sätt bidra till uppfyllande av dessa mål 

genom att bland annat tillämpa miljöbalken och plan- och bygglagen samt styra kommunen i 

rätt riktning med hjälp av kommunens översiktsplan och detaljplan. Själva visionen ska 

utvärderas och enligt detta styrdokument är det kommunfullmäktige som har det ansvaret men 

det framgår inte hur kommunen tänkt utvärdera sitt arbete mot de regionala miljömålen. De 

nationella miljömålen nämns ej i visionen utan fokus ligger som tidigare nämnt på de regionla 

miljömålen för Norrbotten. Jokkmokks kommun har även en kombinerad energiplan och 

klimatstrategi som antogs 2010 i kommunfullmäktige. I detta dokument nämns det nationella 

målet Begränsad klimatpåverkan och här har kommunen valt att anpassa det nationella målet 

till de lokala förutsättningarna för klimat och energi (Jokkmokk 2010). 

 

Kalix kommun har inget antaget styrdokument för lokala miljömål men nämner i sin 

energiplan och klimatstrategi det nationella målet Begränsad klimatpåverkan och förtydligar 

där hur kommunen lokalt anpassat detta mål samt hur strategin för att nå målet ser ut. I Kalix 

kommuns avfallsplan där kopplingar till de sexton nationella miljömålen finns. Dessa mål 
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spaltas upp och det fastställs att avfallsplanen främst berörs av målen God bebyggd miljö, 

Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Kommunen har sedan anpassat dessa mål till 

lokala förutsättningar gällande just avfall (Kalix kommun 2007). 

 

Luleå kommun har ett antal lokala miljömål som återfinns i en mängd olika dokument såsom 

exempelvis Program för långsiktig energiförsörjning i Luleå kommun, Avfallsplan för Luleå 

kommun och Naturvårdsplan för Luleå kommun. Alla dessa dokument är antagna av 

kommunfullmäktige och anknyter till nationella miljömål som God bebyggd miljö, Levande 

skogar, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Begränsad klimatpåverkan. Dock 

finns inget idag samlat styrdokument för lokala miljömål i kommunen där utgångspunkten 

varit de nationella miljömålen utan de är som sagt spridda i ett antal styrdokument (Luleå 

2000, Luleå 2005, Luleå 2009). Däremot följer Luleå kommun upp hur efterlevnanden av de 

sexton nationella miljömålen går i kommunen, utan att för den sakens skull ha antagit dem 

som sina egna mål. Detta genom nyckeltal som visar hur miljöutvecklingen ser ut i Luleå 

vilket presenteras på kommunens hemsida (Internet 8). 

  

Övertorneå kommun har i sin Översiktsplan 2004 antagit fem övergripande miljömål som mer 

har formen av visioner för hur kommunen rent generellt vill att arbetet med miljöfrågor ska gå 

till. I detta styrdokument spaltas även de nationella miljömålen upp men det finns ingen 

beskrivning om och hur kommunen ska arbeta utifrån dessa. De nationella miljömålen verkar 

heller inte vara antagna som lokala miljömål och ingen anpassning till lokala förutsättningar 

finns. Det framgår heller inte hur arbetet med de fem övergripande målen ska gå till väga eller 

hur de ska följas upp (Övertorneå kommun 2004). 

 

3.3. Kommuner utan lokala miljömål 

Förutom de kommuner som har styrdokument antagna utifrån de nationella miljömålen och 

den grupp av kommuner som har någon annan form av miljömål antagna efter eget initiativ så 

finns det fem kommuner i Norrbotten som uppger att de inte har några lokala miljömål alls, se 

tabell 2. I kommunerna Arjeplog, Gällivare, Pajala, Älvsbyn och Överkalix finns inga lokala 

miljömål antagna och således finns inga dokument som ska styra respektive kommuns arbete 

mot sådana mål. Att kommunerna saknar lokala miljömål och styrdokument för dessa kan i 

denna undersökning ses som ett resultat i sig och leder till frågan varför dessa kommuner inte 

antagit några miljökvalitetsmål? Enligt SKL:s rapport Nationella miljömål en lokal utmaning 
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(Hagnell 2007) anser en del av kommunerna som medverkat i enkäten och som ligger till 

grund för rapporten, att bristen på resurser och stöd från staten är några av de största hindrena 

i arbetet med lokala miljömål. Andra hinder anses vara ofullständiga styrmedel på lokal nivå 

samt låg kommunalpolitisk vilja och intresse för dessa frågor (Hagnell, A. s. 4-6).  

