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Förord 
Denna rapport bygger på en mindre studie av olika kommuners erfarenheter från 
uppföljning av energiplaner. Materialet är framtaget som bakgrundsmaterial för projektet 
”Energiplanering i Östergötland”, ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet 
Östsam, Linköpings universitet, Energikontoret Östra Götaland och Länsstyrelsen i 
Östergötland. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och Regionförbundet Östsam. 
Författarna vill påpeka att studien inte är någon heltäckande beskrivning av uppföljning 
av energiplaner, utan är ett axplock av erfarenheter från ett antal små och medelstora 
kommuner.  

I samband med projektet sker ytterligare utvecklingsarbete. Resultat och rapporter finns 
tillgängliga på www.energiplanera.se och Linköping University Electronic Press 

 

Jenny Ivner 

Mikael Sonesson  

Linköping, september 2010 
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Sammanfattning 
Den här rapporten är resultatet av en studie över kommunala tjänstemäns erfarenheter 
från uppföljningsarbete inom kommunal energiplanering. Rapporten har skrivits inom 
ramen för projektet Energiplanering i Östergötland. Tanken är att de erfarenheter som 
lyfts upp i rapporten skall tas tillvara inom projektet för att de energiplaner som utvecklas 
inom projektet skall ges goda möjligheter att följas upp.  

I studien har sex mindre kommuner studerats genom studie av respektive energiplan och 
intervjuer. Intervjustudien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Sammanlagt tio 
respondenter i sex olika kommuner intervjuades.  

Studiens resultat visar bland annat att bristande dokumentation av metoder för insamling 
av data under energiplaneringsarbetet försvårar uppföljningsarbetet av energiplanerna. 
När dokumentation saknas riskerar kunskapen om hur uppföljningen ska gå till att bli 
personberoende, vilket leder till problem vid personalrotation. Brist på tid och resurser är 
en faktor som begränsar möjligheterna för uppföljningsarbetet. Personalresurserna i små 
och medelstora kommunerna upplevs ofta som begränsade, och när nya planer och annat 
arbete ska fram prioriteras inte uppföljningsarbetet av en redan existerande plan. De 
kommunala tjänstemännen har i samband med uppföljningsarbetet även upplevt problem 
med att använda den officiella statistik som finns tillgänglig hos Statistiska Centralbyrån, 
SCB. Problem som nämns är att statistiken släpar efter tidsmässigt, att uppgifter saknas 
på grund av sekretessbestämmelser, oförklarliga förändringar i trendutvecklingen som 
tycks sakna samband med vad som hänt inom kommunen.  

Utifrån resultaten rekommenderas kommuner att redan under planeringsprocessen lägga 
stor vikt vid hur planen ska följas upp, både processmässigt och rent tekniskt. Det är 
mycket vikigt att alla källor och beräkningsmetoder som används under planprocessen 
dokumenteras för att underlätta uppföljningen. Dokumentationen kan även hjälpa till att 
överbrygga problemet med kunskapsöverföring ifall den eller de som ska ansvara för 
uppföljning inte deltagit i planeringsprocessen. Det är också viktigt att ansvarsfördelning 
och metodik för uppföljningsarbetet är väl förankrat i organisationen så att tid och 
resurser till detta prioriteras.  
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1. Inledning 

Det finns i dagsläget ett växande intresse för att arbeta med energifrågor strategiskt på en 
lokal nivå i Sverige. Svenska kommuner är också enligt lagen om kommunal 
energiplanering (SFS 1977:439) skyldiga att ha en aktuell energiplan. Studier har visat att 
innehållet i kommunala energiplaner varierat över tiden, och påverkas i stor utsträckning 
av vilka förändringar som sker i den nationella energipolitiken, men även internationella 
trender (Ivner, 2009b; Stenlund Nilsson och Mårtensson, 2003). Under 1980-talet låg 
fokus i energiplanerna främst på bränsleförsörjning och energieffektivitet i byggnader 
och apparater, medan fokus mot slutet av 90-talet flyttades mot energianvändning i ett 
bredare perspektiv och miljökonsekvenser av energianvändningen (ibid.).  

Kommunala energiplaner innehåller normalt sett mål som beskriver vad en kommun 
önskar uppnå för resultat med sin energiplan. Att sätta ett mål innebär, åtminstone enligt 
en rationell planeringssyn, att en intressent sätter ett mål för att uppnå ett önskvärt 
tillstånd. Därför kan mål sägas vara instrumentella och användas för att uppnå ett särskilt 
syfte (Edvardsson, 2008). För att nå det önskade slutliga målet är det enligt rationell 
målsättningsteori troligt att intressenten som föreslagit detta också vidtar åtgärder som 
leder till att målet uppfylls (ibid.). Stenlund (2006) har tidigare visat att trenden för 
uppfyllelse av mål är positiv för mål som rör fjärrvärme, järnvägstransporter, och 
minskning av fossila bränslen, medan utvecklingen är mer negativ för mål inom 
områdena transporter, försök till biogas/etanolproduktion och total energianvändning. 
Graden av måluppfyllelse visade sig också generellt vara högre för mål inom den 
kommunala organisationen där kommunen har rådighet över genomförandet av åtgärder. 

För att få information om uppsatta mål har nåtts och om åtgärderna haft önskad effekt 
behövs återkoppling (Skyttner, 2001). Genom återkoppling får en intressent information 
som rör resultatet av egna handlingar, exempelvis åtgärder i en energiplan, och som 
påverkar framtida handlande (Vedung, 1998). Ett vanligt sätt att få sådan information är 
att genomföra en utvärdering eller uppföljning. Olika aspekter av utvärdering i offentlig 
förvaltning generellt sett har studerats ingående av flera författare, till exempel Vedung 
(1998) och Karlsson (1995, 1999). Någon utförligare kartläggning av uppföljningsarbete 
av kommunal energiplanering har däremot inte gjorts. 

2. Studiens syfte och mål 
Syftet med den här rapporten är att undersöka praktikers erfarenheter av att följa upp mål 
och åtgärder i kommunala energiplaner. Ett särskilt fokus ges åt vilka problem som kan 
uppstå i detta arbete. Genom att sammanställa och analysera erfarenheter är målet att 
kunna dra slutsatser om vad som är viktigt att tänka på dels när en kommunal energiplan 
tas fram, men också under själva uppföljningsarbetet.  

2.1. Frågeställningar 
Fyra frågeställningar har legat till grund för arbetet: 

 Hur ser tillvägagångssättet ut för uppföljning av åtgärder och mål i kommunala 
energiplaner? 
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 Följer kommunerna upp om och i vilken omfattning olika åtgärder har bidragit till 
att mål uppfylls och i så fall hur? 

 Har några problem uppstått vid uppföljning av de kommunala energiplanerna? 

 Hur kan uppföljning av energiplaner underlättas och förbättras i framtida 
energiplanering? 

Avgränsningar 

Studien avgränsades till att enbart undersöka små och medelstora kommuner. Stora 
kommuner antas ha helt andra förutsättningar än små och medelstora kommuner när det 
gäller både organisation, resurser och fysiska förutsättningar. Kommuner med mer än 
25 000 – 45 000 invånare benämns i rapporten som medelstora kommuner medan 
kommuner med mindre än 25 000 benämns som små. Urvalet av kommuner beskrivs 
ytterligare i kapitel 4.  
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3. Bakgrund 
Detta kapitel tar upp några begrepp om planering och utvärdering i offentlig förvaltning 
som är centrala för rapportens innehåll. Avsikten är inte att ge en heltäckande bild av 
kommunal energiplanering och offentlig planeringsteori, utan att försöka sätta in 
rapportens innehåll och resultat i ett större sammanhang. 

3.1 Begreppen planering och utvärdering 
Utvärdering och planering ska ses som två oseparerbara begrepp, eftersom ett 
välfungerande planeringssystem kräver en genomtänkt utvärdering (Khakee, 2000). 
Utvärdering i det här fallet är att bedöma om planen lett till förväntade resultat. I den här 
rapporten likställs begreppet utvärdering med uppföljning eller ”att följa upp” av 
praktiska skäl. Litteratur inom planeringsteori använder främst begreppet utvärdering, 
medan den efterhandsbedömning som äger rum inom kommunal energiplanering normalt 
går under rubriken uppföljning.    

Utvärdering kan ske antingen ex ante eller ex post (Kakhee, 2000). En ex-ante 
utvärdering kan definieras som framåtblickande i den meningen att dess syfte är att i 
förväg bedöma resultat av en eller flera föreslagna åtgärder. Ett exempel på ex-ante 
utvärdering är miljökonsekvensbedömningar. Ex-post utvärdering är bakåtblickande och 
innebär utvärdering av tidigare beslut och/eller åtgärder. Uppföljning av om åtgärder har 
genomförts och mål har uppnåtts i en energiplan kan sägas vara ett exempel på ex-post 
utvärdering.   

3.2. Målstyrning  
Utvärdering utgör en viktig del i den managementideologi som brukar kallas målstyrning. 
Målstyrning innebär att till exempel en kommunal förvaltning sätter upp mål för utfall 
eller slutprestationer. Dessa bryts sedan vanligen ned i mätbara delmål utifrån vilka den 
som ska verkställa målet väljer åtgärder för att målet ska uppnås (Vedung, 1998). En 
viktig aspekt för målstyrning är att den styrande signalerar till den verkställande att 
målens uppfyllelse kommer att kontrolleras i efterhand. 

Syftet med utvärdering i en målstyrningsmodell är tvådelat: en utvärdering ger 
kontinuerlig information till både de som styrande och de verkställande om målen 
uppfylls eller inte. Utvärderingen bistår också med information till de verkställande om 
vilka resultat som förväntas (Vedung, 1998). När målstyrningen fungerar som planerat 
kommer utvärderingen att ha en central roll för att kunna bedöma hur utvecklingen ser ut 
i förhållande till målen.  

När det gäller formulering mål är finns ett antal olika modeller för hur ett ”bra” mål ska 
vara utformas. En sådan modell är SMARTA som innebär att ett mål ska vara specifikt, 
mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbestämt och Ansvarsfördelat (Edvardsson, 2008). Om 
ett mål i en energiplan uppfyller dessa kriterier är det enligt förespråkare för SMARTA-
kriterierna mer troligt att målen uppnås än om ett eller flera av kriterierna i målets 
formulering saknas.  
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4. Metod 
I det här avsnittet beskriver hur studien genomförts.  

4.1 Val av studieobjekt 
Studien omfattar sex svenska kommuner. Urvalet baserades på att kommunen skulle vara 
liten och ha en aktuell energiplan äldre än ett år. Det visade sig dock svårt att hitta 
kommuner som uppfyllde dessa kriterier då de flesta små kommuner har ingen aktuell 
energiplan. Därför utökades sökandet till medelstora kommuner för att få ett lite bredare 
underlag. Sammanlagt valdes nio kommuner från olika delar av landet till studien. Tre av 
dessa avböjde att vara med i studien av olika skäl, bland annat för att den som arbetat 
med energiplanen slutat på sitt arbete eller att man av andra skäl inte arbetat med 
uppföljning.  

I varje kommun intervjuades den eller de som arbetat med att ta fram energiplanen och de 
som är ansvariga för uppföljning av energiplanen. En beskrivning av de valda 
kommunerna och respondenter presenteras i tabell 1. 

