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Abstract 

Sustainable development includes environmental, social and economic dimension, which has 

become an accepted concept at all levels of society. There is also a need for these dimensions 

to integrate with each other. To attain a sustainable development it has to be seen as a whole. 

The environmental objectives were established by Swedish parliament in 1999; however these 

objectives are only one of the steps in achieving a sustainable society. Swedish municipality 

are  forced  to  use  the  environmental  objectives  for  guidance  in  planning  society. 

Municipalities have a responsibility to integrate environmental issues into political processes 

and at the same time contribute to an increase of the awareness about these issues. There is no 

guidance in the work with the environmental objectives and municipality have to work on the 

basis of their own environment and conditions. 

The aim of this essay was to study the work of implementing environmental objectives in one 

municipality,  with  the  focus  on  the  objectives  four  and  fifteen;  towards  an  ecological 

sustainable development with support of the environmental work of another municipality. The 

focus of the work lays  on the formulation of environmental  objectives four and fifteen in 

order for them to be achieved without difficulty. 

One  conclusion  is  that  none  of  the  chosen  environmental  objectives  are  reached.  The 

theoretical discussion highlights the importance of a communicative work between different 

participants and also information about the environmental issues on the individual level.       

This work was considered to contribute  to future research concerning municipalities work 

with environmental objectives.  

Key words 

Sustainable  development,  environmental  objectives,  municipality  environmental  issues, 
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Sammanfattning

 

Hållbar utveckling är ett alltmer accepterat begrepp som ska integreras i alla politiska beslut 

och användas på alla samhällsnivåer. Begreppet omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska 

aspekter. De ska integreras samtidigt som helhetssyn och tidsaspekten innefattas i arbetet mot 

ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen antogs av Sveriges riksdag år 1999 med 

den sista som lades till  år 2005 och är ett  steg i arbetet  mot  hållbar  utveckling.  Sveriges 

kommuner har ett ansvar att använda miljömål som en vägledare för samhällsplanering och 

tillämpning  av  miljöbalken.  Kommuner  ansvarar  även  för  att  integrera  miljötänkande  i 

politiska processer och öka medvetenhet hos invånare. Vad miljömålen i praktiken betyder i 

kommunernas verksamhet är inte definierat och kommunerna jobbar med dessa frågor utifrån 

den egna naturmiljön och förutsättningarna. Syfte med det här arbetet är att undersöka hur 

implementeringen av miljömål går till på lokal nivå med fokus på miljömål Giftfri miljö och 

God  bebyggd  miljö  och  jämföra  Österåkers  kommuns  lokala  miljömål  med  Danderyds 

kommuns miljömål. Fokus kommer att ligga på kommunala verksamheter som äldreboende 

(Solskiftets  äldreboende)  och  gruppboende  (Dalvillans  gruppbostad)  och  deras 

avfallshantering, transportfrågor, uppköpsfrågor och energianvändning. Verksamheterna som 

aktörer i processen ska arbeta praktiskt för att uppnå målen. För att uppfylla syftet kommer ett 

antal frågeställningar att ligga till grund för analysen av hur arbetet går till, vad som görs idag 

och vilka hinder som upplevs med miljöarbetet samt hur miljömål kan konkretiseras för att de 

lättare ska kunna uppnås. Frågeställningarna belyser även hur uppföljningen ska gå till. 

Syfte med lokala miljömål är att integrera miljöfrågor i politiska processer och kommunala 

verksamheter samt öka medvetenhet hos kommunernas invånare. Studien syftar även till att 

föra en diskussion om hur miljömålsarbete kan effektiviseras för att uppnå målen innan den 

angivna tiden. Resultaten av studien sammanfattas i diskussionsavsnittet och de slutsatserna 

som lyfts fram presenteras i slutsatsen. Det kan konstateras att inga av delmålen uppfylls idag. 

Målen  måste  konkretiseras  för  att  de  ska  kunna  uppfyllas,  medvetenhet  om  dagens 

miljöproblem öka och information förbättras. Kommunikation mellan de olika aktörerna på 

alla nivåer måste fungera. För att målen ska kunna uppfyllas innan den angivna tiden måste 

miljöarbetet  effektiviseras,  tillgång  till  fler  resurser  öka,  ekonomiska  och  personella 

kombineras med vilja och drivkraft. 
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1 Inledning 

Dagens  miljöproblem  som  klimatpåverkan,  uttunning  av  ozonskiktet  och  spridning  av 

kemikalier  har  sin  början i  industrialismen i  England för  cirka  tvåhundra år  sedan1.  Runt 

1950- och 60- talet började miljöproblem uppmärksammas på lokal nivå i form av rykande 

skorstenar och orenat avlopp2. Startskottet för den moderna miljörörelsen blev boken ”Tyst 

vår” av Rachel Carson (1962) som var en anklagelseskrift mot kemiska bekämpningsmedel 

och mänskligt övermod. Under 1970-talet ökade medvetenheten om regionala miljöproblem 

som orsakade försurade sjöar och övergödning i hav3. Medvetenhet om att mänsklig påverkan 

hade  inte  bara  lokala  effekter  utan  även  regionala  växte.  Globala  problem  som 

växthuseffekten och det uttunnande ozonskiktet blev tydliga i slutet av 1980-talet. Vad gäller 

de lokala miljöfrågorna har det skett en förbättring i i-länderna under 1980- och 90 talen och 

fram till idag. Situationen har förbättrats och luften i många storstäder har blivit renare. 4 

Miljöproblem som dominerar nu är osynliga5. De har i hög grad gått från att vara synliga och 

lokala till att bli globala och alltmer komplexa. Därmed finns det ett behov av strukturer för 

att forma ett samhälle som förmår att förvalta gemensamma naturresurser6. 

Begreppet hållbar utveckling täcker ekologiskt, socialt samt ekonomiskt perspektiv. Det talas 

även om ett kulturellt perspektiv, vilket i Sverige har inkluderats i det sociala. I arbetet mot 

hållbar  utveckling  är  det  viktigt  att  ha  en  holistisk  synsätt  där  man  innefattar  alla  dessa 

aspekter.  Även  tids  –  och  rumsaspekten  har  blivit  grundläggande  i  visionen  om  hållbar 

utveckling7.  Sambandet  mellan  den  ekologiska  krisen  och  de  sociala  och  ekonomiska 

klyftorna  samt  begreppet  hållbar  utveckling  lyftes  fram  i  Brundtlandrapporten  19878. 

Visionen visar riktningar och förslag till förändringsprocessen, men talar inte om exakt vad 

som ska göras och hur. Under Riomötet 1992 togs en önskelista fram om vad som borde göras 

för att uppnå en hållbar utveckling och för att få förändringar genomförda i praktiken när det 

dags att handla.9 

1 Sundqvist 2003, s 23 
2 Sundqvist 2003, s 24
3 Sundqvist 2003, s 25    
4 Sundqvist 2003, s 27    
5 Ibid
6 Sundqvist 2003, s 28    
7 Corell & Söderberg 2005, s 31
8 Ibid
9 Corell & Söderberg 2005, s 158
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En tröghet upplevs i samhällsstrukturen och utvecklingen går inte alltid åt rätt håll10. Faktorer 

som driver och hindrar utvecklingen påträffas. Styrmedlen som till exempel lagar och regler, 

ekonomiska  styrmedel,  information och utbildning samt fysiska styrmedel  används för att 

driva implementeringen åt rätt håll11. De olika styrmedlen är viktiga faktorer i miljöarbetet 

inom näringslivet, kommunerna och vad gäller individernas agerande. Den politiska agendan 

är  begränsad  och  prioriteringar  måste  göras  men  miljöarbete  och  arbete  med  hållbar 

utveckling  är  inte  alltid  högt  prioriterade.  Det  resulterar  i  det  hinder  som  finns  med 

verkställande av politiska beslut.  

Att uppnå visionen om hållbar utveckling är en implementeringsutmaning. Tre mål som ska 

kombineras i en offentlig organisation är: rättssäkerhet, effektivitet samt demokrati och dessa 

mål står till viss del i konflikt med varandra12. 

Problemet idag är att fungerande arbete mellan politiska beslut och kommunens, företagets 

och  individens  agerande  är  bristfällig.  Frågan lyder  hur  politiska  beslut  transformeras  till 

åtgärder på kommun – företag – och individnivå?13 

Länsstyrelsen var tidigare till stor del ansvariga för det lokala miljöarbete men mot slutet av 

1980-talet  fick  kommunerna  det  huvudsakliga  ansvaret.14 Detta  innebär  att  statens  direkta 

styrning av miljövården minskade och resulterade i en komplicerad ansvarsfördelning mellan 

stat och kommuner.15 Miljöbalken och andra lagar är detaljrika och tvingande samtidigt som 

de  nationella  miljökvalitetsmålen  är  övergripande  och  visionära.16 Enligt  regeringens 

miljöproposition (2004/05:150)  Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag har kommunerna 

en central roll i arbetet med att anpassa, utveckla och förverkliga miljökvalitetsmålen på lokal 

nivå.17 Länsstyrelsernas uppdrag däremot är att regionalt anpassa, precisera och konkretisera 

miljömålen och samtidigt ta hänsyn till de förutsättningar som finns i länet.18 (Skogstyrelse 

10 Corell & Söderberg 2005, s 157
11 Ibid
12Corell & Söderberg 2005, s 158
13 Ammenberg 2004, s. 61
14 Naturvårdsverket 2006, s 15
15 Ibid
16 Ibid
17 Regeringskansliet Skr. 2004/05:150
17

18Naturvårdsverket 2006, s 15
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har ansvar för miljökvalitetsmålet  Levande skogar) I en sådan situation bör dialogen mellan 

de olika aktörerna som kommuner, näringsliv och individer spela en viktig roll.19 

Kommunernas  situation  vad  gäller  naturmiljön  är  olika.  Den  kommunala  självstyrelsen 

medför  att  kommunerna  kan  tolka  miljömålen  på  olika  sätt  och  prioriteringar  mellan 

miljöhänsyn och politiska önskemål kan göras olika från kommun till kommun. 

2 Bakgrund 
I  det  här  avsnittet  presenteras  uppsatsens  huvudsakliga  syfte  samt  frågeställningar. 

Vidare  beskrivs  vilka  urval  och  avgränsningar  som gjordes.  Avsnittet  avslutas  med 

klargörande av en del begrepp som används i uppsatsen. 

2.1 Problemformulering

Utgångspunkten för uppsatsen är den problematik som råder idag med att uppfylla målen på 

lokal nivå. Lokala miljömål är oftast diffusa och bör vara mer tydliga för att förvaltningar, 

organisationer,  företag,  arbetsplatser  och  medborgare  ska  kunna  följa  dem  i  arbetet  mot 

hållbar  utveckling.  Studien syftar  till  att  undersöka kommunalt  arbete  med miljömål  samt 

implementeringsprocessen.

2.2 Syfte och Frågeställningar

2.2.1 Övergripande syfte
Det huvudsakliga syftet är att studera hur nationella miljökvalitetsmål implementeras på lokal 

nivå. Vidare är syftet att undersöka hur miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö kan 

tydliggöras med stöd av en annan kommuns miljömål, för att de ska kunna uppnås på en lokal 

nivå av kommunala verksamheter som äldreboende och gruppboende i arbetet mot ett hållbart 

samhälle. På vilket sätt tar man hänsyn till miljön idag i den kommunala verksamheten för att 

främja hållbar utveckling? Förslag till formuleringar av de lokala delmålen kommer att ges 

samt hur arbetet med miljömål kan effektiviseras. 

