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Sammanfattning 
Miljön är något som påverkar alla människors vardag och det är därför viktigt att 
kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter i Sverige arbetar tillsammans för att 
lyckas med att uppnå de nationella miljömålen. För att utveckla det miljöarbete som 
sker är det viktigt att kontinuerligt arbeta med uppföljning av miljömålen.  
 
Studien genomfördes via ett samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län och syftet var att 
ta reda på hur kommunerna i Kalmar län kan arbeta mer enhetligt med miljömåls-
uppföljningen. För att kunna besvara studiens frågeställningar undersöktes nuläget i 
kommunerna samt vilka visioner som fanns för framtiden. I studien skedde en 
intervjuserie där utvalda politiker och tjänstepersoner i nyckelroller från samtliga av 
Kalmar läns kommuner deltog. 
 
Studien visar att det finns flera likheter mellan hur kommunerna idag arbetar samt hur 
de i framtiden vill prioritera miljöarbetet och det är dessa likheter som bör ligga som en 
gemensam grund för utvecklingen av miljömålsarbetet. Hur kommunens egna 
organisation är uppbyggd och vikten av att samverka över kommungränserna är några 
faktorer som verkar spela en avgörande roll för hur väl de lyckas med miljömålsarbetet.  
 
I studien påvisas ett behov av att extra resurser satsas inom området och att detta är ett 
måste för att vi tillsammans ska lyckas bättre med att uppnå målen inom Agenda 2030 
jämfört med hur det hittills gått med att nå de nationella miljömålen. 
 
Förhoppningen är att om resultatet från studien faller väl ut, kan den bidra till att stärka 
Sveriges arbete med på kort sikt de nationella miljömålen och på längre sikt arbetet med 
att uppnå målen i Agenda 2030 och en hållbar framtid. 
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Abstrakt 
The environment is something that affects everyones everyday lives and it is therefore 
important that municipalities, county administrative boards and central authorities in 
Sweden work together to succeed in achieving the environmental goals set. In order to 
develop the environmental work that is taking place, it is important to continuously 
work on monitoring the environmental goals. 
 
The study was conducted through cooperation with the County Administrative Board of 
Kalmar County and the purpose was to find out how the municipalities in Kalmar 
County can work more coherently with environmental monitoring. In order to answer 
the study's questions, the current situation in the municipalities and the visions that 
existed for the future were investigated. In the study,  a series of interviews took place 
in which selected politicians and service personnel in key roles from all of Kalmar 
County's municipalities participated. 
 
The study shows that there are several similarities between how the municipalities work 
today and how they want to prioritize environmental work in the future and these are 
similarities that should be used as the common ground for the development of the 
environmental objevtives. 
 
The study demonstrates the need for additional resources to be invested in the field and 
that this is a must in order for us to succeed better in achieving the goals of Agenda 
2030, compared to how we until now achieved the national environmental objectives. 
 
How the municipality's own organization is structured and the importance of 
collaborating over the municipal boundaries are some factors that seem to play a 
decisive role in how well one can achieve environmental goals. The hope is that if the 
outcome of the study is successful, it can help to strengthen Sweden's work on short-
term national environmental goals and, in the longer term work towards achieving the 
goals of Agenda 2030 and a sustainable future. 
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1 Inledning 
Miljön är något som påverkar alla människors vardag genom exempelvis kvalitén på 
luften vi andas, vattnet vi dricker och jorden vi odlar i. Det är därför viktigt att 
kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter i Sverige arbetar tillsammans för att 
lyckas med att uppnå de nationella miljömålen. Det är även viktigt att skynda på  
omställningen till ett mer hållbart samhälle samt att synliggöra och kommunicera det 
arbete som utförs på ett sätt som är både tydligt och enkelt att ta till sig. 

Naturvårdsverket är den myndighet som på nationell nivå samordnar det regionala 
arbetet med uppföljning av miljömålen. De anser att de styrmedel och åtgärder som 
behövs för att nå alla miljökvalitetsmålen och generationsmålet inte kommer att finnas 
på plats till 2020. Till år 2020 ser det i dagsläget ut som att miljökvalitetsmålet 
Skyddande ozonskikt kommer att nås, miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att 
nås, medan de resterande 14 miljökvalitetsmålen inte ser ut att kunna nås 
(Naturvårdsverket, 2017a). Den nationella uppföljningen från 2016 visade på att 
3 av 21 län varken når eller ens är nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020 
(Naturvårdsverket, 2016a). 

Mycket arbete görs i Sverige för att nå miljömålen och grunden utgörs av det arbete 
som utförs på lokal nivå ute i kommunerna. Länsstyrelsen Kalmar län har ansvaret att 
på regional nivå samordna uppföljningen av det miljömålsarbete som sker inom 
kommunerna i länet. För att stärka det regionala arbetet med att uppnå miljömålen 
startades det enligt L. Corneliusson Linde upp ett miljömålsnätverk av Länsstyrelsen 
Kalmar län (personlig kommunikation, 3 oktober 2016). Miljömålsnätverket består av 
representanter för samtliga av länets kommuner, länsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län 
samt Regionförbundet i Kalmar län. Det var via detta nätverk som kommunerna i länet 
gemensamt efterfrågade en mer enhetlig uppföljning av miljömålen, vilket redovisas i 
denna fallstudie. 
 
1.1 Syfte 
Denna studies syfte är att ta reda på hur kommunerna i Kalmar län kan arbeta mer 
enhetligt med miljömålsuppföljningen. Detta görs med hjälp av en analys över insamlad 
data från en intervjuserie med respondenter bestående av tjänstepersoner och politiker 
från respektive kommun i Kalmar län, som sedan förankras med tidigare vetenskap. 
 
1.2 Frågeställningar 
Arbetets huvudsakliga frågeställning: 

• Hur kan kommunerna i Kalmar län arbeta mer enhetligt med 
miljömålsuppföljningen? 

Delfrågeställningar: 
• Hur ser nuläget ut våren 2017 gällande kommunernas uppföljning av miljömålen? 
• Hur vill kommunerna prioritera miljöfrågor i sin kommunen i framtiden? 
• Hur kan kommunerna göra för bättre kommunicera miljöfrågor med allmänheten? 
• Är det möjligt att gå vidare med att skapa en mer gemensam uppföljning av 

miljömålen i länet? 
 

1.3 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till personer som är intresserade av de nationella miljömålen och 
uppföljningen av dessa, samt politiker och tjänstepersoner inom den offentliga sektorn 
som arbetar med eller beslutar om frågor som rör miljömålen. 
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2 Bakgrund 
Studien genomförs via ett samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län och fokuserar på 
hur kommunerna i Kalmar län i framtiden kan arbeta med enhetligt med uppföljning av 
de nationella miljömålen. Detta då kommunerna i länet efterfrågat en tydligare 
gemensam uppföljning av miljömålen. 
 
2.1 De nationella miljömålen 
Sveriges miljömålssystem innehåller följande tre delar: ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
 
2.1.1 Generationsmålet 
Riksdagens definition av generationsmålet lyder: ”Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”. Målet är ett inriktningsmål för den miljöpolitik som ska drivas i 
landet och vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället (Naturvårdsverket, 
2017b). 
 
2.1.2 Miljökvalitetsmålen 
I april 1999 beslutade Riksdagen att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för 
Sverige och år 2005 antogs ytterligare ett mål. Arbetet med att nå dessa 16 mål utgör 
grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport 
varje år där respektive myndighet ansvarar för uppföljningen av sina mål. Därefter 
sammanställer Naturvårdsverket uppföljningarna och lämnar en redovisning till 
regeringen (Naturvårdsverket, 2017c). 
 
De 16 målen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.  
 
För varje miljökvalitetsmål finns det en av riksdagen definierad precisering 
(Naturvårdsverket, 2017d), och det finns ett hundratal indikatorer som används för att 
följa upp målen (Naturvårdsverket, 2017e). 
 
2.1.3 Etappmålen 
Det finns 24 etappmål som ska visa steg på vägen för att nå generationsmålet och flera 
av miljökvalitetsmålen. Det finns etappmål inom områdena Begränsad klimatpåverkan, 
Avfall, Biologisk mångfald, Farliga ämnen och Luftföroreningar (Naturvårdsverket, 
2017f). 
 
2.1.4 Effektiviserad uppföljning av miljömålsarbetet 
Regeringen beslutade i juni 2016 att ge samtliga åtta miljömålsmyndigheter i uppdrag 
att effektivisera uppföljningen av miljömålsarbetet. De åtta miljömålsmyndigheterna är 
Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska 
undersökning (Naturvårdsverket, 2017g). Naturvårdsverket innehar rollen som 
samordnare för uppdraget som redovisades till Miljö- och energidepartementet den 17 
mars 2017 (Regeringen, 2016). 
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2.1.5 Indikatorer och nyckeltal 
Det som ibland anges som indikatorer, nyckeltal eller gröna nyckeltal är egentligen 
samma sak. Det är olika sorters mått som används för att kunna följa upp det 
miljömålsarbete som har skett. Med hjälp av utvalda indikatorer kan man visa på den 
förändring över hur miljön mår och har skett över tid (Naturvårdsverket, 2017h).  
 
I nuläget är systemet uppbyggt med indikatorer för främst nationell och regional nivå 
men arbete pågår på flera håll för att ta fram lokala indikatorer (Naturvårdsverket, 
2017i). 
 
Indikatorera används inte enbart för att beskriva och visa hur miljön mår, utan även för 
att öka förståelsen för hur människor påverkar miljön. Valet av indikatorerna i sig anses 
vara en indikation på att den utvalda indikatorn är av högre betydelse i förhållande till 
andra möjliga indikatorer som inte valdes  (Wibeck et al., 2006). 
 
2.2 FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 
FN beslutade år 2015 om Agenda 2030 för hållbar utveckling, innehållande de 17 
Globala målen som har som huvudsakligt mål avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen till år 2030. Målen togs fram i en 
unik öppen process där FN:s medlemsländer arbetat tillammans med stora delar av det 
internationella civila samhället (FN, 2017). I begreppet hållbarhet integreras 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för en hållbar utveckling. De 
insatser som genomförs och har genomförts under en längre tid för att nå de nationella 
miljömålen, bidrar till möjligheterna att nå de globala målen i Agenda 2030 
(Naturvårdsverket, 2017j). 
 
Regeringen tillsatte i mars 2016 Agenda 2030-delegationen som fick i uppdrag att 
föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen. En del av denna handlingsplan 
antas integrera de nationella miljömålen till de globala målen genom tydliga kopplingar. 
Arbetet pågår och delegationen ska redovisa ett förslag till handlingsplan för Sveriges 
genomförande av agendan den 31 maj 2017. Delegationen har i uppdrag att slutredovisa 
arbetet den 11 mars 2019 (Agenda 2030-delegationen, 2017). 
 
Regeringen gav 2016 ett flertal statliga myndigheter uppdraget att bidra med underlag 
för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Regeringen, 2016). I den redovisning som 
inkom från Naturvårdsverket fanns det i bilaga 3 en för miljömålsmyndigheterna 
gemensamt sammanställd tabell med tydliga kopplingar gjorda mellan Sveriges 
nationella miljömål och målen i Agenda 2030. Tabellen anger de direkta kopplingar 
som går att göra mellan de nationella miljömålen och mål i Agenda 2030 
(Naturvårdsverket, 2017j). 
 
2.3 Länsstyrelsen Kalmar län 
Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för samordning och uppföljning av 
miljömålen på regional nivå. Enligt L. Corneliusson Linde (personlig kommunikation, 3 
oktober 2016) startades ett regionalt miljömålsnätverk upp inom länet av Länsstyrelsen i 
Kalmar redan under våren 2015. Vid en kartläggning över vad länets kommuner 
önskade få hjälp att arbeta med, kom förslaget upp om en gemensam uppföljning 
kopplad till miljömålen . Det beslutades att en arbetsgrupp för miljömålsuppföljning 
skulle tillsättas och att Länsstyrelsen ansvarade för att samordna denna grupp.  
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Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram innehållande 98 
åtgärder kopplade till sex temaområden som tillsammans innehåller samtliga 15 
nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för regionen (Länsstyrelsen Kalmar län, 
2014). Målet ”Storslagen fjällmiljö” är inte aktuellt i regionen som saknar fjäll. 
 
2.4 Kommunerna i Kalmar län 
Kommunerna har flera olika roller i miljömålsarbetet. De utför myndighetsutövning 
genom bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen men de genomför även 
planering av samhället gällande exempelvis trafik, naturvård, avfall och energi. 
Kommunerna utför verksamhetsutövning då de är ägare till fastigheter och mark, samt 
utför skola, vård och omsorg likväl som inköp och upphandling. En annan viktig roll 
kommunerna har är att sprida kunskap till både barn och vuxna, samt att vara ett 
föredöme och arbeta för att inspirera både kommuninvånare och näringsliv. 
Kommunerna har även en väldigt viktig roll att arbeta för att försöka underlätta för 
kommuninvånare, lokala organisationer och näringsliv genom att möjliggöra och skapa 
goda förutsättningar för att kunna göra mer miljösmarta och hållbara val 
(Länsstyrelserna, 2014). 
 
Fem av länets tolv kommuner är medlemmar i nätverket Sveriges Ekokommuner 
(Sveriges Ekokommuner, 2017a), vilket innebär att dessa kommuner årligen rapporterar 
in samma 12 utvalda gröna nyckeltal, medan kommuner som inte är medlemmar kan 
arbeta på andra sätt och välja andra nyckeltal eller indikatorer för sin uppföljning av 
miljömålen. 

Arbetet med miljömålsuppföljningen skiljer sig mellan kommunerna i länet samt i 
landet som helhet, vilket gör det svårt att jämföra uppgifter i ett miljöbokslut. Ett 
miljöbokslut är ett dokument separat från kommunens ordinarie bokslut, framställt av 
tjänstepersoner ofta på uppdrag från kommunledningen, som syftar till att samla 
uppgifter över kommunens arbete med miljömålen i ett dokument. Miljöbokslutet kan 
exempelvis användas som miljöunderlag i kommunens övergripande arbete, vid 
kommunicering med externa aktörer samt för att öka förståelsen över vad man som 
individ själv kan göra för att påverka miljön på ett positivt sätt (Kalmar kommun, 
2017). 
 