 

Tabell 2. Miljömål hos Norrbottens kommuner 

 

Kommun 

Antagit lokala 

miljömål utifrån 
de nationella 

Antagit någon 

form av lokala 
miljömål Från år Miljökvalitetsdokument typ 

      

Arjeplog Nej 
 
Nej - Inga miljömål antagna 

Arvidsjaur Nej 

 

Ja 2009 Agenda 21-plan 

Boden Ja 

 

Ja 2006 Lokala miljömål 

Gällivare Nej 
 
Nej - Inga miljömål antagna 

Haparanda Ja 
 
Ja 2007 Lokala miljömål 

Jokkmokk Nej 

 

Ja 2008 

Jokkmokks måldokument samt Energiplan och 

klimatstrategi 

Kalix Nej 

 

Ja 2007 Energiplan och klimatstrategi samt Avfallsplan 

Kiruna Ja 
 
Ja 2006 

Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för 
Kiruna centralort 

Luleå Nej 

 
Ja 

2000 
2005 
2009 Naturvårdsplan, Energiplan, Avfallsplan mfl. 

Pajala Nej 
 
Nej - Inga miljömål antagna 

Piteå Ja 

 

Ja 2007 Lokala miljömål 

Älvsbyn Nej 

 

Nej - Inga miljömål antagna 

Överkalix Nej 
 
Nej - Inga miljömål antagna 

Övertorneå Nej 
 
Ja 2004 Översiktsplan 

 

Kommentar: Sammanfattning av norrbottens kommuners arbete med styrdokument för lokala miljömål. 

Information från Norrbottens kommuner, sammanställt av uppsatsens författare. 

 

3.4. Effekter av miljömålsdecentralisering 

I detta avsnitt diskuteras för- och nackdelar med decentralisering av arbetetet med miljåmål 

från nationell till lokal nivå. Utgångspunkten är vilka effekter som decentraliseringen medfört 

på förekomsten av lokala styrdokument för miljömål hos Norrbottens kommuner. 

 

Att Sveriges regering valt att decentralisera arbetet med miljömål utan direkta riktlinjer, 

direktiv, resurser och stöd har haft effekter på utfallet när det gäller antagandet av 

styrdokument för miljömål hos Norrbottens kommuner, vilket tabell 2 visar på. 
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Sammanfattningsvis har följande framkommit i undersökningen av Norrbottens kommuners 

miljömål; fyra kommuner eller ca 28,5 % av kommunerna i Norrbotten har antagit lokala 

miljömål utifrån de nationella och anpassat dem till kommunens lokala förutsättningar. Fem 

kommuner eller ca 35,7 % har antagit någon form av miljömål som delvis och i varierande 

grad kan härledas till de nationella miljömålen och fem kommuner, 35,7 %, har valt att inte 

anta lokala miljömål alls.  

 

Figur 1. Norrbottens kommuners antagande av miljömål i procentsats 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Några av de kommuner som hamnat i gruppen som antagit och arbetar med någon form av 

lokala miljömål men utan att ha utgått från de nationella målen har dessutom mål vars 

ambitionsnivå mer liknar visioner och som inte kan anses som vare sig konkreta eller 

mätbara. Det finns ofta inget i dokumenten som säger hur kommunen ska arbeta med målen 

eller hur de ska utvärderas och följas upp. Detta gäller även några av de kommuner som har 

miljömål som utgår från de nationella. Effekterna av regeringens sätt att decentralisera detta 

arbete till kommunerna kan alltså sägas ha bidragit till ett varierat resultat när det gäller 

miljömålsarbetet hos kommunerna i Norrbotten. Ett fåtal kommuner med Boden och Kiruna i 

spetsen har gjort ett ambitiöst arbete med styrdokument för lokala miljömål medan andra 

kommuner valt att inte alls arbeta med frågan.  