2.2.2 Frågeställningar
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har ett antal frågeställningar formulerats, till exempel 

hur arbetet med lokala miljömål går till, hur kommunen arbetar med miljömål och hur man 

kan sätta  konkreta  delmål?  Vilka berörda mål  uppfylls  idag på de valda verksamheterna? 

Frågeställningarna ska tillsammans visa på hur kommunen arbetar  samt vilka aktörer som 

19 Naturvårdsverket 2006, s 15
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tillsammans arbetar för att på lokal nivå främja hållbar utveckling. Frågeställningarna ska visa 

på vad som görs idag samt hur kommunen kan arbeta vidare med lokala miljömål vad gäller 

miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. I övrigt syftar arbetet även till att undersöka 

kommunernas prioriteringar, hinder med miljöarbete samt möjligheter i stort. Likaså är tanken 

att  undersöka  hur  målen  kan  följas  upp?  Med  följande  frågeställningar  syftas  det  att 

återkoppla till huvudsyftet.      

 

1. Hur går det till vid framtagandet av lokala miljömål? Hur implementeras miljöarbete 

på lokal nivå? Vilka aktörer är inblandade? Vem gör vad?

2. Vad uppfylls  idag på de kommunala verksamheterna äldreboende och gruppboende 

vad gäller miljömål Giftfri miljö och God bebyggd miljö samt respektive delmål?  

3. Hur  ska  de  dessa  delmål  formuleras  så  att  de  lättast  kan  följas  och  uppfyllas  av 

kommunala verksamheter  och andra berörda i Österåkers kommun med stöd av en 

annan kommuns miljömål? 

4. Hur kan uppföljningen av miljömålen gå till? Vilka miljömål kan lägga till?

Jag kommer att föra en teoretisk diskussion som rör kommunens framtida arbete med lokala 

miljömål och vikten av samarbete med de olika aktörerna. Jag kommer även att ta mig an 

uppgiften att omformulera lokala miljömål fyra, Giftfri miljö och femton, God bebyggd miljö.

2.3 Urval och avgränsningar

2.3.1 Urvalskriterier
Kommunala  verksamheter  som valdes  för  studien  (äldreboende  och  gruppboende)  skapar 

stora  mängder  avfall.  Verksamheterna  står  för  den  relativt  stora  mängden 

energianvändningen, en stor del av kommunala inköp samt transport. Ett bidragande faktor 

som  ligger  till  grund  av  val  av  kommun,  Österåkers  kommun,  är  min  erfarenhet  inom 

äldreomsorgen samt gruppboende. Den har givit mig kunskap om hur det ser ut i praktiken 

och bidragit till en verklighetsuppfattning.

I studien valdes endast kommunala verksamheter, ett gruppboende och ett äldreboende.
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Danderyd kommun valdes för en jämförande studie på följande kriterier: 

• Rik kommun och därmed förväntas mer resurser finnas för miljöarbete 

• Närbelägen för ett tänkbart framtidssamarbete  

Men den största fokusen ligger på Österåkers kommun

2.3.2 Avgränsningar

Ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter ligger till grund för att uppnå hållbar utveckling. 

I uppsatsen fokuseras det endast på miljöaspekter.

Uppsatsen behandlar enbart nationella förhållandena och Österåkers kommunala miljöarbete 

med miljömål  Giftfri  miljö och God bebyggd miljö, som är de mest relevanta för studien. 

Miljöbalken (de nationella miljökvalitetsmålen) och regeringens vision om hållbar utveckling 

ligger till grund för arbetet.

I  fallstudien  har  det  varit  fokus  på  samtal  med  berörda  personer  på  kommunen  och  på 

arbetsplatserna samt på deltagande observationer. 

Begreppen miljömål och miljökvalitetsmål används som synonymer i uppsatsen. 

2.4 Definitioner 

Nedan följer en tabell som innehåller förklaringar till en del begrepp som används i uppsatsen.

Avfall Restprodukter  som  inte  nödvändigtvist 

saknar bruksvärde.20 
Demokrati Folkmakt eller folkstyre  där enighet råder.21 

Definitionen  av  demokratin  skiljer  sig  och 

vilka förutsättningar som måste uppfyllas för 

att folket skall kunna förverkliga sin rätt att 

styra är inte heller tydliga.22   
Effektivitet 

2. Term inom statistiken 

Energi Av grek. en = i och ene´rgeia = arbete, 

´verksamhet´, ´handlingskraft´. Fysikalisk 

20 Nationalencyklopedin, 2, 1990, s 153
21 Nationalencyklopedin, 1990, s 496
22 Ibid
23 Nationalencyklopedin, 1992, s 275
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storhet som är en gemensam

nämnare  för  alla  energiformer.  Abstrakt 

begrepp  som  avser  att  utföra  arbete.  I  ett 

slutet system är energin konstant.28

Försiktighetsprincipen 1. En  grundläggande  princip  inom  den 

externa  redovisningen  för  värdering  av 

tillgångar och skulder i balansräckningen.29

2.   The Precautionary Principle.  Vad gäller 

miljövårdssammanhang  ska  inte  utsläpp  av 

förorenade  ämnen  ske  när  utsläppen  tros 

orsaka skadliga effekter, även om det inte går 

att vetenskapligt bevisa motsatsen.30    
Holism/holistiskt synsätt Hållbar  utveckling  där  ekonomiska,  sociala 

och  ekologiska  faktorer  sammanvävs. 

Förutsättning  för  en  utveckling  av  lämpliga 

och genomförbara politiska strategier i arbetet 

mot hållbar utveckling, är att förstå samband 

och  ömsesidig  påverkan  mellan  olika 

problem.
Implementering Genomförande  eller  införa.  Agerande  över 

längre tid där en typ av aktörer ser till att det 

sker och en annan som utför.31 
Inköp När  rätten  att  använda  en  vara  eller  tjänst 

genom betalning överförs från en säljare till 

en köpare32

Klimatinvesteringsprogram (Klimp) Ett  stöd  för  åtgärder  som  först  och  främst 

syftar  till  att  minska  klimatpåverkan. 

Ytterligare syfte med både LIP och Klimp är 

att  öka  engagemang  och flera  aktiviteter  på 

lokal nivå samt bidra till kunskap om tekniska 

24 Ibid
25 Ibid
26 Ibid
27 Ibid
28 Nationalencyklopedin, 1991, s 486
29 Nationalencyklopedin, 1992, s 229
30 Ibid
31 Corell & Söderberg 2005, s 126
32 Nationalencyklopedin, 1992 s 474
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lösningar, nya metoder och samverkan mellan 

aktörer för ett framgångsrikt miljöarbete.33  
Kretsloppssamhälle Ett samhälle  där det som utvinns ur naturen 

ska kunna användas, återanvändas, återvinnas 

eller  slutligen  omhändertas  med  minsta 

möjliga  resursförbrukning  och  utan  att 

naturen skadas.34

Lokala investeringsprogram (LIP) En statlig  satsning för en hållbar  utveckling 

som  lanserades  1997.  Syftet  var  att  i 

accelererande  fart  ställa  om  Sverige  till  ett 

ekologiskt  uthålligt  samhälle.35 Lokala 

program som har fått investeringsbidrag är av 

typ  som  minskar  miljöbelastning,  ger 

effektivare  energianvändning  och  andra 

naturresurser,  ökad  återanvändning  och 

återvinning,  ökad  användning  av 

förnyelsebara  resurser  och  ökad 

sysselsättning.36

Miljö Begreppet  miljö  kan kopplas till  arbetsmiljö 

som  inkluderar  inredning,  ergonomi  och 

samarbetsklimat samt inomhusklimat. Arbetet 

behandlar  endast  naturmiljö  och  samspelet 

mellan människan och naturen 
Miljömålsrådet Miljömålsrådet  samordnar  arbetet  mellan 

myndigheter  och  ser  till  att  myndigheternas 

resurser  utnyttjas  så  effektivt  som  möjligt. 

Viktigaste uppgiften som rådet har är att följa 

upp  och  utvärdera  utvecklingen  mot 

miljökvalitetsmål  samt  att  rapportera  till 

regeringen  om  arbetet  mot  miljömålen  och 

vad  som  behövs  göras  ytterligare. 

Miljömålsrådet  består  av  företrädare  för 

33 Naturvårdsverket 2003
34 Corell & Söderberg 2005, s 37
35 Corell & Söderberg 2005, s 13
36 Naturvårdsverket 2003
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centrala  myndigheter,  länsstyrelser, 

kommuner,  frivilliga  organisationer  och 

näringsliv.37    
Miljömärkning Positiv  märkning  i  syfte  att  informera 

konsumenter  och  inköpare  om  en  produkts 

miljöpåverkan  för  val  av  det  miljövänligt 

bästa alternativet och samtidigt stimulera till 

produktutveckling.38 Miljömärkning syftar på 

effekterna  av  produktens  användande  eller 

andra delar av dess livscykel.39    
Naturresurs Återvinningsbar  eller  ej  återvinningsbar 

materia  och  energi  som  efterfrågas  och 

utnyttjas av människan.   
Naturresurslagen Lag (1987:12) om hushållning med 

naturresurser. Lagen syftar till en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och den 

fysiska miljön.40 
Tabell I Begreppsdefinitioner 

2.5 Kopplingen miljö och samhälle

Begreppen natur och samhälle har integrerats allt mer på senare år. En tvärvetenskapig form 

har vuxit  fram där olika vetenskaper  kombineras.  Det talas om att  miljövetenskap är den 

vetenskapen  som  kopplar  samman  naturvetenskapen  med  samhällsvetenskapen.  Ett 

helhetsperspektiv eller en holistisk synsätt är grundläggande i frågan om att lösa miljöfrågor 

både  globalt  och  lokalt.  Detta  har  lett  till  det  komplexitet  som  vi  står  inför  idag  med 

miljöarbetet.

3 Beskrivning av Österåkers kommun
Det här  avsnittet  beskriver  kort  Österåkers  kommun och de valda verksamheternas 

omfattning samt kommunens aktuella situation med miljömålsarbete. 

3.1 Kommunbeskrivning

37 Corell & Söderberg 2005, s 127
38 Holm & Johansson 1995, s 87
39 Nationalencyklopedin, 1994, s 323
40 Nationalencyklopedin, 1994, s 68  
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Österåkers kommun ligger i nordöstra Stockholms län i södra Roslagen i Uppland. Större 

delen av kommunen är skärgårdsområde. (Fig. 1) (Tabell 2)

De  flesta  är  sysselsatta  inom  handel  och  kommunikation,  utbildning  samt  sjukvård  och 

socialtjänst.  Befolkningen  ökar  ständigt  och  många  barnfamiljer  väljer  att  flytta  till  det 

naturvackra området. 

Tabell II Statistinformation om Österåkers kommun 

     Källa: www.osteraker.se 

                                                                                                     Figur 1

                                                                                                     Källa: www.kartbolaget.se 

I Österåkers kommun finns ett sjukhus, ett äldreboende och ett korttidsboende, hemtjänst samt 

en del gruppboende för funktionshindrade. Det enda kommunägda äldreboendet är Solskiftets 

äldreboende som är belägen en bit utanför Österåkers tätortområde, Åkersberga i Sjökarby. I 
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Län Stockholms län

Antal invånare 37 751
Areal (km2) Land: 310

Sjöar: 12

Hav: 237
Invånare/km2 120

http://www.kartbolaget.se/
http://www.osteraker.se/


verksamheterna  finns  36  lägenheter  samt  tio  växelvårdsrum  för  permanent  boende  som 

strävas  efter  att  alltid  hållas  tillsatta.  Förutom  den  finns  ett  korttidsboende  belägen  i 

Åkersberga sjukhus.  Gruppboendena är betydligt  fler.  Det kommunägda gruppboende som 

valdes för studien är Dalvillans gruppboende som belägen ett par kilometer från Åkersberga 

med en vacker natur runtomkring. Verksamheten är avsedd för fem patienter. 