2.5 Föreningen Sveriges Ekokommuner 
Att ansöka om ett medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner, SEKOM, är ett 
aktivt val som en kommun kan göra. För att få bli medlem krävs dels ett politiskt beslut 
fattat av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen där kommunen ansöker om 
medlemskap, och dels att kommunen antagit ett för samtliga verksamheter övergripande 
mål om att arbeta med hållbarhet enligt ett antal hållbarhetsprinciper. Ett medlemskap 
innebär att politiker och tjänstepersoner i kommunen får ta del av ett omfattande 
kontaktnät, delta på utbildningar och möten  samt att kommunen årligen rapporterar in 
12 nyckeltal för att följa kommunens utveckling mot ett mer hållbart samhälle på lokal 
nivå. Dessa så kallade gröna nyckeltal ger medlemskommunerna en möjlighet att 
jämföra sig med andra kommuner både i regionen och även i övriga landet (Sveriges 
Ekokommuner, 2017a). De gröna nyckeltalen som ekokommuner årligen ska rapportera 
in är: Koldioxidutsläpp, Resor från kollektivtrafik, Förnybara bränslen i 
kollektivtrafiken, Ekologisk odling, Miljöcertifierat skogsbruk, Skyddad natur, Mängd 
hushållsavfall, Avloppsslam, Förnybar energi kommunala lokaler, Tjänsteresor, 
Ekologiska livsmedel samt Certifierade skolor och förskolor (Sveriges Ekokommuner, 
2017b). 
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2.6 Kommunal miljökommunikation 
Kalmar kommun har i samtliga av sina tre miljöbokslut använt sig av en illustration av 
ett träd för att illustrera läget för miljön i kommunen (Fig. 1). Löven på trädet 
representerar de olika miljömålen och färgen på löftet symboliserar miljömålets status. 
Grönt löv innebär att ”inget ytterligare arbete krävs utöver det som redan görs”, gult 
löv att ”arbetet pågår - ytterligare arbete krävs” och ett rött löv att ”lite eller inget 
arbete pågår - mycket arbete krävs” (Kalmar kommun, 2017). Enligt L. Corneliusson 
Linde har Länsstyrelsen Kalmar län nyttjanderätt till illustrationen vilket innebär att det 
är fullt möjlig att använda den för samtliga kommuner i länet (personlig 
kommunikation, 3 oktober 2016). 
 
Västerviks kommun har sedan 2006 redovisat hållbarhetsbokslut som innehåller både 
miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer för en fortsatt hållbar utveckling. 
Hållbarhetsbokslutet innehåller indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och 
kommunkoncernens miljösituation, livskvalitet och försörjning i ett samlat dokument. 
Indikatorer bidrar till att lättare kunna beskriva och analysera situationen i kommunen 

jämfört med omvärlden och är tänkt att fungera som underlag till nya målformuleringar 

och prioriteringar (Västerviks kommun, 2017). 

Fig 1. Miljömålsträd som illustrerar läget för miljön i Kalmar kommun 2016.  
Illustratör: HultbergMartens. Med tillstånd. 
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2.7 Miljöledningssystem 
Det kan finnas flera möjliga positiva effekter för en kommun att ha ett kommun-
övergripande miljöledningssystem. Inom ett miljöledningssystem ligger tyngden mest 
på det arbete som pågår och inte det som redan uppnåtts (Olsson, 2002). Några möjliga 
exempel på fördelar är ett tydligare ökat fokus inom området genom ökad effektivitet, 
minskad avfallsproduktion, ökad andel förnybara resurser men även värdefulla mjuka 
värden som exempelvis ett stärkt förtroende för organisationens miljösatsningar och 
ökad trovärdighet inom miljöområdet. 
 
I Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking 2016 kunde kommuner välja att svara på 
en enkätundersökning gällande miljöarbetet som sker i kommunen (Aktuell Hållbarhet, 
2017). På frågan ”Har kommunen ett ledningssystem där miljöfrågor ingår och som 
omfattar hela organisationen (inklusive kommunala bolag)?” svarade endast fyra av 12 
kommuner att de hade ett sådant ledningssystem. Alltså finns det åtta kommuner som 
möjligtvis skulle ha mycket att vinna på att införa ett miljöledningssystem som gäller 
för hela organisationen inklusive eventuella kommunbolag och dotterbolag. 
 
Vill organisationen förstärka sitt miljöledningssystem kan de även välja att certifiera det 
enligt exempelvis ISO 14001 som är en standard för just miljöledning (Swedish 
Standards Institute, 2017). ISO-standarder är uppbyggda av de fyra huvudelementen 
planera, genomföra, följa upp och förbättra. I elementet genomföra ingår delelementet 
kommunikation (ISO, 2017). 
 
 

3 Metod 
I detta kapitel redogörs de metoder samt analyser av datan som beskrivs i 
resultatetredovisningen. Avslutningsvis nämns även studiens reliabilitet och validitet. 
 
3.1 Fallstudie 
Fallstudier är en typ av undersökning där ett fall eller flera situationer av särskilt 
intresse blir utvalt för att studeras ingående där det främsta syftet är tolkningen av 
sammanhanget. Alla metoder för att samla in vetenskaplig information kan användas i 
en fallundersökning, men vid kvalitativa fallstudier inriktar man sig snarare på tolkning 
än hypotesprövning (Merriam, 1994, s 24-25). Metoden är väldigt vanligt att använda 
sig av i vetenskapliga undersökningar (Merriam, 1994). Ytterligare argument för att 
använda metoden fallstudie  är att  respondenternas svar inte skulle kunna klassas eller 
tolkas som ”korrekta” eller ”sanna”, utan snarare att respondenternas egna kunskaper 
inom området är det som utgör basen för studien (Merriam, 1994).  
 
3.1.1 Urval och population 
Efter samråd med tjänstepersonerna i regionens miljömålsnätverk bestående av 
representanter från samtliga av länets kommuner, valdes en tjänsteperson och en 
politiker ut i respektive av länets 12 kommuner, alltså totalt 24 respondenter från två 
separata grupper. Det svenska miljömålssystemet är komplext och kräver en bred 
kunskap på området för att kunna besvara frågeställningarna i studien på ett bra sätt. Då 
respondenterna på tjänstepersonnivå var utvalda just för deras kunskaper och de 
arbetsuppgifter de utför i sina tjänster, anses de vara väl insatta i arbetet med 
miljömålsuppfölningen som sker i kommunen, och av den anledningen är en kvalitativ 
metod mest lämplig för studien.  



  
 

7 

 
Innan intervjuerna genomfördes hölls två möten med regionens miljömålsnätverk där en 
kontakt etablerades med tjänstepersonerna i kommunerna. Tjänstepersoner fick avgöra 
om det var de själva eller någon kollega som var mest lämpad att ställa upp på intervjun. 
Tjänstepersonerna bidrog även med sina kunskaper i urvalsprocessen för vilka politiker 
i kommunerna de ansåg var mest lämpade att ställa frågorna till.  
 
3.1.2 Intervjuade kommuner 
Tjänstepersoner och politiker från följande kommuner intervjuades: Borgholm, 
Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, 
Torsås, Vimmerby och Västervik (Tabell 1). Tjänstepersonerna var personer på 
nyckelpositioner inom respektive verksamhet och var de personer som förväntades 
inneha mest kunskap och erfarenhet inom det aktuella området. Av denna anledningen 
var förhoppningen att de svar som skulle komma ur intervjustudierna skulle vara så 
relevanta och utförliga som möjligt. Vid vissa tillfällen hjälptes två tjänstepersoner åt att 
besvara frågorna under en och samma intervju. 
 
 
 

Respondenter 
Kommun: Tjänstepersoner: Politiker: 
Borgholm 1 1 
Emmaboda 1 1 
Hultsfred 1 1 
Högsby 1 1 
Kalmar 2 1 
Mönsterås 2 1 
Mörbylånga 2 1 
Nybro 1 1 
Oskarshamn 1 1 
Torsås 1 1 
Vimmerby 1 1 
Västervik 1 1 

 
 
3.1.3 Framtagande av intervjufrågor 
Intervjufrågorna utformades tillsammans med tjänstepersonerna. Detta för att säkerställa 
att de svar som angavs skulle bidra till att studien fick relevanta och användbara 
resultat. Det beslutades att det skulle sammanställas två separata uppsättningar med 
öppna frågor till tjänstepersonerna respektive politikerna i kommunerna.  
 
Frågorna till politikerna begränsades till att samla in en översiktlig bild över vilket 
miljöarbete som kommunen i huvudsak satsat på. Vilka miljöfrågor som är prioriterade i 
kommunen, hur kommunicering sker samt en vision för framtiden. Politikerna fick till 
sig generell information gällande temat på frågorna för intervjun, men fick inte i förväg 
tillgång till frågorna. Frågorna till tjänstepersonerna var mer specifika och krävde mer 
förberedelser för att intervjuaren skulle få relevanta och korrekta svar. Av denna 
anledning fick tjänstepersonerna frågorna till sig i förväg och hade gott om tid att 
förbereda sina svar.  
 

Tabell 1. Översikt över antal respondenter från kommunerna. 



  
 

8 

3.1.4 Tjänstetitlar och arbetsuppgifter för respondenterna 
De vanligaste tjänstetitlarna för respondenterna i gruppen tjänstepersoner var 
hållbarhetsstrateg eller miljöstrateg, men i vissa kommuner var det miljöchefen, 
förvaltningschef för Miljö- och byggavdelning eller projektledare som intervjuades. 
Majoriteten av respondenterna arbetade med liknande typer av arbetsuppgifter trots att 
titlarna skilde sig åt. Vissa personer arbetade i huvudsak med strategiska och 
kommunövergripande frågor, men det fanns även de som i huvudsak arbetade med 
miljötillsyn, vattenvårdsåtgärder eller energirådgivning. Gemensamt för alla var att de 
ansvarade för uppföljningen och inrapporteringen av de regionala nyckeltal som 
Länsstyrelsen Kalmar län efterfrågar årligen. 
 
3.1.5 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna planerades till en början att enbart genomföras på plats i respektive 
kommun, så kallad direkt intervju, men på grund av att det vid vissa tillfällen var svårt 
eller till och med mycket svårt att hitta gemensamma tider som var lämpliga för både 
för intervjuaren och respondenten genomfördes tillslut totalt nio intervjuer på plats hos 
respondenterna och 15 intervjuer över telefon (Tabell 2).  
 
 
 

Tillvägagångssätt för intervjuerna 
 Antal direkt intervju Antal telefonintervju 
Tjänstepersoner: 3 9 
Politiker: 6 6 
Totalt: 9 15 

 
 
3.2 Kvalitativ semistrukturerad undersökningsmetod 
I denna studie har en kvalitativ metod med kvantitativa inslag använts, vilket även 
kallas för en kvalitativ semistrukturerad undersökningsmetod. Under semistrukturerade 
intervjuer använder forskaren sig av en lista över de teman hen önskar undersöka, vilket 
ger respondenten en större möjlighet att svara fritt och själv utforma sina egna 
formuleringar baserad på sina egna kunskaper och erfarenheter. Bryman (2011) anser att 
denna sortens metod är flexibel och lämplig att använda i fall då det inte går att förutse 
respondenternas svar. Kvalitativa metoder brukar beskrivas som interperativ, vilket 
innebär att stor vikt läggs på respondenternas tolkningar (Bryman, 2011, s 149). När 
intervjuaren ställer öppna frågor vill hen få fram det som respondenten anser är ett 
viktigt svar (Jacobssen, 2007, s 169). Metoden ger även intervjuaren goda möjligheter 
att ställa öppna eller stängda följdfrågor på de svar som angivits. Eftersom miljöfrågor 
har en tvärvetenskaplig karaktär kräver metoder inom miljöforskning kvantitativa 
analyser såväl som kvalitativa undersökningar (Nawrocka, D, et.al, 2009). 
 
Forskningsprocessen som genomfördes är en induktiv metod där förhoppningen var att 
komma fram till en förklaring utifrån de data som samlats in under intervjuerna. Vid en 
sådan öppen ansats försöker forskaren gå från empiri till teori (Jacobssen, 2007, s 35). 
Ostrukturerade intervjuer, där forskaren styr så lite som möjligt och lämnar stort 
utrymme åt respondenten att utforma sina svar och kommentarer, är en vanlig teknik 
(Bryman, 2011, s 59). Ett återkommande tema inom kvalitativ forskning går ut på att se 
världen genom aktörernas ögon. (Bryman, 2011, s 144).  
 

Tabell 2. Tillvägagångssätt för intervjuerna som genomfördes i studien. 
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Jämförs kvalitativa med kvantitativa metoder som använder sig av mer statistiska 
analyser, så betraktar Bryman i det senare fallet avvikelser från ämnet som ”en störning 
man bör sätta stopp för”, medan avvikelser i en intervju som använder sig av en 
kvalitativ metod snarare ska ses som en kunskapskälla (Bryman, 2011). Kvantitativa 
metoder samlar in information som omformas till tal, medan kvalitativa samlar in data i 
form av ord. Båda metoderna ger riktig och viktig information, men av olika typ 
(Jacobssen, 2007, s 48). Den största nackdelen med en kvantitativ ansats är en hög risk 
för att forskaren får med sig för lite relevant data vilket innebär att svaren inte blir 
empiriskt tillförlitliga (Jacobsen, 2007). 
 
Både metoderna att ställa frågorna direkt på plats hos respondenten, samt telefon-
intervjuer användes i studien. I vetenskapliga intervjuer är det vanligare med direkta 
intervjuer än telefonintervjuer, men då det ansågs vara av högsta vikt att få svar från 
samtliga 24 respondenter, genomfördes vissa intervjuer som direkta intervjuer medan 
majoriteten genomfördes som telefonintervjuer.  
 
Fördelarna med  att använda sig av direkta intervjuer är att intervjuaren enkelt kan 
förklara för respondenten vid eventuella missförstånd, samt att intervjuaren får 
möjligheten att iaktta respondenten när hen formulerar sina svar. Fördelar med 
telefonintervjuer är att de tar betydligt mindre tid och resurser i anspråk med avseende 
på restid och resekostnader till länets samtliga kommuner, samt att det är mer 
miljövänligt att använda sig av så kallade ”gröna möten” på distans. Ytterligare en 
fördel är att detta val av intervjumetod kan minska risken för felkällor i resultaten då 
respondentens svar inte påverkas av yttre faktorer hos intervjuaren som exempelvis 
ålder, utseende eller kön (Bryman, 2011, s 128). Eftersom det frågor som ställdes var 
relativt få och öppna, ansågs det inte som ett problem att genomföra intervjuerna via 
telefon.  
 
