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Förord 
 
I denna rapport redovisas en utvärdering av det arbete som Piteå 
kommun hittills ägnat uppgiften att utveckla en s k lokal Agenda 
21. Arbetet med att formulera lokala handlingsprogram med ut-
gångspunkt i besluten vid UNCED – FN:s konferens om miljö och 
utveckling i Rio de Janeriro i juni 1992 – inleddes i de flesta av 
Sveriges kommuner under år 1994. Enligt regeringens direktiv 
skall kommunerna redovisa läget i det lokala agendaarbetet senast 
i december 1996. Vår undersökning har således gällt de första ste-
gen i en kontinuerlig process som på lång sikt avses få stor inver-
kan på utvecklingen i de svenska kommunerna, liksom på den 
lokala utvecklingen världen över. 

Valet att studera Piteå kommun är vårt eget. Inga “beställar-
krav” har alltså påverkat uppläggningen av undersökningen. Istäl-
let har utvärderingen styrts av vårt eget intresse att förstå i vilken 
utsträckning det är möjligt att genom internationella överens-
kommelser på högsta nivå åstadkomma ett “gräsrotsarbete” med 
syfte att främja en bra och miljövänlig samhällsutveckling. 

Det är också viktigt att beakta att endast mycket begränsade 
resurser (detta gäller såväl tid som pengar) stått till förfogande för 
denna utvärdering. Exempelvis har det endast varit möjligt att 
göra ett besök i Piteå, varvid intervjuer genomfördes med tre per-
soner som på olika sätt är engagerade i Piteås agendaarbete. 

En resultatredovisning av det slag vi gör i denna rapport bör 
inte tyngas av långa teoretiska resonemang, men eftersom inne-
börden i begreppet “utvärdering” och åsikterna om hur man gör 
bra utvärderingar varierar kraftigt så anser vi det nödvändigt att 
de utgångspunkter som legat till grund för uppläggningen av un-
dersökningen redovisas tydligt. Detta görs i rapportens inledande 
avsnitt. 

Vi vill också ta tillfället i akt och tacka Anna-Karin Lundberg 
(agendasamordnare i Piteå kommun), Gunnar Hannu (medlem i 
Piteås agendagrupp) samt Leif Berglund (medlem i den s k ung-
domsgruppen) för att de tog sig tid med att svara på våra frågor 
under den enda dag (den 26 november 1996) som vi haft tillfälle att 
besöka Piteå för att på plats skapa oss en uppfattning om hur man 
gripit sig an arbetet med att utveckla en lokal Agenda 21.  
 
Luleå och Umeå i december 1996 
 
Lisbeth Lindström och Mats-Olov Olsson 
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Inledning 
Piteå kommun är näst den största kommunen i Norrbottens län. I 
Piteå bor drygt 40 000 personer och befolkningen har vuxit konti-
nuerligt. Under lång tid har näringslivet burits upp av industrin. 
Den domineras av företag med skogsråvaror som bas. Flaggskep-
pen är AssiDomän och SCA. På tröskeln till 2000-talet håller vårt 
samhälle på att omformas och i Piteå kommun pågår en förskjut-
ning från råvarubaserade företag till nya arbeten inom tjänstesek-
torn. 

Sedan ett par år bedrivs i kommunen ett arbete med anknyt-
ning till FN:s konferens i Rio de Janeiro år 1992 och de målsätt-
ningar som spikades under denna konferens om utvecklandet av 
s k lokala Agenda 21, dvs av långsiktiga lokala miljöprogram inför 
2000-talet. I denna skrift redovisas resultaten av en utvärdering 
av arbetet i Piteå kommun med att utveckla en lokal Agenda 21.  

Innan vi övergår till en redovisning av resultaten av vår under-
sökning är det nödvändigt att klarlägga premisserna för och upp-
läggningen av undersökningsarbetet. Detta är viktigt, eftersom 
varken undersökningsmetodiken (utvärdering) eller själva föremå-
let för undersökningen (Piteå kommuns agendaarbete) erbjuder 
någon entydig tolkning eller anvisning om vad som är rätt synsätt 
eller fel, om vad som är bra eller dåligt.  
 

Om utvärderingsmetodik och Agenda 21-
arbetet i kommunerna 
Begreppet “utvärdering” står idag för snart sagt varje slags upp-
följning av mål-medelstyrda processer. Begreppet har kommit i 
allmänt bruk på ett sätt som liknar det som hänt med begrepp som 
till exempel “planering” och “system”. Detta är alltså ord som alla 
numera använder i varierande sammanhang och med olika inne-
börder – ord som därmed förlorat den “betydelseprecision” som de 
en gång ägde. Med “utvärdering” avser olika talare idag knappast 
något entydigt. Med Evert Vedung (1991, s 27) vill vi emellertid 
hävda att begreppet i grunden avser “att systematiskt lära av erfa-
renheterna”. Denna skenbart enkla formulering förutsätter dock 
implicit några helt grundläggande antaganden om verkligheten, 
som till exempel att en händelse faktiskt har en orsak. I vårt fall 
handlar det om den “politiska verkligheten” och vi utgår alltså 
ifrån att en händelse kan vara resultat av en åtgärd vidtagen i 
syfte att åstadkomma händelsen ifråga. Detta är det välbekanta 
“mål-medelparadigmet”, som baseras på förutsättningen att indi-
vider har intentioner, att dylika intentioner på något sätt kan ope-
rationaliseras och aggregeras till “den samhälleliga nivån”, till 
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politiska målsättningsbeslut, samt att dessa beslut faktiskt utlöser 
en åtgärd, eller en serie åtgärder, som anses krävas för att den 
fastställda målsättningen skall nås. 

Arbetet med att åstadkomma en förbättrad global miljö har en 
relativt kort historia, åtminstone om man betraktar det i mänsk-
lighetens perspektiv. Först på 1900-talet – och framför allt under 
dess senare del – fick den ekonomiska utvecklingen sådana negati-
va konsekvenser för naturmiljön att en rörelse uppstod med det 
uttalade syftet att stoppa miljöförstöringen och (om möjligt) åter-
upprätta förstörd miljö. Miljörörelsen kom att engagera stora med-
borgarskaror i praktiskt taget alla industriländer liksom även i 
många u-länder. Rörelsen blev därmed en politisk kraft. Idag, i och 
med bildandet av “gröna partier”, har miljörörelsen tagit steget in i 
den ordnade politiken i många av världens länder. Detta har 
tvingat de gamla politiska partierna att också formulera klara 
miljömål i sina politiska program.  

Miljöfrågorna finns således idag ständigt med på den politiska 
dagordningen. Men trots detta har forskare konstaterat att många 
miljöproblem förvärras och på sikt hotar att underminera förut-
sättningarna för mänsklighetens fortbestånd. Insikten om att det-
ta hot är reellt och att lösningar på miljöproblemen kräver föränd-
rade beteendemönster både på det lokala/regionala planet och på 
det nationella och framför allt på det internationella planet har på 
senare år lett till att olika initiativ tagits till mellanstatliga åtgär-
der. 

Det är viktigt att påminna sig denna historia när vi ser närma-
re på “Rio-processen”, dvs den världsomspännande process som 
(formellt) inleddes i och med Förenta Nationernas konferens om 
miljö och utveckling (UNCED) som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 
1992. Konferensen utmynnade bl a i en handlingsplan för att 
åstadkomma miljöförbättringar inför och under nästa århundrade. 
Det är denna plan som blivit känd under namnet Agenda 21. Anta-
gandet av Agenda 21 speglar insikten om att förbättringar i den 
globala miljön kräver såväl att internationella miljööverenskom-
melser görs och implementeras som att ett aktivt miljöarbete 
kommer till stånd på det nationella, det regionala och – inte minst 
viktigt – på det lokala planet. 

Tveklöst spelade alltså ett brett folkligt miljöengagemang en 
viktig roll (särskilt om man ser det hela i det längre historiska 
perspektivet) för att UNCED skulle aktualiseras politiskt. Men 
avgörande för att konferensen kom till stånd torde ändå ha varit 
det engagemang som utvecklades av en rad centrala politiker i 
olika länder. Inte minst torde den s k Bruntlandkommissionens 
arbete ha haft central betydelse för att konferensen verkligen blev 
av. Detta innebär – om vi ser det hela mer direkt – att UNCED 
måste betraktas som en starkt toppstyrd händelse, men en händel-
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se som uttalat syftar till att åstadkomma en långsiktigt ökande, 
miljöfrämjande aktivitet bland människor i deras vardag, dvs på 
det lokala planet. Detta syfte kom till uttryck i de målformulering-
ar som antogs av konferensen (jfr Agenda 21 1993, Kap 28), där 
det särskilt fastslogs att varje land skulle söka förmå människor 
att på det lokala planet omsätta de målsättningar som anges i 
Agenda 21, att utforma s k lokala Agenda 21-program.  