  

Tabell 1. Sammanfattning av valda studieobjekt 

Kommun 
nr 

Storlek Energi-
planen 
antagen  

Energiplanen 
togs fram av 

Har gjort 
uppföljning 

Respondenter 

1 Liten 2008 Arbetsgrupp med 
externt 
processtöd 

Ja Hållbarhets-
samordnare, 
Energirådgivare 

2 Medel-
stor 

2008 Konsult Nej Miljösamordnare, 
Konsult 

3 Liten 2010 Arbetsgrupp med 
externt 
processtöd 

Nej Miljösamordnare, 
Energistrateg 

4 Medel-
stor 

2010 Arbetsgrupp  Ja Skribenten, 
Kommunekolog 

5 Medel-
stor 

2003 Konsult Nej Miljösamordnare 

6 Liten 2003 Inte angivet Ja Energirådgivare 
 

4.2 Insamling av information 
Det empiriska underlaget till den här rapporten består av två delar; energiplanerna från de 
olika kommunerna och intervjuer. Dokumentstudien syftade till att undersöka vilka mål 
och åtgärder energiplanerna innehåller samt hur uppföljningsarbetet var tänkt att gå till i 
teorin. Intervjuerna syftade till att undersöka de erfarenheter som finns kring uppföljning 
av energiplaner. En beskrivning av hur de två olika delarna genomfördes presenteras 
nedan. 
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Dokumentstudie 
Studien inleddes med en dokumentöversikt av de utvalda kommunernas 
energiplansdokument. Dokumenten undersöktes genom en så kallad ideationell 
textanalys av propositioner i dokumenten. Vid en sådan analys söks efter textens 
propositioner (Hellspong och Ledin, 1997). En proposition kan definieras som ett 
uttalande om ett tema, i den för studien gällande kontexten. I det här fallet kan det vara 
uttalanden som mål för energianvändning och utsläpp av växthusgaser, hur de ska nås 
och på vilket sätt resultaten av energiplanen ska utvärderas.  

Fem frågor användes som analytiskt verktyg för att finna planens propositioner: 

1. Vilka lokala mål återfinns i planen? 

2. Vad baseras de lokala målen på? 

3. Hur ska målen följas upp? 

4. Vilka konkreta åtgärder återfinns i energiplanen? 

5. Hur ska åtgärderna utvärderas?    

Målen i som finns i energiplanerna har också relaterats till SMARTA-kriterierna i den 
övergripande analysen som görs i kapitel 6. 

Intervjustudie 
Intervjuerna vände sig till de som varit inblandade i planprocessen och i uppföljningen av 
energiplanerna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes via telefon; intervjuerna utgick 
från ett antal förberedda frågor, men respondenterna gavs öppna svarsalternativ. Ett 
intervjuschema innehållande en frågemall hade förberetts innan intervjuerna påbörjades. 
Intervjuschemat skiljde sig något åt beroende på om kommunen gjort en uppföljning av 
energiplanen eller inte (tabell 2 och tabell 3). Tanken bakom att använda en 
semistrukturerad intervjumetodik var att ge alla respondenter möjlighet att uttrycka sin 
åsikt om samma teman. Vissa frågor visade sig dock vara irrelevanta vid en del av 
intervjuerna, bland annat beroende på respondenternas svar på redan ställda frågor. Detta 
gjorde att alla frågor i frågemall inte ställdes till samtliga respondenter. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades.  

Målet för intervjustudien var att intervjua minst två respondenter i två av kommunerna 
intervjuades endast en respondent. I det ena fallet berodde bortfallet på att den tilltänka 
respondenten inte ville delta i studien. I det andra fallet fanns endast en tjänsteman med 
koppling till energiplanen. 
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Tabell 2. Frågemall för kommun som genomfört en uppföljning av energiplanen 

Inledning Kan ni kort redogöra för din roll och dina uppgifter i 
uppföljningsarbetet av åtgärder och mål i energiplanen?  
Vilka fler än ni är inblandade i uppföljningen av mål och åtgärder i 
energiplanen? 

Om åtgärder Hur har ni gjort för att följa upp vilka åtgärder som har genomförts? 
Process? Ansvar? Rapportering? 

 Har det varit lätt eller svårt att följa upp om olika åtgärder har 
genomförts? 
Vilka problem har uppstått?  
Hur har ni hanterat de problemen?  
Om ja, vilka är dessa?  
Om nej, vilka faktorer anser ni har varit avgörande för att uppföljningen 
har kunnat genomföras på ett så bra sätt?  
Har du upplevt att vissa typer av åtgärder har varit svårare att följa upp 
än andra typer? 

Om mål Hur har ni gjort för att följa upp och utvärdera om målen i energiplanen 
uppfyllts? 
Har det uppstått några svårigheter kring att följa upp om målen i 
energiplanen har uppnåtts? Inriktningsmål? Effektmål? 
Har vissa typer av mål varit lättare att följa upp än andra 
(beteenderelaterade i förhållande till fysiska)? 
Hade tillgänglig data någon inverkan på vilka mål och åtgärder som 
valdes för energiplanen? 
Tänkte ni på hur åtgärder och mål i energiplanen skulle följas upp när 
energiplanen utformades? 
Tror du att åtgärdernas och målens formulering påverkat möjligheten att 
följa upp resultaten? Hur?  
Vilka problem har ni haft med att följa upp målen med tillgänglig data? 

Kommunikation, 
kunskapsöverföring 

Hur upplever du att rollfördelningen i uppföljningsarbetet av 
åtgärdernas och målens genomförande fungerar?  
Har det varit några svårigheter med kunskapsöverföringen mellan de 
som tagit fram mål och åtgärder och de som ska följa upp mål och 
åtgärder? Kommunikation? 

Uppföljning av 
åtgärders effektivitet 
för måluppfyllelse 

Följer ni upp om åtgärderna har varit effektiva för att uppnå målen? 
Hur? 
Har det uppstått några svårigheter i att följa upp vilka åtgärder som varit 
effektiva för vilka mål? 
Har uppföljningen av om åtgärderna varit effektiva gett några oväntade 
resultat? Vilka?  
Gör ni någon uppföljning av i vilken de lokala målen som uppfylls 
bidragit till att de regionala miljömålen uppfylls? 

Avslutning Finns det något som ni upplever som viktigt kring uppföljning av mål 
och åtgärder i energiplanen som inte har tagits upp, eller något som ni 
skulle vilja förtydliga eller understryka?  
Går det bra om jag återkommer vid ett senare tillfälle för eventuella 
kompletterande frågor? 
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Tabell 3. Frågemall för kommuner som inte genomfört uppföljning 

Inledande frågor 
 

Kan du kort redogöra för din roll och dina uppgifter i uppföljningsarbetet 
av åtgärder och mål i energiplanen? 
Vilka fler än du är inblandade i uppföljningen av mål och åtgärder i 
energiplanen? 

Om åtgärder Hur tänker ni göra för att följa upp om olika åtgärder har genomförts? 
Process? Ansvar? Rapportering? 
Tror du att det kommer vara lätt eller svårt att följa upp om åtgärder har 
genomförts? 
Vilka problem kring att följa upp om olika åtgärder har genomförts kan 
du i dagsläget se? 
Hur tror du dessa problem kan hanteras?  
Tror du att vissa typer av åtgärder kommer vara lättare att följa upp än 
andra? 

Om mål 
 

Hur kommer ni göra för att följa upp om målen i energiplanen 
genomförts? 
Tror du att det kommer vara lätt eller svårt att se om olika mål har 
uppfyllts? I jämförelse med åtgärder? 
Vilka problem kring att följa upp om målen har uppnåtts förväntar du 
dig? 
 
Tror du vissa typer av mål kommer vara lättare att följa upp än andra? 
Vilken betydelse har tillgängligheten och kvaliteten på data? 

Betydelsen av 
utvärderings- möjligheter 
för planens innehåll 

Tänkte ni på hur åtgärder och mål i energiplanen skulle följas upp när 
planen utformades? 
Fick uppföljning av åtgärder och mål konsekvenser för vilka åtgärder 
och mål som antogs?  
Tror du att åtgärdernas och målens formulering påverkat möjligheten att 
följa upp resultaten? Hur? 
- Hade tillgängligheten på data någon inverkan på vilka mål och åtgärder 
som valdes för energiplanen? 

Kommunikation, 
kunskapsöverföring 

Hur upplever du att rollfördelningen i uppföljningsarbetet av åtgärdernas 
och målens genomförande fungerar? 
Har det varit några svårigheter med kunskapsöverföringen mellan de 
som tagit fram mål och åtgärder och de som ska följa upp mål och 
åtgärder? Kommunikation? 

Uppföljning av åtgärders 
effektivitet för 
måluppfyllelse 

Följer ni upp om åtgärderna har varit effektiva för att uppnå målen? 
Hur? 
Har det uppstått några svårigheter i att följa upp vilka åtgärder som varit 
effektiva för vilka mål? 
Har utvärderingen av om åtgärderna varit effektiva gett några oväntade 
resultat? Vilka? 
Tänker ni följa upp i vilken utsträckning de lokala mål som uppfyllts 
påverkat de regionala miljömålen? (koppling mellan lokala och 
regionala) 

Avslutning 
 

Finns det något som ni upplever som viktigt kring uppföljning av mål 
och åtgärder i energiplanen som inte har tagits upp, eller något som ni 
skulle vilja förtydliga eller understryka? 
Går det bra om jag återkommer vid ett senare tillfälle för eventuella 
kompletterande frågor? 
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För att strukturera det empiriska materialet fördes svaren på frågorna i det transkriberade 
materialet från samtliga kommuner över till en stor tabell. Eftersom samtliga frågor inte 
ställdes till alla respondenter, och dessutom ställdes i olika följd, skapades sedan ett antal 
temaområden utifrån resultaten i tabellen. Formuleringen av temaområden skapades 
utifrån vilka generella mönster och erfarenheter som återkom i flera kommuner. 
Temaområdena presenteras i tabell 4. För varje kommun skapades sedan en ny tabell där 
svaren från de båda respondenterna sammanfattades under respektive temaområde. 

Tabell 4. Presentation av de olika temaområden som använts för att analysera det 
empiriska materialet från intervjustudien.  

Rubrik på temaområde 
Respondentens roll i att följa upp mål och åtgärder 
Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder 
Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 
Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 
Uppföljning av åtgärders effekt 
Kunskapsöverföring 
Vad målnivåerna baseras på 
Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 
Skillnad mellan olika typer av åtgärder 
Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 
Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 
Faktorer som underlättar uppföljning 
Övrigt 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten kommun för kommun. För varje kommun redovisas 
resultaten från textanalysen och intervjustudien enskilt för varje kommun. Resultaten för 
dokumentstudien presenteras under följande rubriker: 

 Vilka lokala mål återfinns i planen? 

 Vad baseras de lokala målen på? 

 Hur ska målen följas upp? 

 Vilka konkreta åtgärder återfinns i energiplanen? 

 Hur ska åtgärderna utvärderas?    

Intervjustudiens resultat presenteras utifrån de temaområden som sammanfattas i tabell 4.  

5.1. Kommun 1 

Resultat från dokumentstudie 

Vilka lokala mål återfinns i energiplanen? 