3.2.1 Inför intervjuerna 
Ett informationsbrev skickades ut till de utvalda politikerna i varje kommun. Brevet 
innehöll bakgrundsinformation om studien och att intervjuaren skulle ta kontakt med 
politikerna inom en snar framtid (bilaga 1). Utskicket gjordes via e-post med 
Länsstyrelsen i Kalmar som avsändare för att få ökad trovärdighet jämfört med om 
enbart studenten stod som avsändare. Texten i utskicket var väl förankrat och godkänt 
av chefen för samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar innan den 
skickades.  
 
3.2.2 Genomförandet av intervjuerna 
Innan intervjuerna påbörjades gick intervjuaren igenom en kortfattad bakgrund till 
varför intervjun genomförs. Därefter inleddes intervjun med några allmänna frågor som 
namn på kommunen, samt namn och titel för respondenten. Efterföljande frågor som 
ställdes var öppna frågor för att styra intervjun så lite som möjligt. Intervjuaren använde 
sig av en checklista för att under intervjuns gång lättare kunna stämma av att 
intervjuaren fått relevant information från respondenterna. 
 
Listorna över de intervjufrågor som ställdes till tjänstepersoner (bilaga 2), politiker 
(bilaga 3) samt den checklista som användes (bilaga 4) finns med i slutet av denna 
rapport som bilagor. Jacobssen skriver att den sista och avslutande frågan bör användas 
som en säkerhetsventil i form av en övrigt-fråga som exempelvis: ”Är det, som 
avslutning, något du vill säga som vi inte kommit in på förut?” (Jacobssen, 2007, s 172) 
vilket också användes i intervjuerna. 
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Inspelning av intervjuerna i form av ljudupptagningar användes vid samtliga intervjuer 
och alla respondenter var i förväg införstådda i att intervjun spelades in. Bryman 
nämner att ”kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna 
säger, och hur de säger det” (Bryman, 2011, s 428). Fördelar med att använda sig av en 
ljudupptagning är att intervjuaren dels får med ordagrant vad respondenten svarar och 
dels att det blir lättare att upprätthålla ett mer naturligt samtal (Jacobssen, 2007, s 166). 
 
3.2.3 Efter intervjuerna 
Intervjuerna transkriberades i efterhand allt eftersom de genomfördes, för att ge 
intervjuaren en möjlighet att förbättra sitt minne över vad respondenterna sagt (Bryman, 
2011, s 301). För att sortera ut relevant information från respondentern har svaren 
generaliserats genom att regelbundheter och återkommande företeelser i informationen 
använts för att utveckla kategorier. (Merriam, 1994, s 145). Transkriberingarna 
analyserades och det resultat som presenteras i studien framkom genom att dels välja ut 
de svar som uppkom flest gånger från respondenterna, och dels de svar som ansågs mest 
relevanta för att besvara studiens frågeställningar. 
 
 
3.3 Realibilitet och valitidet 
Inre validitet handlar om frågan i vilken mån resultatet stämmer överens med 
verkligheten (Merriam, 1994, s 177).  En lämplig metod för att uppnå en så hög intern 
validitet som möjligt är att genomföra en personlig intervju med öppna frågor och att en 
annan metod är att granska respondenternas vilja att lämna riktig information 
(Jacobssen, 2007). Att respondenterna i detta fall skulle uppge oriktig information anses 
som osannolikt då studien förmodligen skulle kunna användas i kommunernas framtida 
arbete. Ytterligare ett sätt att stärka den interna validiteten är att säkerställa att rätt källor 
för studien har använts. ”Som forskare bör vi alltid kritiskt fråga oss om vi har fått tag i 
de rätta källorna” (Jacobssen, 2007, s 259).  
 
Studier som använder sig av en semistrukturerad undersökningsmetod utgår från ett 
visst tema med en i förväg fastställd ordningsföljd på frågorna, men utan några i 
förhand givna svarsalternativ. Detta medför att svaren som från respondenten är mer 
relevanta och har en hög validitet. Ett väl planerat förarbete med att säkerställa lämpliga 
respondenter, samt samarbetet med att utforma intervjufrågorna till studien, anses bidra 
till att det samlats in trovärdig information och till en hög intern validitet (Jacobsen, 
2007). 
 
Yttre validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från studien kan tillämpas 
även i andra situationer än den aktuella (Merriam, 1994, s 183). För att uppnå en så hög 
yttre validitet som möjligt i studien samlades kunskaper in om hur situationen såg ut i 
kommuner utanför Kalmar län. Det genomfördes ett studiebesök till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, som hade samlat representanter från samtliga av länets kommuner till 
en träff på Residentet i Växjö i januari 2017 (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2017). 
Vid detta tillfälle presenterade och undertecknade representanter från kommunerna i 
länet sina kommuners respektive miljömålslöften, och i dessa miljömålslöften 
presenterade kommunerna åtgärder och fokusområden för framtiden, samt vilka effekter 
de avsåg att uppnå med miljömålsarbetet i kommunen. Kunskaperna som samlades in 
under denna dagen kunde efter genomförda intervjuer användas till att jämföra de 
resultat som mätts hos kommunerna i Kalmar län, med situationen för kommunerna i 
Kronobergs län. 
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Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, men Merriam 
skriver att intervjuaren ska bekymra sig mer för den inre validiteten än för reliabiliteten. 
Detta eftersom att det är omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet (Merriam, 1994, 
s 181). Begreppet i sig anses problematiskt för samhällsforskning då kvalitativa studier 
med öppet formulerade frågor blir svåra att upprepa med samma resultat. Detta då 
respondenterna kan ha förändrats genom exempelvis nya erfarenheter (Patel & 
Davidson, 2011). Respondenternas svar från denna studien skulle antagligen inte vara 
formulerade på samma sätt även om studien genomfördes på samma sätt vid ett senare 
tillfälle. Detta på grund av personens sinnesnärvaro och psykiska tillstånd påverkas av 
omgivningen (Merriam, 1994, s 180-181). Det anses vara fullt möjligt att upprepa 
genomförandet av studien i andra län med andra kommuner som respondenter, men 
trots att de nationella miljömålen gäller för hela Sverige förmodas resultaten se väldigt 
olika ut beroende på hur kommunernas organisationer är uppbyggda och har varit 
uppbyggda tidigare. 
 
 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas intervjuerna som genomförts med tjänstepersoner och politiker 
i kommunerna i Kalmar län. 
 
4.1 Hur såg nuläget ut för kommunernas uppföljning av miljömålen 
våren 2017? 
För att ta reda på hur kommunerna i framtiden kan arbeta mer enhetligt med 
uppföljningen av miljömålen sammanfattas här den insamlade datan från intervjuerna. 
 
4.1.1 Borgholm 
4.1.1.1 Prioriterat miljöarbete 
Borgholms kommun hade ett politiskt mål att arbeta med åtgärder inom 
energieffektivisering samt åtgärder för övergång till fossilbränslefria alternativ. I 
kommunen har det exempelvis genomförts flertalet energibesparande åtgärder, som 
renoveringar av byggnader och byte av gatubelysning, och kommunen håller på att byta 
ut uppvärmningssystem till fossilbränslefria alternativ. Det fanns en motion för att 
arbeta för giftfria miljöer i kommunens verksamheter, vilket visar på viss politisk vilja i 
frågan. Kommunen har satsat på byggnation av laddinfrastruktur för elbilar via det 
statliga projektet Klimatklivet (Naturvårdsverket, 2017k). Kommunen är medlem i 
SEKOM, vilket innebär att det finns ett uttalat hållbarhetstänk och att det sker årlig 
inrapportering av gröna nyckeltal. Kommunen har arbetat mycket med vattenåtgärder 
som rening av näringsämnen och våtmarksrestaurering via LOVA-projekt (Havs och 
Vatten-myndigheten, 2017). Uppföljning av vattenkvaliteten görs och vid alla större 
flöden sker det kontinuerlig provtagning. Kommunen har valt att föra in vissa 
prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen. De har infört insamling av matavfall som 
skickas till Kalmar för produktion av biogas. Det fanns en politiskt tillsatt grupp som 
agerade remissinstans och tog hand om miljö- och hållbarhetsfrågor. Det fanns en 
ansvarig tjänsteperson som sammanställde och rapporterde in nyckeltal till SEKOM och 
svarade på externa enkäter. Kommunen var självförsörjande inom förnybar energi tack 
vare produktion av vindkraft. Kommunen ville lyfta Miljösamverkan Sydost, MSO, vars 
arbete ansågs som mycket positivt för både kommunen och hela regionen. 
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4.1.1.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Borgholm ansåg att den egna verksamheten har en tydlig förbättringspotential gällande  
miljömålsarbetet då det saknas övergripande strategiska dokument som har en tydlig  
struktur och politisk förankring. Flertalet av de strategiska dokument som fanns är i 
behov av revidering. Kommunen behöver öka takten på omställningen av sin 
fordonsflotta till fossilbränslefria alternativ för att klara av regionala målet noOil 2030 
(Regionförbundet Kalmar län, 2017). Kommunen behöver följa upp de aktiviteter och 
åtgärder som genomförs för att uppnå de prioriterade målen. Kommunen behöver 
kontinuerligt följa upp strategiska dokument som exempelvis Energi- och 
klimatstrategin. Kommunen saknade tydliga kopplingar till de nationella miljömålen i 
sina strategiska dokument, och det fanns ett identifierat behov av tydliga och långsiktiga 
mål. Ett kommunfullmäktigebeslut fanns för upprättandet ett miljöprogram, men 
resursfrågan behöver lösas. Ytterligare energieffektiviseringsåtgärder behövs. Någon 
tankstation för biogas saknas då kommunen inte funnit de hållbara ekonomiska 
lösningar som behövs. Mer långsiktiga villkor från staten efterfrågas gällande hållbara 
alternativ som skulle kunna gynna biogasplaner. Prioritering av resurser behövs från 
politiken för att lyckas med miljöarbetet som stort inklusive miljömålsarbetet. 
Kommunen saknade ett enhetligt miljöarbete som gäller för hela den kommunala 
verksamheten inklusive bolagen, och det fanns ett behov av att integrera miljö- och 
hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. De prioriterade aktiviteterna i 
verksamhetsplanen saknade tydliga mål för vad kommunen vill uppnå. Kommunen 
efterfrågar ett ökat stöd från centralt håll för att kunna genomföra en mer effektiv 
energi- och klimatrådgivning. Kommunen ville komma igång och arbeta med 
miljöfrågor på en högre nivå och att fortsätta att ta bort oljepannor till förmän för 
fossilbränslefria alternativ, samt utföra fler energieffektiviseringsåtgärder. Borgholm 
ville även öka andelen fossilbränslefria fordon samt fortsätta arbetet med att försöka 
underlätta för kommuninvånare att välja miljösmarta och hållbara alternativ. 
 
4.1.1.3 Uppföljning av miljömålen 
Den uppföljning av miljömålen som gjordes var den inrapportering av gröna nyckeltal 
som sker till SEKOM årligen, samt besvarandet av den årliga enkätundersökningen som 
Länsstyrelsen Kalmar län skickar ut. Kommunen försöker även besvara diverse enkäter 
som skickas ut från andra aktörer, men det skedde utöver detta ingen direkt uppföljning 
av miljömålen. 
 
4.1.2 Emmaboda 
4.1.2.1 Prioriterat miljöarbete 
I Emmaboda kommun fanns det en prioritering att arbeta med glasbruksdeponier, men 
de efterfrågade nationella medel för att påskynda arbetet. Kommunen har arbetat med 
att minska matsvinnet. Kommuninformation har gått ut i lokaltidningen cirka var tredje 
vecka, vilket givit en möjlighet att kontinuerligt informera om nyheter gällande 
exempelvis miljöfrågor. Kommunen har arbetat med avfallshantering och att kliva 
högre uppåt i avfallstrappan genom ökad återvinning och återbruk (AvfallSverige, 
2017). Kommunen svarade årligen på länsstyrelsens miljömålsenkät genom att en grupp 
bestående av tjänstepersoner från miljökonoret, tekniska kontoret, energibolaget och 
återvinningscentralen möjligheternas hus gick igenom frågorna tillsammans. I 
kommunen fanns det flera strategiska dokument vars innehåll gick att koppla till de 
nationella miljömålen, men kopplingen till miljömålen behöver ofta förtydligas. 
Kommunen har arbetat mycket med åtgärder för levande sjöar och vattendrag, som 
kalkning. Kommunen ansåg sig ha bra insyn i bilparken gällande bränsleförbrukning 
och antalet körda mil. De har satsat på utbyggnad och anslutning till fjärrvärmenätet, 
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och inga kommunala lokaler värms längre med fossila bränslen. Det fanns avtal för att 
köpa in grön el till kommunen. Kommunen försöker aktivt att påverka upphandlingar 
genom att ställa miljökrav. Det arbetas med förorenade områden tillsammans med 
flertalet andra kommuner gällande sanering av glasbruksmark. Det fanns politiskt mål 
för att välja ekologiska livsmedel, och en KRAV-certifiering har skett av kommunens 
kök. Två kommunala bolag är hade sina miljöledningssystem certifierade enligt ISO 
14001. 
 
4.1.2.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Emmaboda ansåg att den egna verksamheten hade en tydlig förbättringspotential 
gällande att det saknades tydliga kopplingar till de nationella miljömålen i många 
dokument. Kommunen saknade en ansvarig person för kommunicering av miljö- och 
hållbarhetsfrågor utåt, då det var tjänstepersonerna inom respektive område som själva 
ansvarade för detta. Det saknades uppföljning gällande miljö i bokslutet, och fanns inte 
heller något separat miljö- eller hållbarhetsbokslut. Kommunen hade inga elektroniska 
körjournaler i fordonsparken. Det saknades ett för samtliga kommunala verksamheterna  
övergripande miljöledningssystem. Det fanns behov av förbättrad kontinuitet gällande 
det strategiska arbetet med miljömålen. Kommunen behövde tydligt prioritera och 
avsätta resurser för fortsatt arbete. Kommunen saknade ett kemikaliehanteringssystem. 
Kommunen hade ambitionen att öka prioriteten för plan- och miljöfrågor. De ville 
fortsätta genomföra åtgärder för sanering av förorenad mark, men efterfrågade där 
centralt stöd. Kommunen ansåg det var svårt att påverka exempelvis klimatfrågor från 
ett lokalt perspektiv. De ville ta fram en ny policy för mer energismarta lösningar och 
att kommunala byggnader ska bli självförsörjande på grön energi. Kommunen 
efterfrågade en mer sammanhängande nationell återvinning av material för att öka 
återvinningsgraden, och inte enbart förpackningar som det är i dagsläget. De ville 
fortsätta arbetet med att försöka underlätta för kommuninvånare att välja miljösmarta 
och hållbara alternativ. 
 
