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Sammanfattning

Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (F.S.E.K.) har drivit projektet REgionala energikontor
och lokalt KLIMatarbete II (REKLIM II) under perioden 1 januari 2009 till 15 december 2010.
Projektet har syftat till att stödja kommuner att ta fram klimat- och/eller energistrategier eller
motsvarande dokument. Projektledare för REKLIM II har varit Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne.
Sex energikontor har deltagit aktivt i projektet och ytterligare ett har medverkat vid en för projektet
anordnad workshop.
Målet vid projektets var att slut minst 5 kommuner har antagit ett dokument som innehåller en lokal
klimatstrategi enligt Naturvårdsverkets definition och att ytterligare 15 stycken har en pågående
process.
Resultatet av projektet är att 18 kommuner deltagit i projektet. Två av dessa har antagna kommunala
klimat- och/eller energistrategier. Åtta stycken har färdigställda klimat- och energistrategier för eller
på remiss, varav flera står för ett omedelbart beslut i kommunfullmäktige. I ytterligare åtta kommuner
pågår en process att färdig ställa strategin.
Projektet hade en budget på 1 250 000 kronor och kostnaderna i projektet har uppgått till 1 045 128,53
kronor.
REKLIM II startade i januari 2009 som en fortsättning av REKLIM. En formell kickoff för projektet
hölls i Östersund den 24 mars 2009. På kickoffen drogs riktlinjerna för projektet upp och kontoren
presenterade intresserade kommuner i sina regioner för deltagande i projektet.
Totalt inkom 29 kommuner med intresseanmälan för att delta i REKLIM II. För att få stöd av
energikontor inom ramen för projektet krävdes att varje kommun skulle underteckna en politiskt
förankrad avsiktsförklaring. Totalt inkom 18 kommuner med avsiktsförklaringar och 18 kommuner
fick stöd av energikontoren i REKLIM.
Varje energikontor har i projektet haft möjlighet att själva utforma metodiken för att stödja
kommunerna i framtagandet av klimat/energistrategi. Detta har varit ett vinnande koncept och lett
projektet till ett bra resultat.
Den 19 november 2009 anordnades en workshop i Stockholm med fokus på lokalt och regionalt
energi- och klimatarbete där energikontoren deltog men även representanter från regionförbund,
länsstyrelser, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, Klimatkommunerna, Boverket,
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, SCB, Sveriges Kommuner och Landsting,
Näringsdepartementet och ett par kommuner deltog.
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Inledning

Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (F.S.E.K.) har drivit projektet REgionala energikontor
och lokalt KLIMatarbete II (REKLIM II) under perioden 1 januari 2009 till 15 december 2010.
Projektets har syftat till att stödja kommuner att ta fram klimat- och/eller energistrategier eller
motsvarande dokument. Projektledare för REKLIM har varit Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne.
Föreliggande dokument är slutrapportering av projektet.

Kontaktuppgifter

Postmottagare;
FSEK c/o Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne, Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö.
Projektets kontaktpersoner:
Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne

040-631 22 66

Bakgrund

REKLIM löpte första gången under perioden mars 2007-december 2008. I det projektet fick 32
kommuner stöd från regionala energikontor att ta fram en klimatstrategi eller motsvarande dokument.
Vid kontakt med verksamhetschefer och medarbetare hos regionala energikontor i samband med att
projektet avslutades framkom att intresset från kommuner på senare tid ökat för att få stöd med
framtagandet av lokala klimatstrategier. De regionala energikontor som hade ett svagt till medelmåttigt
intresse från kommunalt håll att delta i REKLIM under ansökningstiden 2007, upplevde att ett projekt
som erbjuder stöd till kommunalt klimatarbete skulle ligga bra till i tiden 2009. Därför beslutades att
FSEK skulle ansöka till Naturvårdsverket om en andra omgång av REKLIM, kallad REKLIM II.