Planen innehåller nio konkreta effektmål som är formulerade som en direkt anpassning 
till de regionala miljömålen. Målen är specificerade med önskvärda tillstånd i kvantitativa 
siffror för de flesta av målen. En sammanfattning av målen presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Effektmål som förekommer i Kommun 1:s energiplan 

Utsläppen av växthusgaser skall vara åtminstone 8 % lägre under 2008-2012 än år 1990. 
Användningen av elektricitet inom industrin skall vara 10 % lägre år 2012 jämfört med år 
2004 
Den totala energianvändningen för uppvärmning och drift av byggnader skall vara 15 % lägre 
än år 2001 
Användningen av fossila bränslen för uppvärmning inom bostads- och servicesektorn vara 80 
% lägre jämfört med år 2000 
Den årliga konsumtionen av fossila bränslen inom transportsektorn skall vara 25 % lägre än 
år 2000 
Antalet resor i kollektivtrafiken skall öka med åtminstone 10 % jämfört med år 2006 
Utsläppen av marknära ozon, kväveoxider, svaveldioxider och flyktiga organiska ämnen skall 
minska till de nivåer som anges i de regionala miljömålen 
Kommunal fysisk planering och byggnation skall år 2010 innehålla strategier för hur 
kommunen kan bidra till en klimatanpassad planering av byggnader och förbättra 
förutsättningarna för miljöanpassade och resurseffektiva transporter. 
Kommunal fysisk planering och byggnation ska år 2010 innehålla strategier för hur 
energianvändning kan bli mer effektiv, hur förnybara energiresurser kan användas och hur 
exploatering av anläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränslen och vindkraft kan stödjas 
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Vad baseras de lokala målen på? 

I energiplanen står att kommunens övergripande mål är att bidra till att regionala och 
nationella miljömål uppfylls. För att detta ska uppnås presenteras fyra långsiktiga 
riktlinjer som fungerar som en bas för de lokala effektmålen. 

Hur ska målen följas upp?  

En redovisning av hur utvecklingen mot de olika målen har sett ut under det senaste året 
ska redovisas i ett årligen återkommande energibokslut. Enligt energiplanen ska även 
Länsstyrelsens uppföljning av de regionala miljömålen användas som indikatorer på om 
målen uppfylls. 

Vilka konkreta åtgärder återfinns i energiplanen? 

Kommunens energiplan innehåller en handlingsplan med elva olika åtgärder. 
Beskrivningen av varje åtgärd innehåller information om genomförande, åtgärdsägare, 
ekonomi, indikatorer för måluppfyllelse, samt ansvariga för uppföljning.   

Hur ska åtgärderna utvärderas? 

I planen förklaras att utvärderingen av utvärderingen av nuvarande tillståndet jämfört 
med miljömålen skall tas upp i ett årligt energibokslut. Syftet med energibokslutet är att 
beskriva utvecklingen mot målen under det gångna året. 

Resultat från intervjuer kommun 1 
Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

I kommun 1 har två respondenter intervjuats. Respondent 1 (hållbarhetssamordnare) har i 
uppföljningsarbetet arbetat med att hämta in lokala uppgifter från olika aktörer, bland 
annat från fjärrvärmebolaget i kommunen. Hållbarhetssamordnaren har även till uppgift 
och se till att alla uppgifter kommer in, samt ansvaret för att alla åtgärder i energiplanen 
följs upp. Respondent 2 (energirådgivare) har haft till uppgift att göra vissa beräkningar 
och ta fram statistik och annan information som behövs vid uppföljningen. Medan 
hållbarhetssamordnaren var med under planeringsprocessen kom energirådgivaren in i 
energiplansarbetet först efter att planen var antagen. Förutom de två respondenterna har 
ytterligare två personer varit involverade i arbetet med att följa upp energiplanen. Dessa 
tjänster köptes in utifrån och hade enligt hållbarhetssamordnaren till uppgift att ta fram 
material inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

I kommun 1 ska uppföljningen av energiplanen presenteras årligen i ett energibokslut. I 
energibokslutet ska åtgärderna i energiplanen presenteras med avseende på vad som hänt 
under det gångna året. Kommunstyrelsen ansvarar för att energibokslutet tas fram och 
redovisar detta för kommunfullmäktige. Varje åtgärd i energiplanen har en åtgärdsägare 
och respektive åtgärdsägare är ansvarig för att rapportera till kommunstyrelsen. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Energirådgivaren upplever det som väldigt olyckligt att denne inte vet var information i 
nulägesbeskrivningen kommer ifrån och därmed inte kan räkna på samma sätt i 
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uppföljningen som i nulägesbeskrivningen. Energirådgivaren tycker att det saknas en 
metodik och menar att planen skulle ha innehållit en metodikdel som beskriver var 
siffrorna kommer ifrån så att man lätt kan revidera den. Det blev svårt att jämföra 
utvecklingen mellan olika år. En del uppgifter gick att följa medan en del helt enkelt fick 
tas bort. 

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Togs ej upp 

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Hållbarhetssamordnaren säger att åtgärderna är kopplade till effektmålen. Den exakta 
målnivån följs upp det år då målen är satta till, ex. mål till 2010 följs upp 2010. Enligt 
energirådgivaren följs åtgärderna upp genom att ett antal indikatorer är kopplade till varje 
åtgärd.   

Kunskapsöverföring 

Energirådgivaren har upplevt problem med kunskapsöverföringen mellan sig själv och de 
som tog fram energiplanen och menar att det är olyckligt att inte ha varit med när 
energiplanen togs fram. Detta har försvårat arbetet med att spåra varifrån uppgifter 
kommer och att göra på samma sätt som i nulägesbeskrivningen. Energirådgivaren säger 
att det hade helt klart förenklat saker och ting om denne hade varit med från början, men 
detta var omöjligt då personen fick sin tjänst efter att planen var antagen.  

Hållbarhetssamordnaren uppger sig inte ha upplevt några problem med 
kunskapsöverföringen mellan de som varit delaktiga i energiplansarbetet även om 
vederbörande inte egentligen varit inblandad i det praktiska arbetet. 

Vad målnivåerna baseras på 

Energirådgivaren säger att man har utgått från de nationella och regionala miljömålen och 
sedan delat upp dessa i lokala effektmål. Utifrån de lokala effektmålen har man sedan 
tagit fram indikatorer som ska indikera om målen uppfyllts. Om fler hushåll anslutits till 
fjärrvärme antas exempelvis att detta leda till en positiv utveckling. Energirådgivaren tar 
dock upp att det inte behöver bli så per automatik eftersom man kanske inte vad som 
eldas i fjärrvärmeverket. Energirådgivaren återkommer till avsaknaden av en 
metodbeskrivning. I och med att det saknas en metodik för hur man har gått tillväga kan 
energirådgivaren inte svara på om man har räknat om målnivåerna från de regionala 
miljömålen.  

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 

Kommunen har använt sig av SCB:s statistik för att följa upp mål och åtgärder, och 
kompletterat med lokalt insamlade data. Ett problem med att använda SCB:s statistik som 
hållbarhetssamordnaren lyfter upp är att statistiken släpar efter. När det var dags att följa 
upp vad som hänt under 2008 var den statistik som fanns tillgänglig från SCB från 2006, 
vilket gör att uppföljningen inte visar vad som har hänt under året. 
Hållbarhetssamordnaren tar också upp att vissa poster saknas i SCB:s statistik, och tar 
upp användning av fjärrvärme som exempel. Denna uppgift hämtades istället in hos det 
lokala fjärrvärmebolaget, men gör enligt hållbarhetssamordnaren att det inte blir en riktig 
bild om man jämför mellan exempelvis år 2004 och 2006. Hållbarhetssamordnaren lyfter 
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också upp att SCB genomfört en revidering av metodiken för energistatistik under det 
senaste året, vilket enligt hållbarhetssamordnarens uppfattning kan ge en viss osäkerhet. 
Även energirådgivaren lyfter upp förändringar i statistiken som ett problem som gör det 
svårt att jämföra vissa poster från år till år. Energirådgivaren berättar också att när viss 
statistik saknades och inte kompletterades med lokala data så lade man bara till en 
kommentar att statistiken inte var fullständig. Energirådgivaren tar upp är att statistik från 
SCB har blandats med lokal data i nulägesbeskrivningen. Uppblandningen gör att det kan 
bli svårt och förstå hur vissa poster hänger ihop, till exempel att förstå varför 
dieselanvändningen ökar. Energirådgivaren nämner också att viss lokal statistik kan vara 
svårtillgänglig, exempelvis statistik för energianvändning i bostäder. 

Skillnad mellan olika typer av åtgärder 

Energirådgivaren menar att en del åtgärder är svårare att följa upp på grund av att en del 
statistik kan vara svår att jämföra från år till år och att man då inte ser om en förändring 
har skett. Den här personen menar att det är de hårda, fysiska åtgärderna som har 
prioriterats i energiplanen och tycker att de mjuka frågorna har försvunnit något. 
Energirådgivaren tror att detta beror på att hela energiplanen är uppbyggd mer kring 
statistik än på en övergripande strategi och visioner. 

Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 

Hållbarhetssamordnaren har inte upplevt det som särskilt svårt att göra en uppföljning. 
Personen menar att det går och följa upp indikatorerna, men menar också att det krävs en 
del tid för att göra det. 

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 

Hållbarhetssamordnaren berättar att kommunen har ett separat dokument med miljömål 
som också revideras. Energiplanens effektmål grundas på lokala riktlinjer. Utifrån dessa 
väljs regionala miljömål som ligger till grund för lokala effektmål i energiplanen 

Faktorer som underlättar uppföljning 

Energirådgivaren anser att nulägesbeskrivningen i kommunens energiplan är mycket 
välgjord och att dess kvalitet har underlättat uppföljningen. 

Övrigt 

Inget togs upp 
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5.2 Kommun 2 

Resultat från dokumentstudie 
Vilka lokala mål återfinns i energiplanen? 

Kommun 2 presenterar endast ett övergripande effektmål i sin energiplan:  

“Utsläppen av växthusgaser, uttryck I koldioxidekvivalenter, ska 
vara lägre än 2 ton/capita år 2020. Som ett delmål ska utsläppen 
vara lägre än 2,7 ton/capita år 2012. Målen inkluderar inte metan 
och dikväveoxid från jordbrukssektorn.” 

Vad baseras de lokala målen på? 

Målet baseras på ett önskat tillstånd om att invånarna i kommunen inte ska överskrida en 
globalt sett rättvis och hållbar andel av växthusgasutsläppen år 2050. I planen uttrycks att 
för närvarande motsvarar en sådan globalt hållbar och rättvis fördelning av utsläppen på 2 
ton koldioxidekvivalenter per person. Denna siffra baseras i sin tur på den senaste (när 
planen togs fram) rapporten från IPCC; internationella, nationella och regionala miljömål 
samt nulägesanalysen av nuläget i kommunen. 

Hur ska målen följas upp? 

Uppföljningen av planen är integrerad med den ekonomiska processen och presenteras i 
det årliga ekonomibokslutet för hela kommunen. Det interna miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen följs upp årligen och berättar vad som har gjorts under det 
senaste året. En förväntad minskning av växthusgaser är kopplat till varje åtgärd för att 
kunna följa upp framsteg mot målet. 

Nuvarande uppföljningssystem är baserat på formulär som ska fyllas i av varje 
förvaltning. Ett antal nyckeltal skulle enligt planen tas fram under 2008 för att kunna 
relatera nuvarande utveckling mot miljömålen. Miljömålen såväl som energiplanen följs 
upp och revideras av kommunens miljösamordnare.   

Vilka konkreta åtgärder föreslås i energiplanen? 