Intressant i “policysammanhanget” är alltså att vi här har att 
göra med en klart “top-down” orienterad process med ett medvetet 
syfte att åstadkomma en “bottom-up”-driven verksamhet. Agenda 
21 är, som det sägs i Kommunerna och miljöarbetet (SOU 1993:19, 
s 100), “inte ett i juridisk mening bindande dokument”. Den svens-
ka regeringen har inte heller valt att gå “lagstiftningsvägen” för 
att förmå kommunerna att bli aktiva i agendaarbetet och genomfö-
ra de mål som uppställts för dem i den av riksdagen beslutade 
miljöpropositionen (Prop 1993/94:111). Regeringen anser istället, 
som det står i propositionen (s 63) “att kommunerna bör följa re-
kommendationerna i Agenda 21 om att alla lokala myndigheter i 
världen senast år 1996 skall utarbeta lokala handlingsprogram för 
en hållbar utveckling inför nästa århundrade. Ideella insatser på 
miljöområdet bör främjas och stimuleras”. 

Värt att notera är att det redan i regeringens beslut och utta-
landen klart sägs ifrån att det är ett långsiktigt och mycket speci-
ellt projekt som härmed igångsätts. Man vill se att kommunerna 
tar på sig ansvaret att få igång ett lokalt arbete kring miljöfrågor-
na och man vill se att de engagerar sina kommuninnevånare i pro-
cessen. Man betonar således själva processen och deltagandet (par-
ticipationen). Andra mål diskuteras men uttrycks inte explicit och 
operationellt.  
Redan denna kortfattade och ofullständiga redogörelse för Agenda 
21-beslutets karaktär ger oss tillräckligt med argument för att låta 
utvärderingen inriktas på vissa frågor snarare än andra.  
 

Motiv för den valda utvärderingsansatsen 
Vår utvärdering av det Lokala Agenda 21-arbetet i Piteå kommun 
får karaktär av reflekterande lägesrapport, i vilken vi snarare än 
att försöka fastställa explicita mått på uppfyllelsen av konkreta 
operationella mål, försöker fastställa a) i vad mån Piteå kommun 
beslutat medverka till att Riokonferensens målsättningar om ett 
lokalt miljöarbete implementeras i Piteå, b) det sätt på vilket Piteå 
kommun omsatt de direktiv som Sveriges regering och riksdag 
fastlagt för det lokala agendaarbetet i verklig handling, samt c) 
vilka hinder och möjligheter olika lokala aktörer hittills har stött 
på i sitt arbete med agendafrågorna.  
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Den ansats vi valt har i princip karaktär av vad Vedung (1991) 
kallat “målbaserad utvärdering”, som struktureras av de mål som 
mer eller mindre explicit formulerats för politiken men inte enbart 
betraktar måluppfyllesegraden som intressant utan även söker 
analysera sidoeffekter, såväl förutsedda som oförutsedda, av poli-
cyimplementeringen. 

I en situation som den vi här skall studera förefaller det natur-
ligt att fokusera intresset på den politiska beslutsprocessen, i syn-
nerhet förutsättningarna för framtida beslut om genomförandet av 
projektet. Utvärderingen får därmed drag av vad Vedung (1991) 
kallat “beslutsfixerad utvärdering”. Syftet med utvärderingen 
skulle inte i första hand vara “kontroll” utan snarast “främjande”, 
dvs genom utvärderingen kan kunskaper vinnas som främjar det 
fortsatta genomförandet av projektet. Utvärderingen blir (förhopp-
ningsvis) till hjälp för dem som konkret arbetar med genomföran-
det av projektet och inte i första hand för dem som “beställt och 
betalat” för projektet. En dylik ansats förefaller för övrigt vara den 
enda rimliga för en utvärdering av en långsiktig process i vardan-
de av det slag som vi här har att göra med. I ett sådant samman-
hang är det också naturligt att låta olika “intressenter” i projektet 
komma till tals. I en dylik “intressentutvärdering” söker man iden-
tifiera vilka som på olika sätt berörs av projektets konsekvenser, 
vilka som deltar i planering och genomförande och i dialog med 
dessa intressenter framkommer eventuellt vilka andra syften pro-
jektet kan tänkas ha än de officiellt föregivna. En fördel med detta 
angreppssätt är att de speciella kunskaper som olika intressenter 
har genom själva utvärderingsprocessen kan bli kända för samt-
liga intressenter och därmed leda till att bättre beslut om det fort-
satta projektarbetet kan fattas. 

All utvärdering, slutligen, måste ske i förhållande till vissa kri-
terier. Häri ligger ett av de principiella problemen med hela förfa-
randet. Vilka kriterier skall anses “giltiga”, “förnuftiga”, “riktiga” 
eller vilken normativ “måttskala” man nu vill relatera till? Explicit 
eller implicit operationaliseras oftast dessa kriterier genom olika 
typer av jämförelser. Det kan – för att åter tala med Vedung (1991, 
s 192 f), som med stöd av Yehezkel Dror listat en rad kriterier – 
bl a röra sig om “jämförelse med andra liknande fall”, “jämförelse 
med befolkningens uppfattningar”, “med professionell standard”, 
“med minimikrav”, “med ett ideal”. I vårt sammanhang torde det 
vara nödvändigt att åtminstone försöka jämföra vad Piteå kom-
mun åstadkommit i sitt lokala agendaarbete med vad som åstad-
kommits i landets övriga kommuner. Den klart uttalade inriktning 
detta projekt har mot initiering och medborgardeltagande gör att 
också att själva proceduren bör uppfylla vissa krav. Att agendaar-
betet sker enligt vissa procedurregler som garanterar exempelvis 
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rättssäkerhet och demokrati kan sägas utgöra ett viktigt mål för 
processen. 

Ytterligare ett möjligt resultat av – och en, menar vi, viktig 
målsättning för – utvärderingar förtjänar att nämnas, nämligen 
att de kan bidra till ökad kunskap, såväl om det studerade feno-
menet i sig (här det lokala agendaarbetet i Piteå kommun) som om 
villkoren för själva utvärderingsförfarandet, dess möjligheter och 
begränsningar. Dylika kunskaper kan i princip komma till an-
vändning såväl inom politiken som i forskningen och i människors 
vardag.  
 

Konkretisering av målsättningen med utvärde-
ringen av Piteås agendaarbete 
Vi vill knyta vår utvärdering till konkreta frågor relaterade till sex 
“frågekomplex”: 1) uppdraget till kommunerna som det formule-
rats av staten; 2) Piteå kommuns tolkning av statens uppdrag; 3) 
implementationsplaneringen i Piteå kommun; 4) åtgärder och ak-
törer; 5) effekter av åtgärderna; samt 6) värdering och förslag till 
förbättring av det lokala agendaarbetet. De konkreta frågorna 
specificeras under respektive rubrik i den följande resultatredovis-
ningen.  

1) Uppdraget: I Agenda 21 specificeras allmänna mål för miljöut-
vecklingen i världens länder och det framhålls att implemente-
ringen av dessa mål måste läggas i händerna på regeringar, re-
gionala och lokala myndigheter och i sista hand på medborgar-
na själva. Ett problem som direkt kan urskiljas gäller frågan 
hur dessa allmänna målsättningar skall kunna kommuniceras 
till alla dem som man förutsätter skall beröras av överenskom-
melsen. Här har ländernas regeringar och myndigheter ålagts 
ett stort ansvar att vidarebefordra uppgiften till aktörer på det 
lokala planet. I Sverige har regering och riksdag “tolkat” upp-
giften och omformulerat den så att den skall kunna handhas av 
aktörer på det kommunala planet.  

2) Tolkning, mål, medel: Förutsatt att enskilda kommuner upp-
fattat statens “uppdrag” vad gäller utarbetandet av en lokal 
Agenda 21 så krävs att kommunledningen i sin tur tar ställning 
till innebörden i detta uppdrag. Man måste rimligen “omtolka” 
målsättningarna så att de passar förutsättningarna i respektive 
kommun samt anvisa medel att nå dessa målsättningar. Syftet 
med det lokala Agenda 21-arbetet måste således specificeras. 
Vidare måste resursramarna anges, dvs man måste fatta beslut 
om den tid och de pengar som skall få åtgå till implementering-
en av programmet.  
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3) Intressenter, implementation: Ett problem i all planering är 
att gå från ord till handling, från planmål till implementeringen 
av dessa mål. Hur implementeringen skall ske måste alltid ut-
tryckligen anges i planeringsprocessen. I Agenda 21-samman-
hanget sägs klart att en stor mängd aktörer förväntas ta del i 
implementeringen, och för den delen också i utformningen av 
konkreta mål för processen. Agenda 21-processen kan alltså 
väntas ha många intressenter. Denna princip om brett folkligt 
deltagande uppställer också speciella krav och kan medföra 
svårigheter att få igång implementeringen av målsättningarna. 
Det är alltså viktigt att söka urskilja vilka kommunen ser som 
intressenter i den Lokala Agenda 21-processen samt hur kom-
munledningen tacklat implementationsproblemet (organisa-
tionsfrågan).  