Stockholms läns regionala miljömål skrevs om till Österåkers kommuns lokala miljömål. På 

kommunstyrelsens  uppdrag tog Miljö- och hälsoskyddsnämnden fram ett  remissförslag till 

lokala  miljömål  (2006-12-05)41.   Vård-  och  omsorgsnämnden  lämnade  remissvar  med 

synpunkter  på  miljömål  fyra, Giftfri  miljö samt  miljömål  femton,  God  bebyggd  miljö 

(2007-01-09).  Arbetet  med  formuleringen  av  lokala  miljömål  är  fortfarande  en  pågående 

process.   

4 Kort beskrivning av Danderyds kommun
Danderyds kommun ligger cirka en mil norr om Stockholm. (Fig. 2) (Tabell III) Kommunen 

består av fyra kommundelar, Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. I Danderyd 

finns kommunal och privat service samt ett relativt stort kommunalt sjukhus. Kommunen är 

en av landets till ytan minsta kommuner.  

Län Stockholms län

Antal invånare 30492

Area (km³) 28

Tabell III: Statistikinformation om Danderydskommun

Källa: www.danderyd.se 

41 Österåkers kommuns hemsida 
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Figur 2 Källa: www.stockholm.snf.se

Förslag till Danderyds kommuns miljömål formulerades av Miljö – och hälsoskyddsnämnden 

(2006-03-16)42 med målet att integrera miljöarbetet i kommunens samtliga verksamheter. 

5 Teori
I  den här  delen  av  arbetet  diskuteras  begreppet  hållbar  utveckling  utifrån dem tre 

perspektiven,  ekologiska,  sociala  och  ekonomiska  som  en  teoretisk  referensram. 

Sveriges visioner om ett ekologisk hållbart samhälle, och de nationella miljökvalitetsmål 

som ett verktyg för att nå den, tas upp. 

42 Danderyds kommuns hemsida
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5.1 Begreppet hållbar utveckling 

5.1.1 Historik och definition 
Första definitionen av begreppet hållbar utveckling lyder ”att bruka naturresurser utan att de 

förbrukas”. Begreppet  nämns första gången i  ”Världsstrategin för naturvård” (1980). Den 

vanligaste begreppsförklaringen är ”en utveckling som tillfredställer  dagens behov utan att 

äventyra kommande generationer att tillfredsställa sina behov”.  Den här definitionen nämns i 

rapporten ”Vår gemensamma framtid” (1987) av den av FN tillsatta kommissionen där Gro 

Harlem Bruntland, tidigare statsminister i Norge, var ordförande.  43 Där hävdades att miljö- 

och  utvecklingsfrågor  var  tätt  sammankopplade,  även  om  beslutsfattare  ofta  behandlade 

frågorna separat.44 De ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna lyftes som de tre pelare 

för arbetet med hållbar utveckling. Även den kulturella dimensionen nämns men den har i 

svensk politik integrerats i den sociala45. 

Begreppet hållbar utveckling utvecklades ur ett helhetstänkande med människan i centrum 

under FN: s konferens i Rio de Janeiro 1992, där representanter från hela världen träffades för 

att diskutera miljöfrågor.46 Därmed togs programmet Agenda 21 fram och uppmaningen följde 

att ställa om sitt levnadssätt samt hitta nya former att bedriva sin verksamhet för att skapa ett 

uthålligt samhälle. Handlingsplanen tar upp dem problem som finns och förslag på hur de ska 

lösas inom en tio  års  period och samtidigt  integreras  ekologiska,  ekonomiska och sociala 

aspekterna.  En  viktig  punkt  i  programmet  är  det  gemensamma  ansvaret  på  alla  nivåer; 

internationellt,  nationellt,  och  lokalt.  Dokumentet  innebär  även  att  de  involverade  länder 

väljer förslag och åtgärder efter egna prioriteringar.47 Några viktiga principer som togs fram i 

Riodeklarationen  dokumentet  är  försiktighetsprincipen  (PPP,  Polluter  Pays  Principle), 

substitutionsprincipen, kretsloppsprincipen samt subsidiaritetsprincipen.48 

En utmaning med hållbar utveckling är att integrera kunskap, perspektiv, världsuppfattningar, 

tidsuppfattningar, och implementeringsstrategier.49 

    

43 Sundqvist 2003, s 51
44 Corell & Söderberg 2005, s 28
45 Corell & Söderberg 2005, s 33
46 Westerlund & Wissting 2004, s 17
47 Ammenberg 2004, s 31
48 Westerlund & Wissting 2004, s 17
49 Corell & Söderberg 2005, s 32
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5.2 De tre dimensionerna

Hållbar  utveckling  byggs  upp  av  tre  dimensioner,  miljömässig,  ekonomisk  och  social 

hållbarhet.  Hållbarhet  inom vart  och  ett  av  dessa delsystem måste  uppnås  för  att  hållbar 

utveckling skall  nås. En viktig process är att  de tre dimensionerna samordnas.50 Det finns 

skilda åsikter om vilken av dessa aspekter ska prioriteras högst. 

5.2.1 Ekologisk dimension
Ekologisk dimension har fokus på miljön. Eftersom all miljöpåverkan kan knytas till material- 

och  energiflöden  innebär  arbetet  mot  hållbar  utveckling  att  förändra  dessa  flöden  för  att 

minimera  miljöpåverkan.51 Ett  viktigt  begrepp  i  den  miljömässiga  dimensionen  är 

kretsloppssamhälle.  Principen  är  att  naturresurser  skall  användas,  återanvändas,  återvinnas 

och slutligen omhändertas med minsta möjliga förbrukning av resurser och utan att naturen 

skadas.52 Så mycket  material  som möjligt  ska användas på nytt.  Ett  steg mot miljömässig 

hållbarhet är hushålls – och kretsloppsreglerna.  

5.2.2 Social dimension
I  den  sociala  dimensionen  strävas  efter  en  välfärd  för  alla,  vilket  innefattar  ekonomisk 

ställning,  hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden och så vidare.  ”Sociala 

välfärdssystem  ska  förstärkas  men  också  anpassas  efter  omvärldens  nya  krav  och  den 

dynamiska  samhällsutvecklingen.”53 ”I  den  sociala  dimensionen  ligger  fokus  även på den 

sociala  sammanhållningen  där  diskriminering,  segregation,  fattigdom,  socialt  utanförskap 

motarbetas samt jämställdhet mellan könen lyfts fram.”54 “Sysselsättningen är bästa skyddet 

mot social utslagning”55, därmed läggs en stor vikt på att bekämpa arbetslösheten genom att 

stäva efter en hög sysselsättningsgrad och arbetsproduktivitet.56 Grundläggande faktorer för 

ett högkvalitativt arbetsliv är god hälsa, säkerhet, jämställdhet och socialt ansvar.57   

50 Ammenberg 2004, s 41
51 Ammenberg 2004, s 42
52 Ibid
53 Andrén 2004, s 27
54 Ibid
55 Andrén 2004, s 41
56 Andrén 2004, s 27
57 Ibid
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5.2.3 Ekonomisk dimension
Sverige  har  anpassat  EU:  s  principer  om  ekonomisk  tillväxt  till  sin  ekonomiska  politik. 

Principer innebär att skapa gynnsamma och långsiktiga förutsättningar för ekonomin samt hög 

tillväxtpotential.58 Målet är att även stäva efter låg inflation, gynnsamt ränteläge och stabil 

valuta.59 Ekonomisk  tillväxt  innebär  vidare  att  monopolbildningar  och  marknadshinder 

motverkas  samt  konkurrens,  rörlighet  och  låga  prisnivåer  gynnas  genom  avreglerade 

marknader och reformerade statliga stödsystem.60 

5.3 Sverige och hållbar utveckling

5.3.1 Nationella visioner
”En hållbar utveckling ska säkras.”61 ”Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att  

vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn.”62

Sveriges visioner om hållbar utveckling har fokus på: 63

• Långsiktighet – inte kortsiktighet, där beslut utformas så att ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter beaktas i ett längre tidsperspektiv. 

• Nyttja  –  inte  utnyttja  för  ett  tydligt  resursperspektiv.  Naturresurser,  av  människan 

skapade resurser som bebyggelse och infrastruktur samt mänskliga resurser; kvinnor, 

män,  flickor  och  pojkar,  deras  hälsa,  kompetens  och  kreativitet  ska  på  bästa  sätt 

nyttjas, skapas och investeras i. Det utgör basen för samhällsekonomin. 

• Understödja – inte undergräva. En helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och 

problem,  både  nationellt  och  internationellt,  är  den  grundläggande  tanken.  Det  är 

viktigt med en integrerat synsätt där ekonomiska, sociala och miljömässiga insatser 

utarbetas  till  varandras  förutsättningar.  Med  integrerat  synsätt  menas  att  en  god 

ekonomi är grunden för social rättvisa och skydd av miljön. 

•  Samverka – inte motverka, där vikten ligger på gemensamt ansvar, ett samhälle med 

demokratiska  värderingar,  respekt  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  jämställdhet 

mellan  de  olika  könen  samt  likvärdiga  rättigheter  oavsett  ålder,  sexuell  läggning, 

funktionshinder, etnisk eller kulturell tillhörighet, religiös eller annan trosuppfattning. 

58 Andrén 2004, s 27
59 Ibid
60 Ibid
61 Regeringskansliet Skr. 2005/06:126
62 Ibid
63 Ibid
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År 2002 kom Sveriges första nationella strategi för hållbar utveckling.64 Första revideringen 

gjordes 2004 efter  åtagandena  från världstoppmötet  om hållbar  utveckling  i  Johannesburg 

som hålls år 2002.65 Andra viktiga punkter för strategin är EU:s strategi för hållbar utveckling 

och  Lissabonprocessen.  År  2006  presenterades  skrivelsen  ”Strategiska  utmaningar  –  En 

vidareutveckling  av  svensk  strategi  för  hållbar  utveckling”  i  vilken  redovisas  en 

vidareutveckling  för  Sveriges  strategi  för  en  ekonomisk,  social  och  miljömässig  hållbar 

utveckling.66 I skrivelsen ligger fokus på fyra punkter67: 

• Bygga ett hållbart samhälle

• Stimulera en god hälsa på lika villkor 

• Möta den demografiska utmaningen 

• Främja en hållbar tillväxt 

Principer samt andra allmänna hänsynsregler ligger till grund för miljöbalken som trädde i 

kraft 1999. Syfte och mål med miljöbalken är att främja hållbar utveckling och att se till att 

kommande generationer har en god och hälsosam miljö. Tillämpning av miljöbalken sker med 

hjälp av miljökvalitetsmålen.  

5.3.2 De nationella miljökvalitetsmålen
Dem 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen är en del av politiken för 

en  hållbar  utveckling.  Dessa  är  ett  redskap i  miljöarbetet  mot  en  hållbar  utveckling.  Det 

övergripande målet är att lämna ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblem 

är  lösta.  Miljömålen  ska  vara  vägledande  för  samhällsplanering  och  tillämpning  av 

miljöbalken. De är ett steg mot en strukturerad miljöpolitik som regelbundet ska följas upp 

och utvärderas för en hållbarhet på lång sikt.   