I planen presenteras ett stort antal åtgärdsförslag, uppdelade på prioriterade och ej 
prioriterade åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen finns inom områdena kunskapsutveckling, 
hållbara byggnader, fysisk planering, hållbara transporter, samverkan näringsliv, 
upphandling och internt kommunen.  

Hur ska åtgärderna utvärderas?    

Varje åtgärdsförslag i energiplanen presenterar kort information om kostnaden för att 
genomföra åtgärden, tidsram för genomförande, inblandade aktörer, ansvarig för att 
genomföra åtgärden och tillvägagångssätt för att utvärdera åtgärden. Information om 
tillvägagångssätt saknas emellertid för flera av åtgärdsförslagen.  
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Resultat från intervjuer kommun 2 
Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

I kommun 2 har två respondenter intervjuats. Respondent 1 (tjänsteman) var inte med 
under planprocessen, utan anställdes efter att planen var antagen för att jobba med bland 
annat energiplanen. Tjänstemannen kommer att vara ansvarig för att åtgärder blir 
genomförda samt följer upp och redovisar för kommunens politiker vad som har hänt 
under året. Tjänstemannen är även ansvarig för att sammankalla en grupp som ska ta 
fram åtgärder för nästkommande år. Respondent 2 (konsult) var processledare för arbetet 
med att ta fram kommunens energiplan, men arbetar inte i kommunen. Konsulten 
anlitades av kommunen då man redan beslutat om att ta fram en kommunal energiplan 
med vid den aktuella tidpunkten inte hade någon anställd som kunde leda arbetet. 

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

Tjänstemannen berättar att det varje år ska tas fram ett handlingsprogram med åtgärder 
som ska genomföras under det kommande året. Åtgärderna i handlingsprogrammen 
hämtas från en bank med förslag på åtgärder som togs fram i en stor workshop under 
planprocessen. Tjänstemannen berättar också att handlingsprogrammen sedan ska följas 
upp varje år, medan hela energiplanen ska följas upp vart fjärde år. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Konsulten berättar att man när man tog uppdraget var tydlig med att man inte endast 
avsåg ta fram en energiplan åt kommunen, utan även en process som kommunen skulle 
kunna ta över. Tanken var att man skulle lämna över så mycket av det i energiplanen 
återkommande arbetet till kommunen.  Syftet med att ta fram en process var att den som 
skulle ta över arbetet skulle kunna använda den för att driva en kontinuerlig strategisk 
process. Konsulten säger att processen ska innehålla en återkommande omvärldsanalys 
med bland annat beskrivning av vilka nya lagar och förordningar som kommer, vilka 
stödformer som kan bli aktuella och vilka riktlinjer som kan förväntas dras upp. Den 
återkommande omvärldsanalysen ska följas av en invärldsanalys där man ska undersöka 
vad den egna kommunen är bra på och hur förutsättningarna ser ut. 

Tjänstemannen uppger att indikatorer för att följa upp åtgärder inte var framtagna när 
planen antogs. För att lösa detta tänker tjänstemannen fånga upp indikatorer från ett nu 
pågående forskningsprojekt, alternativt använda en beräkningsmodell från 
Naturvårdsverket. Vilket det blir har tjänstemannen inte bestämt ännu.  

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Tjänstemannen förväntar sig inte några problem med och se om åtgärder har genomförts 
eller inte eftersom kommunens åtgärder är ”konkreta och bra”.  

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Tjänstemannen tror det kan bli svårt att se hur stor minskning av koldioxidutsläpp som 
varje enskild åtgärd har bidragit med. En anledning till det kan vara att kommunen inte 
lade så stor vikt vid att man skulle kunna följa upp åtgärdernas effekt när man tog fram 
planen. Konsulten svarar på frågan om hur man tänkte kring att kunna följa upp olika 
åtgärders effekt att:  
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”Jag vet inte om vi tänkte så jäkla mycket på det. Tanken var att 
man får sätta mål och sedan får man utvärdera dem.” 

Konsulten uppger också att när man tog fram åtgärdsförslag så tog man också fram 
indikatorer och mål som man ska kunna mäta med. 

Kunskapsöverföring 

Trots att fokus enligt konsulten lades på att utveckla en process som lätt skulle kunna tas 
över av kommunen så har tjänstemannen upplevt problem med kunskapsöverföringen. 
Problemen har bestått av att förstå hur konsulten har kommit fram till vissa siffror och 
värden, samt hur konsulten har gjort vissa diagram. Tjänstemannen nämner också att vid 
kontakt med konsulten har denne även själv haft svårigheter med att förklara var vissa 
värden kom ifrån. Vidare menar tjänstemannen att det är lättare om man har någon i den 
egna kommunen som har tid avsatt för att jobba med de här frågorna. Konsulten har å sin 
sida inte upplevt några problem med kunskapsöverföringen. Denne nämner dock också 
att det bästa hade varit om kommunen hade anställt någon som hade den koordinerande 
rollen för att ta fram energiplanen. 

Vad målnivåerna baseras på 

Tjänstemannen är aningen osäker kring vad som ligger till grund för målnivån, men tror 
att målets nivå baseras på vedertagen vetenskap. Personen säger också att storleken på 
nuvarande utsläppsnivåer om 3,2 ton per invånare har påverkat målnivån. Konsulten 
berättar att det var en livlig diskussion kring målnivån när energiplanen togs fram, men 
att det landade i att målnivån baseras på det nationella målet.   

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 

Tjänstemannen upplever det som olyckligt att SCB:s data släpar efter en del, särskilt när 
man vill kunna jämföra olika värden mot varandra. Tjänstemannen menar att det är 
mycket viktigt att tänka på vad statistiken innehåller och hur man har räknat om man ska 
jämföra värden från olika år med varandra. Enligt tjänstemannen kommer förmodligen 
data från både SCB och RUS att användas när mål och åtgärder ska följas upp. Personen 
menar dock att det bästa är att använda sig av lokala uppgifter där det finns. Även 
konsulten anser att lokal data är det bästa, och menar att när kanaler med lokala aktörer 
väl är skapade så är lokala uppgifter lätta att samla in. 

Skillnad mellan olika typer av åtgärder 

Både tjänstemannen och konsulten tror att åtgärder som mer har karaktären av 
informations- och kunskapsåtgärder är svårare att följa upp än mer fysiska projekt. Enligt 
tjänstemannen valdes denna typ av åtgärder inte bort på grund av att de kan vara svårare 
att följa upp, utan man försökte få med både fysiska och mer ”mjuka” åtgärder. 
Konsulten ifrågasätter också värdet av att alltid följa upp alla typer av åtgärder: 

”Man måste alltid ställa sig frågan, vad är värdet av mätningarna? 
Det kan ju vara så att ska man göra mätningar av vissa saker så kan 
själva mätningarna kosta mer än genomförandet av åtgärden.” 
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Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 

Konsulten tror att det största problemet med uppföljningsarbetet är att kommunen ska ha 
tillräckligt med resurser för att göra en uppföljning och menar att det är vanligt att sådant 
arbete läggs på någon som en extrabörda. På så sätt blir det ofta att man skjuter på arbetet 
eller lägger det längst ned i högen av arbete. För att undvika detta menar konsulten att 
uppföljningsarbetet inte får hamna längst ned på en förvaltning utan bör ligga på en 
strategisk nivå, såsom hos kommunledningen. 

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål  

Tjänstemannen menar att det finns en naturlig koppling till miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan, men att energiplanens mål om att minskat utsläppen av koldioxid till 2 
ton/invånare inte har en direkt koppling till det regionala miljömålet.  

Faktorer som underlättar uppföljning  

Konsulten säger att en positiv del med kommunens energiplan är att man lade in 
checklistor och guider för hur uppföljningen ska genomföras, samt förslag på hur den 
återkommande omvärldsanalysen kan gå till. 

Övrigt 

Inget togs upp 
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5.3 Kommun 3  

Resultat från dokumentstudie 

Vilka är de lokala målen i energiplanen? 

Målen i energiplanen är uppdelade i fem olika kategorier: besparing & effektivitet, 
uppvärmning, transporter, energiproduktion och information och dialog. Lokala mål 
avser både mål som är unika för kommun 3 såväl som mål från det regionala 
miljömålssystemet. Huvudmålet i energiplanen är det nationella miljömålet för 
klimatförändringar, det vill säga att utsläppen av koldioxidekvivalenter ska vara 4 % 
lägre 2008-2012 än 1990.  

Vad baseras de lokala målen på? 

Målen i energiplanen utgår från de regionala miljömålen. 

Hur ska målen följas upp? 

Målen i energiplanen ska, åtminstone i någon omfattning, undersökas vart fjärde år. I 
planen föreslås också att en lokal energigrupp ska bildas, med representanter från den 
kommunala organisationen såväl som företag och andra organisationer. En sådan grupp 
uppges vara ett viktigt forum för uppföljningsarbetet.  

Vilka åtgärder presenteras i energiplanen? 

Varje kategori presenterar ett antal åtgärder. Åtgärderna beskriver vad som ska göras, när 
de ska vara gjorda samt vem som är ansvarig för att åtgärden genomförs. Tidsramen för 
åtgärderna varierar mellan 2008-2012, även om det står att några av åtgärderna bör 
genomföras fortlöpande. 

Hur ska åtgärder följas upp? 

Planen slår fast att ansvaret för uppföljningen av energiplanen ligger hos 
kommunstyrelsen. 

Resultat intervjuer kommun 3 
Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

I kommun 3 har två respondenter intervjuats. Respondent 1 (miljösamordnare) hade en 
samordnande roll när energiplanen togs fram och hoppas få rollen som spindeln i nätet 
när mål och åtgärder i energiplanen ska följas upp. Uppgifterna för miljösamordnaren är 
att sköta den administrativa delen i energiplaneringsarbetet och att sköta kontakten med 
politikerna. Respondent 2 (energistrateg) var inte med när själva energiplanen togs fram, 
utan dennes tjänst kom till som ett resultat av energiplansarbetet. Energistrategens roll är 
att se till att åtgärderna i energiplanen blir genomförda. 

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

Energistrategen berättar att som det står skrivet i energiplanen så ligger ansvaret för 
uppföljningen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen delegerar sedan vidare ansvaret 
till en tjänsteman, enligt respondenten antagligen miljösamordnaren, som kommer vara 
grundansvarig för att göra uppföljningen. Både miljösamordnaren och energistrategen 
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berättar att tanken är att det ska bildas en lokal energigrupp med företrädare från bland 
annat företag och intresseorganisationer. 

Det förslag på uppföljning som nu är aktuellt i kommunen är att man varje år ska ta fram 
en miljöredovisning, vilket i nuläget saknas. I den ska åtgärderna från energiplanen lyftas 
upp och det ska beskrivas vad som har hänt under året, vilket resultat man kan se av att 
åtgärden genomfördes och varför en åtgärd eventuellt inte genomfördes. 
Miljösamordnaren är inne på att den årliga miljöredovisningen kommer byggas upp 
utifrån energiplanen och dess åtgärder och sedan bygga på med andra frågor efterhand. 
Miljösamordnaren berättar också att den kommunala organisationen arbetat med en ny 
styrmodell där arbetet helt ska fokusera på den vision som har antagits i 
kommunfullmäktige. Personen menar att det är viktigt att den årliga uppföljningen av 
energiplanen fasas in i kommunens ordinarie uppföljningssystem för att det inte ska 
upplevas som en extra börda. Till varje åtgärd som riktar sig in mot den kommunala 
organisationen finns en beskrivning av när åtgärden ska göras, när den ska vara klar och 
vem som är ansvarig. Till åtgärder som riktar sig mot den geografiska kommunen har 
man istället lagt en rekommendation om åtgärdsägare. Fokus i uppföljningen kommer att 
ligga på åtgärder som rör den kommunala organisationen, även om miljösamordnaren 
även hoppas på input från externa aktörer och kunna redovisa vad som händer där. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Energistrategen berättar att det ännu inte är bestämt exakt hur uppföljningen ska gå till 
och upplever detta som mindre bra. Personen efterlyder en tydlig tanke med en 
uppföljning som genomsyrar hela energiplansarbetet.  