4) Åtgärder, aktörer, resultat: Med syftes- och organisations-
frågan besvarad kan intresset vändas mot själva implemen-
teringen. Frågan är alltså om de kommunala besluten om ut-
vecklandet av en lokal Agenda 21 har lett till några åtgärder 
(genomförandefrågan).  

5) Effekter: Förutsatt att åtgärder verkligen vidtagits blir frågan 
vilka konsekvenser som dessa åtgärder har medfört (resultat-
frågan)? Ytterst syftar ju Agenda 21-arbetet till att åstadkom-
ma förbättringar i naturmiljön och till att motverka miljöstör-
ningar. I processens inledande skede (som vi för närvarande be-
finner oss i) torde det dock inte vara realistiskt att vänta sig att 
de vidtagna åtgärderna hunnit få nämnvärda konkreta effekter 
på miljösituationen. Däremot borde man kunna förvänta sig att 
de åtgärder som syftar till att uppnå de process- och procedur-
relaterade målsättningarna fått en viss effekt.  

6) Värdering, förslag till förbättringar: För att bedöma värdet 
av det lokala agendaarbetet i en kommun kan vissa jämförelser 
med andra kommuner göras. Utifrån en dylik jämförelse och 
svaren på föregående frågor kan man diskutera hur vidtagna 
åtgärder skulle kunna förbättras och vilka ytterligare åtgärder 
som vore lämpliga att vidta för att bättre uppfylla målsättning-
arna med programmet.  
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Resultatredovisning  
Ovanstående resonemang utgör “ramverket” för vår utvärdering. 
Det datamaterial vi haft tillgång till består av offentliga publika-
tioner (SOU, propositioner), kommunala sammanträdesprotokoll 
och andra kommunala plandokument och rapporter, vissa över-
sikter över kommunernas agendaarbete samt information inhäm-
tad genom tre “djupintervjuer” (samtalen varade i 2–3 tim) gjorda 
den 26 november 1996 med Anna-Karin Lundberg (agendasam-
ordnare i Piteå kommun), Gunnar Hannu (medlem i Piteås agen-
dagrupp) samt Leif Berglund (medlem i den s k ungdomsgruppen). 

I det följande har vi sammanställt och kommentert de svar vi 
tyckt oss kunna utläsa ur datamaterialet på de konkreta frågor 
som återges i nedanstående redovisning. I ett avslutande avsnitt 
har vi sökt sammanfatta de viktigaste resultaten av undersök-
ningen. 
 
1. Uppdraget 
 

• Hur ser statens “uppdrag” till kommunerna ut? Hur har man formule-
rat målsättningen för det lokala Agenda-arbetet? 

• Hur har detta “uppdrag” kommunicerats till kommunerna och kom-
munens invånare? Kan (och bör) denna kommunikation förbättras på 
något sätt?  

 
Den 31 augusti–1 september 1992 anordnade Miljövårdsbered-
ningen en konferens i Göteborg. Konferensens arbete har doku-
menterats i Vår uppgift efter Rio (SOU 1992:104). Konferensdelta-
garnas uppgift var, enligt vad miljöminister Olof Johansson förkla-
rar i rapportens förord, “att utarbeta ett svenskt handlingspro-
gram inför 2000-talet”. Syftet med konferensen var att “snabbt 
‘översätta’” resultaten från Riokonferensen till “svenska initiativ, 
internationellt och nationellt”. Miljöministern säger sig hoppas att 
rapporten skall “inspirera alla som arbetar för att förverkliga åta-
gandena från Rio-konferensen”. 

Klarare direktiv för kommunerna kan utläsas ur Kommunerna 
och miljöarbetet (SOU 1993:19) som redovisar resultatet av Utred-
ningen om kommunernas arbete för en god livsmiljö (KLIV). Arbe-
tet med att utarbeta en lokal Agenda 21 och kommunernas ansvar 
belyses i utredningens andra del som har rubriken “Att möta fram-
tiden”. Utredningen understryker att det är viktigt att allmänhe-
ten deltar i miljöarbetet. Men en förutsättning för detta är att det 
finns tillräckliga kunskaper om hoten mot miljön och att allmän-
heten är motiverad att bidra till den omsvängning och det nytän-
kande som krävs. Avgörande för allmänhetens engagemang och 
deltagande i miljöarbetet anses vara att kommunen ser till att det 
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finns tillgång till information. Men kommunerna har inte bara ett 
informationsansvar utan även ett planeringsansvar. Detta blir 
tydligt i den kommunala översiktsplanen där en bedömning av 
kommunens miljöresurser görs. 

I regeringens miljöproposition, Med sikte på hållbar utveckling; 
Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveck-
ling – UNCED (Prop 1993/94:111), följer man slutsatserna från 
KLIV så som de redovisats i Kommunerna och miljöarbetet. Reger-
ingen anser att kommunerna bör följa rekommendationen i Agen-
da 21 om att alla lokala myndigheter i världen senast år 1996 skall 
utarbeta lokala handlingsprogram för en hållbar utveckling inför 
nästa århundrade. Strategier skall tas fram i bred samverkan mel-
lan medborgare, företag och organisationer. I propositionen be-
skrivs (s 64) kommunens olika funktioner på följande sätt: “Inom 
miljöområdet har kommunen dels en tydlig myndighetsfunktion 
som tillsynsmyndighet, dels ett ansvar för den fysiska planeringen. 
Kommunen tillhandahåller vidare olika varor eller tjänster som 
vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten, kol-
lektivtrafik m.m. Kommunen är också förvaltare av fastigheter, 
parker och andra markområden. I sin egenskap av stor upphand-
lare av varor och tjänster har kommunen möjlighet att ställa krav 
på miljöanpassade produkter och tjänster. Genom det kommunala 
ansvaret för barnomsorg och skola har kommunen ett viktigt an-
svar som utbildare. Detta utbildningsansvar omfattar också själv-
fallet en miljöutbildning”. 

I en rapport från Miljövårdsberedningen utarbetad av Tommy 
Månsson och publicerad 1995 som en offentlig utredning, Lokal 
Agenda 21 – en vägledning (SOU 1994:128), blir kommunens roll 
ännu tydligare. Kommunen sägs ha unika möjligheter att verka 
som inspiratör och kreatör för att omsätta helhetssyn och krets-
loppstänkande i praktiska tillämpningar. Genom sina olika roller 
som tillsynsmyndighet, planerare, producent eller entreprenör, för-
valtare, upphandlade, utbildare och informatör kan kommunen 
utöva ett stort inflytande på det lokala miljöarbetet. I Agenda 21 
finns en stark betoning av ett underifrån-perspektiv vilket innebär 
att varje kommun utifrån sina problem och möjligheter själva for-
mulerar sina lösningar. Det skall inte finnas någon standardlös-
ning som formuleras uppifrån. Med detta synsätt anses både de-
mokratiaspekten och närhetsaspekten förverkligas. I rapporten 
betonas också vikten av utbildning och informationsspridning, bl a 
genom nya medier (exv internet).1  

                                                
1 Denna SOU reflekterar i sig de nya tendenserna på kommunikationsområdet. Den 
tryckta rapporten är mycket kortfattad. Den kompletteras emellertid av en bifogad 
CD-ROM-diskett innehållande en multimediapresentation av Agenda 21 och dess 
relevans för de svenska kommunerna.  
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För att det lokala agendaarbetet skall bli framgångsrikt krävs 
enligt vägledningen (s 61): 

 
att kommunledningen är aktiv i sitt ledarskap, 
att kommunen satsar resurser, 
att kommunen har hög kompetens och god kunskap om den  

lokala miljösituationen, 
att allmänheten hålls informerad om miljöläget, 
att målen är tydliga, 
att arbetet bedrivs över traditionella sektorgränser och 
att samråd och förankring sker kontinuerligt. 
 
Genom inrättandet av Nationalkommittén för Agenda 21 har 

staten velat bidra till att tillgodose kommunernas kunskaps- och 
informationsbehov genom att ge kommittén i uppdrag att sprida 
information om hur arbetet fortskrider såväl i Sverige som utom-
lands. Genom kommitténs försorg finns redan mycket information 
tillgänglig för såväl kommuner som medborgare. 
 

Kommentar 

Det kan noteras att de formuleringar om mål, medel och motiv för 
omställningen till en hållbar utveckling som återfinns i de centrala 
svenska dokument som vi redovisat här ovan innehåller tämligen 
allmänna formuleringar som i stort sett kopierats ur UNCED-
dokumenten. Ingen speciell bearbetning och anpassning av mål-
sättningarna har skett i syfte att göra dem mer användbara på den 
lokala nivån. Detta är också en slutsats från en undersökning av 
gjord på initiativ av Nationalkommittén för Agenda 21 och avrap-
porterad i skriften Kommunerna och de nationella miljömålen (se 
Berglund et al. 1996). Enligt rapporten (s 6) så har “arbetet med 
att uppfylla specifika nationella miljömål ... ingen överordnad kom-
munal prioritet. ... Kommunerna saknar idag rutiner för att konti-
nuerligt arbeta in nationella miljömål i det löpande arbetet och 
utveckla dessa till operativa handlingsprogram som även arbetas 
in i budget. Ytterligare en orsak till att kommunerna inte känner 
någon större delaktighet i de nationella miljömålen är att dessa 
tillkommit utan någon förankring med kommunerna. Vidare har 
målen en oklar och dålig status.”  
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2. Tolkning, mål, medel 
 
• Hur har Piteå kommun tolkat statens åläggande vad gäller det lokala 

Agenda 21-arbetet? 
• Vilka styrmedel anvisar kommunledningen för att nå de uppställda 

målsättningarna? 
• Vilka resurser (tid, pengar) är man beredd att ställa till förfogande?   