 

Enligt SKL:s rapport Nationella miljömål en lokal utmaning (Hagnell 2007 s.4) arbetar som 

tidigare nämnt 84 % av landets kommuner med någon form av miljömål, men vad krävs 

egentligen för att kunna säga att en kommun har antagit och arbetar med miljömål? I princip 

räcker ett övergripande mål som rör någon del av miljön i kommunen för att den rutan ska 

kunna bockas av. Detta säger alltså indirekt inte så mycket om en kommuns bidrag till 

Antagit lokala miljömål
utifrån de nationella 28,5
%

Antagit någon form
lokala miljömål som ej
utgår från de nationella
35,7 %

Ej antagit några miljömål
35,7 %
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uppfyllelsen av de nationellt antagna miljömålen. Enligt SKL:s rapport har 60 % av Sveriges 

kommuner tagit fram egna lokala miljömål utifrån de nationella eller de regionala (som i sin 

tur utgått från de nationella) men detta är inget som verkar stämma överrens med 

kommunerna i Norrbotten.  Kanske för att SKL:s undersökning varit formulerad som en enkät 

där kommunerna själva fått uppge om och hur de antagit miljömål medan denna studie 

studerat styrdokumenten för lokala miljömål. Ett annat alternativ är att Norrbottens 

kommuner helt enkelt ligger under medel när det gäller att prioritera och arbeta med miljömål. 

 

Med utgångspunkten i de för- och nackdelar med decentralisering som presenteras i tabell 1 i 

denna uppsats kan det här vara på sin plats att försöka se vilka för- och nackdelar som kan 

tänkas komma med decentralisering av miljömål och miljöfrågor i allmänhet. En fördel skulle 

kunna vara att när arbetet väl fungerar så får det en stark grund att stå på. Det eftersom lokala 

beslutsfattare kan antas ha en starkare känsla för vad de lokala medborgarna eftersöker. De 

lokala beslutsfattarna känner i många fall även till den egna kommunens förutsättningar i 

högre grad än exempelvis företrädare på centrala myndigehter, vilket kan leda till ett 

effektivare och mer välanpassat arbete med miljömål. Kommuner är även som Davidsson 

(2004 s.82) säger, ett multifunktionellt organ vilket resulterar i att en kommun ibland kan vara 

bättre på att prioritera mellan viktiga frågor i den egna kommunen. I fallet med miljömål 

skulle en kommun exempelvis kunna prioritera mellan miljömålen och välja att inte lägga 

krut på ett mål som inte är relevant för kommunen i fråga. Förutom att förvaltningen kan bli 

effektivare vid decentralisering av miljömålsarbetet så förlikar sig människor lättare med ett 

beslut som att exempelvis gator i en stad stängs av under vissa tider på dygnet för att minska 

utsläppen från biltrafik om detta beslut kommer från lokal nivå snarare än nationell nivå. 

Människor har dessutom större möjlighet att påverka beslut rörande exempelvis den yttre 

miljön i en mindre enhet som en kommun än i en nation, bland annat eftersom avståndet 

mellan väljare och förtroendevalda minskar. Decentralisering av miljömålsarbetet kan således 

leda till många positiva effekter när detta arbete väl fungerar och kommunerna tar sitt ansvar 

trots att de inte har några krav på sig att göra det.  

 

När decentraliseringen inte fungerar kan det dock vara angeläget att ana risken till negativa 

effekter både på miljön hos kommunen i fråga samt hos landet i stort. Många betydande 

åtgärder skulle förmodligen kunna göras på lokal nivå och resultera i en förbättrad miljö 

lokalt men även bidra till att de nationella miljömålen uppfylls. Den mest betydande negativa 

effekter som går att uttyda av decentralisering när det gäller miljömålsarbetet är i detta fall att 
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inget alls händer. Kommuner som inte har några krav och riktlinjer att följa eller tillgång till 

riktade resurser och stöd väljer helt enkelt att inte alls arbeta med dessa frågor trots att de 

indirekt förväntas göra det. Eftersom miljön av många anses som ett prioriterat politikområde 

hade ett centralt styre i frågan, som kanske inneburit direktiv, krav och riktlinjer men även 

stöd, ökade resurser och uppföljningar liksom sanktioner och böter kanske kunnat leda till ett 

bättre resultat i arbetet med att nå de nationella miljömålen. Ett centralt styre hade varit 

effektivare i bemärkelsen att det då skulle ha skett någon form av miljömålsarbete i samtliga 

av Sveriges kommuner och detta arbete skulle kunna vara enhetligare än det är idag. En 

central styrning kan även möjliggöra jämlikhet och omfördelning av resurser från resursstarka 

till resurssvaga kommuner. De kommuner i exempelvis norrbotten som behöver finansiellt 

och professionellt stöd i arbetet med miljömål skulle då ha möjlighet till det. Problemet med 

ett centralt styre när det gäller arbetet med miljömål ute i kommunerna hade dock varit risken 

att gå miste om det positiva effekter som decentralisering innebär och för med sig när den väl 

fungerar.  
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4. Diskussion 
 

Som framgår i kap 1.2. är det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att testa 

Algotssons (1996 s.22) teori om att decentralisering inte alltid leder till ett bra miljöarbete. 

