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Sammanfattade resultat och rekommendationer 
Projektet Energiplanering i Östergötland, som pågick under 2009 och 2010, genomfördes som ett 
samverkansprojekt mellan 8 mindre kommuner i Östergötland, Regionförbundet Östsam och 
Linköpings universitet. Projektets syfte var att ge kommunerna stöd i att ta fram energiplaner, med 
målet att alla Östergötlands kommuner skulle ha en aktuell plan efter projektets slut. Genom 
projektet har kommunerna haft tillgång till olika typer av stöd, från workshopar till 
beräkningsverktyg.  

Kommunerna har valt att organisera sitt arbete på olika sätt; några har organiserat arbetsgrupper 
ledda av en tjänsteman, andra har valt att tillfälligt anställa energi- och klimatrådgivaren eller en 
extern konsult för att leda processen. Alla kommuner utom en har uppnått projektets mål och har ett 
utkast till, eller antagen, energiplan vid projekttidens slut. Den kommun som inte nått ända fram, 
står nu i beredskap att inleda en planeringsprocess. 

Författarna av denna rapport har identifierat följande förutsättningar som lyckosamma för 
genomförandet av en energiplaneringsprocess: 

• Engagerade chefstjänstemän som förfogar över tid och resurser till projektet 

• Det finns redan ett engagemang i kommunen för energifrågor och/eller vana att arbeta 
strategiskt i andra projekt 

• Tillgång till en engagerad och kunnig person i form av energi- och klimatrådgivare eller 
konsult som kan stötta arbetet 

• Stöttning från nätverk och den regionala nivån med kompetens, verktyg och processtöd. 

Ett antal mindre gynnsamma omständigheter och risker har också identifierats: 

• Låg kunskap om energifrågor i den egna organisationen 

• Inga extra resurser tilldelas det energistrategiska arbetet 

• Låg kvalitet på de kommunala energibalanserna som finns i den nationella statistiken och 
ovilja från energiföretag och industri att lämna ut statistikuppgifter  

• Konsulter/energi- och klimatrådgivare drar det största lasset i energiplaneringen, vilket 
innebär begränsad insyn/påverkansmöjlighet och risk för att viktig kunskap inte stannar i den 
kommunala organisationen  

Baserat på erfarenheterna från projektet ges följande rekommendationer: 

• Personella resurser måste avsättas inom kommunen även om man tar hjälp av konsulter 
under arbetet. Den kommunala organisationen måste bygga upp kunskap inom energi- och 
miljöområdet om man ska följa med i utvecklingen och leva upp till energipolitiska mål. 

• Redan under arbetet med energiplanen måste planering för implementerings- och 
uppföljningsarbete göras. För detta krävs ett aktivt arbeta för att integrera energifrågorna i 
det dagliga arbetet och i kommunens årliga uppföljningsrutiner. 

• Stöttning av mindre kommuners energiplaneringsarbete från regionalt håll, till exempel med 
sammanställning av datamaterial för nulägesanalys och uppföljning, underlättar lokal 
kompetensutveckling. 
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Slutligen, formuleringen av en energiplan är bara början på det energistrategiska arbetet. Det är först 
när energifrågorna har en självklar och viktig plats i det vardagliga arbetet på kommunen som man 
kan göra stora förändringar. 
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Executive summary 
Energy planning in Östergötland was a collaboration project between small municipalities in 
Östergötland county, East Sweden Regional Council and Linköping University, which lasted 2009 - 
2010. The project's aim was to support municipalities to develop energy plans with the goal that all 
Östergötland's municipalities after the project would have at least a referral edition of an energy 
plan. All municipalities received various support, from workshops to computational tools, through 
the whole process.The municipalities have chosen to organize their work in different ways: some 
organized working groups and others have chosen to employ the municipal energy and climate 
adviser or a consultant for the work. All municipalities except one will have energy plan at the end of 
the project.  

The authors of this report have identified the following conditions for the successful implementation 
of an energy plan process:  

• Committed top management that allocate  time and resources to the project  

• There is already a commitment in the municipality of energy and / or used to work 
strategically in other projects  

• Access to a dedicated and knowledgeable person in terms of energy and climate advisors or 
consultants who can support the work  

Also a number of less favorable circumstances and risks have also been identified:  

• Low awareness of energy issues within the organization  

• No extra resources allocated to the energy strategy work  

• Low quality of existing statistical data and reluctance from energy service providers and 
industry to provide statistical data  

• Consultants and energy and climate advisers draw the biggest load of energy planning, which 
leads to at risk that important knowledge does not stay in the municipal organization  

Recommendations based on the experiences from the project:  

• Staff resources must be allocated within the municipality even if consultants are hired in for 
support. The local organization must build up expertise in energy and the environment in 
order to be able to keep up with changes and meet energy policy objectives.  

