
Vid uppstarten av projektet gick vi ut till alla kommuner i vår region som består av Södermanland, 
Västmanland och Uppsala län. Efter ett första urval ville 5 kommuner arbeta i Reklim. 1 kommun 
tappades bort som inte vågade riskera ett arbete i Uthållig kommun. Kvar var Håbo, Kungsör, Trosa 
och Gnesta.  
 
De olika kommunerna befann sig i olika stadier av arbetet. Några hade redat börjat processen och 
andra vara bara i tankestadiet. I Kungsörs kommun har det inte antagits någon energiplan eller 
klimatstrategi. Kungsör var den kommun som inte hade påbörjat arbetet med klimatstrategin. Det är 
även en liten kommun med knappa resurser. Vilket leder till att ansvarig person på kommunen måste 
vara drivande för att verkligen få ihop förvaltningarna så att arbetet är förankrat genom hela 
organisationen. I de andra kommunerna har det antagits energiplaner med klimatstrategier i 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.  
 
Eftersom kraven från kommunerna såg lite annorlunda ut så har även vårt arbete med kommunerna 
varit annorlunda. Vi har bidragit genom att skriva text, ta fram statistik, givit allmän information om hur 
klimatstrategiarbete går till samt att vi har hjälpt till med remissvar för de tre antagna dokumenten. Den 
statistik vi har hjälpt till med kommer från SCB och vi har varit noga med att poängtera att statistiken 
ska användas försiktigt. Vi anordnade även en temadag för alla kommuner. I temadagen deltog SCB, 
Energimyndigheten och länsstyrelsen Dalarna. Eftermiddagen var vigd för reklimkommuner och då 
kom Olle Oskarsson från Naturvårdsverket och pratade om deras arbete. Vi hade även bjudit in 
Katrineholms kommun att prata om sin klimatstrategi och hur en liten kommun kan lyckas bra. 
 
Resultaten vi har uppnått i Reklim är främst de tre dokumenten som blivit antagna av kommunerna. 
Utöver de mätbara resultaten hoppas vi att vi även har nått fram till politikerna och lyft frågan samt 
ökat deras medvetenhet.  
 
De hinder vi har stött på i arbetet med kommunerna har främst legat i svårheter att få olika 
förvaltningar med på banan så att alla samverkar och känner sig delaktiga i arbetet. I själva arbetet 
med att ta fram själva planen eller strategin har det inte förekommit många andra hinder.  
 
De framgångar vi har haft är det lyckade samarbetet med kommunerna. Kommunikationen mellan 
Energikontoret och kommunerna har varit god. Den lokala förankringen bidrar till framgången. Just att 
vi fick vår egen budget och kunde arbeta fritt mot kommunerna hjälpte oss att vara flexibla gentemot 
de önskemål som kom in från kommunerna.  
 

 