Stämmer denna teori när det gäller decentraliseringen av miljömålsarbetet från nationell till 

lokal nivå? För att undersöka detta har effekter samt för- och nackdelar som 

decentraliseringen av miljömålsfrågor haft på utformningen av kommunala styrdokument för 

lokala miljömål studerats och resultatet presenterats i kapitel 3 i denna uppsats. Där framgår 

det att det sätt som decentraliseringen av arbetet med miljömål från nationell till lokal nivå 

har gjorts på, utan direktiv, riktlinjer eller stöd från den nationella nivån till kommunerna 

bidragit till stora variationer när det gäller hur kommunerna valt att hantera frågan. Effekterna 

av decentraliseringen, som de ser ut hos Norrbottens kommuner, är att några kommuner tagit 

frågan seriöst och upprättat ambitiösa miljömål utifrån de nationella miljömålen medan andra 

gjort det halvhjärtat och några kommuner inte alls. Variationerna när det gäller det 

kommunala arbetet med lokala miljömål är alltså rätt stora om utgångspunkten ligger i 

antagandet av styrdokument för arbetet med dessa mål. 

 

Det har nu gått ett antal år sedan de nationella miljömålen antogs första gången 1999 och 

fortfarande finns det ett antal kommuner som inte har några styrdokument för 

miljömålsarbetet och som inte alls arbetar med frågan. Det finns även kommuner som säger 

sig ha lokala miljömål men som skulle tjäna på att dessa mål förbättras, förtydligas och 

uppdateras. Förmodligen skulle många av dessa kommuner behöva såväl stöd i form av 

kompetens som finansiella resurser för att kunna bedriva ett ändamålsenligt miljömålsarbete 

som på längre sikt kan bidra till att även de nationella miljömålen uppfylls. Kanske är det 

dags nu när det står klart vilka kommuner som klarat sig själva i detta arbete och vilka som 

inte gjort det, att erbjuda stöd, rådgivning och hjälp till de kommuner som behöver det? Inte 

minst för att öka chansen till att de nationella miljömålen ska kunna nås inom den uppsatta 

tidsramen. Decentralisering från nationell till lokal nivå kan i mångt och mycket vara något 

positivt men när den lokala nivån inte tar i frågor som på sikt kan komma att beröra landet i 

stort bör centralmakten agera. Även om det kommunala självstyret har en lång och 

djupgående historia i Sverige så är landet trots allt en enhetsstat där centralmakten har 

befogenheter att återta ansvar från den kommunala nivån om det behövs.  

 



27 

 

Det kan tyckas vara oansvarigt av kommunerna att inte ta frågan om miljömålsarbetet på 

allvar efter alla larmrapporter om tillståndet i miljön som haglat över oss de senaste åren. 

Samtidigt som det är fullt förståeligt att en del kommuner väljer att hantera andra och kanske 

mer akuta problem i form av exempelvis ekonomiskt underskott, avbefolkning och en alltmer 

åldrande befolkning. I dessa fall borde såväl riktlinjer som stöd och sanktioner vara ett sätt att 

få igång ett miljömålsarbete som i det långa loppet gynnar såväl kommunen och regionen i 

fråga som landet i stort. Om det inte finns något tvång att införa kostsamma reformrar hos 

landets kommuner kommer risken att en del kommuner struntar i dem alltid att finnas. Detta 

trots att reformerna kan röra viktiga frågor som exempelvis miljö, vilket egentligen är en 

fråga som indirekt eller direkt berör samtliga medborgare och således bör ligga i varje 

kommuns intresse. 