Dem tre övergripande miljömålsfrågorna är68:

1. Kulturmiljön

2. Hälsofrågor

3. Fysisk planering och hushållning med mark, vatten och byggnader

64Regeringskansliet Skr. 2001/02:172
65 Regeringskansliet Skr. 2003/04:129
66 Regeringskansliet Skr. 2005/06:126
67 Ibid
68 Miljömålsportalen 2007
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De nationella miljömålen är:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar 

13. God bebyggd miljö

14. Ett rikt odlingslandskap

15. Storslagen fjällmiljö

16. Ett rikt växt- och djur liv

Dessa 15 miljömål antogs i april 1999. Det 16:e miljömålet lades till i november 2005. Varje 

miljökvalitetsmål konkretiserades under hösten 2001- våren 2002 i olika delmål av riksdagen 

för att leda miljöarbetet på vägen mot ekologiskt hållbart Sverige på längre sikt, genom att 

ange inriktning och tidsperspektiv.69 

Måenl bör vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta (SMART).70 De ska 

även vara begripliga, kommunicerbara och ämnesöverskridande.71 ”Ett mål är funktionellt när 

det vägleder och motiverar beslutsfattaren att handla på ett sätt som gör att hon närmar sig 

målet”.72 Fyra rationalitetskriterier specificerar den här principen. Målen bör vara:

 

69 Miljömålsportalen 2007
70 Edvardsson & Hansson 2006, s 163 
71 Ibid
72 Edvardsson & Hansson 2006, s 164
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1. Precisa 

2. Utvärderingsbara

3. Möjliga att uppnå, i alla fall närma sig

Samt motivera beslutsfattaren att handla för att närma sig målet. 

Mål kan underlätta uppnående av andra mål och samtidigt kan mål på olika sätt stå i konflikt 

med varandra. 

Riksdagen har  fastställt  att  arbetet  med  miljökvalitetsmålen  ska  uppnås  med  hjälp  av  tre 

åtgärdsstrategier73: 

1. En strategi  för  effektivare  energianvändning och transporter,  främst  för  att  minska 

utsläppen från energi- och transportsektorerna.

2.  En  strategi  för  giftfria  och  resurssnåla  kretslopp  för  att  minska  användning  av 

naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och 

materialsnåla kretslopp.

3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den 

biologiska  mångfalden  och  värdefulla  kulturmiljöer,  skydda  människors  hälsa  för 

miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. 

Syftet med den första strategin är att uppnå miljökvalitetsmålen  Begränsad klimatpåverkan,  

Frisk  luft,  Bara  naturlig  försurning,  Ingen  övergödning,  och  God bebyggd  miljö.  EET - 

strategin (effektivare energianvändning och transporter) är inriktad på att minska transport- 

och  energisektorernas  utsläpp  till  luft,  minska  buller-  och  annan miljöpåverkan  samt  öka 

energieffektiviseringen och användning av förnybara energikällor.  Denna strategi integreras i 

den första och bidrar därmed till att nå miljömålen samt transport- och energipolitiska mål.74 

Den  andra  strategin  om  giftfria  och  resurssnåla  kretslopp  riktar  sig  mot  att  förbättra 

kunskapen och informationen om kemiska  ämnen,  minskning  av riskerna med kemikalier 

samt vägledning och andra åtgärder kring återvinning av avfall och restprodukter.75 Den tredje 

och  sista  åtgärdsstrategin  syftar  till  att  uppnå  miljökvalitetsmålen  Levande  sjöar  och 

vattendrag,  Grundvatten  av  god  kvalitet,  Hav  i  Balans,  Levande  kust  och  skärgård,  

Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God 

73 Prop. 2000/01:130
74 Naturvårdsverket 2007
75 Ibid
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bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.76 Vidare är syftet att ta fram ett program och 

bestämma hur arbetet ska utföras utifrån ett längre perspektiv.77       

Ett  viktigt  syfte  med  strategier  är  att  samordna  styrmedel  som  till  exempel  normativa 

styrmedel  (lagar  och  förordningar),  ekonomiska  styrmedel  (skatter  och  subventioner), 

informativa styrmedel samt frivilliga överenskommelser mellan myndigheter och företag för 

att nå målen.78 

5.3.3 Regionala och lokala miljömål
Vid regionala frågor som till exempel vid mellankommunala frågor eller infrastrukturfrågor 

ska  regionala  miljömål  vara  till  hjälp.  Syfte  med  lokala  miljömål  är  förutom  att  vara 

vägledande  även  att  underlätta  och  integrera  miljöfrågornas  hantering  i  den  politiska 

processen och öka medvetenheten hos kommunernas invånare.79 Målen skall även integrera 

miljötänkandet i kommunala verksamheter.80 Nedbrytning av lokala miljömål måste ske för 

att de skall kunna bli ett användbart redskap i miljöarbetet mot hållbar utveckling.  

5.4 Kommunernas arbete med lokala miljömål 

I  utvecklingen mot  ett  hållbart  samhälle  har  kommunerna  en viktig  roll.  Kommunerna  är 

myndighet,  planerare,  fastighetsägare,  väghållare,  markägare,  informatör  samt  är  en  stor 

upphandlare  av varor  och tjänster  och ansvarar  därmed för  många områden som har  stor 

betydelse på miljön. Kommunerna har dessutom ansvar för utbildning, barnomsorg, äldrevård 

samt kultur - och fritidsaktiviteterna. 

Kommunernas ansvar är att lokalt skapa en god livsmiljö samt anpassa de nationella miljö- 

och folkhälsomålen.81 Miljömålen  kan anpassas  så  att  de integreras  i  kommunernas  redan 

pågående processer.  Det  kan vara  i  infrastrukturplanering  och  utveckling  av trafiksystem, 

utveckling  och  bevarande  av  grönområde,  energi-  och  vattenförsörjning,  fastighets-  och 

bostadsutveckling samt skydd av vård och kulturarv.82 Ett annat sätt att förena miljöarbete och 

verksamheter  i  kommuner  är  att  arbeta  med  miljötillstyrd  tillsyn  samt  ställa  krav  på 

76 Naturvårdsverket 2007
77 Ibid
78 Edvardsson & Hansson 2006, s 18
79 Westerlund & Wissting 2004, s 20
80 Ibid
81 Naturvårdsverket 2007
82 Ibid
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miljömärkta produkter i upphandlingar. En viktig uppgift som kommuner har är att föra en 

dialog  med  medborgarna  om  hur  de  lokala  miljömålen  ska  nås.  Det  för  att  informera 

medborgarna om miljömålen och för att genomföra åtgärder som behövs för att nå dessa.83

År 2006 tog Naturvårdsverket  fram en rapport  om kommunernas  miljömålsarbete  där det 

redovisas hur miljöarbetet bedrivs i Sveriges kommuner.  Många kommuner har tagit fram 

lokala miljömål och strategier eller arbetar med att formulera deras lokala miljömål.84 År 2006 

hade  fyra  av fem kommuner  inlett  arbetet  med  att  ta  fram miljömål.85 Vad miljömålen  i 

praktiken  betyder  i  kommunernas  verksamhet  är  inte  definierat.86 Ansvaret  för 

miljömålsarbetet  ligger  antingen  på  kommunstyrelsen,  miljö  –  och  byggnämnden, 

samhällsnämnden  eller  på  Agenda  21-grupp  eller  på  samtliga  förvaltningar/nämnder.87 

Grundtanken med arbetet med miljömålen är att de ska styra prioriteringar av miljötillsyn.  88 

Samarbete med länsstyrelse är vanligast men en del av kommunerna samarbetar även med 

andra  kommuner  eller  organisationer,  föreningar,  företag,  lokalt  näringsliv  och  regionala 

samverkansorgan/regionalt kommunförbund.89 I en rapport framtagen av Sveriges kommuner 

och landsting  (SKL) (2006),  även den handlar  om kommunernas  miljömålsarbete,  hävdar 

Lena  Micko,  ordförande  i  Samhällsbyggnadsberedningen  vid  SKL att  ”miljömålen  är  en 

politisk utmaning från riksdagen till  den lokala  nivån”.  Kommuner  har  fått  betydligt  mer 

ansvar av länsstyrelse  utan att  staten har  avsatt  några resurser specifikt  för kommunernas 

miljömålsarbete90 och utan att föra en diskussion om hur det ska gå till i praktiken. Kommuner 

arbetar  med  de  lokala  miljömålen  med  utgångspunken  i  sina  lokala  förutsättningar  och 

prioriteringar. 

Det måste även nämnas att det finns stora statliga satsningar med koppling till miljömålen 

som Lokala Investeringsprogram (LIP) och Klimatinvesteringsprogram (Klimp) samt insatser 

som omfattar sanering av förorenade områden och inrättande av reservat för värdefull natur.91 

83 Naturvårdsverket 2007
84 Ibid
85 Hagnell 2006
86 Ibid
87 Ibid
88 Ibid
89Ibid
90 Naturvårdsverket 2003 
91 Ibid

242



5.4.1 Hinder och möjligheter med miljömålsarbete på lokal nivå 
I  dag  möter  arbete  med  miljömålen  vissa  hinder.  Den  trögheten  som  finns  i 

samhällsstrukturen beror på olika krafter som driver och hindrar utveckling. Enligt rapporten 

från  Naturvårdsverket (2006) är de vanligaste hinderna med de lokala miljömålen bristande 

resurser,  både ekonomiska och personella.92 De mindre  kommunerna  kan inte  avsätta  lika 

stora resurser på miljöarbete  som de stora,  både vad gäller  ekonomi  och personella.  Med 

personella resurser menas: antal anställda, deras kompetens och hur de är organiserade. Om 

ekonomiska och personella resurser räcker för att genomföra miljömålsarbete på ett bra sätt är 

en annan fråga. 

Vidare ses bristande stöd från staten som ett stort hinder. Arbetet med miljömål får ge vika för 

arbetet med tillsyn. Tillsynsarbete är resurskrävande och prioriteras högre än miljömålen.93 

Andra  stora  hinder  är  otillräckligt  engagemang,  alltför  liten  kommunalpolitisk  vilja  och 

bristande  intresse  samt  otillräckliga  styrmedel  på  lokal  nivå.94 Enligt  rapporten  från 

Naturvårdverket (2006)  upplevs  bristande  engagemang  från  medborgare  och  företag. 

Ytterligare  en  svårighet  med  miljömålsarbetet  är  målkonflikter,  mellan  miljömål,  andra 

politiska  mål  och  intressen,  som  uppkommer  där  näringslivsintressena  och  ekonomiska 

önskemål sätts högt på prioriteringslistan.95 De centrala ekonomiska intressena är till exempel 

vägbygge, gruvdrift och etablering av företag och handel. Transport och näringslinsutveckling 

är andra prioriterade punkter inom staten. Enligt rapporten upplever några kommuner inga 

hinder alls med miljömålsarbete och det lyfts fram fördelar och möjligheter. Det upplevs en 

trovärdighet och miljömål ses som ett användbart verktyg för det lokala arbetet mot hållbar 

utveckling.96 Viktiga punkter som belyses är att arbetet med miljömål leder till ökad synlighet, 

kunskap och engagemang för miljöfrågor, skapar en grund för samarbete och kommunikation 

mellan  den  nationella,  den regionala  och  den kommunala  nivån  och ökar  samarbete  över 

förvaltningsgränserna inom kommunen. Det leder till en bra koppling mellan miljömål och 

konkreta åtgärder.97      

 

92 Naturvårdsverket 2006
93 Ibid
94 Ibid
95 Ibid
96 Ibid
97 Ibid

252



Ytterligare  svårighet  med  arbete  med  miljömål  är  att  det  inte  är  lätt  att  skilja  mellan 

miljömålsarbete och övrigt miljöarbete. Annat som kan vara svårt att hålla isär är miljöarbete 

och kommunens investeringar.98 

För att miljömålen ska bli en del av den lokala politiken måste de kopplas till kommunens 

egna politiska mål, som god folkhälsa, attraktivitet, trygghet, säkerhet och tillväxt.99 För att nå 

målen måste de bli greppbara för invånarna.   