4.1.2.3 Uppföljning av miljömålen 
Den uppföljning av miljömålen som gjordes var främst besvarandet av den årliga 
enkätundersökningen som Länsstyrelsen Kalmar län skickar ut. Kommunen försöker 
även besvara diverse enkäter som skickas ut från andra aktörer, men det skedde utöver 
detta ingen direkt uppföljning av miljömålen. 
 
4.1.3 Hultsfred 
4.1.3.1 Prioriterat miljöarbete 
Hultsfreds kommun hade valt att arbeta med flera miljöfrågor parallellt. Kommunen 
inföde under 2017 fastighetsnära insamling och räknade med att öka insamlingsgraden 
av förpackningar, samtidigt som kommunen minskar andelen förpackningar i 
hushållsavfallet. Kommunen har arbetat med att byta ut uppvärmningssystem till 
fossilfria alternativ i de flesta kommunala fastigheter. Kommunen har satsat på 
byggnation av laddinfrastruktur för elbilar via det statliga projektet Klimatklivet. 
Kommunen har möjliggjort för lokala producenter att lägga anbud för att leverera till 
enstaka skolor istället för till enart samtliga. Det har arbetats med projektet giftfri 
förskola via MSO. Kommunicering av miljöarbetet skedde inom befintlig 
årsredovisning samt i tekniska bolagets separata bokslut. Det fanns en person på 
tjänstepersonnivå som hade ansvar för samordning och rapportering av data för 
miljömålen. Mycket av det miljöarbete som utförts föll under den tillsyn som utförs 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Byte till fossilfria alternativ i fordonsparken var 
en högt prioriterad fråga. Kommunen har genomfört en omfattande inventering av 



  
 

14 

enskilda avlopp, och börjat förelägga ägarna om att byta ut avloppen. En ny vatten- och 
avloppsplan höll på att arbetas fram och arbete med att säkra tillgången på dricksvatten 
med tillräckligt god kvalitét pågick då kommunen planerade att anlägga en ny 
råvattenbrunn. Två stora saneringsprojekt med förorenad mark, och förorenade 
byggnader höll på att handlas upp under 2017. Kalmar och Västervik nämndes som 
goda förebilder i miljömålsarbetet då de båda kommunerna arbetat länge med frågorna 
och kommunicerade arbetet utåt på ett tydligt sätt. 
 
4.1.3.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Hultsfred ansåg att den egna verksamheten hade en tydlig förbättringspotential gällande 
otydliga kopplingar till miljömålen i befintliga strategiska dokument. Kommunen 
saknade en rutinmässig uppföljning, och hade inget separat miljöbokslut. Flertalet mål 
var i behov av uppdatering och strategiska dokument var i behov av revidering. 
Kommunen ansåg sig vara i behov av ökad kunskap gällande de nationella miljömålen. 
Tidigare har det arbetats mycket med energieffektiviseringsåtgärder men det arbetet har 
stannat av på senare år. Det fanns fortfarande mycket arbete kvar att göra gällande 
fordonsparken då de flesta bilarna bestod av dieselbilar. Det saknades en tankstation för 
biogas i kommunen. Det saknades även ett lämpligt verktyg för att sköta datahantering 
för uppföljning, nyckeltal, mål och policys. I den uppföljning som sker saknades det 
oftast tydliga kopplingar till miljömålen. Kommunen belyste vikten av att arbeta med att 
utveckla en hållbar kollektivtrafik och där modernisering av Stångådalsbanan har en 
hög prioritet. Det sågs möjligheter att i framtiden införa en samlastningscentral för att 
minska på antalet transporter och att utveckla en solkarta för att bistå kommuninvånare 
och lokala aktörer med data för var det är mest lämpligt att sätta upp solpaneler. 
Kommunen kan tänkas undersöka möjligheten att installera solpaneler på de 
kommunala byggnaderna, samt minska andelen fossila drivmedel genom att upphandla 
HVO. De ville fortsätta att försöka underlätta och stötta kommuninvånare i att göra 
miljösmarta och hållbara val. 
 
4.1.3.3 Uppföljning av miljömålen 
Den uppföljning av miljömålen som skedde var främst besvarandet av den årliga 
enkätundersökningen som Länsstyrelsen Kalmar län skickar ut. Kommunen försöker 
även besvara diverse enkäter som skickas ut från andra aktörer, men det utöver detta 
ingen direkt uppföljning av miljömålen. 
 
4.1.4 Högsby 
4.1.4.1 Prioriterat miljöarbete 
Högsby kommun hade kommit långt gällande fossilbränslefri uppvärmning av egna 
lokaler. Under 2017 infödes fastighetsnära insamling (FNI) för villor i kommunen och 
kommunen räknade då med att öka insamlingsgraden av förpackningar, minska andelen 
förpackningar i hushållsavfallet, samtidigt som de underlättar för invånarna att göra bra 
val. Kommunen hade satsat på nybyggnation av laddinfrastruktur för elbilar via det 
statliga projektet Klimatklivet. Högsby hade högst andel Grön Flagg-certifierade 
förskolor i landet. Kommunen var med i Håll Sverige Rents nätverk mot nedskräpning 
och kommuninvånare kunde rapportera nedskräpning via en app i en smartphone. 
Kommunen hade under 2017 satsat på en ny tjänst under kommunledningen med ansvar 
för det strategiska arbetet. Det hade även tagits beslut om att revidering av flertalet 
föråldrade strategiska miljödokument ska ske, samt att ett årligt miljöbokslut ska tas 
fram för kommunen. Flertalet energieffektiviseringsåtgärder har skett under de senaste 
åren och ytterligare åtgärder som snabbt betalar tillbaka sig är prioriterade. En 
nödvattenplan var på gång i den kommande nya Vatten- och avloppsplanen 2017. 
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4.1.4.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Högsby ansåg att den egna verksamheten hade en tydlig förbättringspotential gällande 
den kommunicering som sker utåt gällande miljö- och hållbarhetsarbetet. Majoriteten av 
fordonsparken drevs fortfarande med fossila drivmedel. Flertalet strategiska 
miljödokument var i behov av revidering. Ökat arbete behövdes med vattenfrågor 
gällande både tillgång, kvalitet och även klimatanpassningsåtgärder. Kommunen önskar 
koppla miljöfrågor till ett lokalt individperspektiv redan i skolan, ”min bygd”, ”mitt 
vatten” i det vardagliga skolarbetet för att öka förståelsen av vikten av miljöarbete. En 
nyanställd tjänsteperson kommer göra tydliga kopplingar mellan det arbete som utförs 
och miljömålen. Kommunen undersökte ett eventuellt medlemskap i SEKOM. 
 
4.1.4.3 Uppföljning av miljömålen 
Någon uppföljning hade inte skett på grund av resurs- och personalbrist. En ny tjänst 
hade skapats och tillsats under kommunledningen för att arbeta med bland annat 
uppföljning av miljömålen. 
 
4.1.5 Kalmar 
4.1.5.1 Prioriterat miljöarbete 
I Kalmar kommun prioriterades varje år miljöfrågan på olika sätt i budgeten för att få 
bästa effekt. Kommunen hade beslutat att bli fossilbränslefri till 2030. Detta mål 
planerades att förstärkas genom att definiera att det ska klaras av utan någon 
klimatkompensering. Minskat bilanvändande i staden och ökad cykling samt 
kollektivtrafik ansågs vara viktiga frågor. Det fanns ett antaget mål om klimatneutrala 
transporter till 2020. Kommunen ställde höga krav på miljö och socialt ansvar vid 
upphandling och försökte att välja ekologisk och närodlad mat. De har arbetat med 
projekt inom miljömålet giftfri miljö, främst giftfri förskola, och hade där en 
handlingsplan på gång. Kommunen arbetade med kustmiljöfrågor via bolaget Kalmar 
vatten, samt hade tagit ett beslut om att bygga ett nytt reningsverk. Kalmar kommun 
deltar i de nätverk som finns i regionen och försöker kommunicera ut och medvetengöra 
för invånarna genom att belysa vikten av att sortera sopor och matavfall samt att spara 
på vatten. Kommunen försökte påverka människor att göra aktiva medvetna val som 
konsumenter och välja exempelvis fairtrademärkt, ekologiska livsmedel eller 
miljömärkta varor när de handlar. Respondenterna ansåg att kommunen hade en viktig 
roll i att ge redskap för människor att göra aktiva val. Kommunen försökte integrera ett 
miljö- och hållbarhetstänk tidigt i åldrarna via exempelvis Grön flagg på förskolor. De 
hade satsat på en elbilspool, samt byggt ut laddinfrastruktur. Kommunen hade som 
policy att de ska välja bästa möjliga miljöval när de köper in nya bilar till den 
kommunala fordonsflottan, vilket just nu innebar ett fokus på biogas- eller elbilar. 
HVO-diesel var upphandlat för kommunens tunga fordon. Kommunen hade satsat på 
lokal produktion av biogas. 
 
4.1.5.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Transporter var ett område där Kalmar kommun hade en del arbete kvar i att ställa om 
dels sin egen fordonsflotta till fossilbränslefri, och dels hur de ska uppnå målet för 
kommunen som geografiskt område. Det ansågs ibland vara otydligt definierat vad som 
faktiskt förväntades av kommunen. Vad staten ansåg att kommunerna skulle göra för att 
uppnå respektive miljömål. Det efterfrågades därför tydligare nationella riktlinjer för 
hur mätningen för uppföljningen skulle ske.  
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4.1.5.3 Uppföljning av miljömålen 
Kommunen genomförde ett årligt miljöbokslut där de följde upp och stämnde av mot de 
nationella miljömålen. Kommunen tittade på samtliga miljömål och utifrån sin rådighet 
såg om och hur kommunen uppnår målen. Miljöbokslutet var tänkt att underlätta vid 
beslutsfattande för politiker och att tydliggöra både utmaningar och vad som görs bra 
genom tydliga kopplingar till de nationella miljömålen. Kalmar nämnde även att 
möjligheten fanns att sprida illustrationen med miljömålsträdet  för att möjligen göra det 
enklare att jämföra miljömålsarbetet mellan kommuner i länet. Kommunen försökte att 
se på preciseringarna av miljömålen och koppla vad som var relevant för just den egna 
verksamheten. De ansåg att vissa indikatorer som finns inte bidrar till något i arbetet då 
det dels kan vara svårt att mäta och dels att det inte finns någon som mäter i kommunen. 
Det ansågs vara mycket viktigt med uppföljning av det miljöarbete som utförs och att 
det fanns tydliga kopplingar till målen. Kommunen svarade även på den enkät som 
årligen skickas ut från länsstyrelsen. 
 
4.1.6 Mönsterås 
4.1.6.1 Prioriterat miljöarbete 
Mönsterås kommun har avsatt medel för att uppdatera de lokala miljömålen, samt 
tillsatt en specifik tjänst som kommer ha ansvar för exempelvis uppföljning. Alla målen 
ansågs viktiga men det har arbetats extra med klimatfrågan och de mål och åtgärder som 
går att koppla dit. De har arbetat långsiktigt med energieffektiviseringsåtgärder. Nyligen 
fattades beslut om både tankstation och lokal produktion för biogas. De var en av 
kommunerna i länet som producerade mest grön el och hade valt att satsa på vindkraft. 
Satsningar har skett på utbyggnation av fjärrvärme och cykelbanor, och kommunen har 
även arbetat med att påverka samt samverka med andra kommuner uppströms Emån och 
Alsterån för att arbeta med frågor som kontroll och insatser för att täta till utsläpp. 
Kommunen hade som första kommun i länet tagit fram och beslutat om en 
kommunövergripande kemikalieplan som innehöll både tydliga kopplingar till 
miljömålet giftfri miljö, samt åtgärdsförslag, ansvarsfördelning för genomförandet av 
åtgärderna och en tidplan. Kommunen uppgav att de arbetade med giftfri förskola, 
framtagandet av en ny avfallsplan och införandet av insamling av matavfall. Mönsterås 
ansåg sig ha ett informationsansvar mot allmänheten och försökte därför informera och 
påverka omgivningen till att göra mer miljösmarta och hållbara val. Kommunen ansåg 
att MSO har en viktig roll i samordningen och genomförandet av kommunövergripande 
miljökampanjer, främst inom tillsynsområdet.  
 
4.1.6.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Mönsterås nämner ökat arbete gällande förebyggandet av nedskräpning och kanske 
främst minskning av plast som kan hamna i haven som en framtida fråga. Även ökad 
återvinning och insamlingsgrad av plast i kommunen. Miljömål och vissa strategiska 
dokument var i behov av revidering, medel fanns avsatta för detta och en ny tjänst hade 
utformats. Det ansågs finnas förbättringsmöjligheter gällande ansvar och rutiner för hur 
tjänstepersonerna ska arbeta med miljömålen, samt ett behov av tydligare kopplingar till 
det vardagliga arbetet. Det behövs rutiner för insamling av datan som ligger som 
underlag till de gröna nyckeltalen och indikatorerna till miljömålen. Det efterfrågads en 
tydlig vägledning samt tydligare definitioner från centralt och regionalt håll gällande 
nyckeltal och hur kommuner ska använda sig av dessa. 
 
4.1.6.3 Uppföljning av miljömålen 
Miljökontoret genomförde uppföljning som en del av kommunens bokslut. Det ansågs 
viktigt att miljöfrågorna kommer in i rätt sammanhang tillsammans med de ekonomiska 
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frågorna och inte separat. Kommunen ansåg det viktigt att se till att följa upp åtgärderna 
som återfinns i tidsplanen i kommunens kemikalieplan för ett giftfritt mönsterås. De 
svarade på den årliga enkät som länsstyrelsen skickar ut, samt rapporterar årligen in 
gröna nyckeltal till SEKOM och försökte så gott det gick att besvara diverse enkät-
undersökningar som skickas till kommunen. 
 