• Planning for implementation and follow-up has to be incorporated in the energy planning 
process. This will facilitate integration of energy issues in the daily work and annual follow-up 
routines.  

• The regional level can play an important role to support small municipalities in their strategic 
energy work by compiling statistical data and providing data analyses. 

Concluding remark 

The formulation of an energy plan is just the beginning of the energy strategy work. It is only when 
energy issues are a natural and important part of the everyday work of the municipality to make big 
changes.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund till projektet 
Flera små och medelstora kommuner i Östergötland stod under 2008 i begrepp att revidera de 
kommunala energiplanerna. Flera kommuner efterfrågade i det sammanhanget en samverkan mellan 
kommuner och den regionala nivån i energiplaneringsarbetet. Som en följd av detta hölls den 28 
augusti 2008 ett välbesökt seminarium ”Energiplanering som en del av den översiktliga planeringen”, 
där former för hur samverkan, och inte minst stöttningen från Regionförbundet Östsam, 
diskuterades. På seminariet deltog bland annat Andreas Lamppa från klimatkommunerna och Håkan 
Sternberg från Länsstyrelsen i Dalarna, projekt som tidigare erhållit stöd från Naturvårdsverket. De 
vittnade båda om goda erfarenheter av att arbeta tillsammans i framtagande av kommunala 
energiplaner/ klimatstrategier. Vidare presenterade två kommuner från Östergötland, Boxholm och 
Finspång, sina nyligen framtagna energiplaner och Länsstyrelsen gav en lägesbeskrivning av arbetet 
med den Regionala energi- och klimatstrategin.  

Från Regionförbundets sida sågs energiplaneringen som något som naturligt skulle falla in under det 
pågående projektet ”Översiktlig planering”, ett regionalt/kommunalt samverkansprojekt med syfte 
att utveckla kommunala framtidsstrategier som kan ligga till grund för kommunernas 
sektorsplanering och rumsliga planering.  
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2 Projektets upplägg och genomförande 
Grundtanken med projektet var att ta fram en gemensam grundprocess inspirerad av 
klimatkommunerna och Energiintelligent Dalarnas arbete. Processen har byggts upp i fyra olika spår: 
framtagande av koncept och verktyg, gemensamma arbetsmöten, lokalt arbete, samt öppna 
seminarier för alla intresserade från länets kommuner, tabell 1.  

Åtta kommuner i Östergötland anmälde intresse att delta i projektet: Kinda, Mjölby, Söderköping, 
Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Även Tranås kommun i Jönköpings län 
visade intresse, men hoppade av projektet efter ett halvår då de redan hade en energiplan. Hur 
projektet genomförts i de olika kommunerna beskriv mer utförligt i avsnitt 2.4.  

Övriga kommuner i länet (Boxholm, Norrköping, Linköping, Motala och Finspång) har erbjudits att 
delta i såväl regionala seminarier som i arbetsmöten. Samtliga kommuner har någon gång under 
projekttiden deltagit i aktiviteter.  

2.1 Projektledning och styrning 
Projektet har letts av Jenny Ivner tillsammans med Mikael Sonesson och Karin Westerberg från 
Linköpings universitet. Jenny har arbetat med projektplanering samt har haft ett övergripande ansvar 
för processens genomförande och för arbetet med att ta fram verktyg och arbetsmetoder. Mikael har 
främst arbetat med att ta fram underlag till workshopar och med Lathund för sammanställning av 
energiplaner. Karin har haft huvudansvaret för genomförande och uppföljning av workshoparna. 
Tillsammans har medarbetarna lagt ned resurser motsvarande en person på halvtid. En student, 
Stina Ljung, har också bidragit till projektet med en magisteruppsats om former för deltagande i 
energiplaneringsprocesser.  

Projektet har även haft en referensgrupp bestående av representanter från Regionförbundet 
Östsam, Energikontoret Östra Götaland, Länsstyrelsen i Östergötland, samt en energirådgivare. 
Referensgruppen har träffats åtta gånger under projekttiden (2009: 24 mars, 28 april, 8 september, 6 
november; 2010: 3 februari, 13 april, 30 augusti, 15 november; 2011: 3 mars ). Referensgruppens 
möten har till stor del handlat om att gå igenom genomförda aktiviteter och planera för kommande 
verksamhet.  