Syfte och mål

Syftet med REKLIM II har varit att stödja kommuners arbete med att ta fram lokala klimatstrategier
eller motsvarande planer som innehåller strategier för att minska klimatpåverkan (energiplaner,
miljöplaner etc).
Målet vid projektets slut var att minst 5 kommuner har antagit ett dokument som innehåller en lokal
klimatstrategi enligt Naturvårdsverkets definition och att ytterligare 15 har en pågående process.
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Arbetsmetod/Genomförande
Projektstart
Projektet startade mailvägen i januari 2010, och en intresseanmälan för deltagande i projektet
skickades ut av respektive energikontor till kommuner i sin region. Deadline för att komma in med
intresseanmälan sattes till 28 februrari 2010.
Kickoff för REKLIM II
Den 24 mars 2009 var det officiell kickoff för REKLIM II i samband med FSEKs årsmöte i Östersund.
Projektledaren för REKLIM II, Per-Johan Wik, drog upp riktlinjerna för projektet inklusive syfte och
mål, och delgav de erfarenheter som erhållits från REKLIM. På kickoffen presenterades antalet
intresserade kommuner av projektet. Då mötet hölls hade nio energikontor 29 intresserade kommuner
(se bilaga 1.)
Deltagande kommuner
För att få delta i REKLIM II krävdes att varje kommun undertecknade en politiskt förankrad
avsiktsförklaring. Deadline för inkommen undertecknad avsiktsförklaring sattes till 31 maj 2009.
Projektet fick in 18 undertecknade avsiktsförklaringar och totalt deltog 18 kommuner i projektet. Både
KSL och NENET hade 5 intresserade kommuner vardera i inledningen av projektet. Av olika
anledningar valde man att inte gå vidare med dessa kommuner i REKLIM II-projektet, framför allt
därför liknande större projekt påbörjades eller planerades. Deltagande kommuner i REKLIM II bifogas
(bilaga 2).
Deltagande energikontor
Efter att avsiktsförklaringarna var undertecknade, blev resultatet att sex energikontor deltog i projektet
REKLIM II. Deltagande energikontor var:
•

Gävle Dala Energikontor, Energikontoret i Örebro län, Energikontoret Regionförbundet
Örebro, Hållbarutveckling Väst, Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne

Arbetsmetodik
Med erfarenheter från bland annat REKLIM har energikontoren vana att stödja kommuner i arbetet
med att ta fram en klimatstrategi/energiplan och kontoren har själva bestämt vilka arbetsmetoder man
använt. Varje energikontor har arbetat efter ett individuellt anpassat arbetssätt och har haft möjligheten
att anpassa arbetsmetod efter rådande regionala och lokala förhållanden.
Detta innebär att en del energikontor har arbetat på ett direkt och drivande sätt, till exempel genom att
skriva hela eller delar av strategin, leda arbetsgruppen och driva processen framåt. Andra energikontor
har haft en mer coachande approach där man agerat bollplank, anordnat seminarium, etc. Flera
energikontor har arbetat på båda sätten.
Föreningen Sveriges Regionala Energikontor , FSEK

Hemsida: www.fsek.se

Org.nr: 829502-4585

Styrelse
Said Ashrafi
Hans Gulliksson
Lina Yng
Kerstin Konitzer
Lisa Ossman
Cecilia Thapper
Peter Åslund

KSL Stockholm, Södermalmsallén 36, 100 64 Stockholm
Energikontor Sydost, Framtidsvägen 10A, 351 96 Växjö
Energikontoret i Mälardale, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
Energikontoret Östra Götaland, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping
Hållbar utveckling Väst, Chalmers tvärgata 8, 412 58 Göteborg
Energikontoret Skåne, Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
Energikontoret Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro

Telefon
+4686159409
+46470723321
+467075400997
+46730476634
+46313891481
+4646719968
+46196026321

E-post
said.ashrafi@ksl.se
hans.gulliksson@energikontorsydost.se
lina.yng@energikontor.se
kerstin.konitzer@energiost.se
lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se
cecilia.thapper@kfsk.se
peter.aslund@regionorebro.se

Jon Andersson
Margareta Hallander

Energikontoret Skåne, Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
Hållbar utveckling Väst, Chalmers tvärgata 8, 412 58 Göteborg