 

Kommunerna kan genom lagar, miljöskatter, ekonomiska styrmedel och andra styrmedel styra 

miljöarbete inom verksamheter, företag och individer för att tillsammans uppfylla målen.

6 Metod 
I den här delen  tas  det  upp vilka  metoder som användes under arbetets  gång samt 

varför  dessa valdes.  Vidare  beskrivs  hur metoderna genomfördes.  Avsnittet  avslutas 

med en metod – och källkritik. 

6.1 Empirisk metod

Litteraturstudie 

Referensmaterial ligger till grund för arbetet. Litteraturstudien ger en bild om bakgrunden och 

en formell  bild av implementeringsprocessen. Strävan var att kombinera bred läsning med 

kritisk granskning och samtidigt koppla litteraturkällor emellan.   

Fallstudie

Arbetet är en kvalitativ forskning och för att uppnå en del av uppsatsens syfte valdes fallstudie 

som en del av studien. Asplund och Hilding-Rydevik menar att fallstudie är en användbar 

metod vid följande situationer100:

1. När det krävs förklaringar av specifika samband där studieobjekten är för komplexa för en 

undersökande studie eller ett experiment.  

2. När det behövs en beskrivning av sammanhanget.

3. När en utvärdering underlättas genom en åskådlig fallstudie.

98 Naturvårdsverket 2006
99 Naturvårdsverket 2003
100 Asplund och Hilding-Rydevik 1996, s 48
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4. När en fallstudie kan användas som utvärdering av ett specifikt undersökningsobjekt.   

Val av denna metod grundar sig på dessa punkter.

Samtal och möte

Litteraturen gav bara den formella bilden av situationen. Samtal och mailkontakt genomfördes 

för att få en subjektiv insyn på verkligheten. Det gjordes för att få en kompletterande bild. 

Deltagande observationer 

För att få en verklighetsuppfattning om hur det egentligen ser ut på dem valda kommunala 

verksamheter, gjordes deltagande observationer på arbetsplatser i kommunen.

6.2 Genomförande 

I  den inledande fasen  av studien låg  vikten  på litteraturstudie  och personliga  möten  med 

tjänstemän på kommunen med syfte att tillgodoses med bakgrundfakta och samla in material. 

Personliga möten resulterade i medvetenhet om problematiken i miljöarbetet  i kommunen. 

Fallstudier  i  de  olika  kommunala  verksamheterna  genomfördes  genom  deltagande 

observationer  som  sammanställdes  i  resultatdelen.  En  del  av  materialet  presenteras  i 

beskrivningen av kommunens eget arbete. Frågor som ställdes till de berörda gällde endast 

deras  sakområde.  Deltagande  observationer  tillsammans  med  resultat  av  samtal  med 

tjänstemän och andra berörda, användes för att undersöka hur situationen ser ut idag och hur 

verksamheterna arbetar med miljöfrågor i dagens läge, vilket presenteras i resultatdelen. De 

kommentarer  som  ges  om  vilka  delmål  som  uppfylls  och  vilka  inte  gör  det  stöds  av 

samtalsanteckningar  och  deltagande  observationer.  I  syfte  att  göra  ett  jämförande  arbete, 

studerades en annan kommuns miljömålarbete.  En annans kommuns miljöarbete jämfördes 

med kommunens miljömål. Syftet var att vägleda kommunens arbete med miljömål genom att 

omformulera eller helt skriva om miljömål med stöd av ett annat miljömålsarbete. Resultaten 

presenteras i resultatdelen.     

6.3 Materialinsamling

Både svensk  och  internationell  litteratur  användes  men  främst  ligger  svensk  litteratur  till 

grund  för  uppsatsen.  Information  som har  erhållits  genom  telefonsamtal  dokumenterades 

genom anteckningar. 
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Material som används i uppsatsen samlades in genom:

• Litteraturstudier

• Samtal och möte med:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Österåkers kommun: 

Bo Liden – utredningschef, stf chef

Marie Gustavsson – avfallsingenjör 

Vård – och omsorgsförvaltningen Österåkers kommun:

Maria Lindström, områdeschef – funktionshindrade

Helena Jernberg, områdeschef – äldreomsorg 

• Samtal på telefon med:

Armada

Björn Pålemar – driftansvarig Österåkers kommun

Inköpsenheten 

Margareta Karlsson – upphandlingsansvarig Österåkers kommun 

• Tagit del av dokument:

Till exempel  Förslag till Överskiktliga lokala miljömål för Österåkers kommun, Remissvar 

från Vård – och omsorgsnämnden, Nationella miljömål, Österåkers avfallsplan, Förslag till  

Danderyds kommuns miljömål med mera.

• Övriga dokument:

Exempelvis; propositioner, regeringens visioner om ekologisk hållbart samhälle. 

6.4 Metod - och källkritik

Svårigheten  har  varit  den  bristfälliga  erfarenheten  av  arbetet  med  implementeringen  av 

miljömål på lokal nivå. Den komplexitet som råder är svårgreppbar. Detta kan ha påverkat de 

tolkningar av miljömål som gjordes och förslag till omformuleringar av kommunens lokala 

miljömål.  Inga liknande studier  har  hittats  och det  finns  stor  brist  på forskning kring det 

berörda ämnet vilket har resulterat i begränsad litteraturlista. Den personliga intervjutekniken 

har varit bristfällig i den inledande fasen på grund av ofullständig kunskap om ämnet och 
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vidare har den stora begränsningen för arbetet varit tidsbrist hos de berörda personerna på 

kommunen.    

7 Resultat
I  avsnittet  besvaras  frågeställningar:  En  förenklad  presentation  ges  av  hur 

miljömålarbete ska gå till i teorin. Här beskrivs även hur arbete går till i praktiken i 

Österåkers  kommun  och  vilka  aktörer  som  är  inblandade  i  processen  idag.  Här 

presenteras  vidare  vad  som  uppfylls  idag  i  de  valda  kommunala  verksamheterna. 

Avsnittet avlutas med ett försök på egna formuleringar av berörda delmål samt förslag 

hur dessa kan följas upp. Med stöd av Danderyds kommuns miljömål ges förslag på 

vilka mål som kan läggas till.  

7.1 Undersökningsfrågor

7.1.1.  Hur  går  det  till  vid  framtagandet  av  lokala  miljömål?  Hur  implementeras  

miljöarbete på lokal nivå? Vilka aktörer är inblandade? Vem gör vad?

Implementeringsprocessen är komplicerad och svåröverskådlig. För att underlätta överblicken 

över den kan arbetet delas upp i olika faser och samtidigt undersöka vilka aktörer som är 

verksamma i varje fas (Tabell IV).  

 

Tabell  IV  De 

olika  faserna  i  

processen kring 

nationella  

miljömålen  och 

vem  som  gör 

vad. 

Källa: Corell & 

Söderberg 2005

Vidare  finns 

det olika typer av ansvar. De huvudsakliga typerna av ansvar, vad gäller implementeringen av 

nationella miljömål, är planering och beslut, finansiering, reglering och själva genomförandet 

(Tabell V). 

292

Initiativ Regeringen 

Beredning Departementet  och  statliga 

myndigheter 
Beslut Riksdag och regeringen

Implementeringen Statliga  myndigheter 

(Miljödepartementet,  och 

Näringsdepartementet),  kommuner, 

organisationer, företag
Uppföljning Statliga myndigheter, Miljörådet



Planering och beslut Riksdag, regering, departementet, och statliga 

myndigheter
Finansiering Riksdag  och  regering  (nya  pengar),  andra 

inblandade aktörer förutsätts ta från befintliga 

resurser och bekosta arbetet de utför
Reglering EU, statliga myndigheter
Implementering Statliga  myndigheter,  kommuner, 

organisationer, företag, Miljömålsrådet
Tabell V Arbetet med nationella miljömål innebär olika typ av ansvar. Ansvaret i processen delas upp mellan  

olika aktörer.101 

 Källa: Corell & Söderberg 2005

Det måste  återigen nämnas att  komplexiteten i processen är stor där många aktörer måste 

samarbeta och ha en levande diskussion under en längre period.

På kommunal nivå är den huvudsakliga lagstiftningen som tillämpas, miljöbalken tillsammans 

med plan- och bygglagen (PBL) och andra beroende på uppdrag. I de myndighetsutövande 

processerna är de kommunala aktörerna relativt ensamma.102 (Tabell VI)

 

Tabell vii  

Processen 

uppdelad i de 

olika faserna 

vad gäller  

myndighetsutövning på kommunal nivå samt de ansvariga för de olika faserna.                                             

 Källa Corell & Söderberg 2005

Tillsyn av att lagarna efterföljs faller på myndigheter som kommuner (Tabell VII). Enskilda 

organisationer,  företag  och  medborgare  tar  del  av  en  annan  kommunal  miljöpolitik,  till 

exempel komma med kommentarer och åsikter gällande lokala miljömål med mera. 

Planering och beslut Tjänstemän, politiker
Finansiering Kommunen, tillståndssökande part

101 Corell & Söderberg 2005, s 128
102 Corell & Söderberg 2005, s 131
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Initiativ Tjänstemän  (inspektörer),  politiker, 

enskilda
Beredning Tjänstemän 

Beslut Tjänstemän, politiker

Implementeringen Tjänstemän

Uppföljning Tjänstemän, ev. politiker



Reglering Tjänstemän, politiker 
Implementering Tjänstemän 
Tabell VII De olika typer av ansvar under processen, när det gäller myndighetsutövning på kommunal nivå och  

vem som gör vad.

Källa Corell & Söderberg 2005

Vidare är följande aktörer ansvariga för respektive område kring miljömålsarbete. 

Länsstyrelse – Tar fram regionala mål i samarbete med kommuner och andra aktörer

Kommuner – Tar fram lokala mål och åtgärdsprogram i samarbete med lokala aktörer

Inköpsenheten – Upphandlar inköpskrav som kommunala verksamheter sedan är skyldiga att 

följa 

Miljö och hälsoskyddsnämnden  – Ansvarar  för  frågor som rör miljö  –  och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll

Vård  -  och  omsorgsnämnden  –  Ansvarar  för  frågor  rörande  äldreboende  och 

funktionshindrade 

Företag och organisationer – Väger in målen i den egna verksamheten

Individer – Påverkar som konsumenter och medborgare

 Österåkers arbete med miljömål – sammanfattning av samtal med Bo Liden. 