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Togs ej upp 

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Miljösamordnaren berättar att han/hon ser uppföljning av åtgärders effekt som steg två. I 
dagsläget är det allra viktigaste för miljösamordnaren och se till att energiplanens 
åtgärder följs upp över huvud taget. Miljösamordnarens erfarenheter från tidigare 
planarbete är att det läggs mycket tid och kraft på att utarbeta en plan, men att när planen 
är färdigställd ofta blir liggande eftersom man har gått vidare med att utarbeta en annan 
plan. Energistrategen trycker på vikten av att en energiplans mål ska hänga ihop med 
handlingsplanens åtgärder. Denne vill i uppföljningen kunna se vad varje åtgärd bidrar 
med, dels i sparade kWh och dels i minskade utsläpp. Energistrategen menar att en 
uppföljning av åtgärdernas effekt är mycket viktig då åtgärderna presenteras för politiker 
eftersom man då konkret kan visa på vad de har gett för resultat.       

Kunskapsöverföring 

Miljösamordnaren upplevde att dialogen mellan det externa stödet som fanns med under 
energiplaneringsprocessen fungerade bra under själva projektet, men kan sakna en 
fortlöpande återkoppling.   

Vad målnivåerna baseras på 

Miljösamordnaren berättar att de mål som finns i energiplanen är en exakt ordalydelse av 
utvalda regionala miljömål som bedömts som relevanta för energiplansarbetet. Enligt 
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energistrategen var tanken att på så sätt underlätta uppföljningen av målen, eftersom man 
får mycket statistik på köpet när regionala uppföljningar av miljömålen genomförs. 
Miljösamordnaren berättar att valde att inte fokusera på målen utan på åtgärderna 
eftersom denne menar att det är åtgärderna i sig själva och processen med att integrera 
dessa i andra planer som är det viktiga.     

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 

Energistrategen berättar att man avser använda data både från SCB och från RUS, men 
även lokalt insamlad data med hjälp av miljöredovisningar och miljörapporter från 
kommunala bolag. Miljösamordnaren berättar att nulägesbeskrivningen har reviderats 
sedan energistrategen anställdes och att det har blivit mer data från RUS och mindre data 
från SCB. Energistrategen tycker att data från RUS håller en något högre kvalitet än data 
från SCB. Energistrategen upplever det som problematiskt att SCB sekretessbelagt viss 
statistisk de senaste åren. Personen menar också att SCB:s statistik innehåller flera grova 
antaganden, vilket kan göra det svårt att förankra trender till vad som har hänt lokalt 
under samma tidsperiod. Denne tycker också att det allra bästa är att försöka hitta 
indikatorer som bygger på lokalt inhämtade uppgifter. Energistrategens tidigare 
erfarenhet är att det är lätt att få uppgifter från olika aktörer i en kommun.  

Skillnad mellan olika typer av åtgärder  

Både miljösamordnaren och energistrategen menar att åtgärder som rör information, 
livsstil och dialog är mycket svåra att mäta i termer av kilo och kronor. 
Miljösamordnaren säger dock att detta inte påverkade energiplanen på ett sådant sätt att 
vissa åtgärder valdes bort. Energistrategen menar också att det överlag är lättare att följa 
upp åtgärder som riktar sig in mot den kommunala organisationen än mot kommunens 
geografiska område.  

Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 

Miljösamordnaren menar att ett vanligt problem i små kommuner är att det inte finns 
någon organisation för uppföljning, medan större kommuner oftast har tillräckligt med 
muskler för att själva genomföra en uppföljning. Energistrategen förväntar sig inte några 
problem med att följa upp åtgärder som riktar sig in mot den egna organisationen, men 
tror det kan bli svårt att följa upp effekten av åtgärder som riktar sig mot det geografiska 
området.    

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 

Miljösamordnaren berättar att man medvetet valt att inte skala ned regionala miljömål till 
lokala mål. Energistrategen tycker inte det känns speciellt lockande att anamma regionala 
målnivåer direkt till den lokala nivån, utan menar att de behöver skalas ned ytterligare.  

Faktorer som underlättar uppföljning 

Energistrategen tar upp att det i energiplanen finns tydligt uttalat hur ansvarsfördelningen 
för uppföljningen ska se ut, vilket är positivt. 

Övrigt 

Inget togs upp 
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5.4 Kommun 4 

Kommun 4 kommer inom kort att anta en ny energiplan. I dokumentstudien har dock den 
gamla energiplanen analyserats, eftersom det är den som har följts upp tidigare. 

Resultat från dokumentstudie 

Vilka är de lokala målen i energiplanen? 

Den kommunala energiplanen i kommun 4 presenterar fem inriktningsmål. Till varje 
inriktningsmål är ett eller flera resultatmål kopplade, som specificerar vad de olika 
inriktningsmålen innebär. De fem inriktningsmålen som presenteras är: 

 Minskning av den totala energianvändningen bör ske 

 Andelen förnyelsebar energi bör öka 

 Elanvändningen bör bli mer utjämnad över dygnet och året 

 Användning av el för uppvärmning bör minska 

 Minskning av miljöfarliga utsläpp bör ske  

Vad baseras de lokala målen på? 

De fem inriktningsmålen baseras på fyra huvudpunkter som utvecklats inom det lokala 
Agenda 21-arbetet, med målet att omvandla kommunen till ett hållbart 
kretsloppssamhälle. De fyra huvudpunkterna ska fungera som en kompass i planer och 
vid olika typer av beslut. 

Hur ska målen följas upp? 

Energiplanens resultatmål ska följas upp i kommunens årliga miljöbokslut Till varje 
resultatmål är en indikator kopplad för att indikera om målen har uppfyllts.    

Vilka åtgärder presenteras i energiplanen? 

I energiplanen återfinns en åtgärdsplan innehållande en lång rad åtgärder angivna. 
Åtgärderna är uppdelade på kategorierna: 

 Åtgärder för att nå en miljöanpassad energiproduktion 

 Åtgärder för befintliga fastigheter 

 Åtgärder för att minska trafiken och trafikens utsläpp 

 Åtgärder vid nybyggnation  

Hur ska åtgärderna följas upp? 

De åtgärder som anges i åtgärdsplanen ska infogas i miljövårdsprogrammets åtgärdsplan. 
På så sätt kommer även de att följas upp i det årliga miljöbokslutet.   

Resultat från intervjuer kommun 4 
Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

I kommun 4 har två respondenter intervjuats. Respondent 1 (skribent) har varit 
projektanställd för att hjälpa kommunen ta fram en ny energiplan, och har därmed inte 
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varit anställd under tidigare år då uppföljning av tidigare energiplan har gjorts. 
Respondent 2 (kommunekolog) är huvudansvarig för uppföljning av energiplanen och 
arbetar även som miljösamordnare. 

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

Uppföljningen av energiplanen integreras i kommun 4:s ordinarie kommunbokslut. 
Kommunekologen sammanställer varje år ett miljöbokslut från olika planer genom att 
fråga berörda chefer vad som har gjorts och vad som inte har gjorts under året. Exempel 
på andra planer som ingår i miljöbokslutet är till exempel avfallsplanen och 
naturvårdsplanen. Kommunekologen menar att miljöbokslutet väldigt tydligt visar vad 
som har gjorts och vad som inte har gjorts. I anslutning till den tidigare energiplanen 
fanns en energiplansgrupp som träffades ett par gånger per år för att se till så åtgärderna 
verkligen blev genomförda. Kommunekologen berättar också att man troligen kommer 
arbeta i uppföljningsgrupper i arbetet med den nya energiplanen. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Både skribenten och kommunekologen berättar att när energiplanen togs fram lades stor 
vikt vid att anpassa målen efter vilken statistik som fanns tillgänglig. Bland annat berättar 
skribenten att man tittade mycket på vilka indikatorer och vilken statistik som använts 
tidigare när man tog fram någon ny typ av statistik. 

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Vad gäller målens formulering så berättar skribenten att en förändring som har skett i den 
nya planen är att man valt per capita-mål för att inte befolkningsförändringen ska påverka 
resultaten. Kommunekologen anser att det viktigaste i målens formulering är att de är 
anpassade till vilken statistik som finns tillgänglig. Skribenten menar att mål och åtgärder 
snarare har växt fram utifrån vilken data som finns tillgänglig än att åtgärder valdes bort 
för att data inte fanns för att följa upp mål och åtgärder med. Kommunekologen berättar 
att till varje mål i den nya energiplanen finns utgångsläget, år 2005, beskrivet. På så vis 
blir det lätt att veta vad man ska utgå ifrån, menar kommunekologen. Denne understryker 
att det är viktigt att ha mål som är uppföljningsbara och menar att om målen inte är 
uppföljningsbara så är det ingen idé att ha mål över huvud taget. 

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Kommunekologen säger att man inte följer upp olika åtgärders effekt på målen, utan mer 
tittar på om åtgärderna har genomförts och hur mycket man sparar vid till exempel en 
energieffektivisering eller hur stor minskning av oljeeldning som blir resultatet vid 
fjärrvärmeutbyggnad, men inte mer än så. Skribenten berättar dock att man i arbetet med 
den nya energiplanen diskuterade att det vore väldigt bra att kunna se hur mycket en 
åtgärd bidrog med till målen. Man påbörjade också ett arbete med att kunna följa upp 
åtgärders effekt och tog hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Detta arbete 
fullföljdes dock inte eftersom vissa åtgärder var svårare att beräkna effekten för än andra. 
Eco-driving tas av skribenten upp som ett exempel på en åtgärd som var svår att beräkna 
effekten av. Det upplevdes som att energiplanen inte skulle bli enhetlig om inte effekten 
kunde beräknas för samtliga åtgärder. En annan svårighet med att följa upp åtgärders 
effekt på målen är att olika åtgärder har olika långa tidsperspektiv. Själva syftet med att 
följa upp åtgärders effekt menar skribenten är att kunna se vilka åtgärder som ger störst 
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effekt för exempelvis klimatet. En nackdel med att inte följa upp åtgärders effekt är att 
man tappar en pedagogisk effekt gentemot politikerna. 

Kunskapsöverföring 

Vare sig skribenten eller kommunekologen tar upp några problem med 
kunskapsöverföring. Dialogen mellan dessa två upplevs ha fungerat bra.  

Vad målnivåerna baseras på 

Kommunekologen berättar att det övergripande målet i den nya energiplanen är att 
koldioxidutsläppen ska vara 0 år 2050. Målet har sedan skalats bakåt till delmål för 2020, 
2030 och 2040. Skribenten säger att målnivån är grundad på klimatmål som fastställts av 
en beredning. Beredningens förslag grundas mer på politisk vilja och ambition än på 
tillgänglig statistik. Förvaltningens uppdrag blev sedan att kolla över målen och göra 
dessa realistiska. 

