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Lokala miljömål  
och nationellt stöd 
 

Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 



Sammanfattande resultat 

Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 

Stort engagemang i miljömålsarbetet 

Nio av tio kommuner har antagit mål eller på gång  

Klimatmålet lyfts särskilt 

Bättre statlig samsyn och samordning 

Vill att länsstyrelsens roll ska utvecklas  

Ytterligare statliga insatser för små kommuner 

 



Har kommunen egna lokala 
miljömål? 

Jämförelse 
mellan 2011 
och 2006 
uttryckt i 
procent (%).   



Har kommunen ett övergripande 
handlingsprogram eller en strategi? 

Jämförelse 
mellan 2011 
och 2006 
uttryckt i 
procent (%).   



I vilka planeringssammanhang arbetar 
kommunerna med miljömålen?  



Var ligger det huvudsakliga 
arbetet för miljömålsarbetet? 

Jämförelse 
mellan 2011 
och 2006 
uttryckt i 
procent (%).  



Har arbetet med miljömålen 
resulterat i konkreta åtgärder?  

Jämförelsen 
utgår från 
befolknings-
storlek. 



Var har miljömålen fått praktiskt 
genomslag i kommunernas arbete? 



Har arbetet med miljömålen satt 
miljöfrågorna högre på agendan?  

Jämförelsen 
utgår från 
befolknings-
storlek. 



Förbättringsförslag från  
SKL till staten 

Förbättra dialogen mellan staten och den lokala och regionala 
nivån  

Stärk samarbetet och öka samordningen inom staten 

Utveckla länsstyrelsernas roll och ansvar 

Öka fokus på åtgärder och verktyg för att nå miljömålen 

Tillför nya resurser 

Stöd kommunernas arbete med att utveckla lokala miljömål 



Huvudförslag avfallsutredningen 

• Avfallshierarkin tydliggörs i Miljöbalken 

• Kommunerna tar över insamlingsansvaret från producenterna 

• Verksamhetsutövare får ansvar för allt sitt avfall 

• Kommunen ska möjliggöra för hushållen att sortera ut matavfall 

• Godkända företag får samla in och ta om hand grovavfall 

• Kommunen ges möjlighet att förbereda avfall för återanvändning 

 



Vad tycker SKL? 

 
 

”Producenterna klarar inte avfallsuppdraget till fullo och 

kommunerna får ofta ingripa och göra deras jobb. Därför är det 

positivt att utredaren går på kommunernas linje och flyttar över 

ansvaret till kommunerna.”  

 

Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. 

 



Vad händer nu? 

Miljödepartementet skickar utredningen på remiss 

Stort antal instanser och många kommuner 

Miljödepartementet kallar till möte 

Avfall Sverige och SKL ordnar konferenser 

Remissyttrande före jul? 

Miljödepartementet tar fram proposition, våren 2013 

Regeringen lägger fram proposition, sommaren 2013? 

Reglerna genomförs av regeringen och myndigheter 

 

 





Bullerfrågorna 

SKL har haft ett projekt för att stödja samordningen mellan de 
centrala myndigheterna 

 

Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Trafikverket har 
olika roller men samordning och vägledning behövs. 

Naturvårdsverket har ansvaret att samordna statens arbete 

 

Vi deltar och lyfter fram kommunala problem som måste lösas  

 



Vattenfrågorna 

SKL driver: 

Bättre vägledning för enskilda avlopp 

Bättre stöd för inrättande av vattenskyddsområden 

Lyft in vattenfrågorna i planering  

Prioritera och ta tag i de frågor som är viktigast  

 



 