2.2 Framtagande av koncept och verktyg  
Projektledningen har också arbetat med att ta fram arbetsmetoder och verktyg för genomförandet 
av utbildningar, seminarier och workshops inom projektet, tabell 2. Alla verktyg och metoder har 
också diskuterats med referensgruppen. För mer information om de olika verktygen och metoderna 
hänvisas till de delrapporter som återfinns i publikationslistan i avsnitt 7.  
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Tabell 1. Projektdesign med lokala och regionala aktiviteter 

Aktivitet och tid Lokalt arbete Stöd från projektet Gemensamma regionala aktiviteter  
Uppstart 
Vårvinter 2009 

Uppstartsmöten med representation från 
projektet ute i kommunerna 

Förslag till projektorganisation Seminarium med inbjudna talare 19 mars 
2009 

Arbete med nulägesanalyser 
Vår – höst 2009  

Lokal projektledare leder arbetet med att ta 
fram nulägesbeskrivningar för sin kommun  

Arbetsmöten/utbildningstillfällen 
13 maj, 28 maj, 17 juni, 27 aug, 24 sep, 20 
okt, 16 nov med metoddiskussioner och 
feedback 
Framtagande av lathund 

Seminarium med politiker och inbjudna talare 
13 maj 2009.  

Visioner  
Vår – höst 2010 

Workshop med politiker och tjänstemän i 
varje kommun 

Framtagande av underlag till workshop i form 
av nollalternativ 
Processledning av workshop Sammanställning 
av minnesanteckningar 

Gemensamt seminarium 18 februari 2010 

Åtgärder till energiplanen 
Vår – höst 2010  

Workshop med tjänstemän i varje kommun  Framtagande av underlag till workshop i form 
sammanställning från föregående workshop 
 Sammanställning av minnesanteckningar 

En Sammanställning av planernas åtgärder 
kommer att göras av Energikontoret Östra 
Götaland i ett separat projekt 

Intressentdeltagande 
2011 

Ett projekt genomfördes under hösten 2010 
i Söderköping. I övriga kommuner kommer 
aktiviteter att genomföras under 2011 i ett 
annat projekt 

Enkät om intresse för deltagandeaktiviteter 
gick ut under våren 2010.  

Vidare arbete utifrån kommunernas önskemål 
i Energikontoret Östra Götalands regi under 
2011 

Miljöbedömningar  
Höst 2011 

Miljöbedömningar av energiplanerna görs I 
varje arbetsgrupp 

Framtagande av verktyg för miljöbedömning 
av energiplaner gjordes i ett annat projekt 

Presentation och test av verktygen vid 
seminariet 18 februari 2010. Seminarium och 
utbildning i samarbete med Länsstyrelsen i 
Östergötland 20 maj 2010  

Sammanställning av 
energiplaner 
Höst 2011 

Sammanställning av energiplaner görs av 
respektive arbetsgrupp 

Arbetsmöten 2 sep, 30 sep 24 nov med 
metoddiskussioner och feedback 
Framtagande av lathund 

Avslutande lärseminarium mars 2011.  
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Tabell 2. Verktyg och koncept som tagits fram i och/eller använts i projektet. Länkar till publikationer återfinns i publikationslistan i avsnitt 7. 

Verktyg/koncept Typ Syfte Kommentar 
Lathund för 
inventering 

Sammanställning av olika typer av 
data som bör ingå i en nulägesanalys 
samt hänvisning till källor 

Underlätta sökning av datameterial till nulägesmeskrivningen.  Vissa delar är anpassade till 
Östergötland exempelvis 
länkar och  kontaktpersoner 

Förenklade verktyg för 
miljöbedömning av 
energiplaner, 
beräkningsverktyg 

Excelfiler med formulär för 
beräkningar  

• Nollalternativ 
• Ekonomiska och 

miljömässiga aspekter på 
enskilda åtgärder 

• Åtgärders inverkan på 
måluppfyllelse  

Nollalternativ: att kunna visualisera en tänkbar framtid om inga 
åtgärder görs i kommunen och hur det förhåller sig till nationella 
klimat. Och energipolitiska mål 
 
Ekonomiska och mijömässiga aspekter på åtgärder: att kunna 
belysa åtgärders kostnadseffektivitet  
 
Åtgärders inverkan på måluppfyllelse: att kunna beräkna i vilken 
utsträckning föreslagna åtgärder leder till uppsatta mål  

Excelfilerna skickas på 
begäran från Jenny Ivner eller 
Länsstyrelsen i Östergötland 

Visionsworkshop Workshopmodell för bred 
representation från stora delar av 
den kommunala organisationen. 

Skapa en bredare förankring och engagemang för 
energiplanarbetet i kommunen, samt att bygga en gemensam 
bild om framtidens energisystem i kommunen. 