4.1.7 Mörbylånga 
4.1.7.1 Prioriterat miljöarbete 
Mörbylånga kommun prioriterade många miljöfrågor samtidigt, och hade satt upp 
tuffare krav än de som finns för regionen, med att bli en fossilbränslefri kommun redan 
till år 2020 till skillnad från det regionala målet till år 2030. Transporter och vatten var 
högt prioriterade områden. Det kommer att byggas en tankstation för biogas under 
2017, och de önskar även få att bygga en produktionsanläggning av biogas lokalt. De 
har arbetat med energiomställning till fossilfri uppvärmning, samt med energi-
effektiviseringsåtgärder och giftfri miljö. De har satsat på stor kampanj för 
vattenbesparande åtgärder, samverkat med flera andra kommuner i detta. Kommunen 
har även gjort en översyn av den egna fordonsparken där de bytt ut till fossilbränslefria 
alternativ som elbilar och biogasbilar. Kommunen ansåg att det arbete som sker via 
gruppen klimatsamverkan Kalmar län, som länsstyrelsen samordnar, var ovärderligt. 
Mörbylånga kommun arbetade även med att underlätta och pusha för att allmänheten 
ska ta steg mot mer förnybart. Kommunen ville lyfta det arbete som MSO gör, och att 
de även är mycket bra på att kommunicera ut det arbete som utförs. Den 
samverkansform som MSO har anses som föredömlig. Kommunerna är med och 
planerar för kommande verksamhetsår, MSO lägger upp tydliga prioriteringar för 
respektive år och lyckas väl med att driva bra och genomtänkta projekt som alltid är 
tydligt kopplade till miljömålen. 
 
4.1.7.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Kommunen efterfrågade en utökad samverkan mellan kommuner och myndigheter, då 
det ansågs viktigt att ge varandra draghjälp. De tyckte att samverkan över länsgränser 
inom exempelvis sydostregionen bör uppmuntras. Kommunen behövde bli bättre på att 
redovisa och följa upp de mål och åtgärder som fanns beslutade om i huvuddokument. 
De behövde förbättra och förtydliga rutiner för insamling av data till indikatorer men 
även försöka få mer kvalitativa indikatorer och att få in uppföljning mer systematiskt i 
dokumenten. Det fanns inte alltid tydliga kopplingar gjorda mellan miljömål och den 
vardagliga verksamheten. Exempelvis så arbetas det med tillsyn inom miljöområdet 
men det var inte alltid självklart att den tillsyn som gjordes var kopplad till de miljömål 
kommunen arbetar med att uppfylla. Förbättringsarbete krävdes inom att synliggöra 
miljömålen i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
4.1.7.3 Uppföljning av miljömålen 
Den uppföljning som skedde var egentligen enbart besvarandet av länsstyrelsens årliga 
enkät, och därför ansågs det extra viktigt att länsstyrelsen fortsätter att ställa frågorna 
och fortsätta att skicka ut enkäten. Det skedde ej någon egen miljömålsuppföljning i 
budget- eller verksamhetsuppföljning, men kommunen svarade så gott de kunde på de 
enkäter de får till sig. Kommunen följde upp tillsynsplanerna och det miljöarbete som 
utförs via tillsynen, vilket skulle kunna gå att koppla till miljömålen men en sådan 
tydlig koppling fanns inte gjord. 
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4.1.8 Nybro 
4.1.8.1 Prioriterat miljöarbete 
Nybro kommun har försökt arbeta på en bred front i alla verksamheter samtidigt och har 
hållbar utveckling uttalat i sin vision. De har satsat på ett kraftvärmeverk för invånare i 
Nybro stad, och där förbränns avfall. Kommunen har arbetat med giftfri förskola och 
gick systematiskt igenom förskolorna för att göra dem mer giftfria både gällande 
leksaker, material och kravställande vid inköp och upphandlingar. Kommunen arbetade 
med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram och hade som mål att integrera visionen i 
översiktsplanen. De hade antagit en cykelplan för att försöka minska på bilkörningen i 
kommunen. Kommunen lånade ut elcyklar till anställda och vid inköp av nya bilar 
försökte de välja fossilbränslefria alternativ som elbilar. De har nyligen även satsat på 
att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar. 
 
4.1.8.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Sanering av förorenade områden var en viktig fråga för kommunen att fortsätta att 
arbeta med i framtiden. Kommunen ville kunna välja mer närodlad producerad mat och 
behövde därför utbilda inköpare och upphandlare för att se till att formulera bra ställda 
krav vid inköp och upphandling.  
 
4.1.8.3 Uppföljning av miljömålen 
Nybro kommun använde sig av systemet Stratsys för att effektivisera sin verksamhets-
styrning, planering och uppföljning, där miljömål inkluderas. Kommunen rapporterade 
in gröna nyckeltal till SEKOM och hade en uppförd rutin för intern rapportering 
halvårsvis från varje förvaltning. Det ansågs finnas oklarheter över vilka nyckeltal som 
var relevanta och vad som faktiskt ska rapporteras in från de olika förvaltningarna. 
Stratsys möjliggjorde för exempelvis att miljöhandläggare själva kan rapportera in 
nyckeltal kopplade till tillsynen, men då behövde de först ta reda på vilka nyckeltal som 
var relevanta att samla in data för och följa upp. 
 
4.1.9 Oskarshamn 
4.1.9.1 Prioriterat miljöarbete 
Oskarshamns kommun arbetade med att ta fram ett övergripande hållbarhetsprogram för 
kommunen. Målet med programmet var att få ihop helheten med både klimataspekter 
samt de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ett 
samlat dokument. Kommunen har arbetat intensivt med ren luft, energibesparande 
åtgärder och byte till fossilbränslefria uppvärmningssystem som fjärrvärme. Det fanns 
en demoanläggnng med solpaneler på Arena Oskarshamn som var tänkt att inspirera och 
visa hur det fungerar med installation av solpaneler på vanliga villatak. Kommunen 
arbetade med att öka andel insamlat matavfall, energibesparande åtgärder som byte till 
LED-belysning i parker och med klimatanpassningsåtgärder. Vid nyinstallation av 
belysning och gatlysen försökte kommunen att byta ut till LED där detta är ett lämpligt 
alternativ. Kommunen hade ett mål att ha 100% miljöbilar till år 2020 och arbetet pågår 
kontinuerligt med att byta ut bilarna i fordonsparken till fossilbränslefria alternativ. De 
har även köpt in cyklar och elcyklar för att möjliggöra minskning av bilanvändandes där 
så är möjligt, detta med koppling till kommunens fordon- och resepolicy. Inom den 
egna verksamheten uppmuntrade kommunen till resfria möten via dator och införandet 
av programmet Skype for business var på gång. Kommunen försökte vara med på 
nationella event och evenemang som siktar på att synliggöra miljöproblematiken på 
olika sätt och ett sådant exempel är Trafikantveckan. I samband med Earth Hour 
uppmanade kommunen invånarna att tipsa och dela med sig av sina miljötips som ett 
sätt att ytterligare engagera invånarna. Oskarshamn ansåg att transportsektorn var den 
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största utmaningen att lösa, och att den sektorn även gick att koppla till flera av de 
nationella miljömålen. Kommunen har försökt arbeta enligt metoden att ”plocka de lågt 
hängande frukterna först”, vilket alltså innebär att de försöker arbeta med det som är 
mest effektivt och enklast att lösa och få en positiv återkoppling på. Kommunen 
arbetade med giftfri förskola och hade pilotprojekt på två förskolor, en gammal och en 
som byggs ny från grunden, där de såg till att alla material, leksaker och hobbymaterial 
var giftfritt. De har även varit ute och pratat med samtliga förskolor i kommunen om 
giftfri förskola. Kommunen hade drivit en hård linje gällande farliga kemiska produkter 
och ansåg att kemikalielagstiftningen både nationellt och i EU borde kräva att en ny 
kemisk produkt borde bevisas vara ofarlig innan den får släppas ut på marknaden. 
Kommunen ansåg att det är viktigt att göra det enkelt att vara miljövänlig och att 
underlätta för kommuninvånare att göra medvetna val. De ansåg att kommunen ska vara 
en föregångare i miljöarbetet men att även ”företag och kommuninvånare måste hänga 
med om man ska lyckas”. Kommunen ansåg att MSO gör ett mycket bra arbete med att 
samordna miljöarbetet i regionen.  
 
4.1.9.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Kommunen undersökte möjligheten att samordna varutransporter. Eftersom kommunen 
är en industrikommun har de mycket arbete kvar att göra gällande sanering av 
förorenade områden. Kommunen har arbetat med att minska klimatpåverkan under 
många år men övriga miljömål har inte haft lika tydliga lokala mål och inte varit lika 
prioriterade. Det miljöarbete som skett har inte alltid några tydliga dokumenterade 
kopplingar till miljömålen. 
 
4.1.9.3 Uppföljning av miljömålen 
Eftersom kommunen var en ekokommun rapporterade de årligen in de 12 gröna 
nyckeltalen till SEKOM. Förvaltningar redovisade internt till en ansvarig tjänsteperson 
som arbetade med att sammanställa den miljöredovisning som är en del av kommunens 
årsbokslut. 
 
4.1.10 Torsås 
4.1.10.1 Prioriterat miljöarbete 
Torsås kommun har arbetat med fokus på vattenfrågor som rening, utökat vatten- och 
avloppsområde, vattenkvalitet, kustmiljö och enskilda avlopp. De har arbetat med 
Giftfri förskola genom att en ny högstadieskola byggs inom ramen för SundaHus 
(SundaHus, 2017). Kommunen har deltagit i ett samverkansprojekt med Blekinge 
Tekniska Högskola kring hållbar utveckling med analyser kring ”det naturliga steget” 
(Det naturliga steget, 2017). Vid Världsvattendagen lät man barnföräldrar ta gratis 
vattenprov på enskilda brunnar och kommunen försöker att uppmärksamma liknande 
event och sprida information om dessa event till kommuninvånare. Kommunen deltog i 
Klimatklivet och investerade i laddinfrastruktur för elbilar, men ansåg det finnas mycket 
arbete kvar med omställningen till fossilbränslefritt. De har satsat på digitalisering och 
att minska andelen resor som behöver göras i tjänsten genom att istället genomföra 
gröna möten över webben. Arbetet med miljömålen är något som anses behöver 
integreras i hela verksamheten och inte vara något separat, alltså anses den vardagliga 
verksamheten behövas byggas upp runt miljömålen och inte tvärt om. 
 
4.1.10.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Det fanns ett identifierat behov av att kommunen inom en snar framtid behöver arbeta 
mer med Agenda 2030 och att göra kopplingar till lokal nivå. Kommunen kommer då 
utgå från sitt Agenda 21-dokument och planerade att formulera skrivningarna på ett 
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långsiktigt sätt. Transporter och arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun hade 
mycket arbete kvar framför sig. Kommunen hade ingen tankstation för biogas och att 
bygga en sådan samt ökad insamling av matavfall för att i kunna producera biogas anses 
viktigt. Kopplingarna mellan miljömålen och det arbete som utförs mycket var otydligt 
och det var ibland svårt att avgöra vad som är kopplat till vilket miljömål. 
 
4.1.10.3 Uppföljning av miljömålen 
Kommunen var observatör i SEKOM vilket innebar att de utvärderar om de ska ansöka 
om att bli medlemmar. Det miljöarbete som utförts redovisades i kommunens bokslut, 
och de anser det var viktigt att miljömålen fanns med i det ordinarie bokslutet. Det var 
inte enbart en tjänstepersons ansvar att sammanställa och följa upp miljömålen utan det 
ansågs vara allas ansvar. Internt rapporterades diverse nyckeltal in genom att en 
tjänsteperson efterfrågade datan för just dessa nyckeltal. De nyckeltal som valts ut var 
förankrade med politiken och många var valda just för de kan användas till att jämföra 
med andra kommuner. 
 
4.1.11 Vimmerby 
4.1.11.1 Prioriterat miljöarbete 
Vimmerby kommun byggde ett nytt kraftvärmeverk som ska bidra till att minska 
användningen av fossila bränslen. Kommunen hade få byggnader kvar i tätorten som 
fortfarande använder fossila bränslen för uppvärmning. De hade satsat på energi-
effektivisering av alla kommunala byggnader och försökte satsa på effektiva lösningar 
för produktion av solenergi. De hade som plan att försöka nå det regionala målet med en 
fossilbränslefri region och hade genom Klimatklivet börjat bygga ut laddinfrastruktur 
för elbilar. Kommunen ansåg det är viktigt att fokusera på alla miljöområden samtidigt, 
men även sociala frågor och att gå över från enbart ett miljötänk till mer hållbarhets-
tänk. De ansåg även det vara viktigt att tidigt i skolan informera om miljöarbete och 
vattenfrågor. Under våren 2017 hade kommunen infört fastighetsnära insamling, FNI, 
för att underlätta för kommuninvånare och förhoppningsvis öka andelen källsortering. 
 
4.1.11.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Vimmerby ansåg att den egna verksamheten hade en tydlig förbättringspotential 
gällande uppföljning av miljödata i bokslutet. Kommunen ansåg sig vara i behov av 
ökad kunskap gällande de nationella miljömålen. Tidigare har det arbetats med energi-
effektiviseringsåtgärder men det arbetet hade stannat av på senare år. Det fanns 
fortfarande mycket arbete kvar att göra gällande fordonsparken då de flesta bilarna 
bestod av dieselbilar. Kommunen saknade tankstation för biogas. 
 
4.1.11.3 Uppföljning av miljömålen 
Det fanns en utnämnd tjänsteperson på kommunen som i huvudsak ansvarade för 
rapportering och uppföljning av arbetet med miljömålen. Några rutiner för intern 
rapportering saknades, och det ansågs finnas stora förbättringsmöjligheter gällande 
uppföljning av miljömålsarbetet. 
 