+4646719954
+46317010570

jon.andersson@kfsk.se
margareta.hallander@hallbarutvecklingvast.se

Workshop Sthlm
I slutet av projektet, den 19 november 2010, anordnades en workshop inom ramen för REKLIM II med
fokus på det framtida lokala och regionala energi- och klimatarbetet. Efter snart fyra års arbete inom
REKLIM I och II är det dags att lämna vidare till nya initiativ. Under dessa fyra år har flera workshops
och seminarier med fokus på erfarenhetsutbyte arrangerats och Naturvårdsverket har även gjort en
gedigen utredning av nyttan av stöd till lokalt klimatarbete. Tanken med workshopen den 19:e var att
samla så många som möjligt av regionala och nationella aktörer som arbetar med lokalt och regionalt
energi- och klimatarbete. Detta för att diskutera det kommande arbetet och delge erfarenheter från det
arbete som varit. Representationen av olika aktörer på workshopen var mycket bred. Representerade
var; energikontor, regionförbund, länsstyrelser, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut,
Klimatkommunerna, Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, SCB, Sveriges Kommuner och
Landsting, Näringsdepartementet och ett par kommuner. Dagen var upplagd så, att det under
förmiddagen löpte informativa presentationer och efter lunch följde gruppdiskussioner. Resultatet av
dagen var enligt projektledningens uppfattning mycket bra, och få gånger har projektledaren upplevt så
många komma att tacka för en bra och intressant dag. En av ambitionerna med dagen var att så ett frö
till en ökad och framtida dialog mellan de många aktörer som verkar på området. Framtiden får utvisa
om det lyckades. Program, presentationer och minnesanteckningar från gruppdiskussionen finns att
ladda ner på: http://www.ek-skane.se/index.php?id=529
Avslutning av REKLIM II
Workshopen som anordnades den 19 november var en del av avslutningen av REKLIM II, i ett större
perspektiv. En telefonkonferens med de sex deltagande energikontoren kommer också att hållas under
våren 2011 där erfarenheter från REKLIM kommer utbytas och framtida arbetsområden diskuteras.
Projektledning
Projektledningen för REKLIM II kan sägas ha haft två huvudsakliga uppgifter. Dels har den
administrerat projektet internt, vilket huvudsakligen inneburit samordning av deltagande energikontor,
framtagande och distribution av gemensamt material, sätta samman program för workshop och
seminarier, utskick av information och inbjudan till gemensamma aktiviteter, upprättandet och
påminnelse om gemensamma deadlines, sammanställning och uppsikt av ekonomi, rapportering och
rekvirering av medel från Naturvårdsverket.
En annan sida har också varit att representera projektet externt och bevaka energikontorens intressen
för projektets räkning rörande kommunalt klimatarbete. Det har huvudsakligen inneburit deltagande i
den nationella energi- och klimatstatistikgruppen GRUS, ett nära samarbete och möten med
projektledning för Klimatcoachningsprojektet. Den kunskap och information som kommit
projektledning tillhanda genom ovan nämnda aktiviteter har spridits till samtliga deltagande
energikontor och lett projektet framåt.
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Till största delen har Per-Johan Wik vid Energikontoret Skåne verkat som projektledare men vad gäller
administration av F.S.E.K:s utbetalningar till energikontoren har kassör Jimmy Landegren,
Energikontor Sydost haft ansvaret.

Resultat

Resultatet från de regionala energikontorens arbete inom REKLIM II, med att stödja kommuner att ta
fram klimat och/eller energistrategier, är följande:
•
•
•

2 antagna klimat/energistrategier (Arboga, Tomelilla)
8 färdigställda strategier för/på remiss (Knivsta, Hedemora, Säter, Ovanåker, Kumla, Ystad,
Borgholm, Karlskrona)
I 8 kommuner pågår arbetet att färdigställa en klimat/energistrategi (Hallstahammar,
Herrljunga, Essunga, Sölvesborg, Olofström, Torsås, Askersund, Sjöbo)

Sammanfattningsvis har två kommuner antagna klimat/energistrategier, åtta färdiga för eller på remiss
och ytterligare 10 kommuner har en pågående process. Av de färdigställa strategierna på remiss, är det
flera som står inför ett mycket närliggande beslut i kommunfullmäktige.

Erfarenheter från REKLIM

Varje energikontor ombads lista svårigheter och möjligheter med REKLIM II. Nedan presenteras
kommentar som nämnts:
Svårigheter
• Ansvariga tjänstemäns brist på tid
• Organisatoriska oklarheter
• Brist på aktuell och relevant statistik
• Ändring av fokus pga. energieffektiviseringsstödet
• Det byråkratiska med olika formuleringar i avtal.
• Kommunerna som varit med i projektet är små och sårbara. Projektledarna i båda deltagande
kommuner var antingen frånvarande eller hade för hög arbetsbelastning så det var svårt att
driva projektet framåt.
• Svårt att få struktur på arbetsprocessen och nulägesanalysen
• Brist på resurser (ekonomiska medel och personal)
• Bortprioritering av klimat/energifrågor i mindre kommuner
• Personalomsättningen
• Tidskrävande process att förankra en klimatstrategi
• Svårt att få fram ett levande dokument
• Bristande tid på tjänstemannanivå
• Bristande statistiskt underlag
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•
•

Olika syn på redovisning av klimatpåverkan i olika kommuner i länet
Rollfördelning vid extern hjälp. Kommuner som får externt stöd kan lätt tro att den inte
behöver göra något själv i arbetet i framtagandet av strategin