Vilka resurser har hittills ställts till förfogande?  
 
Arbetet med att ta fram en lokal Agenda 21 för Piteå startar i och 
med kommunfullmäktiges beslut i juni 1994. Enligt protokollet 
från kommunfullmäktiges sammanträde (Piteå KF 1994-06-27), 
till vilket fogats en promemoria som anger utgångspunkterna för 
Piteås lokala Agenda 21-arbete, beslöts: 
 
• att föreliggande PM skall utgöra starten på Agenda 21 

arbetet mot en hållbar utveckling, 
• att uppdra till kommunstyrelsen att utse en politisk ansva-

rig för projektet och en ledningsgrupp för arbetet, 
• att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om projektor-

ganisation samt  
• att kommunens arbete med Agenda 21 redovisas senast i 

december 1996.  
 
I den bifogade promemorian ges en kort introduktion till det hand-
lingsprogram som antogs vid Riokonferensen 1992. Kommunen 
sägs få “en avgörande betydelse för förverkligandet av målet om 
hållbar utveckling, det bärkraftiga samhället.” Här noteras att 
kommunen (i sin roll som planerare, utbildare, upphandlare, pro-
ducent, förvaltare och tillsynsmyndighet) kan vara pådrivande i 
arbetet. Här beskrivs även ett antal “ljuspunkter”. Exempelvis om-
nämns en utredning om skatteväxling för miljön och den nyligen 
antagna kretsloppslagen som skall medföra ett utökat producent-
ansvar. I promemorian sägs Piteå kommuns handlingsprogram för 
miljövården vara en del av Agenda 21-arbetet. Programmet sägs i 
själva verket utgöra lokal Agenda 21 för de närmaste tre åren. 
Detta program innehåller bl a utbildning av kommunens anställda 
i kretsloppsprincipen. 

I promemorian presenteras också en “arbetsmodell” för Agenda 
21-arbetet i Piteå kommun. Arbetsmodellen kan kortfattat beskri-
vas på följande sätt: Ett brett engagemang måste åstadkommas, 
ett handlingsprogram skall tas fram, framtidsstrategin skall for-
mas underifrån och genom “goda exempel” som sprids i nätverk. I 
promemorian liknas arbetsorganisationen ett antal kugghjul som 
griper in i varandra. Varje kugghjul representerar ett nätverk 
(Handel, Skola, Företag, Barnomsorg, Samordningsgrupp, Miljö-
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ansvariga, etc). Ett av kugghjulen utgörs alltså av en “samord-
ningsgrupp”, vilken förslagsvis sägs kunna vara den redan existe-
rande styrgruppen för miljövårdsprogrammet i Piteå. 

I promemorian till fullmäktige ges tre konkreta rekommenda-
tioner: 1) En ansvarig politiker för Agenda 21-arbetet bör utses 
från kommunstyrelsen. Särskilda resurser måste avsättas för upp-
giften att samordna arbetet; 2) Strategin i Agenda 21-arbetet kan 
sammanfattas i begreppen nätverk och information; 3) Syftet med 
Agenda 21 sägs vara: “att öka miljömedvetenheten hos den enskil-
de kommunmedborgaren och åstadkomma attityd- och beteende-
förändringar, att starta en process med kommunen som katalysa-
tor som inleder omställningen av det lokala samhället i en hållbar 
riktning.”  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 juni 1995 utsågs 
personer att ingå i kommunens Agenda 21-grupp. Kommunalrådet 
Eleonor Klockare utsågs till politiskt ansvarig för projektet. Slutli-
gen godkändes det av miljöförvaltningen upprättade förslaget till 
ramprogram för arbetet med en lokal Agenda 21 (Piteå KS, 1995-
06-06).  

I ramprogrammet ges en punktvis karakteristik av vad Agenda 
21 är och hur man bör se på den lokala Agenda 21. En lokal Agen-
da 21 sägs utgöra “ett långsikigt handlingsprogram för den egna 
kommunen som alla världens kommuner har i uppdrag att ta 
fram”. Man föreslår vidare att detta “innebär att det före 1996 ska 
starta en process där vi, enskilda, företag, organisationer och 
kommunen försöker uppnå enighet om hur vi ska skapa vår fram-
tid, hur vi ska åstadkomma en bärkraftig utveckling”. Kommunsty-
relsen är huvudansvarig för projektet, men alla har ett personligt 
ansvar den gemensamma framtiden. Kommunen sägs genom sina 
många olika roller inte bara ha “en möjlighet utan också ett sär-
skilt ansvar att vara pådrivare och inspiratör” samt “att starta, 
hålla igång och samordna processen”. 

Under rubriken “mål” anges att processen skall “leda till ökad 
insikt i och kunskap om hur det egna beteendet hänger samman 
med den globala utvecklingen”. Processen skall “leda till ett lång-
siktigt handlingsprogram för en bärkraftig utveckling i kommu-
nen”. I handlingsprogrammet skall “de olika aktörernas åtaganden 
för att åstadkomma detta anges”. Genom att många engageras i 
arbetet sägs den kommunala demokratin fördjupas.  

Under rubriken ”strategi” ges allmänna anvisningar om hur 
man tänker sig uppnå dessa mål. Exempelvis framhålls att bildan-
det och utnyttjandet av redan befintliga nätverk för diskussioner, 
erfarenhetsutbyte och stimulans i arbetet (sådana nätverk sägs 
finnas sedan tidigare i barnomsorgen, skolan och kyrkan) kan 
hjälpa till att nå målet. 
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I ramprogrammet framhålls också vissa beslut som redan tagits 
i samband med att miljövårdsprogrammet för 1994–1996 antogs av 
fullmäktige den 27 juni 1994. Bland dessa beslut finns ett par 
konkreta miljömål som alltså (eftersom detta miljövårdsprogram 
skall utgöra Piteås lokala Agenda 21 fram till 1997) är att betrakta 
som (del-) mål för Piteås Agenda 21-arbete. Bland annat nämns att 
miljöansvariga (“Agenda 21-ombud”) skall utses på varje förvalt-
ning. Alla anställda och förtroendevalda skall få “utbildning i 
kretsloppsprincipen i syfte att integrera kretsloppstänkandet i alla 
kommunala verksamheter”. Slutligen nämns att det beslutats att 
användningen av fossila bränslen skall minska med 5 % samt att 
mängden avfall som deponeras skall minska med 20 % jämfört 
med 1993. 
 

Kommentar  

Det bör noteras att Piteå kommun vidtagit en rad klart Agenda 21-
relaterade åtgärder sedan kommunen i juni 1994 beslutade att 
upprätta en lokal Agenda 21. Beslutet togs alltså två år efter UN-
CED-konferensen. Av en rapport från Kommunförbundet (1996) 
framgår att arbete med att utveckla lokala Agenda 21 pågick i 
samtliga Sveriges kommuner under 1995. Agendaarbetet startade 
för de flesta kommuner under 1994. (Endast i 59 av Sveriges 288 
kommuner bedrevs någon form av lokalt agendaarbete före 1994. 
Totalt var 186 kommuner igång med sitt agendaarbete vid utgång-
en av 1994.)  

Efter Piteås beslut i juni 1994 att utveckla en lokal Agenda 21 
dröjde det ett helt år innan kommunstyrelsen fattade beslut i de 
frågor som fullmäktige ålagt den att besluta om, dvs innan beslut 
togs om vem som skulle vara politiskt ansvarig (kommunalrådet 
Eleonor Klockare), hur organisationen skulle se ut (Agenda 21-
gruppen) och innan ett ramprogram antogs. Ramprogrammet får 
också sägas vara mycket vagt. Det innehåller i huvudsak en upp-
repning av det som sades i promemorian som godkändes av full-
mäktige som start på Agenda 21-arbetet året innan samt av formu-
leringar i de centrala dokument som utkommit under året.  

Fullmäktiges beslut i juni 1994 att uppdra åt kommunstyrelsen 
att ansvara för utvecklingen av det lokala agendaarbetet var vik-
tigt. Det gav arbetet en status som det annars förmodligen inte 
fått. (Enligt Kommunförbundet (1996) ligger Agendaarbetet under 
kommunledningen i ca 50 % av landets kommuner.) Organisato-
riskt torde även tillsättningen av en speciell agendasamordnare 
(Anna-Karin Lundberg) den 1 januari 1995 ha betytt mycket. 
Agendaarbetet fick därmed mer stadga. Särskilt har agendasa-
mordnaren betytt mycket för agendagruppens arbete. Detta om-
vittnas i våra intervjuer.  
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Vad gäller frågan om styrmedel så kan vi konstatera att Piteå 
(hittills) huvudsakligen satsat på information och utbildning i syfte 
att engagera medborgarna i agendaarbetet.  