Ett viktigt underlag för dessa 
workshopar var 
nollalternativen som 
användes för att… 

Åtgärdsworkshop Workshopmodell för att identifiera 
åtgärder för att nå energistrategiska 
mål 

Denna workshopmodell hade två syften, dels att involvera en 
bredare skara än energiplanens arbetsgrupp och skapa acceptans 
för föreslagna åtgärder och därmed också underlätta 
energiplanens implementering och dels att ”tvinga” fram 
åtgärder med tydliga ägare och omfattning.  

Konceptet utvecklat utifrån 
Klimatkommunernas 
workshopmodell med samma 
syfte. Genomfördes inte i alla 
kommuner. 

Förenklade verktyg för 
miljöbedömning av 
energiplaner, 
exempelsamling 

Sammanställning av ett antal vanliga 
åtgärder för energiplaner samt en 
översikt av miljömässiga aspekter på 
åtgärderna 

Underlätta miljöbedömningar av åtgärder som inte är 
kvantifierbara  

 

Lathund för 
sammanställning av 
energiplaner 

En sammanställning av innehåll till 
en fiktiv energiplan med 
exempeltexter, exempelfigurer, 
förslag till indikatorer för 
uppföljning, samt generella tips om 
upplägg och framställning.  

Underlätta arbetet med att designa en energiplan med en råd 
tråd och med förståelig text och framställning.  

Lathunden är mycket 
omfattande och ska ses som 
ett smörgåsbord snarare än 
ett facit för hur en energiplan 
ska se ut. 
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2.3 Gemensamma arbetsmöten 
Representanterna från kommunerna har utgjort en gemensam arbetsgrupp som träffats vid ett antal 
arbetsmöten. Dessa tillfällen har dels använts för att i grupp diskutera problem och svårigheter som 
uppstått i det lokala arbetet och ge respons på varandras framväxande nuläges- och plantexter. 
Träffarna har även fungerat som utbildningstillfällen då metoder och verktyg presenterats och 
förklarats. Arbetsmötena har varit en viktig del i coachningen av det lokala arbetet då det gett 
regelbundna tillfällen att ge personlig feedback till kontaktpersonerna. Sammanlagt har tio 
arbetsmöten hållits under projekttiden. 

2.4 Projektets genomförande i kommunerna 

Kinda 
I Kinda utsågs en ledande tjänsteman som ansvarig för energiplaneringsarbetet, medan den praktiska 
samordningen skulle sköttes av energi- och klimatrådgivaren, som tillfälligt anställts av kommunen 
för detta arbete. Ett uppstartsmöte hölls tidigt i projektet (mars 2009) med en tilltänkt arbetsgrupp. 
En tjänsteman i kommunen var tänkt att ha en mer framträdande roll i energiplaneringen. 
Nulägesarbetet kom av flera anledningar inte riktigt igång under första året. Under 2010 
engagerades samma konsult som börjat arbeta med energiplanen i Åtvidaberg under hösten 2009.  

I Kinda genomfördes endast visionsworkshopen, medan det mer konkreta förankringsarbetet 
genomfördes i mindre arbetsgruppsträffar ute i de enskilda förvaltningarna. Detta upplägg var ett 
resultat av att det var svårt att få berörda parter att kunna delta i en samlad åtgärdsworkshop, men 
också ett behov av att flytta diskussionerna kring konkreta åtgärder direkt ut till de verksamheter där 
åtgärderna ska genomföras. Visionsworkshopen tjänade här som ett övergripande, gemensamt 
visionsunderlag för de mer konkreta diskussionerna ute i förvaltningarna. 

Visionsworkshopen i Kinda genomfördes i slutet av augusti 2010 efter en öppen inbjudan till 
kommunens politiker och tjänstemän. Temat för dagen var ”Hur kan Kinda kommun bidra till en 
hållbar utveckling och ett hållbart energisystem?”.  Med de nationella energi- och klimatmålen samt 
Kindas energiläge som bas, diskuterades kommunens roll och drivkrafter i arbetet för ett hållbart 
energisystem. Utifrån dessa målbilder arbetade gruppen fram 20 förslag på åtgärder som togs med 
som inspiration till diskussionerna ute i förvaltningarna. Energiplanen finns nu i remissversion och 
läggs fram i kommunfullmäktige under våren 2011.    