Österåkers kommun arbetar med de miljömål som är aktuella för kommunen. Miljömål  14 

Storslaget fjällmiljö är inte aktuell  för verken länet eller kommunen. Miljömål 16 Ett rikt  

växt- och djurliv har inte regionaliserats än. Det grundläggande för arbetet har varit nationella 

miljömål,  miljömålsportalen  och  miljöbalken.  De  lokala  miljömålsarbetet  är  fortfarande  i 

process. Det har förts diskussioner om ett samarbete med förvaltningar för att tillsammans 

konkretisera miljömål. De inblandade aktörerna i arbetet med miljömål Giftfri miljö och God 

bebyggd miljö är  kommunledningen,  miljöberedningen,  Miljö  –  och hälsoskyddsnämnden, 

arbetsutskottsnämnden, förvaltningsledningen i detta fall Vård – och omsorgsnämnden. Inget 

samarbete  med  andra  kommuner  pågår.  Kommunikationen  med  länsstyrelsen  har  varit 

bristfällig.  Länsstyrelsen avböjde att  svara på remissförslaget  (Österåkers kommuns lokala 

miljömål) men påpekar att det är positivt att kommunen har inlett ett sådant arbete.

7.1.2. Vad uppfylls idag vad gäller miljömål fyra och 15 samt respektive delmål?
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4 Giftfri miljö

Nationella miljökvalitetsmål 

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapas i eller utvunnits av samhället och  

som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Ökad upphandling av miljömärkta varor

Miljömål för Stockholms län

Andelen  miljömärkta  varor  och  tjänster  av 

den  totala  offentliga  upphandlingen  i  länet 

ska öka med fem procent per år

Miljömål för Österåkers kommun

Av kommunens totala inköpsvolym ska varor 

med  miljökrav  utgöra  50  procent  av  den 

totala volymen senast år 2015
För att målet helt ska kunna följas upp behövs metodutveckling. Mätning av måluppfyllelse 

bör ske på de enskilda förvaltningarna 
Kommentar: Målet uppfylls inte idag.

Inköpsenheten  ansvarar  för  upphandling  av  ramavtal  som  kommunala  verksamheter  ska 

följa. 

Idag ställs inga direkta krav utan det är upp till  varje verksamhet att köpa in miljömärkt  

utifrån deras ekonomi och vilja.103 Brist på information och engagemang samt okunskap om 

vad miljömärkning innebär hos förvaltningen en av orsakerna till att målet inte uppfylls.104

Omhändertagande av miljöfarliga ämnen 

Miljömål för Stockholms län 

Mängden  miljömässigt  riktigt 

omhändertagande  kvicksilver,  PCB  och 

andra  miljöfarliga  ämnen  från  ombyggnad 

och rivning har ökar senast år 2010 jämfört 

med år 2004

Miljömål för Österåkers kommun

Allt  farligt  avfall  samt  alla  batterier  och 

mediciner  ska  samlas  in  och  behandlas 

separat. Allt elektriskt och elektroniskt avfall 

ska samlas in och behandlas i samarbete med 

producenterna 
Målet kan följas upp genom att mäta mängden farligt avfall från kommuner 
 Kommentar: Målet uppfylls till viss del.

I kommunala verksamheter sker ett samarbete med företag och mediciner omhändertas eller  

återlämnas  till  Apoteket.  Det  finns  inget  större  hinder  att  uppnå  målet  om det  finns  ett  

samarbete  mellan  producenter  och  kommunala  verksamheter.  Svårigheten  upplevs  vid 

kemikaliehantering  och  användning  av  batterier  som  på  grund  av  okunskaps  -  och 

informationsbrist hamnar i hushållsavfall och inte tas omhand på rätt sätt.  

103 Margareta Karlsson 2007-05-21
104 Maria Lindströ och Helena Jernberg 2007-05-24 
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Ökad andel miljöbränsle 

Miljömål för Stockholms län

Andelen  miljöbränsle  som säljs  i  länet  ska 

senast  år  2010  ha  ökat  med  300  procent 

jämfört med år 2004

Miljömål för Österåkers kommun

Andelen  miljöbränsle  som säljs  i  länet  ska 

senast  år  2010  ha  ökat  med  300  procent 

jämfört  med  år  2006.  Samtliga  bilar  som 

upphandlas  från och med 2007 skall  kunna 

köras på miljöbränsle. Bilpool inrättas senast 

år 2007. Bilpoolen ska utnyttjas av anställda 

som frekvent kör med egen bil i tjänsten 
Målet ska följas upp genom att mäta försäljningen av olika typer av miljöbränsle i förhållande 

till total mängd bränslen i kommunen samt att upphandlingspolicy ses över
Kommentar: Målet uppfylls inte idag. 

Ett hinder med arbetet mot miljömålet är att definieringen av begreppet miljöbränsle inte är  

förtydligande för förvaltningen.105   

14 God bebyggd miljö

Nationellt miljökvalitetsmål 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt  

medverka till en god regional och global miljö. Natur - och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas.  Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat  

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Mindre mängd deponerat avfall   

Miljömål för Stockholm län 

Mängder deponerat avfall i länet ska minska 

med minst 50 procent till år 2010 räknat från 

1994 års deponerade mängd i förhållande till 

befolkningsunderlag  och  industriell 

verksamhet 

Miljömål för Österåkers kommun

Återanvändning,  materialåtervinning  eller 

förbränning  med  energiutvinning  ska  öka 

med tio procent till 2010 från 2005 års nivåer 

av  det  grovavfall  samt  bygg-  och 

rivningsavfall som samlas in 
Målet  ska  följas  upp genom att  studera  mängden  hushållsavfall  till  deponi  och  mängden 

verksamhetsavfall  till  deponi,  totalt  och  per  invånare.  Uppgifter  kan  tas  från 

avfallsanläggningarnas miljörapporter
Kommentar: Miljömålet uppfylls inte.

105 Maria Lindströ och Helena Jernberg 2007-05-24
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Återvinning,  materialåtervinning  eller  förbränning sker  i  små  volymer  av  det  avfall  som 

skapas på de valda arbetsplatserna trots att det finns möjligheter. Det finns ingen struktur  

och  kontroll  över  avfallsprocessen.106 Annan  anledning  till  att  återvinningen,  

materialåtervinning  eller  förbränning  inte  fungerar  idag  är  informationsbrist  från  

återvinningscentralerna  och  ett  bristfälligt  samarbete  mellan  dem  och  kommunala 

verksamheter.107 Det finns ett behov av flera kärl för brännbart och icke brännbart för att  

omhändertagande av  material  ska gå till  på  rätt  sätt.  Åtgärder  som görs  för  att  minska  

avfallet är att det sällan används engångsmaterial i verksamheterna.108 

Återvinning av avfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker

Miljömål för Stockholms län

Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 

restauranger, storkök och butiker i länet ska 

senast  år  2010  återvinnas  genom biologisk 

behandling

Miljömål för Österåkers kommun

Alternativ  för  central  insamling  av 

källsorterat  matavfall  ska  ingå  vid 

upphandling av ny renhållningsentreprenad

Målet  ska  följas  upp genom att  studera  mängden  avfall  som behandlas  genom biologisk 

behandling. Det finns årlig statistik från RAS (Regional Avfallssamverkan i Stockholms län) 

och miljörapporter från avfallsanläggningar  
Kommentar: Målet uppfylls inte idag. 

Energianvändning i bostäder och lokaler 

Miljömål för Stockholms län

I Stockholms län ska miljöbelastningen från 

energianvändning  i  bostäder  och  lokaler 

minska  och vara lägre år  2010 än år 1995. 

Detta  ska  bland  annat  ske  genom  att  den 

lokala energianvändningen effektiviseras för 

att  på  sikt  minska  samt  att  andelen  energi 

från förnybara energikällor ökar 

Miljömål för Österåkers kommun

(Överrensstämmer med det regionala målet)

I  kommunen  ska  miljöbelastningen  från 

energianvändning  i  bostäder  och  lokaler 

minska  och vara lägre år  2010 än år  1995. 

Detta  ska  bland  annat  ske  genom  att  den 

lokala energianvändningen effektiviseras för 

att  på  sikt  minska  samt  att  andelen  energi 

från förnybara energikällor ökar.
Målet ska följas upp genom att bedöma antalet lägenheter (bostadsyta) som värms upp med 

fjärrvärme och andelen grön energi i fjällvärmeproduktion 
 Kommentar: Målet uppfylls inte idag. 

106 Eva Andrén 2007-05-18
107 Marie Gustavsson 2007-05-21
108 Eva Andrén 2007-05-18
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Idag använd endast fjärrvarme i alla kommunägda fastigheter.109 Målet bör konkretiseras för  

att kunna uppfyllas.

7.1.3 Formulering av lokala miljömål 
Alla miljömål bör konkretiseras och begrepp som miljömärkt och miljöbränsle bör definieras. 

Med stöd av Danderyd  kommuns  miljömål  omformulerades  eller  lades  till  mål  i  den  här 

studien.

Nedan följer en tabell som ger exempel på de vanligaste miljömärkningarna i Sverige samt 

definierar begreppet miljöbränsle och exempel ges.110  

Miljömärkning Naturskyddsföreningen  tillsammans  med 

handeln utarbetat en miljömärkningssystem. 

Bra Miljöval  är föreningens verktyg för att 

uppnå målet samhälle i balans med naturen. 

Produkter märkta med Bra Miljöval är minst 

skadliga för miljön.

Den  Svanenmärkning är  Nordiska 

Ministerrådets  officiella  symbol  för 

miljömärkning  som gäller  i  Sverige,  Norge, 

Finland, Island och Danmark och har samma 

syfte som Bra Miljöval.

109 Björn Pålemar 2007-05-21
110 Naturskyddsföreningen 2007 
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Detta  Kravmärkte är  miljömärket  för  mat 

som  utfärdas  av  Kontrollföreningen  för 

Ekologisk Odling. Det är en garanti att maten 

är producerad utan konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel. Vad gäller kött, ägg och 

mjöl garanterar märket att djuren levt på en 

ekologisk bondgård, gått mycket ut samt fått 

foder  som  odlats  utan  konstgödsel  och 

bekämpningsmedel.  Dessutom  finns 

importerade  kravmärkta  varor  som kaffe,  te 

och frukt som till exempel bananer. 

 

 

TCO  märkning  visar  att  utrustningar  som 

datorer,  bildskärmar,  skrivare,  faxar, 

kopiatorer och mobiltelefonen uppfyller krav 

som  ställs  på  arbetsmiljö  samt  yttre 

miljöpåverkan.  Dessutom  visar  märket  att 

apparaterna är energieffektiva. 

EU:s energimärkning är inte ett miljömärke 

utan  visar  hur  energisnål  en  vitvara  är. 

Märket  visar  hur  energieffektiva  apparater 
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som till  exempel kylar, frysar, tvättmaskiner 

och så vidare är. 

Miljöbränsle Miljövänligt  bränsle  som  t.ex.  E  85  som 

består av 85 procent av etanol och 15 procent 

bensin, alternativt enbart etanol.
Tabell VIII Definitioner av begreppet miljömärkning och miljöbränsle

7.1.3. Hur kan målen konkretiseras eller omformuleras för att de ska vara tydligare  
och lättare att uppnå?

Giftfri miljö 

Målet om ökad upphandling av miljömärkning kan konkretiseras enligt följande:

Av  kommunens  totala  inköpsvolym  ska  varor  märkta  med  någon  av  Sveriges  vanligaste  

miljömärkning (Krav, Bra Miljöval, Svanmärkning) utgöra 50 procent senast år 2015.
Målet kan följas upp genom att kommunen kartlägger andelen miljömärkta varor av den totala 

upphandlingen  som  berör  kommunens  verksamhet  i  samarbete  med  leverantörer. 

Upphandlingskraven kan ses över.