4.1.12 Västervik 
4.1.12.1 Prioriterat miljöarbete 
I Västerviks kommun ansågs i princip alla miljöfrågor vara prioriterade. Kommunen 
arbetademed att ta fram en ny Vatten- och avloppsplan samt att byta ut fordonen i den 
egna fordonsflottan till el- och biogasbilar. Vattenförsörjning och frågor som rör 
klimatanpassning ansågs vara extra viktiga och de har även varit mest prioriterade från 
politiken. Kommunen har under många år arbetat nära med näringslivet och då främst 
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lantbruksnäringen, vilket har medfört att de ansåg sig kunna ha en öppen dialog och 
även att det fanns en hög förståelse för kommunens miljöarbete. Lantbrukare samarbetar 
ofta med kommunen vilket ansågs leda till en win-win situation som både förbättrade 
läget i miljön samt ökade produktion och vinst för näringslivet. Kommunen hade 
nyligen arbetat fram en ny energi- och klimatstrategi samt en avfallsplan, och de 
använde sig av digitala körjournaler för att få ett underlag vid beslut om vilka bilar som 
kan bytas ut till elbilar. I mycket av det miljöarbete som utförts via tillsynen fanns det 
tydliga kopplingar till miljömålen, och detta följs upp årligen i kommunens 
hållbarhetsbokslut. Västervik har skapat ett förvaltningsövergripande hållbarhetsnätverk 
där även kommunala bolag samt näringslivet i Västervik deltar. Kommunen deltog i 
projektet ”hållbar kommunutveckling” genom Blekinge Tekniska Högskola för att hitta 
en tydligare väg framåt och koppla ihop de globala hållbarhetsmålen med de lokala. De 
ansåg att det regionala samarbetet fungerar ganska bra och att de försökte delta i alla 
olika grupper och nätverk med koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor. De påpekade 
att den lokala energi- och klimatrådgivningen haltar i många kommuner. En arbetsgrupp 
av tjänstepersoner från alla förvaltningar inom den kommunala verksamheten, de 
kommunala bolagen, och näringslivsbolaget var involverade i miljömålsarbetet. Detta är 
något kommunen ville belysa som något mycket viktigt för andra kommuner, så att 
miljöarbetet inte ska stå och falla på endast en person. Kommunen ansåg att det 
miljöarbete som önskas utföras måste både vara väl förankrat hos allmänheten samt vara 
hanterbart för kommunen så det blir realistiskt att kunna genomföra det. Kommunen 
ansåg det vara viktigt att bygga upp en förståelse hos allmänheten för vad som är viktigt 
och sedan genomföra de åtgärder som behövs. Detta ansågs göra människor mer 
delaktiga och ökade även möjligheterna att de i framtiden gör mer aktivt medvetna 
miljövänliga val. 
 
4.1.12.2 Miljöarbete där en tydlig förbättringspotential finns 
Förbättringspotential gällande arbetet med giftfri miljö fanns där exempelvis tydligare 
krav, policys och bestämmelser gällande inköp och upphandlingar för exempelvis 
giftfria materialval vid nybyggnation nämndes. Detta då kommunen ansåg det vara 
viktigt att göra rätt från början istället för att i efterhand försöka korrigera och låta 
kommande generationer få betala priset för det som vi gjort fel idag. Kommunen 
arbetade med att ta fram en ny vattenförsörjningsplan men ytterligare arbete behövs. 
Tydligare och bättre indikatorer som är relevanta ur ett långsiktigt perspektiv 
efterfrågas. Kommunen ansåg att samtliga kommuner behöver få ytterligare ekonomiska 
resurser från centralt håll för att ha möjlighet att bättre uppnå miljömålen. Detta inte 
bara efterfrågas utan det ”det är ett måste för att lyckas bättre med att lyckas bättre med 
att nå målen för Agenda 2030, än hur det hittills har gått för de nationella miljömålen”. 
 
4.1.12.3 Uppföljning av miljömålen 
Det fanns en tjänsteperson under kommunledningen som hade ett tydligt ansvar för 
strategiska frågor och sammanställning, rapportering och uppföljning av miljömålen. 
Detta skedde genom att kommunen skapar ett årligt hållbarhetsbokslut där de checkar 
av nuläget och återkopplar samt följer upp frågor som anses behövs tas upp på 
dagordningen igen (Västerviks kommun, 2017). Kommunen har använt sig av ett årligt   
hållbarhetsbokslut sedan 2010 för att få med både de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga delarna, dessförinnan hade kommunen ett separat miljöbokslut. De 
började arbeta aktivt med miljömålen redan år 2000 vilket innebär att det finns en väl 
inarbetade rutiner och en hög förståelse inom kommunen för det miljöarbete som 
genomförs. De rapporterade årligen in gröna nyckeltal till SEKOM sedan år 2009, och 
svarar på externa enkäter samt länsstyrelsens regionala enkätundersökning. I kommunen 
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användes Hypergene som ett digitalt beslutsstöd för verksamhetsstyrning. I detta 
systemet hade samtliga indikatorer från exempelvis energi- och klimatstrategin lagts in 
för att underlätta uppföljningen genom att använda sig av det inbyggda uppföljnings-
systemet. Kommunen ansåg det var viktigt att kommunicera miljö- och hållbarhets-
frågor i ett separat miljöbokslut istället för att ”gömma det i det ordinarie bokslutet”. 
 
4.2 Hur vill kommunerna prioritera miljöfrågor i framtiden? 
Nästan samtliga kommuner ansåg att det fanns en förbättringspotential gällande hur de 
följer upp sitt eget miljömålsarbete. I många fall skedde ingen egen uppföljning alls av 
miljömålen, utan uppföljning skedde endast genom länsstyrelsens enkät samt eventuellt 
via inrapportering av gröna nyckeltal om kommunen var en ekokommun. I många fall 
saknades det tydliga kopplingar mellan det miljöarbete som sker och miljömålen, vilket 
ledde till svårigheter vid uppföljning. 
 
4.3 Sammanfattning av nuläget i kommunerna våren 2017 
Ofta var det miljöarbete som sker i kommunerna otydligt kopplat till, alternativt 
saknade helt koppling till de nationella miljömålen i kommunens dokumentation. Några 
undantag var Kalmar och Västerviks kommun som årligen följer upp flertalet 
indikatorer och även sammanställer dessa till ett separat bokslut utanför kommunernas 
ekonomiska bokslut. De båda kommunerna nämndes vid ett flertal tillfällen, och en 
tjänsteperson från en annan av länets kommuner sade under intervjun att: 
-”Kalmar och Västervik går att använda som goda exempel”. 
 
 

5 Diskussion 
Generellt sett lyfte politikerna främst det positiva; alltså miljöåtgärder som kommunen 
genomfört, medan tjänstepersonerna framstod som mer kritiska då de ofta lyfte de 
områden där det fanns förbättringspotential. Utfallet av studien hade kunnat bli 
annorlunda om andra respondenter besvarat frågorna. Fakta bakom de svar som 
respondenterna har uppget i intervjuerna har inte granskats, utan antas vara korrekta. 
 
5.1 Hur kan kommunerna i Kalmar län arbeta mer enhetligt med 
miljömålsuppföljningen? 
Både nuläget och förutsättningarna i kommunerna såg väldigt annorlunda ut gällande 
bland annat hur långt de har kommit i sitt strategiska miljöarbete, vilka politiska 
visioner och mål kommunen har, hur pass uppdaterade de strategiska miljödokumenten 
var och hur väl inarbetade rutiner det fanns för uppföljning av miljömålen. Därför anser 
jag att en lämplig åtgärd är att dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som redan 
finns i regionen genom att utnyttja dessa värdefulla resurser för att genomföra en serie 
åtgärder där de behövs som mest.  
 
Kommunerna arbetar främst efter vad de själva ansåg vara mest relevant för sin egen 
kommun. Hade kommunen tidigare exempelvis haft problem med kvalitét eller 
försörjning av vatten var vattenfrågor ofta prioriterade, medan om kommunen hade 
många förorenade områden så var det dessa frågor som ofta var prioriterade. Jag 
uppmuntrar kommunerna till att bryta ner miljömålen till en lokal nivå och arbeta med 
de frågor som är mest relevanta för respektive kommun, och detta är något som även 
rekommenderas i Länsstyrelsernas guide till lokalt arbete med miljömål 
(Länsstyrelserna, 2014).  
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Arbetet med att utföra de miljöförbättrande åtgärder som ansågs vara mest relevanta för 
respektive kommun har sällan någon tydlig koppling till de nationella miljömålen från 
kommunens sida. Genomför kommunen åtgärder för att exempelvis öka andelen 
återvunna förpackningar uppfattas det som att kommunen näst intill omedvetet 
samtidigt arbetar med fyra förbättringsåtgärder för miljömålet God bebyggd miljö. Ett 
första steg i kommunernas fortsatta arbete med miljömålen är att göra tydliga 
kopplingar mellan det miljöarbete som sker och de nationella miljömålen. Om viljan 
hos kommunerna finns att ta detta till ytterligare en nivå bör de även göra tydliga 
kopplingar till de globala målen och Agenda 2030. Miljömålsmyndigheterna har redan 
gjort dessa kopplingar för de nationella miljömålen på nationell nivå (Naturvårdsverket, 
2017g). 
 
Det är viktigt att det finns engagemang och kunskap inom området hos både tjänste-
personerna och politiker för att lyckas med att uppnå de miljömål som är satta 
(Fernholm & Harryson, 2014, s 54). 
 
Flera av kommunerna betonade vikten av att andra aktörer som Landstinget i Kalmar 
län även var inblandade i de miljöproblem och åtgärder som kommunerna inte har större 
rådighet över, som exempelvis kollektivtrafiken. Landstinget har bidragit aktivt för att 
uppnå det regionala målet om en fossilbränslefri region till år 2030. Detta genom att 
länstrafiken ska bli 100 procent fossilbränslefri från augusti 2017 då samtliga fordon 
kommer drivas enbart på biogas eller HVO-diesel (Landstinget, 2017).  
 
Det framgick tydligt att kommunerna i länet generellt efterfrågar och uppmuntrar till en 
utökad samverkan över kommungränserna, och jag anser att ett sätt att utveckla den 
regionala samverkan är att använda sig av tjänstepersonerna inom regionens miljömåls-
nätverk. Det framgick även att en klar majoritet av kommunerna ansåg att det vore 
lämpligt med fler långsiktiga och tydliga regionala mål. Detta då exempelvis noOil - 
fossilbränslefri region 2030 har lett till en stark förankring av energi- och klimatfrågor 
på lokal nivå ute i kommunerna samt att politiker drar åt samma håll över flera 
mandatperioder, eftersom det regionala målet sträcker sig över en lång period. Ett gott 
exempel på samverkan över kommungränserna, med samordning av länsstyrelsen, är 
projektet ”Den cirkulära garderoben”. Flertalet kommuner i länet samverkade med 
organisationer, företag och Linnéuniversitetet för att visa på en mer hållbar konsumtion 
av kläder och textilier (Länsstyrelsen Kalmar län, 2017b). Kalmar är första länet i 
Sverige som arbetat så pass brett och konkret med just frågan hållbar konsumtion av 
textil. 
 
Några av kommunerna framförde åsikter om att flertalet frågor i den årliga enkäten, som 
Länsstyrelsen Kalmar län skickar ut till dem för uppföljning av den regionala 
åtgärdsplanen, var otydliga och svåra att svara på (Länsstyrelsen Kalmar län, 2017a). 
Länsstyrelsen bör be kommunerna återkoppla med förslag på förbättringar i 
utformningen av frågeställningarna eller svarsformuleringarna till enkäten. 
 
Samtliga kommuner lyfte på ett eller annat sätt det arbete som Miljösamverkan Sydost 
utför med att samordna tillsynsmyndigheterna på länsstyrelser och kommuner inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län (Miljösamverkan Sydost, 
2017). Verksamheten är en del av Regionförbundet i Kalmar län och har sedan 2003 
arbetat med miljöfrågor och säkrandet av en hållbar framtid. Ett förslag på fortsatt 
arbete med uppföljning av miljömålen, Agenda 2030-målen, och även kommunicering 
av de miljöarbete som utförs var att se hur MSO har arbetat inom tillsynsområdet. 
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Möjligen kan de nyckelpersoner, ofta anställda under kommunledningen, som arbetar 
med det mer övergripande strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet samverka liknande 
sätt som kommunernas handläggare och inspektörer länge har gjort genom MSO. 
Utbyte av kunskaper och information, framställande och samordnande av gemensamma 
regionala kommunikations- och påverkanskampanjer och vidare arbete med lokala och 
regionala indikatorer för uppföljning av exempelvis miljömålen och Agenda 2030 är 
några förslag på vad en sådan grupp kan arbeta med. Miljömålsnätverket är just en 
sådan grupp av tjänstepersoner från respektive kommun i länet.  
 
De kommuner som har nått framgångar med sitt miljömålsarbete har ofta en eller flera 
tjänstepersoner anställda under kommunledningen, som via en grupp med bred 
kompetens, bestående av andra tjänstepersoner och ibland även politiker tillsammans 
arbetar med att utforma kommunens miljömålsarbete. Utformningen av dessa grupper 
ser förmodligen helt olika ut beroende på hur kommunens organisation är uppbyggd. 
Jag anser det vara viktigt att det inte är en eller några enstaka tjänstepersoner som 
ensamt har allt ansvar för det strategiska miljöarbetet, även om den eller de har ensamt 
ansvar för vissa delar. Detta dels för att kommunen inte ska bli av med all kompetens 
inom området om en eller några få tjänstepersoner väljer att avsluta sina tjänster på 
kommunen, och dels för att jag anser det viktigt att få möjligheter att bolla tankar och 
idéer med en grupp personer insatta i ämnet. 
 
För att smartare lyckas med det påverkansarbete som kommunerna vill arbeta med kan 
nudging vara ett sätt att arbeta. Fredrik Carlsson, professor vid Göteborgs universitet 
säger att nudge betyder knuff, och går ut på att få människor att fatta beslut utan att 
komma med pekpinnar (Göteborgsposten, 2017). I Carlssons forskning visar han på ett 
lyckat exempel från ett projekt i Colombia där myndigheterna ville minska 
vattenförbrukningen i hemmen, och helt enkelt började informera hushållen hur stor 
deras förbrukning var jämfört med grannarnas. Detta var tillräckligt för att 
konsumtionen skulle minska med fem procent under ett år (Carlsson et al., 2016). 
Naturvårdsverket har tagit fram en rapport med mer omfattande information om styrkor 
och svagheter med nudging som styrmedel (Naturvårdsverket, 2017l). Jag tror att 
nudging kan bidra till något positivt för kommunerna i Kalmar län eftersom det dels 
ibland kan vara lättare för den enskilda kommuninvånaren att förändra sitt beteende om 
kommunen inte alltid behöver peka med hela handen genom föreskrifter eller 
förelägganden, och dels för att nudging är en metod som ofta verkar få väl genomslag 
när det gäller just miljöfrågor. 
 