Mjölby 
Även i Mjölby hölls ett tidigt uppstartsmöte (mars 2009). Med på mötet var ett par ledande 
tjänstemän och den kommunala energi- och klimatrådgivaren. Det stod dock tidigt klart att arbetet 
var för omfattande för den personal som fanns tillgänglig och det ansågs inte möjligt att anställa en 
person enbart för detta arbete. Kommunen beslutade därför att ta hjälp av konsulter som 
genomförde huvuddelen av energiplanprocessen. Konsulterna stod för sammanställning av 
nulägesbeskrivning, genomförande av ett antal workshops, samt sammanställning av energiplanen. 
En remissversion av Mjölbys energiplan ställs ut som en del av översiktsplanen under våren 2011. 

Söderköping 
Arbetet i Söderköping organiserades av en cheftjänsteman som satte samman en arbetsgrupp med 
representanter från olika förvaltningar samt med representation från energi- och klimatrådgivaren. 
Kommunstyrelsen har fungerat som referensgrupp i arbetet. Under nulägesarbetet anlitades en 
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konsult som hjälpte till att samla in och analysera data till nulägesbeskrivningen. Under arbetets gång 
har arbetsgruppen träffats ca var sjätte vecka i workshopform där olika frågor diskuterats och 
uppgifter att göra till nästa träff delades ut. Under andra året tog en av arbetsgruppens medlemmar 
över huvudansvaret för energiplaneringen i kommunen och denna person har också varit mycket 
engagerad i de workshops som anordnats av projektet.  

Söderköpings visionsworkshop genomfördes, i mars 2010. I visionsworkshopen deltog såväl politiker 
som tjänstemän från kommunens olika förvaltningar efter en öppen inbjudan. Visionsworkshopen 
genomfördes under temat: ”Hur kan vi växa hållbart?” och ställde de nationella energi- och 
klimatmålen i relation till kommunens egna utvecklingsmål. Under visionsworkshopen utvecklades 
visioner om det hållbara vardagslivet 2020 i hushållen, företagen och den kommunala 
organisationen. Dessa visioner användes sedan som målbilder för att ta fram mer konkreta åtgärder 
under åtgärdsworkshopen. 

Åtgärdsworkshopen i Söderköping genomfördes en månad senare under temat ”Hur kan kommunen 
bidra till ett hållbart energisystem?”. I åtgärdsworkshopen deltog tjänstemän från kommunens olika 
verksamheter och förvaltningar. Som underlag för diskussionerna fanns visionsworkshopens 
målbilder för ett hållbart vardagsliv 2020. Utifrån dessa arbetades tre övergripande insatsområden 
fram med förslag på konkreta åtgärder för varje insatsområde. Av dessa valdes 9 åtgärder ut och för 
dessa utvecklades förslag till handlingsplan. Insatsområden, åtgärdsförslag och handlingsplaner har 
sedan legat till grund för framtagandet av energiplanens åtgärdsdel. 

I Söderköping har energiplaneringen engagerat ett stort antal aktörer inom kommunen och en 
organisation har byggts upp för att ta fram och utveckla det energistrategiska arbetet. Stor vikt har 
också lagts vid att skapa överrensstämmelse mellan kommunens olika planförslag så att det 
energistrategiska arbetet också ska synliggöras i t.ex. naturvårds- och översiktsplaner. Några av de 
åtgärdsförslag som kom fram under processens gång har redan omsatts i konkret arbete, bl.a. gäller 
detta energirelaterade aktiviteter i skolan och en satsning på ökad kollektivtrafikpendling. 
Energiplanen är nu ute på remiss och beräknas att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige under 
2011. 

Vadstena 
Arbetet i Vadstena organiserades av en cheftjänsteman som också varit huvudansvarig för att skriva 
texten till energiplanen. I kommunen finns sedan länge en plangrupp bestående av politiker och 
tjänstemän som fungerat som bollplank även i det här planeringsarbetet. Till sin hjälp har 
chefstjänstemannen även haft möjlighet att inhämta råd och stöd från den kommunala energi- och 
klimatrådgivaren. 

I Vadstena genomfördes visionsworkshopen i slutet av mars 2010 under temat ”Vadstena och 
framtidens energi”. I visionsworkshopen deltog kommunens plangrupp som också fungerat som lokal 
arbetsgrupp i energiplaneringsarbetet. Under visionsworkshopen diskuterades Vadstenas nuvarande 
energiläge och drivkrafterna bakom ett aktivt kommunalt energiarbete. Genom att använda de 
nationella energi- och klimatmålen och kommunens övergripande visioner som underlag, arbetade 
gruppen fram ett antal förslag på breda insatsområden som senare bearbetades under 
åtgärdsworkshopen.  
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En månad senare, den 20 april, genomfördes Vadstenas åtgärdsworkshop. I åtgärdsworkshopen 
deltog representanter från kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Efter en presentation 
av visionsworkshopens resultat, arbetade deltagarna med att utveckla insatsområden för den 
kommande energiplanen. Insatsområdena omfattar såväl förändringar inom den egna 
organisationen som föreslagna projekt i samverkan med lokalsamhället. Sammanlagt togs 13 förslag 
på insatsområden fram som legat som underlag för framtagandet av insatsområden i energiplanen, 
kanske särskilt för energiplanens handlingsprogram. 