 

Den del av arbetet med miljömål som studerats i denna uppsats är utformningen av 

styrdokument hos norrbottens kommuner. I vissa fall kan det vara missvisande eftersom det är 

möjligt att en del kommuner fysikt arbetar med dessa frågor utan att ha uppställda mål att 

arbeta mot. Grundantagandet är dock att kommuner med uppställda och antagna lokalt 

anpassade miljömål som utgår från de nationella och-/eller regionala miljömålen har större 

förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt miljömålsarbete. För att få djupare insikt i 

arbetet med lokala miljömål hos landets kommuner skulle nästa steg kunna vara att göra 

stickprov i ett antal av landets kommuner för att undersöka hur de mer konkret arbetar mot 

målen ute i verksamheten. Det är en sak att ha uppställda och antagna mål i form av 

styrdokument och en annan sak att faktiskt arbeta mot dem samt följa upp och utvärdera 

arbetet för att få till förändringar. Tydligt uppställda, relevanta och ändamålsenliga mål får 

dock ses som en bra förutsättning för ett vidare miljömålsarbete. 

 

De slutsatser som är möjliga att dra av studien av norrbottens kommuners styrdokument för 

lokala miljömål är att en mer kontrollerad decentralisering, där frågan om miljömål inte helt 

släppts fri på lokal nivå förmodligen lett till att fler kommuner valt att engagera sig i detta 

arbete. Med behovsanpassat stöd i form av kontakter och resurser, riktlinjer och uppföljningar 

samt eventuella sanktioner och böter för de kommuner i Sveriges som har problem med 

miljömålsarbetet eller helt negligerat det skulle procentsatsen för hur kommunerna arbetar 

med relevanta miljömål kunna ligga på 100 % istället för 84 % eller 60 %. Om fler, eller i 

bästa fall samtliga av Sveriges kommuner antar och arbetar mot lokalt anpassade miljömål 

som utgår från de sexton nationella miljömålen borde chansen att nå de nationellt uppsatta 
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målen vara betydligt större än om ett antal kommuner helt struntar i dem eller gör detta arbete 

halvhjärtat. Andra slutsatser som går att dra av undersökningen är att det finns kommuner ute 

i landet som är i behov av stöd för att gå vidare med detta arbete, om nu centralmakten i 

Sverige har som ambition att miljömålsarbetet i Sverige ska ske på samtliga nivåer.  

 

Vad gäller uppsatsens huvudsakliga ambition som är att testa Algotssons (1996 s.22) teori 

som går ut på att det inte alltid är självklart att decentralisering leder till ett bra miljöarbete så 

kan två slutsatser dras. Den första slutsatsen förutsätter att ett bra miljöarbete i fallet med 

lokala miljömål definireas som effektivt, ändamålsenligt och bidragande till att de nationella 

miljömålen uppnås. Om detta kännetecknar ett bra miljöarbete så är det möjligt att dra 

slutsatsen att arbetet med lokala miljömål inte kan anses som ett bra miljöarbete i samtliga av 

Norrbottens kommuner. Detta eftersom det i fem av fjorton kommuner inte alls finns något 

styrdokument för lokala miljömål och det i fem andra kommuner finns dokument som inte 

knyter an till de nationella målen och som kan anses som ofullständiga. Decentraliseringen av 

miljömålsarbetet från nationell till lokal nivå har således, som den gått till väga, inte bidragit 

till ett bra miljöarbete i samtliga av Norrbottens kommuner. Endast fyra av femton har antagit 

lokala miljömål utifrån de nationella, vilket kan ses som en förutsättning för att på ett bra sätt 

kunna bidra till de nationella miljömålens uppfyllelse.  

 

Den andra slutsatsen som går att dra utifrån detta resonemang är att decentalisering av 

miljöfrågor således inte alltid leder till ett bra miljöarbete. Detta innebär att Algotssons teori i 

det här fallet stämmer. Det sätt som decentraliseringen av arbetet med lokala miljömål skett 

på, utan riktlinjer och tillskott av resurser, utvärderingar och sanktioner har fört med sig att 

vissa kommuner valt att inte anta några lokala miljömål. I sin tur borde detta innebära att 

decentralisering inte alltid leder till ett bra miljöarbete, precis som Algotsson hävdar. Om 

decentraliseringen skett på ett annat sätt, med större statlig inblandning och högre krav på 

kommunerna att faktiskt åtsadkomma något kanske decentraliseringen hade fungerat bättre 

och möjligheten att nå de nationella målen varit större. Decentralisering för som tidigare 

nämnt med sig både positiva och negativa effekter. Om decentraliseringen av makt och ansvar 

för olika frågor anpassas efter de förutsättningar som finns i varje unik situation och inte 