Målet om omhändertagande av miljöfarligt avfall är i sig konkret och det finns inget 

stort hinder för att uppnå den men det bör läggas till:

Allt farligt avfall samt alla batterier och mediciner ska samlas in och behandlas separat. Allt  

elektriskt  och  elektroniskt  avfall  ska  samlas  in  och  behandlas  i  samarbete  med  

producenterna. För bättre kontroll och struktur över farligt avfall och all batterier ska tydlig  

information  om  produkternas  omhändertagande  finnas  i  alla  kommunala  verksamheter.  

Tydliga  anvisningar  om  produkternas  förvaring  efter  användning  och  fram  till  ett  

omhändertagande  av  varor  av  ansvarig  producent  eller  fram  till  hämtning  från 

återvinningscentralen,  ska  finnas  i  alla  kommunala  verksamheter  senast  2012.  Tydliga 

anvisningar om var produkter inte får hamna. 
Målet kan följas upp genom att mäta mängden farligt avfall från kommuner i samarbete med 

producenter  och återvinnigstationer,  i  jämförelse  med mängder  som köps in.  Kontroll  om 

verksamheter uppnår mål om information kan göras genom personliga iakttagelser.

   

Målet om ökad andel miljöbränsle är tydlig med det bör läggas till:

Andelen miljöbränsle som säljs i länet ska senast år 2010 ha ökat med 300 procent jämfört  

med år 2006. 
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Samtliga  bilar  som  upphandlas  från  och  med  2007  skall  kunna  köras  på  miljöbränsle.  

Bilpool inrättas senast år 2007.

Bilpoolen ska utnyttjas av anställda som frekvent kör med egen bil i tjänsten.

I ramavtal som inköpsenheten sätter ska det ingå krav på att samtliga bilar som upphandlas  

från och med 2008 skall kunna köras på miljöbränsle. (Miljövänligt bränsle som till exempel  

E85 eller endast etanol) 
Målet  kan  följas  upp  genom  att  mäta  försäljningen  av  olika  typer  av  miljöbränslen  i 

förhållande till total mängd bränslen i kommunen samt kan upphandlingspolicy ses över. 

God bebyggd miljö

Målet om mindre deponerat avfall: 

Återanvändning, materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning ska öka med tio 

procent till 2010 från 2005 års nivåer av det grovavfall samt bygg- och rivningsavfall som 

samlas in.

För kontroll och struktur ska det finnas i alla kommunala verksamheter tydlig information 

och tydlig förvaring av avfall innan omhändertagande sker på rätt sätt. 
Målet  ska  följas  upp genom att  studera  mängden  hushållsavfall  till  deponi  och  mängden 

verksamhetsavfall  till  deponi,  totalt  och  per  invånare.  Uppgifter  kan  tas  från 

avfallsanläggningarnas miljörapporter. Kontroll om verksamheter uppnår mål om information 

kan göras genom personliga iakttagelser.

Målet om återvinning av avfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker:

Alternativ för central insamling av källsorterat matavfall  ska ingå vid upphandling av ny  

renhållningsentreprenad.

Allt  matavfall  ska omhändertas  för  biologisk  behandling.  För  kontroll  och struktur  över  

matavfall  ska det  finnas tydlig  information i  alla kommunala verksamheter innan det tas  

omhand på rätt sätt. 

Samarbete och avtal med ett företag som kan omhänderta och utföra biologisk behandling 

ska inledas senast år 2010.  
Målet  ska  följas  upp genom att  studera  mängden  avfall  som behandlas  genom biologisk 

behandling  i  samarbete  med  företaget.  Det  finns  årlig  statistik  från  RAS  (Regional 

Avfallssamverkan i Stockholms län) och miljörapporter från avfallsanläggningar. 

Miljömålet om energianvändning i bostäder och lokaler behöver konkretiseras: 
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I  kommunen ska miljöbelastningen  från energianvändning i  bostäder  och lokaler  minska  

genom ett successivt införande av förnybara energikällor. 
Målet kan följas upp genom att bedöma antalet lägenheter och hus (bostadsytor) samt andra 

lokaler som värms upp med fjärrvärme och hur många som använder förnybara energikällor. 

Upphandlingskrav kan ses över.

7.1.4 Utifrån studien av Danderyds kommuns miljömål bör följande läggas till de 
berörda delmålen. 

Giftfri miljö

Kommunen ska kartlägga andelen miljömärkta varor och tjänster av den totala offentliga  

upphandlingen som berör kommunens verksamheter.
Målet kan följas upp genom ett samarbete med leverantörerna.

Användningen av icke förnybart material ska minimeras i kommunal verksamhet. 
Målet kan följas upp genom att studera inköp av icke förnybart material. Upphandlingen kan 

ses över. 

God bebyggd miljö

 Målet kan följas upp genom att studera mängden hushållsavfall,  energiåtgång och mängd 

transport till och från verksamheterna.

Målet kan följas upp genom att studera mängd avfall till återanvändning, materialåtervinning, 

energiutvinning och kompostering. 

Miljöfarliga  ämnen  ska  sorteras  ut  från  avfallet  och  behandlas  på  ett  miljömässigt  

godtagbart sätt. 
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Kommunens  verksamheter  ska  arbeta  för  att  bli  mer  resurssnåla,  effektiva  och 

miljöanpassade  (bland  annat  genom  minskad  pappersförbrukning,  minskad  

förbrukningsvaror, energisnål förbrukning)  

Avfallsmängderna  till  deponi  ska  minskas  genom,  i  nämnd  ordning,  hushållning,  

återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och kompostering



Målet kan följas upp genom att studera mängd inköpt miljöfarliga ämnen och jämföra med 

den  mängden  som  omhändertas  på  ett  miljömässigt  godtagbart  sätt  i  samarbete  med 

leverantörer och återvinningscentraler.  

Kommunens verksamheter ska ha kunskap om sin avfallsmängd och dess fraktioner.
Målet  kan  uppnås  genom  informationsförbättring  genom  ett  samarbete  mellan 

återvinningscentralerna och miljö – och hälsoskyddskontoret. Målet kan följas upp genom att 

studera mängd avfall med samarbete med återvinningscentralerna.

Danderyds  kommun har  följande  delmål  under  målet  Begränsad miljöpåverkan.  Här sätts 

dessa mål  under  God bebyggd miljö  eftersom de inte  alls  tas  upp i  Österåkers  kommuns 

miljömål. 

 

Energisnål och miljövänlig teknik ska användas för uppvärmning.
Målet kan följas upp genom att kartlägga fastigheter som använder energisnål och miljövänlig 

teknik för uppvärmning.

Energiåtgången i kommunens verksamhet ska minska med två procent per år.  
Målet  kan  följas  upp  genom  att  studera  mätningar  av  energiåtgång  i  kommunala 

verksamheter.
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8 Diskussion
Här följer en till viss del en teoretisk diskussion som knyter ihop uppsatsens delar. Det 

presenteras även en sammanfattande diskussion kring resultatdelen. 

Begreppet hållbar utveckling inkluderas i alla politiska beslut. Hållbar utveckling definieras 

som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationer 

att tillfredsställa sina behov samtidigt som den inbegriper miljömässiga aspekten, som den här 

studien  behandlar,  ekonomiska  och  sociala  aspekter  och  hänsyn  till  tidsperspektivet  tas. 

Arbetet med hållbar utveckling presteras globalt, internationellt, på EU nivå, nationellt och på 

lokal nivå. 

För att lokalt arbeta med hållbar utveckling är det nödvändigt att nationella miljökvalitetsmål 

bryts  ned  till  lokala  miljömål.  Miljökvalitetsmål  är  vägledande  för  samhällsplanering  och 

tillämpning  av  miljöbalken.  Kommunerna  är  ansvariga  för  att  skriva  om  de  nationella 

miljömålen till  lokala för att förvaltare,  företag,  organisationer och medborgare ska lättare 

följa dem i arbetet mot ett hållbart samhälle. 

Kommunerna arbetar utifrån sina egna resurser, miljö och förutsättningar. Lokala miljömål 

måste anpassas efter kommunens prioriteringar och problem. 

Österåkers  kommun  arbetar  med  att  formulera  sina  lokala  miljömål.  Förvaltningar  och 

kommunstyrelse har tagit del av förslag på Österåkers kommuns lokala miljömål och hävdar 

att målen bör konkretiseras. 

Vad gäller miljömål fyra Giftfri miljö och femton God bebyggd miljö av de sexton miljömål 

som  är  antagna  av  miljöbalken  samt  deras  delmål  har  Vård  –  och  omsorgsnämnden 

kommenterat  att  dessa  inte  är  tydliga  nog  för  att  kunna  uppfyllas  i  de  kommunala 

verksamheter äldreboende och gruppboende. 

För  att  målen  ska  nås  måste  de  samtidigt  vara  förankrade  hos  de  myndigheter  som  är 

ansvariga för att genomföra dem, förvaltningar, företag och individer. Ansvarsfördelningen 

bör tydliggöras och medborgarna torde ta del av processen. Formuleringen av miljömål bör 

ske i samarbete med de olika förvaltningarna, vilket har diskuterats i det här fallet, men även 
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personal på dem kommunala verksamheterna inkluderas i processen eftersom de är en del av 

aktörerna som ska se till att miljömålen uppfylls. Hänsyn till personalens prioriteringar måste 

bemötas och komma upp till diskussion. Motstående intresse måste hanteras för att underlätta 

avvägningar, prioriteringar och därmed fatta beslut. 

Kommuner har fått allt mer ansvar men inte mer resurser. Hinder med miljömålsarbete i stort 

är brist på ekonomiska och personella resurser, politisk engagemang, målkonflikter mellan 

miljömål och andra politiska mål. De olika hinder att uppnå lokala miljömål som behandlas i 

uppsatsen är informationsbrist, kommunikation mellan dem ansvariga aktörerna; Miljö – och 

hälsoskyddsnämnde, inköpsenheten, Vård - och omsorgsförvaltningen, kommunstyrelse samt 

företag, organisationer och individer. Vidare är information på kommunala verksamheter om 

konsekvenserna kring avfallsfrågor, energianvändning, transportfrågor och uppköp bristfällig. 

Återigen är arbete med miljömål en viktig del av processen för att nå ett ekologiskt hållbart 

samhälle. En del kommuner har kommit längre i sitt arbete med lokala miljömål än andra. 

Deras arbete kan vara vägledande för kommuner som inte har kommit lika långt i sitt eget 

arbete. För utveckling och konkretisering av miljömål bör ett samarbete kommunerna emellan 

utnyttjas.  Ett  gemensamt  system  mellan  kommunerna  kan  underlätta  uppföljningen, 

samordningen och prioriteringar i det lokala miljöarbetet. 

För att uppfylla de nationella miljömål mot ett ekologiskt hållbart samhälle nu och i framtiden 

är det betydelsefullt att ha ett holistiskt synsätt där man integrerar dem tre dimensionerna och 

framtidsaspekten.   

 

Idag  uppfylls  inga  miljömål  som  undersöktes  i  studien  förutom  delvis  miljömål  om 

omhändertagande  av  miljömärkta  varor,  där  största  hindret  är  bristfällig  information  från 

återvinningscentralerna  om  varors  omhändertagande  och  konsekvenser  i  naturen.  Andra 

hinder  med  det  lokala  miljömålsarbetet  som upplevs  är  brist  på kontroll  och struktur  vid 

avfallshanteringen. Det råder även brist på engagemang, krav från medborgare och krav från 

förvaltningen  som  ställs  på  inköp  av  miljömärkta  varor.  Det  kan  förklaras  med 

informationsbrist, okunskap om miljökonsekvenser och miljöbegrepp.