I fråga om anvisade resurser för agendaarbetet ger vårt materi-
al ingen exakt information. Vi kan bara konstatera att resursfrå-
gan inte verkar ha utgjort någon viktig punkt i diskussionerna vid 
de två beslutstillfällena då Piteås agendaarbete igångsattes. 
Kommunen har sedan tillskjutit en del medel genom tillsättandet 
av en projektanställd agendasamordnare och enligt denna har 
kommunen (ännu) inte avsatt några ytterligare medel för agenda-
arbetet. Piteå hör alltså hör till den grupp på 155 kommuner som (i 
slutet av 1995) hade avdelat en särskild person att samordna 
Agenda 21-arbetet. En majoritet av agendasamordnarna i kom-
munerna var också projektanställda (jfr Kommunförbundet 1996). 
De flesta kommuner uppger att de har avsatt särskilda budgetme-
del för Agenda 21-arbetet (212 av 280 svarande). En stor majoritet 
av svarande kommuner (ca 170 av 202) angav att man avsatt 
mindre än 500 000 kr för agendaarbetet under 1995.  
 
3. Intressenter, implementation 
 
• Vilka är intressenterna i Piteås Lokala Agenda 21-arbete? 
• Hur har kommunledningen tänkt sig att agendaarbetet bör implemen-

teras? 
 
I det ramprogram som antogs av kommunstyrelsen i Piteå den 6 
juni 1995 anges under rubriken “Arbetssätt” hur kommunen vill se 
Piteås ”Agenda 21-grupp” sammansatt (Piteå KS 1995-06-06). 
Gruppen bör ses som en “informationscentral” sammansatt av 
kvinnor, män, ungdomar, pensionärer, näringsliv, föreningsliv, 
landsting, kyrka och studieförbund. Arbetssättet “inåt i den egna 
organisationen” bör, framhålls det i ramprogrammet, ske enligt 
fem principer (som f ö helt överensstämmer med de principer Mil-
jövårdsberedningen angivit i sin väglening, jfr SOU 1994:128, s 
46): 

 
1 Städa framför egen dörr 
2 Integrera kretsloppsarbetet inom kommunens olika 

sektorer och förvaltningar 
3 Informera och engagera kommunens invånare 
4 Fördjupa samarbetet med nyckelaktörer i kommunen 
5 Utveckla system för uppföljning och rapportering.  
 

Genom kommunstyrelsens beslut den 6 juni 1995 tillsattes en 
agendagrupp som skall fungera som en informationskanal mellan 
de olika nätverk som varje deltagare representerar. Agendagrup-
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pen har tio ledamöter som representerar: ABB Plast AB, Pensionä-
rernas Riksförbund, Kvinnliga företagare, Piteå Sjukvårdsdistrikt, 
LRF, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Elevrådet Strömbacka, Pi-
tedalens Sparbank och Studiefrämjandet. Dessutom ingår kom-
munalrådet. 

Arbetsmarknadsläget och den allmänna osäkerheten om fram-
tiden föranledde Piteå kommun att planera för ett brett upplagt 
samråd med medborgarna om framtiden (Lundberg, 1996). I pro-
tokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 
1996 (Piteå KF 1996-02-26) står bl a följande: “Den stora utma-
ningen som Piteå kommun står inför är alltså att på ett planerat 
sätt växla/växa in i det nya samhället på ett ekonomiskt och eko-
logiskt försvarbart sätt och samtidigt bibehålla och utveckla det 
som är bra i det gamla samhället”. För att på ett “konstruktivt och 
strukturerat sätt driva dessa frågor i ett utvecklingsperspektiv”, 
beslutade kommunfullmäktige att starta ett projekt med arbets-
namnet Vårt framtida Piteå. Syftet med detta framtidsprojektet är 
“att skapa medvetenhet om dagens utveckling, att engagera såväl 
den enskilde kommunmedborgaren som näringsliv, organisationer 
mm i arbetet med att utforma visionen om det framtida Piteå”. För 
att få en bred politisk förankring beslöts “att tillsätta en politisk 
ledningsgrupp bestående av samtliga gruppledare i kommunfull-
mäktige samt med kommunstyrelsens ordförande som ordförande”. 
Dessutom beslöts “att kommunledningskontoret skall ansvara för 
det praktiska arbetet att tillsammans med ledningsgruppen ut-
forma detaljerna i projektet och i övrigt svara för genomförandet”. 
Till sist beslutades “att till ledningsgruppen knyta en referens-
grupp bestående av ungdomar från de i fullmäktige representerade 
politiska ungdomsförbunden”.  

Denna satsning har kommit till parallellt med det lokala agen-
daarbetet. I kommunen finns sedan den 1 januari 1995 Anna-
Karin Lundberg anställd som agenda 21-samordnare. Hon anställ-
des senare också som projektledare för projektet Vårt framtida 
Piteå. Tanken är således att agendaarbetet och arbetet i projektet 
Vårt framtida Piteå skall gå hand i hand. Ledningsgruppen för 
projektet är utsedd. Gruppen består av en representant för Social-
demokraterna och en representant för vardera Centerpartiet, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. I gruppen in-
går även Piteås kommunalråd, Eleonor Klockare, samt Anna-
Karin Lundberg, agendasamordnare och projektledare för Vårt 
framtida Piteå. I projektet finns även en ungdomsgrupp med re-
presentanter för de politiska partierna. Dessutom finns en arbets-
grupp bestående i huvudsak av kommunförvaltningspersonal. 

Syftet med projektet Vårt framtida Piteå är att få fram idéer 
och förslag via en bred inventering. Man har inlett en “dialog med 
befolkningen” (Lundberg, 1996) och förslag och visioner om det 
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framtida Piteå samlas nu in. I projektet har ett studiematerial 
framtagits med titeln Med sikte bortom sekelskiftet – ta chansen att 
påverka Piteås framtid (Studiematerial 1996). Konkreta bidrag 
från enskilda och organisationer har samlats in och en samman-
ställning av förslag finns i broschyren Det här vill piteborna satsa 
på (Piteborna 1996). Förslagen har bl a tagits fram under de stu-
diedagar som anordnats för samtliga anställda i Piteå kommun.  
 

Kommentar 

Att döma av formuleringarna i de beslutsprotokoll som reglerar 
Piteå kommuns arbete med att utveckla en lokal Agenda 21 så 
betraktas i princip samtliga medborgare som intressenter i proces-
sen. Detta förefaller oss också vara ett riktigt synsätt med tanke 
på att miljöfrågorna faktiskt tvingats upp på den politiska dagord-
ningen genom olika medborgarinitiativ som vunnit allt bredare 
gehör genom åren. I Riodokumenten betonas dessutom det breda 
medborgardeltagandet i agendaarbetet som viktigt ur demokratisk 
aspekt, men också som nödvändigt för att kunna åstadkomma 
långsiktigt radikala förändringar i miljöpolitiken världen över.  

I praktiken kan man dock se att Piteå, liksom antagligen de 
flesta av landets kommuner, i första hand “pekar ut” de kommun-
anställda som intressenter samt de politiska organisationerna, 
miljöorganisationer och företag. Det bör också sägas att man lyck-
ats engagera en hel del personer och organisationer i det lokala 
agendaarbetet. Organisatoriskt intressant är Piteås agendagrupp, 
som är sammansatt av representanter för olika organiserade in-
tressen i samhället (som exv LRF och industrin). Här sitter visser-
ligen flera kommunanställda, men personer utan övrig anknytning 
till den kommunala organisationen eller kommunalpolitiken finns 
också med i gruppen. 

Intressant i organisationen är också att man i Piteå sökt koppla 
miljöfrågorna och det lokala agendaarbetet till frågorna om den 
framtida utvecklingen i Piteå kommun. Detta har man gjort genom 
att “väva ihop” agendaarbetet med utvecklingsprojektet Vårt fram-
tida Piteå som igångsattes under 1996. Hur denna koppling har 
påverkat miljöarbetet kan ännu inte avgöras, men det förefaller 
som miljöfrågorna har stor prioritet i det nya projektet. Rent prin-
cipiellt torde det vara en fördel att få föra in miljöfrågorna på det 
sätt och med den status de kan få genom att de underbyggs av det 
internationella agendaarbetet i ett sammanhang som gör att de 
ekonomiska utvecklingsfrågorna explicit måste beakta olika miljö-
konsekvenser. Å andra sidan finns förstås risken att miljöfrågorna 
“drunknar” i de akuta ekonomiska problem som kommunen måste 
hantera.  
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4. Åtgärder, aktörer, resultat 
 
• Har kommunledningens beslut om Piteås lokala Agenda 21 lett till att 

konkreta åtgärder vidtagits?  
• Vilka är aktörerna? Stämmer det med kommunledningens intentioner?  
• Kan man se några oförutsedda effekter av arbetet?  
 