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 

I kommunen kommer man i den nya energiplanen främst att använda data från RUS. 
Under den nya energiplanens remissrunda ändrades statistiken från SCB till RUS, 
eftersom statistik från RUS ansågs mer tillförlitligt. Upplevda brister med SCB:s statistik 
som skribenten och kommunekologen tar upp är bland annat att SCB på senare år lagt till 
faktorer som inte tidigare inkluderats i statistiken, vilket gav en kraftig ökning mellan 
2006-2008. Kommunekologen hade då mycket svårt att tolka utvecklingen utifrån vad 
som hade hänt i kommunen under motsvarande år. 

Skillnad mellan olika typer av åtgärder 

Ett mål som skribenten förväntar sig blir svårt att följa upp är målet som berör 
kollektivtrafiken. Det finns ett mål om att andelen kollektivtrafiksresor ska öka med 40 % 
för ett större geografiskt område där kommunen ingår. Skribenten tror dock det kommer 
bli svårt att veta hur mycket den enskilda kommunen ska bidra med till detta mål. 

Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 

Kommunekologen tycker inte att tidigare uppföljningar har varit särskilt svåra att 
genomföra. Målen har varit uppföljningsbara och denne har fått rapporter om huruvida 
åtgärderna är gjorda eller inte. Kommunekologen uppger att det svåra är att få till stånd 
åtgärderna samt bristen på personal och ekonomi. För tillfället har kommunen större brist 
på personal än ekonomi, vilket upplevs som frustrerande. 

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 

Kommunen har inte utgått från de regionala miljömålen, utan snarare sett till vilka 
förutsättningar som finns i den egna kommunen. Personen upplever att förutsättningar 
inom regionen är så olika så att det skulle vara svårt att bestämma hur stor andel av olika 
mål var och en borde bidra med. 

Faktorer som underlättar uppföljning 

Systemet med det årliga miljöbokslutet upplevs av kommunekologen som den största 
styrkan med kommunen uppföljningsarbete av energiplanen. 
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Övrigt 

I anslutning till den nya energiplanen planeras för en djupare analys av miljöbokslutet. 
Tanken med den fördjupade analysen är enligt kommunekologen att inte bara anta 
miljöbokslutet, utan också kunna visa politikerna inom vilka områden kommunen 
behöver förbättra sig. 
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5.5 Kommun 5 
Kommun 5 har en antagen klimatstrategi som likställs med energiplan. 

Resultat från dokumentstudie 
Vilka är de lokala målen i energiplanen? 

Klimatstrategin i kommun 5 innehåller ett övergripande mål på lång sikt: 

”Koldioxiden skall minskas till en nivå som inte förändrar jordens 
klimat och således ökar växthuseffekten” 

Som en precisering presenterar strategin även ett mål på kort sikt: 

”Totalutsläppen av koldioxid från olika former av energianvändning 
skall år 2010 ha minskat med 20 % räknat från år 1997 års 
utsläppsnivå. Halterna av övriga växthusgaser skall också minska” 

Målet på kort sikt exkluderar dock processutsläpp från kommunens största industri, som 
kraftigt dominerar den totala energianvändningen i kommunen. 

Vad baseras de lokala målen på? 

Dokumentet anger inte vad det kortsiktiga målets målnivå baseras på. I dokumentet sägs 
dock att de kommunala klimatmålen antogs innan regeringen hade föreslagit nationella 
klimatmål. I dokumentet framgår även att kommunen år 2003 hade ambitionen att ta fram 
lokala miljömål senast i början av 2004. Det framgår att det finns en tilltro till att 
uppstarten av det kommunala miljömålsarbetet kommer ge förbättrade förutsättningar för 
att löpande följa upp miljöarbetet i kommunen. 

Hur ska målen följas upp?   

En avstämning av utvecklingen inom energiområdet i kommunen ska enligt energiplanen 
ske en gång per år. Bedöms förändringarna som väsentliga i förhållande till innehållet i 
energiplanen bör denna revideras. 

Vilka konkreta åtgärder presenteras i energiplanen? 

I dokumentet återfinns en lång rad åtgärder fördelade på fem insatsområden: 
Energieffektivisering och energihushållning, Förnybar energi, Information/Rådgivning, 
Transporter, Avfall samt Jordbruk. Åtgärderna saknar dock tidsramar och åtgärdsägare, 
och är i många fall vagt formulerade. 

Hur ska åtgärderna följas upp? 

Energiplanen innehåller mer ingen beskrivning över hur kommunen har tänkt följa upp 
åtgärder i energiplanen än den som beskrivs under hur målen ska följas upp.  
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Resultat från intervjuer kommun 5 
Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen? 

I kommun 5 har endast en respondent intervjuats. Ytterligare en respondent tillfrågades 
men avböjde att ställa upp på en intervju. Den intervjuade respondenten 
(miljösamordnare) har ansvaret för det första av de lokala miljömålen som handlar om 
energi, vilket enligt miljösamordnaren själv är dennes ingång i energiplanarbetet. 
Tjänsten som miljösamordnare fanns inte i kommunen när energiplanen togs fram, varför 
miljösamordnaren inte har någon formell roll i uppföljningsarbetet. Trots detta har denne 
blivit en nyckelperson eftersom vederbörande vill få arbetet med energifrågorna att ”rulla 
på”. 

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

Energiplanen i kommun 5 togs fram av en konsult tillsammans med en bred 
referensgrupp. Arbetet med energiplanen ligger på samhällsbyggnadsnämnden. 
Miljösamordnaren menar att detta var naturligt eftersom det var där energifrågorna låg år 
2002 då planen antogs. Miljösamordnaren berättar att det i planen finns en 
organisationsplan som säger att kommunfullmäktige antar planen och att 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för energiplansarbetet. Enligt planen ska det finnas 
en styrgrupp och en referensgrupp, samt att kommunstyrelsen från 
samhällsbyggnadsnämnden ska få en rapport varje år. Systemet inte har dock inte 
fungerat. Det ska också finnas en lokal energigrupp, men en sådan grupp har aldrig 
sammankallats. De mål som finns i energiplanen har istället arbetats in i de lokala 
miljömålen och följs upp där. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Eftersom miljösamordnaren inte var med när energiplanen togs fram kan denne inte svara 
direkt på frågan, men tror att en anledning till att uppföljningen inte fungerat är att det 
inte finns sagt hur man ska följa upp energiplanen, bara att man ska följa upp den. I 
energiplanen finns en tidsplan som gör att man kan följa om åtgärden har genomförts 
eller inte, men inte hur de olika åtgärderna ska följas upp. En annan anledning till att det 
inte har blivit någon uppföljning uppger miljösamordnaren är att det inte fanns någon 
organisation för uppföljning som var tillräckligt planterad i kommunen. Det hade 
antagligen underlättat om man hade haft uppföljningen med i tanken redan när planen 
togs fram. 

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Vad gäller formulering av mål tycker miljösamordnaren det är viktigt att de formuleras så 
att de visar det man vill visa och att de stämmer överens med SCB:s statistik. 

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Enligt miljösamordnaren har åtgärdernas effekt inte följts upp i energiplanen. Tankar 
kring att ta fram en ny energiplan finns, där man i så fall önskar se en form med riktlinjer 
i som visar vad som ska prioriteras och hur man ska nå dit. 
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Kunskapsöverföring 

Togs ej upp 

Vad målnivåerna baseras på 

Togs ej upp 

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning 

Energiplanens mål följs upp genom att använda data från ett regionalt luftvårdsförbund 
som är uppbyggt genom ett samarbete mellan kommunerna i den aktuella regionen. 
Miljösamordnaren upplever att det har fungerat bra att följa upp målen med data från 
luftvårdsförbundet. Personen nämner också att kommunen har ett fåtal stora industrier, 
och när de står stilla får ett oerhört stort genomslag i den statistiken från SCB.  

Skillnad mellan olika typer av åtgärder 

Miljösamordnaren berättar att kommunen börjar få in energimått i uppföljningen av 
kommunens kvalitet. Denne menar att det är lättare att få in uppföljning av mått på 
kommunens egen verksamhet vad gäller energi än för kommunen som geografiskt 
område eftersom det är mål som man har rådighet över. Eftersom man inte äger 
fjärrvärmebolaget så kan man inte styra över det, utan bara ta in data därifrån. Detta gör 
att uppföljningen haltar lite för dessa åtgärder. 

Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder  

Miljösamordnaren tar upp att huvudanledningen till att uppföljningen inte fungerat är att 
det inte finns uttalat i energiplanen hur man ska följa upp den. En annan anledning till att 
det inte blivit någon uppföljning kan, enligt miljösamordnaren, vara att det när 
energiplanen togs fram inte fanns en organisation för uppföljningen som var tillräckligt 
planterad i kommunen, och menar att det kunde ha underlättat om man hade haft med 
uppföljningen redan när planen togs fram. 

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 

Någon direkt koppling mellan energiplanens mål och regionala målnivåer finns inte. 
Energiplanens mål har arbetats in i det lokala miljömålsarbetet och följs upp där. 
Miljösamordnaren tycker att om en direkt koppling mellan energiplan och regionala mål 
är en god idé beror på vilka andra mål man har i kommunen.  

Faktorer som underlättar uppföljning 

En positiv aspekt som miljösamordnaren tar upp är att många av de åtgärder som finns i 
åtgärden har genomförts trots att ingen uppföljning har gjorts.  

Övrigt 

Miljösamordnaren menar att de åtgärder som finns i energiplanen har funnits i huvudet på 
dem som arbetar med frågorna och att genomförandet av åtgärder har genomförts 
oavhängigt av den kommunala energiplanen. Detta gäller för den kommunala 
organisationens egen verksamhet. För kommunen som geografiskt område vet inte 
miljösamordnaren hur uppföljningen ska gå till, eftersom det inte finns någon 
referensgrupp som kunde ha fungerat som den kanal ut i kommunen som hade behövts. 
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Miljösamordnaren berättar också att denne varit i kontakt med den som är ansvarig för 
kommunens fatigheter och frågat efter uppföljning av energianvändningen. Svaret blev 
att det har följts upp, men inte på grund av energiplanen utan i den ordinarie 
verksamheten.  
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5.6 Kommun 6 

Resultat från dokumentstudie 

Vilka lokala mål presenteras i energiplanen? 

Kommun 6 har delat upp målen mellan mål som gäller för den geografiska kommunen 
och mål som gäller den kommunala organisationens egen verksamhet. Samtliga av 
energiplanens mål är hämtade från kommunens Agenda 21-program. De mål som 
presenteras för den geografiska kommunen är: 

 All uppvärmning skall ske med förnyelsebara energikällor år 2021 

 Den totala energianvändningen skall halveras år 2021 jämfört med 1996 

 Behovet av resor skall år 2021 vara tillgodosedd genom utbyggd kollektivtrafik 
mellan kommunens tätorter och närliggande kommuncentra 

 Gods- och persontrafiken på [en viss järnvägssträcka] ska fördubblas till år 2021 

 Alla kommunens tätorter skall år 2021 vara sammanbundna av cykelvägar 

Målen för den kommunala organisationen är: 

 Kommunens verksamhet skall vara fossilbränslefri år 2010. 

 Energitillförseln till kommunens verksamheter ska, i genomsnitt, årligen minska 
med minst 1 %. Följs upp med hjälp av nyckeltal utformade som kWh/m2. 