Utifrån  Danderyds  kommuns  miljömålsarbete  föreslogs  en  del  viktiga  miljömål  som 

Österåkers kommun kan överväga att ta med i sitt miljömålsarbete. Dessa mål anses vara en 
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del av arbetet mot ett hållbart samhälle. Till miljömålet Giftfri miljö lades till en del mål som 

anses viktiga ur miljösynpunkt. Miljömålet  Begränsad klimatpåverkan är inte så omfattande 

och där med föreslogs en del mål som gäller energieffektiviseringen, som kommunen borde 

arbeta med för ett ekologiskt hållbart samhälle. Dessa mål lades under målet  God bebyggd 

miljö.

Arbetet med miljömål bör effektiviseras för att de ska kunna uppnås innan den angivna tiden. 

För det krävs personella resurser som bara kan fokusera på miljömålsarbete. Arbete bör sträva 

efter  att  integrera  strategi  och  kommunikation.  Myndigheter  bör  tillsammans  med 

förvaltningar  informera  och  väcka  uppmärksamhet  hos  personalen  på  kommunala 

verksamheter  och  medborgare.  Även  skolor  bör  integreras  i  miljömålsarbete  och 

organisationer för ett långsiktigt arbete. I det stora hela gällande de miljömål som berörs i 

uppsatsen bör fokus ligga på kvalitativ  informationsspridning  om konsekvenser på miljön 

global och lokalt samt långsiktigheten i arbetet vad gäller uppköp -, transport -, avfalls – och 

energifrågor.  Detta  bör  belysas  och  vara  av  betydelse  i  beslutsunderlag,  avfallsplanering, 

uppköpskrav och så vidare. Det kommer antagligen att resultera i kommunikativt tänkande. 

I framtida miljöarbete bör förvaltningar och andra aktörer komma tidigt in i processen. Det är 

också önskemålet, i det här fallet från Vård – och omsorgsförvaltningen, då det finns intresse 

och miljöfrågor upplevs viktiga. Detta bör ske för att underlätta att påverka beslut innan de 

fattas. Samarbete tidigt i processen är av betydelse för en kompletterande kunskap från olika 

nivåer i samhället. 

Målkonflikter och prioriteringar mellan de politiska målen kan inte anges och därför bör de 

relevanta målen kartläggas för att kunna väga för – och nackdelar mot varandra. Relevant 

kunskap är en viktig del i olika faser av processen. Samtidigt bör en helhetssyn beaktas vilket 

kräver mer kunskap och resurser. 

Jag anser att arbete med hållbar utveckling kräver vilja, engagemang, drivande krafter som 

motiverar  och  ser  till  att  arbetet  fungerar,  politisk  ledarskap  i  miljöfrågor  och  aktivt 

föreningsliv som driver miljöfrågor framåt. Kommunen ska vilja marknadsföra sig som en 

miljövänlig kommun för att ses som en attraktiv kommun att leva i,  flytta till  och äga ett 

fritidshus i med mera.
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Miljösamordnare har en viktig roll för ett fungerande miljöarbete genom att vara drivande och 

denna post bör alltid vara tillsatt. Utan det hålls miljöfrågor svävande.

Vilja,  medvetenhet,  kommunikation  mellan  nivåerna  är  viktiga  faktorer  för  att 

miljömålsarbete  ska  drivas  fram.  Samarbete,  engagemang  och  kompetens  samt  realistiskt 

tidsperspektiv och helhetstänkande men även långsiktighet är avgörande för ett fungerande 

arbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed hållbar utveckling globalt och lokalt. 

8.1 Förslag på fortsatt forskning

Fler  studier  kring  ämnet  är  nödvändigt.  Kompletterande  studier  behövs  där  alla  tre 

dimensioner tas med, miljömässiga, ekonomiska och sociala. Kartläggning av kommuner som 

ligger  långt  före  med sitt  miljömålsarbete  är  önskvärt  för  att  andra kommuner  ska ha en 

vägledning i sitt eget arbete. Det är även relevant att kartlägga målkonflikter och andra hinder 

med miljömålarbeten. När det gäller en enskild kommun är det av betydelse att studera vilka 

riktlinjer och krav som är rimliga utifrån kommunens resurser och förutsättningar.
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9 Slutsats
I den avslutande delen lyfts de viktigaste slutsatserna fram. 

Arbetet  med  implementeringen  av  lokala  miljömål  på  kommunal  nivå  är  komplext  och 

tidskrävande med många aktörer inblandade som ska samarbeta under en längre tid. Inga av 

de berörda miljömålen uppfylls idag. Det finns olika anledningar till  det men det som bör 

påpekas är att processen med formuleringen av miljömål är fortfarande i gång. 

• Målen är ej konkreta, för diffusa för att kunna följas och måste konkretiseras för att 

kunna uppnås innan den angivna tiden

• Det finns ingen struktur och kontroll över avfallshanteringen

• Det  råder  informationsbrist  om  konsekvenserna  vid  avfallshantering, 

energianvändning,  vid  uppköp  av  varor  samt  vid  transportfrågor  främst  hos 

medborgare

• Det råder stor okunskap om den lokala och globala problematiken

• Det råder bristande medvetenhet hos medborgarna

• Inga krav vad gäller miljömärkta varor ställs på verksamheterna av uppköpsenheten

• Fler studier om ämnet behövs 
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Bilagor
Bilaga 1

Anteckningar  utifrån  telefonkontakt  med  Bo  Liden…  på  miljö  -  och 

hälsoskyddskontoret i Österåkers kommun. 2007-05-21

1. Hur har arbetet med implementeringen av nationella miljömål gått till? Prioriteras 

några mål högre än andra? Vad har varit vägledande i arbetet?

Kommunen arbetar med de miljömål som är relevanta för Österåkers kommun.  Miljömål 14 

Storslaget fjällmiljö är inte aktuell för vore sig länet eller kommunen. Miljömål 16 Ett rikt  

växt- och djurliv har inte regionaliserats än. 

Nationella miljömål och miljömålsportalen har varit det grundläggande materialet för arbetet 

med implementeringen av nationella miljömål. 

Inga miljömål prioriteras högre i arbetet att skriva om den nationella miljömål till de lokala 

miljömålen, däremot har det diskuterats att det kommer vara upp till varje förvaltning att välja 

två eller tre miljömål att koncentrera sitt arbete på. 

2.  Vilka  aktörer  har  varit  inblandade  i  implementeringen  av  miljömål  fyra  samt 

femton?

Kommunledningen,  miljöberedningen,  Miljö  –  och  hälsoskyddsnämnden, 

arbetsutskottsnämnden, Förvaltningsledningen i detta fall Vård – och omsorgsnämnden har 

varit inblandade. 

    

3. Finns samarbete med andra kommuner?   

Nej. Det finns inget samarbete med andra kommuner. 

4.  Hur fungerar samarbete med länsstyrelse?

Länsstyrelse avböjde att svara på remissförslaget (Österåkers kommuns lokala miljömål) med 

påpekar att det är positivt att kommunen har inlett arbete med lokala miljömål.
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5. Vilka hinder anser du finns med arbete med lokala miljömål?

Okunskap  hos  mottagaren  d.v.s.  kommunstyrelsen  som  anser  att  lokala  miljömål  är  inte 

tydliga nog för att kunna följas. Det har diskuterats  att lokala miljömål ska omformuleras 

tillsammans med förvaltningar. 

Vidare har ekonomin nämnts som en resurs som krävs för att  kunna göra åtgärder för att 

uppnå målen.

 

Bilaga 2 

Anteckningar efter telefonkontakt med Marie Gustavsson, avfallsingenjör på miljö – 

och hälsoskyddskontoret i Österåkers kommun. 2007-05-21

1. Hur stora är möjligheter att uppnå delmålet: allt farligt avfall samt alla batterier och 

mediciner ska samlas in och behandlas separat. Allt elektriskt och elektroniskt avfall ska  

samlas in och behandlas i samarbete med producenterna?

 Det finns inget större hinder med att uppnå målet. Det krävs kunskap och information om de 

olika varorna. Svårigheten kan vara farligt avfall som vid okunskap hamnar i hushållsavfall. 

2.  Hur stora  är  möjligheter  att  uppnå delmålet:  återanvändning,  materialåtervinning 

eller förbränning med energiutvinning ska öka med tio procent till  2010 från 2005 års  

nivåer av det grovavfall samt bygg- och rivningsavfall som samlas in?

Återvinningscentralen ansvarar för informationen kring frågor om hushållsavfall, grovavfall 

etc. Det är viktigt med sortering av hushållsavfall, vidare är det viktigt med tydlig sortering i 

grovavfallsrummet i verksamheterna. Sammanfattningsvis behövs bättre struktur och fler kärl 

för brännbart och icke brännbart för att lättare sortera och transportera samt omhänderta på 

rätt sätt vad gäller återanvändning, materialåtervinning, och förbränning med energiutvinning 

på återvinningscentralerna. Det finns svårigheter med att uppnå målen idag eftersom det inte 

finns en fungerande struktur och kontroll trots att det finns möjlighet.   

Bilaga 3 

Anteckningar  efter  telefonkontakt  med  Margareta  Carlsson  på  Inköpsenheten  i 
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Österåkers kommun. 2007-05-21

1. Vad har kommuner för krav, vad gäller miljömärkta varor, vid upphandling? 

Idag  ska  kommunala  verksamheter  vid  inköp  följa  de  ramavtal  som  inköpsenheten  har 

upphandlat.  Krav  kan  ställas  av  inköpsenheten.  Upphandling  ansvarar  inköpsenheten  för. 

Kommunala verksamheter sköter inköp. 

2. Finns det siffror på hur mycket av kommunens totala inköpsvolym är miljömärkt? 

Nej, men det kan undersökas genom att titta på siffrorna från leverantörer. 

Bilaga 4 

Anteckningar  efter  telefonkontakt  med  Björn  Pollerman  på  Armada  i  Österåkers 

kommun. 2007-05-21

1. Vad använder ni för elleverantör?

Ingen, köper in själva från Nordpool

2. Vilken typ av el använd i de kommunala fastigheter som ni äger?

Fjärrvärme 

Bilaga 5 

Frågor som ställdes till berörda verksamhetschefer är följande:

Vilken elleverantör används i verksamheten samt vilken typ av uppvärmning används?

Finns det källsortering och varför fungerar inte den om det finns?

Arbetar ni med några åtgärder för att minska avfallsmängden?

Vilka kemikalier används i verksamheten samt hur tas dem omhand efter användning?

Några frågor kunde inte besvaras.

Anteckningar efter mailkontakt med Carina Nordahl. 2007-05-21
Det finns ingen källsortering inom verksamheten, endast pet flaskor återvänds. Inga hinder 

upplevs för det. En container för brännbart material finns. Inga åtgärder för att minska avfall 

genomförs.   Mediciner  och  vissa  rengöringsmedel  används  i  verksamheten.  Överblivna 

mediciner återlämnas till Apoteket.  
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Bilaga 6 

Anteckningar efter mailkontakt med Eva Andrén. 2007-05-18
Källsortering finns men behöver förbättras eftersom det inte finns kontroll och ingen struktur 

över hela avfallsprocessen. Fler stationer och andra kärl efterfrågas. Åtgärder som görs för att 

minska avfall är det sällan används engångsmaterial. Kemikalier som används är mediciner, 

medicintekniska produkter och rengöringsmedel. Mediciner transporteras och omhändertas av 

ett företag.  
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