I Miljövård i Piteå, en lägesrapport från i januari 1996 om Piteå 
kommuns miljövårdsprogram och om Agenda 21-arbetet, kan man 
summera ihop 107 projekt som då rapporten utkom var planerade 
inom både miljövårdsprogrammet och agendaarbetet. Projekten är 
numrerade och redovisas med en kort rubrik, varefter projektets 
status i januari 1996 anges. I rapporten uppges att 16 av de listade 
projekten ännu inte påbörjats. Sammanlagt 25 uppräknade projekt 
är rutinåtgärder som medtagits i åtgärdskatalogen “för att visa att 
det är ett miljöarbete som utförs”. För 13 av de totalt 37 genomför-
da projekten uppges skriftlig rapport finnas. Sammanlagt 32 av 
projekten betecknas som “pågående”.  

I Sammanställning av Agenda-arbetet i Piteå kommun har 
agendasamordnaren Anna-Karin Lundberg (1996) till Länsstyrel-
sen i Norrbotten lämnat en redogörelse för de inledande Agenda 
21-arbetet i Piteå kommun. Kommunen har, som redan noterats, 
“inlett dialogen med befolkningen”. Det finns en ambition att låta 
ungdomarna komma till tals för att kunna synliggöra deras tankar 
och önskemål om framtiden. Det viktigaste enskilda projektet sägs 
vara en dags miljöutbildning av alla kommunanställda och förtro-
endevalda. Som redan nämnts har ett studiematerial tagits fram i 
samarbete med studieförbunden. Materialet kommer att användas 
framförallt inom de olika politiska partierna. 

Det lokala agendaarbetet har, menar Lundberg, starkt stöd i 
kommunen. Alla partier är representerade och projektet drivs all-
mänt som det viktigaste i kommunen. Ett nätverk (med agenda-
gruppen i centrum) har bildats för att driva på projektet. Nätver-
ket representerar ett tvärsnitt av intressenter. Gruppen har dock 
haft svårt att hitta sin roll i agendaarbetet. 

Allmänheten har medverkat genom en rad informationsträffar 
om miljö- och framtidsfrågor. Dessa har arrangerats av hembygds-
föreningar, byagrupper, pensionärsorganisationer och husmoders-
föreningar. Att kompostera och sortera sopor har blivit vanligare, 
intresset för projekt kring avfallshantering har också ökat. En 
svag ökning av kollektivtrafiken har noterats, liksom en kraftig 
ökning av bussåkandet på längre sträckor. Antalet motioner som 
handlar om miljö har ökat och i årsredovisningarna från de olika 
förvaltningarna finns allt oftare ett avsnitt om miljön med. 

I sammanställningen ges prov på många goda exempel i Piteå 
kommun: Skomanstjälen är en by där alla 12 hushåll arbetar för 



 

 

17 

att utvecklas i uthållig riktning genom att sortera och kompostera 
och genom att delta i ett slamkomposteringsprogram. Grans na-
turbruksskolan, arbetar med att få KRAV-godkännande på det som 
produceras vid skolan. SLU:s försöksgård i Öjebyn bedriver ett 
projekt som jämför ekologisk och konventionell mjölkproduktion. 
Energitekniskt centrum bedriver forskning inriktad på bioenergi-
teknik tillsammans med Högskolan i Luleå. Sparbanken i Piteå 
arbetar för att bli “miljöbank”. 

Såväl i sin sammanställning som vid vår intervju anger Lund-
berg det faktum att det förekommer många motstridiga beslut från 
centralt håll som ett av de största formella hindren för ett effektivt 
agendaarbete på det lokal planet. Trots uttalade miljömålsättning-
ar så beslutas sedan ofta om åtgärder som går stick i stäv mot des-
sa mål. Som exempel anges olika typer av skatter på bränsle.  

En ambition inom Piteå kommun har varit att agendaarbetet 
skall växa fram genom ett “inifrånperspektiv”. Enligt vad Anna-
Karin Lundberg uppger under vår intervju så är utbildningen av 
3000 kommunalt anställda nu genomförd. Syftet med utbildningen 
har varit att ge deltagarna gemensamma grunder för resonemang 
kring ekologi, ekonomi och etik samt att samla visioner från an-
ställda. Utbildningen har varit upplagd så att teori och diskus-
sioner varvas. Genom utbildningen skapas ett engagemang. Varje 
utbildningsdag avslutas med en utvärdering där deltagarna också 
ger förslag på hur miljöarbetet i kommunen skall kunna förbätt-
ras. Dessa utvärderingar sammanställs och ligger sedan till grund 
för Piteås strategi mot en hållbar utveckling.   

Såväl Anna-Karin Lundberg som Gunnar Hannu uppgav i vår 
intervju att de under agendaarbetets gång tyckt sig se att engage-
manget bland kvinnor är större än bland män. De kan inte ge nå-
gon förklaring till att det förhåller sig på detta sätt. 

Leif Berglund, politisk representant i den s k ungdomsgruppen, 
menar att agendaarbetet till stor del handlar om att göra barn och 
ungdomar medvetna om betydelsen av en hållbar utveckling. Han 
ser positivt på det arbete som har gjorts och görs inom skola och 
barnomsorg. Daghem komposterar, odlar, har höns och använder 
tygblöjor. Inom skola och skolbarnomsorg har ett miljönätverk 
bildats. Leif Berglund berättade också om arbetet med att samla 
visioner från invandrare bl a från Iran och Bosnien. Dessa invand-
rare delar många gemensamma problem som arbetslöshet och svå-
righeter med att överhuvudtaget komma in i det svenska samhäl-
let. Berglund har mött många invandrare med både ambitioner och 
visioner som skulle kunna bli framtidens entreprenörer, men sam-
hället lyckas inte ta vara på den resurs som våra invandrare utgör. 

Berglund berättar också om en undersökning som han delvis 
varit med om att genomföra. Undersökningen hade till syfte att 
kartlägga bussåkandet inom kommunen. Denna undersökning 
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visar enl Berglund att många Pitebor saknar den rätta motivatio-
nen för att ta bussen istället för bilen. En vanlig förevändning i 
undersökningen var att personen i fråga skulle uträtta ett ärende 
och för den skull var i behov av bilen. Men i själva verket visade 
det sig att de flesta färdades direkt mellan två punkter, dvs hem-
met och arbetsplatsen. Kommunalrådet Elonore Klockare har dra-
git ungefär samma slutsats vad gäller Pitebornas bilåkande: “Pite-
bor lämnar inte bilen. Därför måste bilen göras till ett bra alterna-
tiv. Kollektivtrafiken fungerar inte så bra med tanke på avstån-
den. Dessutom är inte heller den så ren” (Möller, 1996, s 4). 

Gunnar Hannu är jordbrukare och tillika LRF:s representant i 
agendagruppen. Han berättar i vår intervju att agendagruppen 
har träffats ungefär varannan månad. Gruppens arbete har inletts 
med studiebesök hos de olika representanterna inom agendagrup-
pen bl a ABB Plast AB, Energiverket, Renhållningen etc. Dessa 
studiebesök bidrar till att bygga nätverk och till att få utfört en 
inventering om vad som görs inom Piteå kommun. Gunnar Hannu 
menar att LRF ligger långt framme när det gäller agendaarbetet 
och har principerna klara. Personligen ser han kretsloppstanken 
som den centrala och är mest engagerad i slamfrågorna (hur man 
kan återföra näring från hushåll till åkerjord). Han menar att en-
gagemanget i agendagruppen och andra grupper, bl a LRF:s kom-
mungrupp, ger honom många möjligheter till feedback och utbyte 
av information mellan grupperna. Det kommande arbetet inom 
agendagruppen är att konkretisera krav och att formulera mål. På 
samma sätt, menar Hannu, måste politikerna konkretisera sina 
krav på samhället mot en hållbar utveckling.  

Anna-Karin Lundberg menar att agendagruppens samman-
sättning är ovanlig, vilket också har märkts på att gruppen har 
haft svårt att hitta sin roll. Som något bra med agendaarbetet 
framhåller hon dock speciellt agendagruppens arbete och dess sätt 
att bilda nätverk och sprida information. Anna-Karin berättar 
vidare att gruppen nu beslutat att prioritera området “transpor-
ter”. Som ett led i agendagruppens arbete skall varje ledamot välja 
ett delområde och sedan försöka utveckla detta. Anna-Karin har 
själv valt att driva frågan om etanolbilar och en tankstation i Pi-
teå. 
 