Intresset för energifrågor är starkt i Vadstena kommun och man har parallellt med energiplaneringen 
även arbetat med en vindkraftsplan som fördjupning av Översiktsplanen. Det finns också ett stort 
intresse för biogasfrågor i kommunen och arbete med att bygga allianser med andra aktörer inom 
biogasområdet har påbörjats under tiden som detta projekt har pågått. Det har funnits ett tydligt 
driv från Vadstenas sida när det gäller energiplaneringen. Energiplanen är nu ute på remiss och 
beräknas att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige under våren 2011.  

Valdemarsvik 
I Valdemarsvik har kommunen valt att tillfälligt anställa den person som annars arbetar som energi- 
och klimatrådgivare som projektledare för energiplaneringsarbetet. Denna person har gjort 
merparten av arbete med energiplanen. Både en styrgrupp med representanter från 
kommunledningskontoret och en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar tillsattes 
tidigt under projektet, denna grupp har fungerat som bollplank i energiplaneringsprocessen.  

Valdemarsvik genomförde sin visionsworkshop i mars 2010 under temat ”Hur utvecklas kommunen 
hållbart?”. I visionsworkshopen deltog politiker från kommunledningen samt tjänstemän från de 
centrala förvaltningarna i kommunen. Med de nationella klimat- och energimålen samt kommunens 
energiläge som grund, diskuterade deltagarna visioner och insatser för ett hållbart energisystem i 
kommunen. Workshopen resulterade i 5 kluster av åtgärder för vilka nyckelaktörer och 
nyckelinsatser definierades.  

Åtgärdsworkshopen i Valdemarsvik genomfördes i slutet av april med den lokala arbetsgruppen i 
kommunen. Under åtgärdsworkshopen utvecklades och fördjupades visionsworkshopens underlag 
om fem åtgärdskluster. Bland klustren valdes också fem specifika åtgärdsförslag som ansågs särskilt 
viktiga att arbeta vidare med och för dem arbetade gruppen fram skisser på konkreta 
handlingsplaner. De konkreta handlingsplanerna, liksom de mer övergripande klustren, har sedan 
legat som underlag för framtagandet av kommunens energiplan. Trots att engagemanget varit något 
sviktande i kommunen har arbetet fortskridigt i fas med projektet tack vare projektledaren. 
Valdemarsviks energiplan antogs av kommunfullmäktige 28 februari 2011 

Ydre 
I Ydre utsågs en person som arbetar både som energi- och klimatrådgivare och byggnadsinspektör till 
projektledare. Som arbetsgrupp skulle en grupp sammansatt av övriga anställda på kommunkontoret 
fungera. Under hösten 2010 anställdes samma konsult som Kinda och Åtvidaberg anlitat för att stötta 
arbetet med att ta fram nulägesbeskrivning och för att samordna arbetet med att sammanställa en 
energiplan.      

Visionsworkshopen i Ydre genomfördes i början av september 2010 under temat ”Ydre och 
framtidens energi: hur kan kommunen bidra till en hållbar utveckling?”.  I visionsworkshopen deltog 
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såväl politiker som tjänstemän från kommunens olika förvaltningar efter en öppen inbjudan. De 
nationella energi- och klimatmålen och kommunens energiläge användes som underlag för en 
diskussion kring kommunens visioner för ett mer hållbart energisystem i kommunen. Under 
workshopen arbetade gruppen fram 6 övergripande insatsområden som preciserades i ett antal 
uttalade mål och visioner för den egna organisationen och i relation till lokalsamhället. Dessa 
insatsområden och visioner låg sedan som grund för arbetet under åtgärdsworkshopen. 

Åtgärdsworkshopen genomfördes en dryg månad senare under temat ”Ydre och framtidens energi!: 
Hur kan vi gå från visioner till åtgärder”. I workshopen deltog representanter från kommunens 
politiska ledning och tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Deltagarna 
ombads diskutera hinder och möjligheterna för ett mer strategiskt kommunalt energiarbete: vad 
måste övervinnas och var finns potentialerna? Med denna diskussion som grund utvecklade gruppen 
mer specificerade åtgärder för de sex insatsområden som visionsworkshopen tagit fram. Av dessa 
åtgärder prioriterades sedan tre för en vidareutveckling till handlingsplansskisser. Insatsområden, 
åtgärder och prioriterade åtgärder kom sedan att användas som underlag för energiplanens 
handlingsplansdel.  