 Biobränsleinslaget i kommunens verksamheter ska, i genomsnitt, årligen öka med 
minst 10 %. 

 Användningen av bensin, diesel och olja ska, i genomsnitt, årligen minska med 
minst 10 %. 

 År 2004 ska kommunens miljöanpassade upphandling omfatta alla typer av varor 
och tjänster till 100 %. 

Vad baseras de lokala målen på? 

Energiplanen innehåller fyra övergripande mål som tillsammans är tänkt att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhäller med god livskvalitet. De övergripande målen är: 

 (Namn på kommun) skall i största möjliga mån främja omställningen till ett 
hållbart samhälle baserat på förnyelsebara energikällor 

 Energihushållning och energieffektivisering skall stimuleras inom alla områden 

 Kommunens energiförsörjning skall vara så säker, tillförlitlig och ekonomisk som 
möjligt 

 Kommunen skall ta hänsyn till regionala och nationella målsättningar inom 
energiområdet 

Vilka konkreta åtgärder presenteras i energiplanen? 

Energiplanen innehåller en rad planerade åtgärder, fördelat på områdena Förnyelsebara 
energikällor, Energieffektivisering och energihushållning (minskning av 
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energianvändning), Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i tätorter och inomhus, samt 
Övriga åtgärder. För varje åtgärd presenteras en tidsram för när åtgärden skall 
genomföras och vilka som är åtgärdsägare. Åtgärderna är i flera fall vagt formulerade och 
det framgår inte alltid exakt vad som avses. 

Hur ska åtgärderna följas upp? 

I energiplanen saknas en beskrivning över hur åtgärderna skall följas upp 

Resultat från intervjuer kommun 6 

Respondenternas roll i att följa upp mål och åtgärder i energiplanen? 

I kommun 6 har endast en respondent intervjuats. Respondenten (energirådgivare) arbetar 
som energi- och klimatrådgivare i kommunen, och har normalt sett endast en roll som en 
expertresurs i arbetet med energiplanen. För tillfället vikarierar energirådgivaren även för 
den ordinarie miljösamordnaren i kommunen, vilket innebär att denne tillfälligt fått mer 
av energiplansfrågorna på sitt bord. Energirådgivaren har dock inte fått några särskilda 
direktiv om arbetsuppgifter med energiplanen och har inte varit med och följt upp 
energiplanen. 

Tillvägagångssätt för att följa upp mål och åtgärder i energiplanen 

Uppföljning av energiplanen genomfördes i kommunen årligen mellan 2004-2006, men 
sedan 2006 har ingen uppföljning gjorts vad energirådgivaren känner till. Nästa 
uppföljning sker troligen när planen blir inaktuell år 2010. 

Hur uppföljning av mål och åtgärder togs i beaktning när energiplanen togs fram 

Energirådgivaren uppger att tydlig information om hur organisationen ska jobba vidare 
med energiplanen saknas. Aktörer finns utpekade och tidsplaner angivna i energiplanen, 
men energirådgivaren upplever ändå att det inte står hur uppföljningen ska gå till i 
praktiken. Personen tror att det faktum att man inte varit tydlig med hur uppföljningen 
ska göras från början kan ha bidragit till att uppföljning inte verkar ha genomförts de 
senaste åren. 

Hur målens formulering har påverkat möjligheten att följa upp målen 

Formuleringen av målen har troligen gjorts utifrån att man inte tänkte längre än att 
kvalitativt följa upp vad som har gjorts, då relativt få mål är tydligt kvantifierade.  

Uppföljning av åtgärdernas effekt 

Energirådgivaren menar att denne uppfattat det som att kommunen endast följt upp om 
åtgärderna är gjorda eller inte, och att bedömningen gjordes i form av ”Har vi gjort en 
åtgärd? Ja/nej” 

Kunskapsöverföring 

Energirådgivaren beskriver att det känns som att kontinuitet har saknats i 
uppföljningsarbetet de senaste åren och upplever att uppföljningen av energiplanen varit 
personberoende. Något som energirådgivaren poängterar är det gäller att eftersträva 
enkelhet och systematik i uppföljningen, eftersom personalresurserna i en kommun ofta 
är begränsade, och föreslår att en mall för uppföljningen kan vara en bra idé så att det inte 
gör något om personer byts ut.  
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Vad målnivåerna baseras på 

Togs ej upp 

Användning av statistik, data och indikatorer för uppföljning  

Togs ej upp 

Skillnad mellan olika typer av åtgärder 

Togs ej upp 

Utmaningar vid uppföljning av mål och åtgärder 

Se tidigare teman.  

Kopplingen mellan energiplanens mål och regionala/nationella mål 

Energirådgivaren tycker det känns relevant att koppla en energiplan till nationella beslut 
om målnivåer. Denne anser att man åtminstone bör snegla på de nationella och 
internationella målen och i alla fall se storleksordningen på de målen.  

Faktorer som underlättar uppföljning 

Energirådgivaren menar att energiplanen främst är ett bra bakgrundsdokument. Trots att 
inte energiplanen följts upp uppger energirådgivaren att mycket har gjorts och att det 
finns ett intresse för frågorna i kommunen. Energirådgivaren tycker ändå det är det 
viktigaste, oavsett vad som står i planen.  

Övrigt 

I energiplanen finns en åtgärd om att kommunen ska ta fram en ”plan för fossilbränslefri 
kommun”. Denna plan kom till för att kommunen ville sätta fokus på de frågorna. Det har 
också gjorts, och energirådgivaren upplever att politikernas fokus har flyttats från 
energiplanen till planen för fossilbränslefri kommun. 

Energirådgivaren tycker också att man för att underlätta uppföljningsarbetet bör begränsa 
antalet plandokument och antalet sidor i plandokumenten för att på så sätt fokusera på det 
som är väsentligt; enligt energirådgivaren vilka åtgärder som ska göras och hur dessa ska 
följas upp. Detta problem inte är specifikt för energiplaner utan tvärtom generellt för 
kommunala plandokument. Energirådgivaren anser att dokumenten ofta innehåller bra 
bakgrundsbeskrivningar men tappar stinget när det kommer ned till det konkreta; 
energiplanens handlingsplan. 
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6. Övergripande iakttagelser och analys 
Detta kapitel ger en sammanfattande bild av intervju- och dokumentstudien från de sex 
kommunerna. Analysen ger en övergripande bild över hur processen med att följa upp 
energiplaner ser ut. 

6.1 En generell bild av uppföljning av energiplaner 
Den generella bilden som framträder i den här studien är att ansvaret för uppföljning av 
energiplaner ligger hos kommunstyrelsen som i sin tur delegerar vidare själva 
genomförandet av uppföljningen till en tjänsteman. Ofta arbetar denna person som miljö- 
eller hållbarhetssamordnare. Ofta är även energirådgivare inblandade i arbetet. 
Energirådgivarnas roll verkar vanligen bestå av att ge expertstöd i form av behandling av 
statistik och andra beräkningar.  

I energiplanernas handlingsprogram finns vanligtvis en eller flera åtgärdsägare utpekade 
för varje åtgärd. För att följa upp vilka åtgärder som har genomförts tar tjänstemannen 
kontakt med de olika åtgärdsägarna som rapporterar vad som har gjorts. För att följa upp 
trendutvecklingen för mål eller enskilda åtgärders effekt använder man sig av officiell 
statistik från SCB eller RUS och kompletterar med lokala data. I några av kommunerna 
har det funnits eller finns ambitioner att bilda en lokal energigrupp för att underlätta 
inhämtningen av uppgifter.  

I samtliga kommuner där energiplanen har följts upp eller kommer att följas upp 
redovisas vilka åtgärder som genomförts i ett energi- eller miljöbokslut. Exakt hur detta 
bokslut utformas varierar mellan kommunerna: två av kommunerna väljer att integrera 
energiredovisningen tillsammans med redovisningen av lokala miljömål, medan de andra 
två kommunerna har, eller avser ha, ett separat energibokslut. Det är denna 
sammanställning som återrapporteras till kommunstyrelsen, som i sin tur redovisar den i 
kommunfullmäktige.    
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Figur 1. Schematisk processbild av hur kommunerna följer upp sina energiplaner 

 

6.2 Att följa upp åtgärdernas effekt på energiplanens mål 
I flera av kommunerna finns en vilja eller ambition att kunna följa upp åtgärdernas effekt 
på energiplanens mål. Det främsta motivet för att följa upp åtgärdernas inverkan på målen 
verkar vara för dess pedagogiska verkan gentemot politiker. I praktiken är det dock 
endast en kommun (Kommun 1) som försöker göra detta. I kommun 2 avser man följa 
upp åtgärders effekt men tror också det kommer bli svårt med att kunna se vilken effekt 
olika åtgärder har haft. I kommun 3 och kommun 4 skulle man gärna följa upp åtgärders 
effekt på olika mål. Fördelar som lyfts upp förutom pedagogiska poänger gentemot 
politiker är förbättrad information om åtgärders kostnadseffektivitet och val av åtgärder 
som gör störst inverkan, exempelvis vilken åtgärd som ger störst reducering av 
koldioxidutsläpp. Den ena respondenten i kommun 3 påpekar dock att det allra viktigaste 
är att en uppföljning blir av och inte blir för komplicerad. Även respondenten i kommun 
6 påpekar att det är viktigt att ha ett enkelt uppföljningssystem. Denne lyfter fram 

Redovisar 

Kommunstyrelse 

Åtgärdsägare 
Lokala aktörer 
(lokal energigrupp) 

Redovisar Delegerar 
uppdrag 

Inhämtar uppgifter 

Tjänsteman 
(Miljö/hållbarhetssamordnare) 

Rapporterar Tar kontakt 

Energirådgivare 

Inhämtar 
uppgifter 

 
 

32



möjligheten med att ha en mall som man lätt kan använda när uppföljningen ska 
genomföras. 

Att direkt vilja koppla uppföljningen av lokala mål i energiplanen till regionala miljömål 
verkar dock inte vara lika vanligt. Endast i kommun 1 och kommun 3 finns en koppling 
mellan regionala miljömål och lokala mål i energiplanen. Ingen av dessa kommuner 
följer upp hur mycket uppfyllelsen av lokala mål bidrar till regionala miljömål. Övriga 
kommuner baserar istället sina mål på bland annat Agenda 21-mål, lokala miljömål eller 
mål för koldioxidutsläpp på global nivå.   

6.3 Målens formuleringar  
Resultaten antyder att målens och åtgärdernas formulering inte verkar vara en av de 
viktigaste faktorerna för ett lyckat uppföljningsarbete. Ingen av respondenterna gav i 
intervjuerna uttryck för att målens formulering har försvårat uppföljningsarbetet. Att 
formuleringen inte upplevts som en kritisk faktor behöver å andra sidan inte innebära att 
SMARTA kriterierna inte är viktiga vid formulering av mål och åtgärder. Ser man till 
resultatet i dokumentstudierna kan man däremot se att de flesta av kommunerna har mål 
som generellt uppfyller de flesta av SMARTA-kriterierna. Noterbart är också att i den 
enda av de sex kommunerna med betydligt vagare formulerade åtgärder, kommun 5, så 
har inte heller någon uppföljning skett. Detta skulle eventuellt kunna tolkas som att 
uppfyllelse av SMARTA-kriterierna bidrar till att underlätta för uppföljning. Dock är 
underlaget i denna studie för litet för att dra några generella slutsatser om detta.  