Kommentar 

En fråga som i princip är omöjlig att besvara korrekt gäller antalet 
miljöprojekt som tillkommit som ett resultat av arbetet med Agen-
da 21 i Piteå kommun. De åtgärder som redovisas i lägesrapporten 
Miljövård i Piteå (Miljövård 1996) är sådana som ingår i Piteå 
kommuns “vanliga” miljövårdsprogram (vilket i och för sig utgör 
den gällande lokala Agenda 21 fram till slutet av 1996) och som 
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förmodligen till stor del skulle ha vidtagits även utan att något 
beslut om utarbetande av en lokal Agenda 21 skulle ha tagits. Om 
man försöksvis gör en skattning genom att direkt se på åtgärder-
nas beteckning så kan man konstatera att “Agenda 21” i lägesrap-
porten återfinns i rubriken på endast 2 av de 107 uppräknade åt-
gärderna. Begreppet “kretslopp” förekommer i ytterligare 3 fall. 
Om man dessutom lägger till projekt som inte betecknats “utförs 
löpande” (vilket kan antas indikera att åtgärden ingår i det “gamla 
vanliga” miljöarbetet i kommunen) och som av rubriceringen att 
döma torde (eller kan tänkas) ha samband med agendaarbetet så 
finner man ytterligare 25 projekt. Högt räknat så har agendaarbe-
tet spelat roll för upp till 1/3 av antalet miljöprojekt i Piteå kom-
mun under perioden 1994-1995. Detta är alltså vad man (möjligen) 
kvantitativt kan utläsa av en inventering av detta slag. 

Man bör dock komma ihåg att Agenda 21 bara är ett av de stora 
miljöintitiativ som “sköljt över” kommunerna under de senaste 
åren. Berglund et al (1996) uppger exempelvis att kommunernas 
arbete för en hållbar utveckling präglas mera av Det Naturliga 
Stegets “fyra systemvillkor” än av de nationella miljömålen. Gun-
nar Hannu, en av de personer som vi intervjuat, antyder något 
liknande när han säger att han ser agendaarbetet som endast ett 
initiativ bland många andra (och han nämner därvid Det Naturli-
ga Steget och de “fyra systemvillkoren”) som vill åstadkomma stör-
re miljömedvetande och en bättre miljö.  

Lite överraskande tycks det ha varit att upptäcka, som Leif 
Berglund berättar i vår intervju, att unga invandrare i Piteå visa-
de så starkt engagemang för agendaarbetet, ett engagemang som 
kom till uttryck genom att ungdomsgruppen öppnade kontakten. 
Kontakten initierades alltså genom en av kommunen inrättad ar-
betsgrupp. Härigenom upptäckte man dock att här fanns en stor 
resurs som man dittills inte räknat med i agendaarbetet.  

Vad gäller agendagruppen och dess agerande så har den annor-
lunda gruppsammansättningen av såväl angendasamordnaren 
som en av medlemmarna angivits som orsak till att gruppen haft 
svårt att finna sin roll i agendaarbetet. Man bör dock kanske sam-
tidigt komma ihåg att agendaarbetet är annorlunda jämfört med 
de flesta andra kommunala verksamheter och att det därför knap-
past är förvånande att en så ny verksamhet inte omedelbart finner 
sin bästa form. Gruppen står nu inför uppgiften att utveckla ar-
betsformer som gör att dess idéer och åtgärdsförslag (i den mån 
man verkligen kan ena sig om konkreta förslag) verkligen beaktas 
i kommunalpolitiken. Det är ännu för tidigt att säga om detta skall 
bli möjligt. 
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5. Effekter 
 
• Känner kommuninvånarna i Piteå till syftet med och innehållet i det 

lokala Agenda 21-programmet? Har programmet åstadkommit ett 
brett folkligt engagemang?  

• Har åtgärder vidtagna med stöd av det lokala Agenda 21-programmet 
fått några konkreta positiva miljöeffekter?  

 
En viktig informationsspridningsinsats är den utbildningsdag som 
alla kommunanställda i Piteå genomgått. Kommunen är med sina 
ca 3000 anställda den största lokala arbetsgivaren. Information om 
det lokala agendaarbetet (dess målsättning och omfattning) torde 
redan härigenom ha fått tämligen stor spridning bland kommun-
invånarna.  

Ett initiativ som omnämnts av samtliga intervjuade i positiva 
ordalag är den artikelserie på temat Vårt framtida Piteå som in-
förts i lokaltidningen. Där har olika skribenter givit sin syn på de 
miljö- och utvecklingsfrågor de anser viktiga för Piteå. Genom ar-
tikelserien har många intressanta och oväntade projektförslag 
dykt upp, som t ex “gratis uthyrning av cyklar”, “undervisning i 
företagsamhet i skolorna”, etc. 

Det studiematerial som beställts av kommunledningskontoret 
för användning främst inom de politiska partierna och i studieför-
bunden är avsett att underlätta dialogen med befolkningen i pro-
jektet Vårt framtida Piteå. Materialet är nytt och har ännu inte 
kommit till användning i någon större utsträckning, men det utgör 
naturligtvis ett bra underlag för information till allmänheten.  

Anna-Karin Lundberg nämner i sin Sammanställning av Agen-
da-arbetet i Piteå kommun (Lundberg 1996, s 2) att “Husmoders-
föreningar, hembygdsföreningar, byagrupper, pensionärsorganisa-
tioner m fl har anordnat en mängd informationsträffar om miljö- 
och framtidsfrågor där olika representanter för utvecklingsarbetet 
har medverkat. Miljökontoret har deltagit i olika arrangemang, 
t ex Gran-dagen och Naturens dag och samlat in visioner.” 

Leif Berglund, representant för den s k ungdomsgruppen i Vårt 
framtida Piteå, anser att det råder kunskapsbrist kring vad Agen-
da 21 innebär men även om vilka förutsättningar som finns för en 
hållbar utveckling. Berglund ser en fara i att man inte lyckas med 
att få ut budskapet till allmänheten, eftersom hela agendaarbetet 
bygger på att medvetandegöra medborgarna. Han menar också att 
ungdomsgruppen hittills har haft för få träffar, men han hoppas 
bl a på att det inledda samarbetet med invandrarna skall fortsätta.  

Att avgöra huruvida några åtgärder vidtagna med stöd av det 
lokala Agenda 21-programmet har fått någon effekt på naturmiljön 
är vanskligt, främst beroende på att man svårligen kan avgöra om 
åtgärden verkligen tillkom på grund av agendaarbetet eller om den 
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skulle ha vidtagits ändå. Anna-Karin Lundberg (1996) nämner 
några siffror över miljöeffekterna av åtgärder vidtagna under 
1995-1996. Så sägs t ex att 2 500 (av kommunens totalt ca 10 000) 
hushåll sorterar och komposterar sopor så att man fått reducerad 
sopavgift. Återvinningen av glas sägs ha ökat med 30 % under 
1995 jämfört med föregående år och mängden returpapper ökade 
med 15 %. Den totala sopmängden som deponeras har minskat 
från mer än 70 000 ton för några år sedan till strax under 50 000 
ton år 1995. Bara under detta år minskade den deponerade sop-
mängden med 20 %. Lundberg nämner också att företaget ABB 
Plast AB blivit miljöcertifierat enligt ISO 14000, vilket innebär att 
mycket stränga krav måste uppfyllas vad gäller produktinnehåll, 
hanteringen av miljöfarligt avfall, etc. Detta torde dock vara ett 
projekt som inte tillkommit inom ramen för Agenda 21-arbetet, 
vilket Lundberg också noterar. 
 
Kommentar 

Att uppskatta i vilken utsträckning kommuninvånarna i Piteå 
känner till det lokala agendaarbetet låter sig inte så lätt göras. 
Idealiskt skulle man vilja “testa” kunskaperna hos ett urval ur 
befolkningen genom en enkät eller dylikt för att kunna ge ett 
kvantitativt mått på hur väl Piteborna känner till vad som pågår 
och varför. Vi har dock inte haft möjlighet att genomföra ett dylikt 
“test”. Vi får därför utnyttja andrahandsuppgifter om olika infor-
mationsåtgärder och deras spridning för att åtminstone kunna 
säga något om bredden och djupet i det “informationsutbud” som i 
första hand kommunledningen (agendagruppen och andra grup-
per) tillhandahållit. Enligt uppgifter i olika kommunala dokument 
har många möten kring agendaarbetet hållits. Arbetet har också 
diskuterats i lokalpressen. Vidare finns i dag en mängd informa-
tion om agenda-arebetet att tillgå i tidskrifter, böcker och via in-
ternet. 

Ett antal miljöeffekter av agendaarbetet nämns i Anna-Karin 
Lundbergs sammanställning (1996). Huruvida det är det lokala 
agendaarbetet som skall ha äran av att ha åstadkommit detta är 
dock mera tveksamt. Det normala miljöarbetet i kommunen låter 
sig inte så lätt skiljas från det som initierats via agendaarbetet. 
Vad man däremot kan sägas ha åstadkommit – och som också är 
ett mål med det lokala agendaarbetet – är en ökad allmän diskus-
sion och medvetenhet om de lokala miljöfrågorna, ett ökat enga-
gemang bland medborgarna, vilket i sin tur, åtminstone på längre 
sikt, torde medföra att fler och bättre miljöåtgärder kommer att 
vidtas.  
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6. Värdering, förslag till förbättringar 
 
• Hur förhåller sig agendaarbetet i Piteå till motsvarande arbete i andra 

svenska kommuner? 
• Vad kan göras för att förbättra agendaarbetet i Piteå?  
• Kan några andra (nya) åtgärder vidtas i syfte uppfylla Piteås Agenda 

21-målsättningar?  
• Bör målsättningarna för Piteås agendaarbete förändras, bör nya mål-

sättningar läggas fast? 
 