Uppföljningen av miljömålen borde genomföras på ett enhetligt sätt i hela landet oavsett 
vilken länsstyrelse som är den regionala samordnaren, men verkligheten är den att olika 
länsstyrelser har byggt upp egna system med olika metoder och rutiner (Kohlin & 
Wredh, 2013 , s 49). 
 
5.1.1 Kommunens organisation 
I resultatanalysen visar det sig att för miljömålsarbetet i stort, och för uppföljningen i 
synnerhet, spelar utformningen av kommunens organisation en viktig roll. Kommuner 
där det finns en eller flera tjänstepersoner som tydligt har ansvar för sammanställning 
och uppföljning samt kommunikation av dessa, har ofta nått längre i sitt arbete. En 
annan viktig aspekt är att hållbar utveckling eller hållbarhet inte är något som 
kommunerna kan arbeta med vid sidan av den ordinarie verksamheten, utan snarare 
något som behöver integreras på alla nivåer i den ordinarie verksamheten för att 
kommunerna ska nå framåt. Detta tillvägagångssätt uppmuntras av Länsstyrelserna 
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(Länsstyrelserna, s 22). Inom organisationer där miljömålsarbetet upplevs prioriterat ses 
miljömålsarbetet som en del av den ordinarie verksamheten, där miljömålssystem blir 
en styrverksamhet för den ordinarie verksamhetens del (Kohlin & Wredh, 2013, s 50). 
 
Att bryta ner de nationella miljömålen till kommunala mål och göra kopplingar om hur 
kommunen på lokal nivå kan arbeta för att uppnå sin del av målen, verkar vara en 
möjlig framgångsfaktor. Denna typ av arbetssätt rekommenderas även av 
Länsstyrelserna (Länsstyrelserna,  2014, s 10). Samma argument kan med fördel 
används även för andra mål än de nationella miljömålen, som exempelvis de globala 
målen och Agenda 2030 och för regionala mål. 
 
En tydlig politisk förankring med fastställda visioner samt uppdaterade styrdokument 
för miljöarbetet är viktigt för ett bra fortsatt arbete med miljömålen. Många kommuner 
är i behov av att revidera flertalet strategiska miljödokument och flera har redan 
påbörjat arbetet med att se över dokumenten. 
 
5.1.2 Miljöledningssystem i kommunerna 
Av de fyra kommunerna som har ett miljöledningssystem var det endast Kalmar 
kommun som hade ett för hela organisationen certifierat miljöledningssystem enligt ISO 
14001 (Kalmar kommun, 2017c). En möjlig bidragande faktor till varför just Kalmar 
kommun under intervjuerna ofta pekades ut som en förebild i arbetet med miljömåls-
uppföljningen kan vara att de haft flertalet fördelar genom att certifiera sitt miljö-
ledningssystem och att detta system är förvaltningsövergripande. Kalmar  kommun 
ansåg att certifieringen medfört att förvaltningar och kommunbolag bland annat arbetar 
mer med ständiga förbättringar, har mer ordning och reda, har mer koll på lagkrav och 
har en större kännedom om den egna organisationen (Kalmar kommun, 2017c). 
 
Det finns andra standarder som kommunerna kan använda sig av för att stärka både sitt 
övergripande miljöarbete, men även sin miljökommunikation. EMAS, som står för Eco-
Management and Audit Scheme, är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning som 
dels bygger på ISO 14001, men även tillför några ytterligare krav (EMAS, 2017). 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för organisationer som är intresserade av 
att införa EMAS (Naturvårdsverket, 2017m). Svensk Miljöbas är en annan standard som 
kan användas för diplomering av kommunernas miljöledningssystem (Svensk Miljöbas, 
2017). 
 
5.1.3 Likheter mellan kommunerna 
För att kommunerna lättare ska kunna skapa en mer enhetlig uppföljning av miljömålen, 
anser jag det vara lämpligt att de i första hand fortsätter med de typer av miljöarbete och 
åtgärder som de flesta idag redan arbetar med. Energieffektivisering, omställning till 
fossilfria uppvärmning, öka andel fossilfria fordon i dels egna fordonsparken och dels i 
kommunen som geografiskt område, giftfri miljö där främst giftfri förskola nämts, 
vattenfrågor och att integrera miljö- och hållbarhet tidigt i skolan är några av de 
områden som kommunerna skulle kunna enas om att ta med i sin miljöuppföljning. Av 
ovanstående miljöområden har nästan samtliga kommuner nämnt klimatproblem 
kopplat till fordon och transporter, samt att kunna tillhandahålla en god 
vattenförsörjning som de två största utmaningarna. Åtgärder inom energieffektivisering 
kan kopplas till miljökvalitetsmålen Begränsad klimat-påverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, God bebyggd miljö genom indikatorn Energianvändning 
(Naturvårdsverket, 2017n). 
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Samtliga kommuner uppskattade att Länsstyrelsen Kalmar län skickar ut en enkät för 
uppföljning av det lokala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det var för vissa 
kommuner den enda typen av uppföljning som alls sker med koppling till miljömålen. 
 
För att lyckas med miljömålsarbetet behövs det finnas för organisationen relevanta 
miljömål med en tydlig formulering och målsättning. Det behövs både medel och 
tydliga ansvarsfördelningar för att kunna driva miljömålet framåt (Berglund, 2013, s 
20). Otydliga ansvarsfördelningar kan skapa irritation och förvirring vilket som kräver 
en större arbetsinsats av individen (Fernholm & Harrison, 2014 s 55). 
 
5.1.4 Olikheter mellan kommunerna 
Följande fem kommuner i Kalmar län var ekokommuner: Borgholm, Mönsterås, Nybro, 
Oskarshamn och Västervik. Således var följande sju kommuner inte ekokommuner: 
Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Torsås och Vimmerby. Eko-
kommunerna har den fördelen att de på ett kontinuerligt sätt kan följa utvecklingen i  
kommunen då de årligen rapporterar in 12 gröna nyckeltal (Sveriges Ekokommuner, 
2017b). 
 
Mönsterås kommun var unika i länet med att ha tagit fram en kommunövergripande 
kemikalieplan som gäller för samtliga förvaltningar och bolag. I denna plan fanns det 
tydliga kopplingar till i huvudsak miljömålet Giftfri  miljö, och även en tydlig 
åtgärdsplan och ansvarsfördelning. De hade på ett klart och tydligt sätt brutit ner 
miljömålet giftfri miljö och kopplat det till olika verksamheter inom kommunen. 
Kemikalieplan för ett giftfritt Mönsterås antogs av Kommunfullmäktige i november 
2016 och var således väl politiskt förankrat på högsta politiska nivån. Detta är något 
som jag vill lyfta fram som ett gott exempel för övriga kommuner. Det är dock en rejäl 
kommunikationsmiss att kemikalieplanen ännu inte finns tillgänglig för andra än 
anställda inom kommunen. Mönsterås har haft gott om tid på sig att synliggöra 
kemikalieplanen på kommunens hemsida men har vid tillfället för studien ännu inte 
gjort detta. 
 
5.2 Hur kan kommunerna göra för att bättre kommunicera miljöfrågor 
med allmänheten?  
Samverkan över kommungränserna var något som samtliga kommuner tog upp och 
ställde sig positiva till under intervjuerna. Samverkan har tidigare kanske främst skett 
genom kommunernas myndighetsutövning via olika typer av tillsynsprojekt som MSO 
ofta samordnar. Ett konkret förslag från mig är att kommunerna i framtiden vid samma 
tillfällen samordnar informationskampanjer med jämna mellanrum och att länsstyrelsen 
har den samordnande rollen för detta. Om ett sådant arbete med att utforma 
gemensamma kommunikationskampanjer påbörjas är det av högsta vikt att inblandade 
parter även gör en uppföljning för de kampanjer som genomförs för att kunna förbättras 
och lära av sina misstag genom att utforma kommande kampanjer på ett ännu bättre sätt 
(Lundgren et al., 2013). Vid kommunikationen bör kommunerna även tänka på att inte 
enbart använda sig av statisk envägskommunikation, som information på hemsidor och i 
tidningar, utan för att lyckas på ett bättre sätt bör kommunerna även använda sig av 
möten på stan och sociala medier med möjlighet till direkt feedback och även av 
kommunikation från opinionsledare som politiker (Lundgren et al., s 364). Jag anser att 
en smart strategi vore att dra nytta av befintliga evenemang för att få draghjälp med att 
nå ut till en så stor målgrupp som möjligt. Det finns ett stort antal årliga event eller 
evenemang där kommuner kan passa på att genomföra regionala kampanjer för 
miljömålen samtidigt. 
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Det är av stor vikt att föra en bra kommunikation både internt i organisationen likväl 
som externt. En bättre intern miljökommunikation motiverar kommunanställda till ökad 
medvetenhet inom miljöområdet, och en bättre extern miljökommunikation leder till 
ökad nöjdhet och förtroende för kommunen inom miljöarbetet hos kommun-invånarna 
(Bosese, A. et al., 2003). 
 
Om kommunerna vill att allmänheten ska bli mer insatta i det miljöarbete som sker i 
kommunen anser jag att det är en nyckelfaktor att kommunerna tydligt kommunicerar 
sitt miljöarbete och följer upp miljömålen i det årliga bokslutet eller årsredovisningen. 
Flera kommuner gör detta på ett bra sätt redan idag, medan det i andra finns en tydlig 
utvecklingspotential. En mer gemensam kommunikation av just uppföljningen med 
miljömålsarbetet kan exempelvis ske genom att använda sig av gemensamma 
illustrationer i kommunernas uppföljningar. 
 
Kalmar kommun hade en del i sitt bokslut som kallas för ”Ett grönare Kalmar” som 
innehöll tydlig information om det miljöarbete som utförts. I bokslutet kommunicerades 
det även att ett separat miljöbokslut ska tas fram årligen (Kalmar kommun, 2017b). Det 
är kommunledningskontoret som enligt K Löfström (personlig kommunikation, 19 maj 
2017) fått i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut. 
 
För att politiker i kommunerna ska kunna kommunicera miljö- och hållbarhetsarbete på 
ett bättre sätt anser jag att det vore lämpligt att de genomför någon utbildning inom 
miljö- och hållbarhet. Detta kan även bidra till att lyfta upp miljöfrågorna på 
dagordningen ytterligare. Enklare utbildningar eller kurser som ger ökad kunskap och 
insikt i miljöarbetet rekomenderas även för samtliga tjänstepersoner på kommunerna för 
att öka medvetenheten och att de anställda inte ska tappa fokus på varför det är viktigt 
att arbeta mot uppsatta miljömål. Repetition och att kontinuerligt belysa miljöfrågor 
inom kommunen är viktigt för att anställda inte ska låta miljöarbetet rinna ut i sanden 
(Sjöberg, 2014, s 34). 
 
5.3 Är det möjligt att gå vidare med att skapa en mer gemensam 
uppföljning av miljömålen i länet? 
Genom en mer enhetlig miljömålsuppföljning ökar möjligheten för kommunerna att 
lättare kunna jämföra sig mot andra kommuner med liknande förhållanden och storlekar  
både inom och utanför Kalmar län. Detta skulle kunna underlätta för framtida arbete och 
uppföljning av miljömålen då kommunerna lättare kan ta stöd av varandra, fokusera på 
framgångsfaktorer samt ta del av goda exempel eller lyckade projekt som genomförts. 
Det vore högst oklokt att så att säga uppfinna hjulet på nytt när det gäller arbetet med att 
uppnå en positiv förändring för ett mer hållbart samhälle.  
 
Jag anser det både fullt möjligt och väldigt värdefullt för kommunerna i Kalmar län att 
gå vidare med att skapa en mer gemensam uppföljning av miljömålen. Väljer man att 
arbeta vidare med en mer enhetlig uppföljning av miljömålen är mina förhoppningar att 
denna studie kan utpeka några praktiska genomförbara åtgärder som skulle kunna leda 
till en stor nytta för den offentliga sektorn. Arbetet genomförs rimligtvis tillsammans 
med den grupp tjänstepersoner som redan idag ingår i regionens miljömålsnätverk. I 
framtiden bör kommunerna även planera för att integrera de globala målen och Agenda 
2030 i denna gemensamma uppföljning. 
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5.4 Reflektion över miljömålsuppföljningen på nationell nivå 
För att den årliga uppföljningen med sammanställningen över miljömålsarbetet ska 
uppfattas som trovärdig och relevant, behöver det ske fler mätningar och en mycket mer 
frekvent uppdatering av data. Ser man exempelvis till indikatorn Återvinning glas som 
visar mängden insamlade glasförpackningar per person, verkar data för denna 
indikatorn inte mätts sedan 2012, vilket i skrivande stunt alltså är fem år sedan. 
Hemsidan för indikatorn uppdaterades senast 2013-11-18, vilket jag anser inte ger ett 
förtroendegivande intryck från Naturvårdsveket. Om inte den centrala samordnande 
myndigheten för miljömålen ser till att årligen följa upp indikatorerna och även 
uppdatera data för dessa, är det svårt att kunna motivera kommunerna att på lokal nivå 
göra det (Naturvårdsverket, 2017o).  
 
Enligt Naturvårdsverkets senaste årliga uppföljning av de nationella miljömålen är det 
endast 3 av landets 21 län som bedömer att 1 av de 16 miljökvalitetsmålen är uppnått 
eller kommer kunna nås till år 2020. Kalmar län uppger att målet Frisk luft kommer att 
nås eller är nått, medan Stockholm och Uppsala uppger att målet Bara naturlig 
försurning är nått eller kommer att nås. 
 
Sverige har jämfört med många andra länder länge legat i framkant gällande det miljö- 
och klimatarbete som utförs. Kanske är det till stor del tack vare att det finns så pass 
högt satta mål? Men om mål är för högt satta avtar förmodligen intresset att arbeta för 
att nå dem, även om det gäller ett så viktigt ämne som miljön. Ett ämne som direkt berör 
alla människor. Sedan miljömålen beslutades 1999 har olika regeringar haft både tid och 
möjlighet att prioritera arbetet för att uppnå målen genom exempelvis statliga bidrag, 
subventioner eller skatteregleringar. Snart 20 år senare är det fortfarande bara 2 av 16 
mål som ser ut att nås och jag anser att detta tyder på att målen varit väldigt högt satta 
från början. Ger mål som kan beskrivas som ouppnåeliga en mer förbättrad miljö, än 
mål som är något lägre satta, men som förutsätts vara uppnåeliga inom utsatt tidsram? 
De nationella miljömålen kommer upphöra att gälla efter år 2020, hur ser framtiden ut? 
 