6.4 Utmaningar i uppföljningsarbetet 
Resultaten från intervjustudien indikerar fyra huvudsakliga utmaningar vid uppföljning 
av kommunala energiplaner: 

 Officiell statistik är för opålitlig för att utgöra en bra grund för uppföljning av 
mål och åtgärder i energiplaner 

 Tjänstemännen upplever att tillgång till tid och resurser för att genomföra en 
uppföljning saknas 

 Brister i kunskapsöverföring. När personal byter arbetsuppgifter eller när en 
konsult tagit fram energiplanen uppstår svårigheter för dem som ska göra 
uppföljningen om en metodbeskrivning saknas. 

 I de kommuner där en uppföljning inte har blivit av verkar en förankrad 
organisation kring uppföljningsarbetet ha saknats  

Opålitlig statistik 
I flera av kommunerna har flera av respondenterna stött på problem med att använda den 
officiella statistiken för att följa upp mål och åtgärder. Problemen tycks främst bero på 
att: 

 Statistiken håller låg kvalitet 

 Metodförändringar i hur statistiken tas fram orsakar trendförändringar som inte 
kan kopplas till utvecklingen i kommunen under samma tidsperiod 
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 Statistiken släpar efter med två år, vilket innebär att det inte går att se om åtgärder 
som genomförts under det senaste året gett genomslag. 

 Vissa statistiska uppgifter har sekretessbelagts på grund av att en eller ett par 
aktörer dominerar energianvändningen inom industrisektorn. 

 Statistik från RUS och SCB blandas med lokalt insamlad data i 
nulägesbeskrivningen och metodbeskrivning saknas.  

Respondenterna verkar generellt mycket väl medvetna om bristerna i SCB:s statistik. I 
flera av kommunerna eftersträvas att använda lokalt insamlad data. De respondenter som 
gjort detta uppger att insamlingen går relativt smidigt när en kommunikationskanal väl är 
etablerad även om viss lokal statistik kan vara mer svårtillgänglig. Det verkar inte vara 
ovanligt att statistik från SCB blandas med lokalt inhämtad statistik. Så har exempelvis 
skett i kommun 1 och kommun 3. Ett problem som kan uppstå när lokal data beblandas 
med officiell statistik är att förstå en del samband som statistiken då visar på. Detta beror 
bland annat på att datamaterialet spelar olika tidsperioder. 

Brist på tid och resurser 
Flera av respondenterna uttrycker att det är svårt att få tillräckligt med tid för att 
genomföra en uppföljning av energiplanen. Tids- och/eller resursbrist har i flera av 
kommunerna lett till att en uppföljning helt har uteblivit trots att det i energiplanen finns 
angivet att en återkommande uppföljning ska genomföras. En aspekt som lyfts upp i 
kommun 2 och kommun 3 är att uppföljningsarbetet ofta läggs på någon som en extra 
börda. Den tjänsteman som då får arbetet på sitt bord är redan upptagen med sitt ordinarie 
arbete och får svårt att avsätta tid för att genomföra uppföljningen. Det kan också finnas 
en fara med att ha en ambitiös inställning till uppföljningsarbetet, vilket respondenter i 
kommun 2 och kommun 3 ger uttryck för. Samtidigt ger respondenterna på olika sätt 
uttryck för att de tycker uppföljning av energiplaner är en viktig del av energiplaneringen. 
Detta talar för att det är bättre att göra någon typ av enklare uppföljning än att, som i 
många fall, inte göra någon uppföljning över huvud taget blir genomförd. 

Kunskapsöverföring  
I flera av kommunerna uppger respondenter att det uppstått problem eller svårigheter 
genom att det saknats en tydlig metodbeskrivning för hur underlag tagits fram till 
energiplanen. De respondenter som tar upp aspekten med kunskapsöverföring som ett 
problem har kommit in i uppföljningsarbetet först efter energiplanen var antagen. De har 
saknat en metodisk, systematisk beskrivning av hur uppföljningen ska gå till. När det inte 
finns några uppgifter om exempelvis var statistisk data har inhämtats eller hur olika 
värden har beräknat försvåras och fördröjs uppföljningsarbetet. I värsta fall kan en 
bristande eller utebliven dokumentering bidra till att någon uppföljning av energiplanen 
inte blir av alls. Respondenterna i kommun 5 och kommun 6 lyfts frånvaron av en tydlig 
beskrivning som en anledning till att ingen uppföljning har genomförts de senaste åren.  

En förklaring till att metodbeskrivningar ofta saknas i energiplanerna kan vara att när 
energiplanen tas fram ”vet” alla hur uppföljningen ska gå till. Kunskapen finns 
inneboende hos den personal som deltagit i processen med att utveckla den kommunala 
energiplanen och en metodbeskrivning kan därför upplevas som överflödig. Det finns 
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dock en överhängande risk att personer byter arbetsuppgifter och andra tar vid och då 
finns det en stor risk att kunskapen om hur underlaget till energiplanen tagits fram går 
förlorad. 

Avsaknad av en förankrad organisation 
Respondenterna i de båda kommuner där ingen uppföljning har genomförts under de 
senaste åren lyfter upp bristen av en förankrad organisation som ett viktigt skäl till varför 
uppföljningen har uteblivit. Kommunerna verkar ha varit på det klara med att 
energiplanens mål och åtgärder ska följas upp, men inte hur detta ska gå till rent 
praktiskt.  

6.5 Hur kan uppföljningsarbetet underlättas? 
Ser man till de punkter som tagits upp i den sammanfattande analysen så står det klart att 
det viktigaste arbetet för en lyckad utvärdering inte äger rum vid själva 
utvärderingstillfället, utan under planprocessen. I detta avsnitt ges några förslag på hur 
framtida uppföljningar i kommunalt energiplansarbete kan underlättas och förbättras 
genom att ”tänka efter före”.  

Skapa en mall som beskriver hur uppföljningen ska gå till 
Att ta fram en mall eller metodik för hur uppföljningen ska göras, som respondenten i 
kommun 6 föreslår, kan vara en god idé. En sådan mall kan med fördel bland annat 
innehålla: 

 Vilka indikatorer som ska användas för att följa upp åtgärdernas effekt, samt hur 
uppgifter som behövs för indikatorerna kan inhämtas 

 Vilken statistik som ska användas för att följa upp mål, samt hur statistiken kan 
inhämtas 

 Vilka mål som påverkas av varje åtgärd 

För att arbetet inte ska bli personberoende är det viktig att också bestämma och beskriva 
vilka indikatorer och som ska användas och hur de ska beräknas, samt vilket dataunderlag 
beräkningarna ska bygga på.  

Förankra organisationen för uppföljningen på ett tidigt stadium 
Det är under själva energiplansprocessen som en kommun har chansen att förankra ett väl 
fungerande uppföljningssystem inom den kommunala organisationen. Dels är det viktigt 
att ansvarsfördelningen är tydlig och förankrad. Detta innebär till exempel att chefer är 
väl införstådda med vem som är huvudansvarig för uppföljningen, samt avsätter resurser 
till uppföljningsarbetet. Det här är viktigt för att man ska undvika att uppföljningen blir 
en extra börda som läggs ovanpå alla andra arbetsuppgifter, utan att uppföljningen blir en 
ordinarie och kontinuerlig arbetsuppgift. 

Detta gäller även för den eller de personer som ska rapportera uppgifter till den som är 
huvudansvarig. Det är också viktigt att rutiner för uppföljningen är väl beskrivna. Detta 
är viktigt i fall personer byts ut eller för den delen om det gått lång tid sedan förra 
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uppföljningen. Om energiplanen innehåller åtgärder som ska genomföras av andra 
aktörer bör givetvis även dessa ingå i ansvarsfördelning och metodbeskrivning.  

Minska antalet planer? 
Flera av respondenterna föreslår att färre kommunala planer kan vara en möjlighet för att 
underlätta och förbättra uppföljningsarbetet. Detta kan vara svårt att genomföra då det 
finns ett antal planer som kommuner enligt lag ska ta fram. Dock kan uppföljningen av 
olika planer och program samordnas inom ramen för ordinarie verksamhetsstyrning, till 
exempel inom miljörapportering eller miljöledningssystem. I den här studien förekommer 
ett par olika exempel på hur man lagt in mål och åtgärder från energiplanen i 
miljöredovisningen eller miljöbokslut. Tidigare forskning kring energiplanering har visat 
att det är oftast enklare att lägga in energifrågor inom ett arbete man redan gör än att 
uppfinna en helt ny organisation och nya rutiner enbart för energiplanen (Ivner, 2009a; 
Jank, 2000).  
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7. Slutsatser 
Syftet med rapporten var att undersöka erfarenheter av att följa upp mål och åtgärder i 
kommunala energiplaner samt att utifrån dessa erfarenheter kunna dra slutsatser om vad 
som är viktigt att tänka på dels när en kommunal energiplan tas fram, men också under 
själva uppföljningsarbetet. 

Rapportens resultat visar på fyra huvudsakliga utmaningar vid uppföljning av mål och 
åtgärder i energiplaner: 

 Officiell statistik är för opålitlig för att utgöra en bra grund för uppföljning av 
mål och åtgärder i energiplaner 

 Tjänstemännen upplever att tillgång till tid och resurser för att genomföra en 
uppföljning saknas 

 Brister i kunskapsöverföring. När personal byter arbetsuppgifter eller när en 
konsult tagit fram energiplanen uppstår svårigheter för dem som ska göra 
uppföljningen om en metodbeskrivning saknas. 

 I de kommuner där en uppföljning inte har blivit av verkar en förankrad 
organisation kring uppföljningsarbetet ha saknats  

Resultaten visar också att det är vanligare att kommuner enbart följer upp om åtgärder har 
genomförts och om mål har uppnåtts än på vilket sätt åtgärder bidrar till att mål uppnås. 
Respondenter i flera av de olika kommunerna lyfter dock upp att det skulle vara önskvärt 
att kunna följa upp åtgärders effekt. Anledningen till att de skulle vilja kunna göra detta 
är för att kunna konkretisera vad åtgärder i energiplanen leder till inför politikerna. 

Flera av respondenterna i den här studien påpekar också att det är viktigt att 
uppföljningen inte blir för komplicerad, utan det ska finnas enkla och tydliga 
instruktioner för hur arbetet ska gå till. Sådana instruktioner är extra viktiga när det gäller 
att ta fram dataunderlag: det är viktigt att det finns en tydlig metodbeskrivning som 
beskriver vad som ska följas upp, vilka källor som ska användas och hur beräkningar ska 
göras.  

Det är viktigt att energiplaneringen inte blir ett projekt som efter energiplanens antagande 
faller i glömska (planen blir en ”hyllvärmare”). Då personalresurserna i små och 
medelstora kommuner ofta är begränsade är det viktigt att vem som ska göra vad i 
uppföljningen beskrivs tydligt och förankras i organisationen. Detta innebär att man på 
chefsnivå avsätter resurser för att uppföljningen ska göras och att detta arbete ses som 
ordinarie arbetsuppgifter. Det är också viktigt att ansvarsfördelning för uppföljningen 
beskrivs, exempelvis i energiplanens metodbeskrivning. Ett sätt att få energiplanen att 
lämna projektstadiet för att bli en del i den ordinarie verksamheten är att låta om 
rutinerna för uppföljning införlivas i arbete som redan görs i kommunen, till exempel 
inom miljöledningssystem eller miljöbokslut.
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