En första version av energiplan finns sammanställd och bearbetas nu av arbetsgruppen. Energiplanen 
beräknas gå ut på remiss under våren 2011. 

 Åtvidaberg 
I Åtvidaberg utsågs först en ledande kommuntjänsteman till projektledare men efter omorganisation 
beslutade kommunen att tillfälligt anställa energi- och klimatrådgivare för att leda 
energiplaneringsarbetet. I det skedet utvecklades också ett förslag till arbetsgrupp, sammansatt av 
representanter för de olika förvaltningarna. 

Under våren 2010 valde man att ta in en konsult (samma som engagerades i Kinda och Ydre) för att 
driva arbetet med energiplanen vidare.   

Visionsworkshopen i Åtvidaberg genomfördes i slutet av maj 2010, under temat ”Hur kan Åtvidaberg 
bidra till en hållbar utveckling och ett hållbart energisystem?”. I visionsworkshopen deltog såväl 
politiker som tjänstemän från kommunens olika förvaltningar efter en öppen inbjudan. Med de 
nationella energi- och klimatmålen samt Åtvidabergs energiläge som bas, diskuterades kommunens 
roll och drivkrafter i arbetet för ett hållbart energisystem. Utifrån dessa målbilder arbetade gruppen 
fram 5 bereda insatsområden, under vilka mer specifika åtgärdsförslag listades. Dessa insatsområden 
och åtgärdsförslag låg sedan som underlag för den kommande åtgärdsworkshopen. 

I åtgärdsworkshopen, som genomfördes i början av september 2010, deltog tjänstemän från 
kommunens verksamheter och förvaltningar. Syftet var att bearbeta insatsområden och 
åtgärdsförslag till handlinsplansskisser. Två av de större insatsområdena bearbetades och för dem 
utvecklades förslag på delprojekt och skisser på handlinsplaner. Insatsområden, åtgärdslistor, 
delprojekt och handlingsplaner förankrades sedan vidare ute i den kommunala organisationen och 
kom att utgöra underlag för energiplanens handlingsplansdel. Åtvidabergs energiplan är under 
remiss och läggs fram i kommunfullmäktige under våren 2011.  

Ödeshög 
I början av projektet utsåg Ödeshög en cheftjänsteman till projektledare för energiplaneringsarbetet. 
Denne gick dock i pension innan arbetet hann påbörjas och det visade sig svårt att hitta någon ny 
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person som var villig att axla rollen som projektledare. En person har utsetts från kommunledningens 
sida, men denne har haft svårt att få igång den organisation som en energiplaneringsprocess behöver 
i form av arbetsgrupp och/eller styrgrupp. Både energi- och klimatrådgivaren och representanter 
från projektet har gjort ett antal försök att hjälpa till med organiseringen, men tyvärr kom arbetet 
aldrig längre än en påbörjad nulägesbeskrivning. Det har även föreslagits att man trots att 
nulägesarbetet gått i stå skulle genomföra workshops för att på ett inspirerande sätt föra upp 
energiplaneringen på den kommunala dagordningen, men på grund av tids- och resursbrist har detta 
varit omöjligt inom projektets tidsram.  

Till saken hör att energifrågan i Ödeshög har blivit något av en politisk stötesten, bland annat genom 
en omdebatterad vindkraftsplan. Från projektets sida gjordes bedömningen våren 2010 att låta den 
nya politiska ledningen i kommunen etablera sig innan nästa försök att få igång ett energistrategiskt 
arbete skulle göras. I och med den nya kommunledningen har också ett visst intresse för energifrågor 
väckts och nya försök att komma igång med ett strategiskt arbete kommer att genomföras under 
våren 2011 i samband med att stöttningen av kommunernas energistrategiska arbete tas över av 
Energikontoret Östra Götaland.    
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3 Projektets måluppfyllelse 
Övergripande mål för projektet var 1) att Östergötlands samtliga kommuner ska ha en aktuell 
energiplan och/eller klimatstrategi 2011 och 2) att arbeta fram metoder och arbetssätt för att hålla 
energiarbetet levande. Projektets mål om aktuella energiplaner kommer antagligen att nås för alla 
kommuner utom Ödeshög. När det gäller metoder och arbetssätt för att hålla arbetet levande är 
arbetet påbörjat, men i många fall kommer det antagligen att ta lång tid innan energifrågorna fått en 
naturlig och central roll i kommunen. Under våren, sommaren och hösten 2011, kommer arbete med 
att ytterligare fånga upp varje kommuns enskilda behov att genomföras i Energikontoret Östra 
Götalands regi. 