I en artikel av Nina Odermalm i Norrbottens Kuriren redovisades 
en granskning av alla Sveriges kommuner gjord av tidningen Mil-
jöEko. På första plats i Norrbottens län kom Luleå och Boden och 
på andra plats kom Kiruna och Piteå kommun. 

I de intervjuer vi genomfört med tre aktörer i det lokala agen-
daarbetet i Piteå berördes flera problem och svårigheter med arbe-
tet. Även en del förslag till förbättringar framfördes. Samtliga in-
tervjuade personer är väl medvetna om olika problem och hinder 
som är förknippade med agendaarbetet. Agendasamordnaren ser 
de många motstridiga besluten från centralt håll som det största 
formella hindret. Många olika centrala miljömålsättningar och 
policies uttalas men sedan handlar myndigheterna ofta stick i stäv 
mot dem. Anna-Karin Lundberg anser även att det satsats alldeles 
för lite på att föra ut information om Agenda 21 i våra medier. Hon 
anser att begreppet Agenda 21 inte har blivit tillräckligt känt. Hon 
tror dock att människor är beredda till förändring men efterlyser 
mer av ekonomisk styrning och olika typer av stimulans från cent-
ralt håll. 

Gunnar Hannu ser även han vissa problem och menar att 
Agenda 21-uppgiften ibland kan kännas både stor och diffus. Han 
ser inte riktigt vart Piteå kommun är på väg i sitt arbete och inte 
heller vilken roll agendagruppen (där han själv sitter med) kan 
komma att spela i sammanhanget. Hannu ser arbetet som en lång 
mognadsprocess och han har själv tålamod att vara med i en lång-
siktig fördjupad arbetsprocess, men han frågar sig samtidigt om 
tillräckligt många har denna uthållighet.  
 
Kommentar 

Det tar tid att ifrågasätta och bryta mönster. Agendaarbetets tyd-
liga inriktning mot långsiktighet kan vara ett hinder, eftersom det 
kan tas som ursäkt för att inte genast vidta åtgärder. Långsiktig-
heten kan också göra att konkreta åtgärder kan vara svåra att se. 
Det är därför viktigt att Piteå kommun kan koppla ihop den lång-
siktiga nyttan med nyttan av de små stegen. 
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Att döma av olika rapporter om kommunernas agendaarbete så 
följer Piteå det mönster som gäller för de flesta kommuner (jfr exv 
Naturskyddsföreningen, 1996). Man har hittills satsat främst på 
informations- och utbildningsåtgärder. Agendagruppen i Piteå vill 
nu ta upp trafikfrågorna. Detta efterlyses av fler kommuner i lan-
det, liksom frågor kring energiförsörjningen, producentansvar och 
kemikaliekontroll. Här vill kommunerna se ett starkare engage-
mang från staten. Liksom i Piteå klagar man i många kommuner 
på att den nationella politiken många gånger hindrar vettiga åt-
gärder på det kommunala planet. Det gäller exempelvis satsningen 
på alternativa energikällor som bioenergi som hindras av alltför 
låga elpriser och otydliga politiska signaler. Kommunerna efterly-
ser allmänt en starkare användning av ekonomiska styrmedel från 
statens sida gentemot dem som är ansvariga för miljöskadlig verk-
samhet. Intensivt naturresursutnyttjande bör bära sina kostnader 
i högre grad än vad det gör idag.  
 

Slutsatser 
Agenda 21 arbetet är tänkt som något långt mycket mer än bara 
ett miljöprojekt eller upprättandet av ett miljövårdsprogram. Det 
är ett arbete för ett hållbart samhälle grundat på kretsloppsprinci-
pen, där människor lever i balans med omgivningen. Tanken i 
Agenda 21 är också att ett kretsloppssamhälle kan innebära att 
orättvisor och spänningar mellan folk och grupper minskar och 
även att ett närmande mellan i- och u-länderna skulle möjliggöras. 
Det material som vi har tagit del av och de intervjuer som vi har 
gjort visar dock att agendaarbetet i Piteå i första hand upplevs som 
en lokal angelägenhet. Det globala perspektivet och den etiska 
drivkraften har knappast alls fått något utrymme i diskussionen. 

En annan grundtanke i agendaarbetet är att alla – och alltså 
inte bara kommunalpolitiker och kommunanställda – skall vara 
med och påverka utvecklingen. I Piteå kommun har de anställda 
fått gehör för sina idéer och samtidigt kunnat vidga och utveckla 
sina yrkesroller. De förslag som har kommit in är framför allt från 
förtroendevalda och kommunanställda. En del synpunkter har 
framkommit i lokaltidningen och några synpunkter har samlats in 
vid seminarier vid olika företag. Därifrån får man väl säga att vä-
gen är lång till en process som uppfyller koncensuskravet, där al-
las synpunkter bidrar till att utveckla helheten.  

Å andra sidan så bör det noteras att den ursprungligen starkt 
toppstyrda agendaprocessen verkligen lyckats få igång aktiviteter 
på det lokala planet. Ett omfattande “gräsrotsengagemang” har 
skapats i kommunerna. Sådana “bottom-up-processer” rapporteras 
ha startat i många länder. I så måtto måste således “Rioprocessen” 
sägas ha lyckats i sina föresatser. Att man faktiskt på det interna-
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tionalla planet lyckades få ett stort och mycket ambitiöst miljö-
program antaget, ett program som präglas av insikten att enskilda 
medborgare måste engageras i en långsiktig miljöfrämjande pro-
cess, får trots allt betraktas som mycket framgångsrikt.  

Klart är samtidigt att en sådan överenskommelse inte spelar 
någon roll om inte besluten faktiskt också får konkreta effekter på 
det lokala planet. För att nå dithän förutsågs nationerna spela en 
stor roll. Häri ligger ett problem som omvittnats också av aktörer-
na i vår undersökning av Piteå kommun. Eftersom de centrala 
myndigheterna inte gjort mycket annat än att på “enklaste sätt” 
vidarebefordra innehållet i Agenda 21 till kommunerna utan att 
tillhandahålla konsistenta miljöpolitiska mål och ge klara direktiv 
om ansvarsfördelningen och det ekonomiska åtagandena vad gäller 
implementeringen av Agenda 21 så blev också kommunernas re-
spons på åläggandet att utveckla lokala Agenda 21-program en 
smula avvaktande. Om alltså staten verkligen vill stödja agenda-
processen så borde kommunernas önskemål om klarare direktiv 
tillgodoses. Ekonomiskt stöd borde tillhandahållas så att kommu-
nerna kunde börja låta agendaarbetet handla om de verkligt stora 
miljöfrågorna som energi- och transportförsörjning, där man ju 
stöter på de största miljöproblemen idag.  

I den rådande situationen så måste emellertid slutsatsen bli att 
den verksamhet som bedrivs för att utveckla lokala Agenda 21-
program i kommunerna är oerhört viktig. Genom att direkt enga-
gera medborgarna i arbete med miljöfrågor, som visserligen inte är 
så stora och omstörtande utan mestadels ligger nära vardagen, så 
skapas en medvetenhet om miljöproblemens art och politikens 
möjligheter att lösa dessa problem, vilket förhoppninsvis på  sikt 
kan leda till att förslag på konkreta miljöåtgärder utvecklas och 
förs fram på ett sätt som gör att de får politiskt gehör. Just genom 
att svaren på de mycket viktiga miljöfrågorna står att finna i 
människors direkta engagemang så torde detta i själva verket vara 
en process som potentiellt kan flytta det politiska intresset från det 
internationella och nationella planet till det regionala och lokala.  

För Piteås del är i detta perspektiv försöken att i agendasam-
manhanget nu börja intressera sig för trafikfrågorna principiellt 
intressant. Därmed går man in i ett stort och svårhanterligt prob-
lemkomplex med kraftiga (ekonomiska) intressemotsättningar. 
Här gäller det således att fortsätta försöken att få stöd och sank-
tion för åtgärder från centralt håll samtidigt som det lokala miljö-
intresset verkligen mobiliseras och förslag till lösningar utarbetas 
som undgår att fastna i intresselåsningar. Att lyckas med detta 
skulle säkerligen betyda mycket för det fortsatta agendaarbetet. 
Samtidigt med att man inleder arbetet med de “större” miljö-
frågorna så bör dock kommunen fortsätta och (om möjligt) utöka 
den verksamhet som inletts med att engagera kommuninvånarna 
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och sprida information och kunskaper om filosofin och målsätt-
ningen med Agenda 21-arbetet. Man bör i detta sammanhang prö-
va förslag som förts fram att använda nya, “effektiva” medier för 
informationsspridning (exv lokal-TV och internet). 
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