innebär att frågan helt släpps fri utan tillskott av resurser eller krav borde chansen att 

decentraliseringen blir lyckad öka. Detta borde speciellt gälla miljöfrågor som är såväl 

gränsöverskridande, känsliga som en förutsättning för det fortsatta livet på jorden. 
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För vidare studier inom området miljömål vore det intressant att undersöka vilka kommuner 

som valt att inte anta styrdokument för lokala miljömål. Är det någon speciell grupp av 

kommuner som inte antagit några miljömål? Vad beror det på och hur stor roll spelar 

respektive kommuns ekonomi, förekomsten av eldsjälar i kommunen, dess historia och den 

nuvarande sammansättningen i kommunfullmäktige? Tenderar exempelvis kommuner med 

gröna partier i kommunfullmäktige att i högre grad ha lokala miljömål? Eller spelar 

medlemskap i nätverk såsom EKO-kommuner och Hållbar kommun större roll? Detta kan 

vara ett område att studera vidare inte minst för att undersöka varför vissa kommuner lyckas 

bättre än andra. På så sätt skulle det bli enklare att rikta insatser mot de kommuner som är i 

behov av stöd för att leva upp till de förväntningar som finns på det kommunala arbetet med 

miljömål. 

 

En annan idé skulle vara att undersöka möjligheten till ett samverkansorgan för den 

kommunala nivån såsom det av Naturvårdsverket finansierade organet RUS som arbetar för 

att stödja och samordna Sveirges länsstyrelse i arbetet med miljömål. Varför skulle inte ett 

liknande stödorgan kunna finnas för den kommunala nivån? Det finns även goda exempel på 

kommuner med ambitiösa och ändamålsenliga styrdokument för lokala miljömål som 

exempelvis Bodens kommun och Kiruna kommun i Norrbotten samt förmodligen betydligt 

fler ute i landet. Varför inte använda sig av dem och konkret visa hur arbetet med dessa mål 

förväntas fungera? Att finansiera nätverk, som RUS för länsstyrelserna kan kanske vara en idé 

för att få till stånd ett mer likartat hos samtliga av Sveriges kommuner? Ett annat sätt att 

använda sig av mjukare styrmedel skulle kunna vara morötter i form av bidrag eller 

certifieringar för att få fler kommuner att engagera sig i det viktiga arbetet med miljömål. 

 

Även vidare studier av decentraliseringstrenderna är enligt mitt tycke såväl intressant som 

viktigt. Detta för att få än större förståelse för i vilka situationer och i vilka frågor 

decentralisering är att föredra och när det kanske bör undvikas. Decentralisering bör även 

studeras för att kunna utforma varje förflyttning av makt och ansvar vertikalt osm horisontellt 

på bästa möjliga sätt. Vilka lärdomar finns att dra från tidigare decentraliseringar inom 

sakfrågeområdet och inom andra områden för att just denna decentralisering ska ge önskat 

utfall? Studien av styrdokument för lokala miljömål hos Norrbottens kommuner indikerar på 

att decentralisering av miljömål och miljöfrågor i allmänhet inte bör ske utan någon form av 

direktiv, krav på återrapportering och tillskott av resurser. Detsamma gäller möjligheten till 

böter och sanktioner. Om ett antal kommuner väljer att inte ens ta i de frågor de fått 
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decentraliserat till sig måste det finnas något sätt att komma till rätta med det problemet. 

Miljön borde anses som för viktig för att frågor som berör den ska vara möjliga att negligera 

av såväl kommuner som andra myndigheter i Sverige.  
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Bilaga 1. Sveriges miljömål 

 

Som nämnts i inledningen av denna uppsats antogs femton nationella miljömål under våren 

1999 med syftet att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de 

betydande miljöproblem är lösta (1997/98:145). Dessa miljökvalitetsmål är: 

 Begränsad klimatpåverkan; Sveriges utsläpp bör år 2020 vara 40 procent lägre än 

1990 års utsläpp. Målet gäller inte för verksamheter som ingår i systemet för handel 

med utsläppsrätter. Visionen är enligt Sveriges riksdag att Sverige år 2050 inte har 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ansvarig myndighet är 

Naturvårdsverket. 