Jag anser det är relevant att ställa liknande frågeställningar gällande FN:s globala mål 
för hållbar utveckling och Agenda 2030. Det låter fantastiskt när man först får till sig 
informationen att samtliga av FN:s 193 medlemsländer står bakom resolutionen, och att 
de åtagit sig att till senast år 2030 lyckats med att avskatta extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen (Regeringen, 2017x). 
Men eftersom resolutionen inte är juridiskt bindande utan enbart förlitar sig på 
medlemsländernas goda vilja, bör man ställa sig frågan om det verkligen är tillräckligt. 
Jag anser att för att vi tillsammans ur ett globalt perspektiv ska lyckas med att uppnå de 
globala målen krävs det att samtliga människor från den enskilde individen, hushållet, 
orten, kommunen, regionen, landet och ända upp till samtliga av världens länder 
behöver integrera hållbarhet på alla nivåer där så är möjligt. Samtliga företag från den 
enskilda näringsidkaren upp till multinationella företag behöver även de integrera 
hållbarhet på alla nivåer där så är möjligt. Det är ett enormt arbete som ligger framför 
oss. Det är en enorm uppgift vi behöver åta oss och det behöver ske en beteende-
förändring utan dess like. För att lyckas med utmaningen behövs det att mer resurser 
satsas på arbetet med att uppnå Agenda 2030 jämfört med det tidigare arbetet med att 
uppnå de nationella miljömålen. Jag anser även att om vi på nationell nivå ska lyckas 
behöver de offentliga aktörerna vara bättre samkoordinerade och arbeta mer enhetligt 
jämfört med de föregående snart tjugo åren med arbete för att uppnå de nationella 
miljömålen, där vi snart står med resultatet av att ha klarat av endast 2 av 16 mål. Allt 
startar på lokal nivå och det är av yttersta vikt att kommunerna gör så mycket som 
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möjligt, och för att uppnå ett kontinuerligt förbättringsarbete krävs det löpande 
uppföljning och utvärdering av det arbete som utförts.  
 
Väljer kommunerna och länsstyrelsen att gå vidare med arbetet att ta fram en mer 
enhetlig miljömålsuppföljning och det visar sig vara ett vinnande koncept, genom 
exempelvis tydligt förbättrade resultat i den årliga miljömålsuppföljningen, kan 
förhoppningsvis resultatet i denna studie användas av flera regioner i landet. På så vis 
skulle studien kunna bidra till att stärka Sveriges arbete med på kort sikt de nationella 
miljömålen och på längre sikt Agenda 2030. 
 
5.5 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har en del nya frågor uppkommit som möjligen skulle kunna vara 
intressanta att utreda vidare. Ett förslag på vidare forskning inom området är att 
undersöka och utforma de indikatorer som kommuner skulle kunna använda sig av för 
en mer enhetlig miljömålsuppföljning. Detta eftersom jag antar att detta området 
möjligen kan bli relativt omfattande och av den anledningen kanske svårt att kunna 
motivera kommunerna att lägga ner den tid och de resurser som behövs för att nå ett bra 
resultat. 
 
Vidare bör frågan hur länsstyrelsens regionala uppföljning av miljömålen och av det 
regionala åtgärdsprogrammet kan förbättras genom exempelvis tydligare fråge-
ställningar kunna utredas vidare. Detta anser jag vara viktigt med tanke på att den 
uppföljning som länsstyrelsen genomför årligen i vissa fall är den enda uppföljning som 
sker i vissa kommuner gällande miljömålen. 
 
En annan fråga som uppkom under arbetets gång var möjligheten att jämföra de resultat 
som redovisats för kommunerna i Kalmar län, med de miljömålslöften som skrev under 
av kommunerna i Kronobergs län i början av året. Detta skulle möjligtvis kunna vara 
intressant att utreda vidare för att se om det skulle vara intressant att skriva 
miljömålslöften även för kommunerna i Kalmar län. 
 
Avslutningsvis har frågor uppstått gällande hur kommunerna kan bidra till att integrera 
hållbar utveckling och miljömålen med kopplingar till ett lokalt perspektiv i skolor och 
förkolor. Det finns en hel del material inom temat hållbar utveckling som kan användas 
i skolor och förskolor där några exempel är FN:s skolmaterial om Agenda 2030 (UNDP, 
2017) och Håll Sverige Rents pedagogiska material för skola och förskola (Håll Sverige 
Rent, 2017). Men dessa material är antingen skrivna ur ett internationellt perspektiv 
eller för att vara generella så de kan användas i hela Sverige. Vissa kommuner 
efterfrågade möjligheten att bryta ner de nationella miljömålen och Agenda 2030 till en 
mer lokal nivå på skolorna ute i kommunen. Här finns det flera olika möjligheter till att 
forska vidare i frågeställningen då förutsättningarna kan se olika ut för respektive 
kommun. En möjlig ingång är att kontakta Energikontor Sydost som arbetar med 
projektet Lärande för hållbar utveckling som utgår från Agenda 2030. 
 
 

6 Slutsatser 
De flesta intervjuade kommuner anser att miljöfrågan är prioriterad i kommunen, men 
nämner även att det finns svårigheter med att få de ekonomiska resurserna att gå ihop.  
Förutsättningarna i kommunerna ser generellt sätt väldigt annorlunda ut. Många uppger 
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att den politiska viljan finns, och att detta är avgörande för hur långt kommunen kan nå i 
miljöarbetet. En tydlig politisk förankring utgör en viktig grund. 
 
De flesta kommunerna är i behov av att revidera flertalet befintliga strategiska 
dokument och i samband med detta behöver många göra tydligare kopplingar till 
miljömålen, samt ta fram rutiner för hur uppföljning ska ske. Uppföljning behöver ske 
årligen och resultatet integreras lämpligtvis i kommunens årsbokslut samt eventuellt 
även som ett separat miljö- eller hållbarhetsbokslut. 
 
Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet med miljömålen både lokalt och i regionen är 
att öka samverkan över organisationsgränserna och att dra nytta av den kompetens som 
finns. Ett konkret förslag är att kommunerna i framtiden vid samma tillfällen samordnar 
informationskampanjer med jämna mellanrum i respektive kommun. Detta sker 
lämpligtvis genom det regionala miljömålsnätverk som länsstyrelsen samordnar. Det 
finns ett stort antal årliga evenemang där kommuner kan genomföra regionala 
kampanjer för miljömålen samtidigt. Några exempel är på återkommande event eller 
temadagar är Trafikantveckan, Earth Hour och Världsvattendagen.   
 
Studien visar att det finns flera likheter mellan hur kommunerna idag arbetar samt hur 
de i framtiden vill prioritera miljöarbetet. Förslagsvis formuleras indikatorer som går att 
koppla till följande utvalda områden som samtliga kommuner prioriterar: 

• Energieffektivisering. 

• Vattenåtgärder för att säkra kvalitet och tillgång. 

• Omställning till fossilbränslefria transporter både inom den egna verksamheten och i 

kommunen som geografiskt område. 

• Giftfri miljö, med fokus på främst giftfri förskola. 

• Ökad insamling av avfall med fokus på främst matavfall. 

• Integrering av miljö- och hållbarhet på en lokal nivå i skolan. 

 
Ett sätt att ta del av de kompetenser som finns i regionen är att se vad andra har gjort 
bra, och att i den egna kommunen arbeta på liknande sätt. Några goda exempel är 
Västervik kommuns hållbarhetsbokslut, Kalmar kommuns kommunövergripande 
certifierade miljöledningssystem och Mönsterås kommuns kemikalieplan men det finns 
många fler goda exempel även från övriga kommuner i länet som det går att ta tillvara 
på. Ett konkret förslag för att förbättra kommunikationen är att kommunerna i framtiden 
vid samma tillfälle samordnar informationskampanjer med jämna mellanrum för att 
kommunicera miljöarbete och miljömål och då samtidigt bidra till att uppfylla flera 
åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. 
 
Jag anser att en tydlig nyckelfaktor för att lyckas är att kommunerna följer upp 
miljömålen i samband med kommunens årliga bokslut. En mer enhetlig uppföljning av 
miljömålen skulle kunna ske genom att kommunerna börjar använda sig av samma 
grafiska profil och där främst en illustration med miljömålsträdet. Genom en mer 
enhetlig miljömålsuppföljning ökar möjligheten för kommunerna att lättare kunna 
jämföra sig mot andra kommuner med liknande förhållanden och storlekar  både inom 
och utanför Kalmar län. Detta skulle kunna underlätta för framtida arbete och 
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uppföljning av miljömålen då kommunerna lättare kan ta stöd av varandra. Jag anser det 
vara fullt möjligt och väldigt värdefullt för kommunerna i Kalmar län att gå vidare med 
att skapa en mer gemensam uppföljning av miljömålen. Denna gemensamma 
uppföljning bör i framtiden rimligtvis även inkludera de globala målen och Agenda 
2030. Väljer kommunerna och länsstyrelsen att gå vidare med arbetet att ta fram en mer 
enhetlig miljömålsuppföljning och det visar sig vara ett vinnande koncept, genom 
exempelvis tydligt förbättrade resultat i länsstyrelsens årliga enkätundersökning om 
miljömålen, kan förhoppningsvis resultatet i denna studie användas av flera regioner i 
landet. På så vis skulle studien kunna bidra till att stärka Sveriges arbete med på kort 
sikt de nationella miljömålen och på längre sikt att uppnå målen i Agenda 2030. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till utvalda kommunpolitiker 
 
Hej, 
  
Sedan hösten 2015 har vi ett miljömålsnätverk i länet där samtliga kommuner, 
Landstinget och Regionförbundet ingår. Nätverket samordnas av länsstyrelsen inom 
vårt miljömålsuppdrag. Syftet med nätverket är att vi ska kunna samverka fokuserat på 
olika områden som bidrar till miljömålen och stötta varandra i vårt arbete. Samarbetet 
fungerar mycket bra och det är glädjande att vi gör så mycket tillsammans för 
miljömålen i länet! 
  
När vi startade nätverket fanns ett önskemål från kommunerna att skapa en gemensam 
enkel uppföljning av miljömålen i kommunerna, utifrån det som redan följs upp i 
kommunerna. Mycket görs likt men inte allt. Vad som är likt och olikt har ingen riktigt 
bra koll på. En sådan gemensam koll är värdefull för vår regionala uppföljning av 
miljömålen och ger oss en ännu bättre förutsättning att visa hur det går för länet, att se 
samverkansfördelar och dela goda exempel. Mycket görs i vårt län för att bidra till 
miljömålen! 
  
Intervjustudie  
Som en första del i arbetet med att skapa en gemensam uppföljning av miljömålen i 
länet kommer en student från Linneuniversitetets miljöanalytikerprogram att göra sitt 
examensarbete inom ämnet. Han kommer börja med att göra intervjuer med en politiker 
i varje kommun. Dag Hansson, som studenten heter, kommer därför att ringa dig för att 
boka in en intervjutid på ca 30 minuter. Anser du att du inte är politikern han bör 
intervjua i er kommun så ber jag dig att vidarebefordra Dag till rätt person. Jag hoppas 
så klart att alla kommuner ställer upp på att bli intervjuade då det är värdefullt för Dags 
examensarbete och för vårt fortsatta arbete i miljömålsnätverket! 
  
 
Tack på förhand, 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linda 
  
 
 
Linda Corneliusson Linde 
Miljömålssamordnare 
010 223 82 40 
linda.corneliusson.linde@lansstyrelsen.se 

 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 
www.lansstyrelsen.se/kalmar 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till kommunens politiker 
 
1. Vilken kommun svarar respondenten för?  

 
2. Vem är respondenten (namn och titel/roll)? 

 
3. Vilka miljöfrågor är just nu prioriterade i din kommun?  
 
4. Hur sker kommunicering utåt gällande det miljöarbete som utförs? 
 
5. Kan du beskriva hur du skulle vilja att din kommun i framtiden prioriterar och 

arbetar med miljöfrågor och uppföljning av miljömålen? 
 
6. Har ni någon person som på tjänstepersonnivå har ansvar för rapportering och 

uppföljning av arbetet med miljömålen? 
 
7. Övrigt? Fritt att lägga till för respondenten. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till kommunens tjänstepersoner 
 
1. Vilken kommun svarar respondenten för? 

 
2. Vem är respondenten (namn och titel/roll)? 

 
3. Kan du beskriva hur din kommun arbetar med miljöarbete/miljömålsarbete och 

uppföljning av de nationella miljömålen? Gärna så utförligt som möjligt. 
 

4. Vad tycker du att din kommun är bra på gällande miljömålsarbetet?  
Styrkor, vad ni är stolta över och vill visa upp. 
 

5. Vad tycker du att din kommun är mindre bra på gällande miljömålsarbete? 
Svagheter, vad ni behöver bli bättre på?  
 

6. Sker inrapportering av data regelbundet? (internt och/eller externt) 
- Om ja, vart och hur ofta?  
- Vem ansvarar för genomförandet? 
- Vilka nyckeltal rapporteras? 
- Görs någon årlig sammanställning över miljöarbetet? 
 

7. Vilka avdelningar/aktörer är involverade i miljömålsarbetet?  
 

8. Övrigt? Fritt att lägga till för respondenten. 
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IV 

 
 
Bilaga 4 - Checklista för frågorna till kommunens tjänstepersoner 
 
Fråga 3: 
- Hur sker uppföljning, görs miljöbokslut eller dyl. 
- Finns koppling mellan politiska mål i verksamhetsplan/ekonomisk planering och 

miljömålsarbetet. 
- Ev. nyckeltal, indikatorer, vad mäts och jämförs. 
- Arbete internt, respektive kommunen som geografiskt område. 
- Uppföljning/utvärdering av genomförda projekt/åtgärder. 
 
Fråga 4: 
- Finns tydliga mål satta, beslutade politiskt. 
- Lyckade projekt/åtgärder/samarbeten. 
- Uppföljning. 
- Kommunicering. 
 
Fråga 5: 
- Tidsbrist, inte hinns med. 
- Ev. önskar få hjälp med. 
- Finns resurser, ev. avsaknad av resurser. 
- Bättre prioriteringar. 
- Ev. kunskapsbrist. 
- Ev. avsaknad av politiska beslut. 
- Kortsiktighet. 
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