Möjligheter
• Viktigt styrdokument som engagerar både politiker och tjänstemän
• Strategin engagerar också företag och privatpersoner i kommunen
• Energieffektiviseringsstödet tillförde resurser
• Flera mål och åtgärder kan samordnas med kommunens miljö- och hållbarhetsmål
• Möjligheterna att knyta samman arbetet med energieffektiviseringsstödet var goda eftersom det
låg bra i tiden
• Färdiga mallar och färdiga diagram skulle förenkla arbetet i små och sårbara kommuner liksom
en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna jämföra sig med kommuner av liknande karaktär (ex
(glesbygdskommun/ jordbrukskommun)
• En mindre kommun har ofta god lokal kunskap när det gäller att ta fram siffror till
nulägesanalysen som inte går att hämta från SCB:s statistik på grund av t ex sekretess
• Där det finns intresse både från tjänstemännen och politikerna i kommunen finns goda chanser
för framtagning och politisk förankring av klimatstrategin
• Stöd/bollplank från energikontoren kan inleda och gynna processen med framtagning av en
klimatstrategi
• Utbildning för tjänstemannen och politiker
• Möjlighet att påverka användbarhet, att göra klimatstrategin till ett levande dokument
• Arbetet har satt fokus på den egna verksamheten
• Det är fortfarande ett stort intresse för klimat- och energifrågorna och engagemanget är många
gånger stort för frågorna och möjligheten att få gehör för desamma.
• Många kommuner utreder och tror på ekonomiska fördelar vid satsning på förnybar energi och
energieffektiviseringar.
• Kommuner börjar se möjligheten till ekonomiska fördelar genom miljöprofilering (turism,
inflyttning, kunskapsutbyte)
Till slutrapporten bifogas en rapport från de respektive sex deltagande energikontoren där de redogör
för deltagande kommuner, vald arbetsmetodik, utfört arbete, resultat, svårigheter/möjligheter rörande
REKLIM II
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Ekonomi
Projektkostnader
Budgeten för REKLIM i projektansökan och verkligt utfall ser ut enligt följande:
Budgetpost
Kickoff Östersund
Avslutning
W-shop Stockholm
Stöd kommuner, inkl. intern
arbetstid för planering, etc
Övrigt (resor kommun, etc.)
Projektledning
Summa

Budgeterat (kr)
25 000
25 000
50 000
1 030 000

Utfall (kr)
0
0
46 284,79
828 050

Differens (kr)
25 000
25 000
3 715,21
161 125,69

120 000
1 250 000

40 824,31
129 969,43
1 045 128,53

- 9 969,40
204 871,47

Posterna kickoff och avslutning var budgeterade 25 000 kronor vardera men kostnaderna slutade på
noll koronor. Detta beror på att kickoffen i Östersund samorganiserades med ett annat arrangemang
och behövde REKLIM II utnyttjades inte. Tanken var att använda de 25 000 kronorna från kickoffen
till ett större avslutningsseminarium som tyvärr inte hann bli av.
För posterna stöd till kommuner och interna kostnader för energikontoren var 1 030 000 kronor
budgeterade för tolv deltagande energikontor, tio aktiva och två betraktande. Stödet till kommuner var
budgeterat till 35 000 kronor per kommun vid 20 deltagande kommuner, totalt 700 000 kronor. Utfallet
blev sex deltagande aktiva kontor och ett betraktande kontor som deltog vid workshopen. Detta gjorde
att mindre pengar behövdes än budgeterat men det var ändå svårt att göra omfördelningar eftersom
samtliga 13 energikontor var inbjudna att delta i workshopen. Antalet intresserade kommuner var ett
tag uppe i 29 stycken för att sedan slutligen landa på 18 stycken. Några kommuner hade svårt att
besluta sig om deltagande i projektet under resans gång vilket gjorde det svårt att justera
kommunstödet till en annan nivå. Slutligen landade kommunstödet på 39 000 kronor per kommun vid
18 deltagande kommuner. Dessa två faktum tillsammans har inneburit att det varit svårt att justera
budgeten optimalt under projektets gång och förklarar det lägre utfallet mot projektets budget.
Rekvisitioner
Följande rekvisitioner har gjorts inom ramen för REKLIM:
Rekvisition 1 (2009): 404 595,62 kr
Rekvisition 2 (2010): 640 532,91 kr
Totalt: 1 045 128,53 kr
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Framtida arbete

På workshopen som hölls den 19 november diskuterades det framtida lokala och regionala klimat- och
energiarbetet. Flera initiativ som precis börjat eller ska börja (energieffektiviseringsstöd, nya uthållig
kommun, pilotlän) diskuterades och det finns mycket att arbeta med framöver för många. Vad som
däremot framkom under dagen var det stora gehör som en dialog mellan en bred skara aktörer fick. Att
från centralt håll kunna hålla en eller ett par träffar per år där aktörer från olika håll bjuds in till dialog
om det lokala samt regionala klimat- och energistrategiska området är något som flera önskar.

För FSEK

Per-Johan Wik
Projektledare REKLIM för FSEK
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