 Frisk luft; luften i Sverige ska vara så pass ren att människors hälsa, djur, växter och 

kulturvärden inte skadas. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

 Bara naturlig försurning; försurande effekter av markanvändning och nedfall ska ej 

överträda gränsen för vad mark och vatten klarar av. Korrosionshastigheten i 

markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 

hällristningar ska inte öka på grund av nedfall av försurande ämnen. Ansvarig 

myndighet är Naturvårdsverket. 

 Giftfri miljö; människans hälsa eller den biologiska mångfalden ska inte hotas av 

ämnen som finns i miljön och som har skapats i eller utvunnits av samhället. Halterna 

av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och dess påverkan på människors hälsa 

och ekosystemen är mycket liten och naturligt förekommande ämnens halter är nära 

bakgrundsnivåerna. Ansvarig myndighet är kemikalieinspektionen. 

 Skyddande ozonskikt; utvecklingen hos ozonskiktet ska ske så att det ger ett 

långsiktigt skydd mot skadlig UV-strålning. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

 Säker strålmiljö; människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 

skadliga strålningseffekter. Ansvarig myndighet är Strålskyddsmyndigheten. 

 Ingen övergödning; ingen negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för 

biologisk mångfald eller användning av mark och vatten ska kunna spåras till halterna 

av gödande ämnen i mark och vatten. Ansvarig myndighet är Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 Levande sjöar och vattendrag; sjöar och vattendrag ska vara hållbara ur ett ekologiskt 

perspektiv och deras livsmiljöer ska bevaras lisom den naturliga produktionsförmåga 

och den biologiska mångfalden . Förutsättningarna för friluftsliv ska värnas liksom 
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kulturmiljövärden och landskapets ekologiska och vattenhushållande funktioner. 

Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten. 

 Grundvatten av god kvalitet; en säker och hållbar försörjning av dricksvatten ska 

försäkras, liksom en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Ansvarig 

myndighet är Sveriges geologiska undersökning. 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård; Den biologiska mångfalden ska 

bevaras i Västerhavet och Östersjön, liksom den långsiktigt hållbara 

produktionsförmågan i dessa hav. Sveriges kust och skärgård ska ha höga värden 

gällande natur, kultur och upplevelser och den biologiska mångfalden värnas. 

 Nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas 

och områden av särskilt värde ska skyddas mot ingrepp och störningar. Ansvarig 

myndighet är Havs- och vattenmyndigheten. 

 Myllrande våtmarker; värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden och den 

ekologiska och vattenhushållandeuppgift som våtmarker har i landskapet ska 

upprätthållas. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

 Levande skogar; den biologiska produktionen och mångfalden i skog och skogsmark 

ska bevaras samtidigt som kulturmiljövärden och sociala värden ska skyddas. 

Ansvarig myndighet är Skogsstyrelsen. 

 Ett rikt odlingslandskap; Odlingslandskapets och jordbruksmarkens betydelse för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska värnas. Kulturmiljövärden och 

biologisk mångfald ska bevaras och skyddas. Ansvarig myndighet är Jordbruksverket. 

 Storslagen fjällmiljö; en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald 

ska prägla fjällmiljön, detsamma gäller dess värden för upplevelser, natur- och 

kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska utövas med aktning för dessa värden och på 

ett sådant sätt att en hållbar utveckling möjliggörs. Områden med speciella värden ska 

skyddas mot ingrepp och störningar. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

 God bebyggd miljö; bebyggd miljö, såsom städer, tätorter och liknande ska fungera 

som en god och hälsosam livsmiljö samt bidra till en bra regional och global miljö. 

Byggnader och anläggningar ska placeras och gestaltas på ett för miljön välanpassat 

sätt så att en långsiktigt god hushållning med resurser som till exempel mark och 

vatten värnas. Ansvarig myndighet är Boverket. 
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Hösten 2005 tillkom efter beslut i Sveriges riksdag ett sextonde miljökvalitetsmål enligt 

propositionen Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag (2004/05:150). Detta 

miljökvalitetsmål har fokus på biologisk mångfald och lyder: 

 Ett rikt växt- och djurliv; biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 

sätt, för nuvarande och framtida generationer. Växter och djurs livsmiljöer samt 

ekosystemen och deras uppgifter och processer skall skyddas, arter ska kunna leva 

vidare i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillfredställande genetisk variation. Som 

en grund för hälsa, livskvalitet och välfärd ska människor ha möjlighet till god natur- 

och kulturmiljö med riklig biologisk mångfald. Ansvarig myndighet är 

Naturvårdsverket. 

 

 