Projektet hade också ett antal övriga mål: kommunerna ska få ett bra processtöd i form av 
individuellt stöd, utbildning och nätverk, energiplanarbetet ska vara förankrat politiskt, inom 
kommunala organisationen och hos övriga intressenter, energiplanen ska hållbarhetsbedömas, 
energiplanarbetet ska leda till fortsatt arbete med energifrågor i kommunen. Dessa mål har helt eller 
delvis uppfyllts. Det kommer att behövas mer förankringsarbete i samtliga kommuner. Detta beror 
till stor del på att tjänstemännen i kommunerna har fått lägga det mesta av resurserna på att klara av 
att framställa nulägesbeskrivningar och att skriva ihop en energiplan. Den allmänna uppfattningen 
bland deltagarna i projektet har varit att man först har velat få arbetet väl förankrat internt innan 
man vänder sig utåt. En kommun har gjort insatser mot allmänheten, Söderköping, det är också den 
kommun som haft mest personella resurser för energiplaneringen.  

Tanken från början var att ta ett brett grepp på miljöbedömning av energiplanerna, därav uttrycket 
hållbarhetsbedömning. I de verktyg som arbetades fram i ett parallellt projekt i samarbete med 
Länsstyrelsen i Östergötland finns även ekonomiska och social faktorer med. Verktygen har dock 
miljöfokus, därför gjordes valet att kalla bedömningen av planerna för miljöbedömning.  

      

  



   

20 

  



   

21 

4 Samverkan 
Projektet har samverkat i flera omgångar med Klimatkommunerna. Andreas Lamppa på 
Klimatkommunerna har fungerat som bollplank i projektets tidiga skede och även deltagit i den 
pilotworkshop som genomfördes i Motala kommun. Projektets erfarenheter kring miljöbedömningar 
har i sin tur spridits till Klimatkommunerna. Jenny Ivner och Klimatkommunernas kansli har även gett 
ut en kortfattad guide till energiplanering (för mer information, se avsnitt 7) 

Kontakt har även tagits med Reklim och även det projektet har fungerat som en viktig kontakt för 
samarbete och mentorskap. Särskilt viktig blir här en fortsatt dialog och samarbete kring det arbete 
som kommunerna kommer att stå inför efter det att klimat- och energistrategier antagits. Kontakter 
har tagits med Norrköping och Linköping och Storstadsklustrets samordnare i Uthållig kommun. 
Under ett gemensamt möte konstaterades att arbetssättet i Uthållig kommun varit mycket styrt av 
ett konsultverktyg, vilket har gjort det svårt att hitta samarbetsformer i själva planeringsprocesserna. 
Däremot har representanter från Norrköping och Linköping deltagit vid seminarier och utbildningar i 
projektet. Kontakter med andra regionala initiativ såsom Energiintelligent Dalarna och Klimatplaner 
för Värmland har inte ansetts nödvändigt utöver den inledande inspiration och kunskapsspridning 
som skett vid uppbyggnaden och igångsättandet av projektet. 

Projektet har samordnats med Länsstyrelsens uppdrag på energi- och miljöområdet och har lett till 
ett spin-off projekt: Två projekt har utförts vid Linköpings universitet i samarbete med Länsstyrelsen 
Östergötland (Förenklade metoder för miljöbedömning av energiplaner och Checklista för 
klimatbedömning av detaljplaner) och två projekt vid energikontoret Östra Götaland 
(Sammanställning av nulägesanalyser och åtgärder från Östergötlands energiplaner samt ett 
fortsättningsprojekt för att stötta kommunerna genom remissförfarandet). Projektet har också lett 
till ett beviljat forskningsprojekt ”Hållbara energi- och klimatstrategier”, som löper 2010-2012. 
Projektet har också genomförts i nära samarbete med Energikontoret Östra Götaland, bland annat 
har energikontorets lokaler utnyttjats och allt datamaterial har samlats på energikontorets servrar 
för att underlätta att arbetet med att stötta kommunerna i det energistrategiska arbetet ska kunna 
tas över av energikontoret under våren 2011.  
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5 Lärdomar från projektet och rekommendationer 
Som beskrivs i avsnitt 2.4 har projektet genomförts på olika sätt i de olika kommunerna. Även om alla 
kommuner utom en kommer att ha en energiplan vid projektets utgång har arbetet flutit på olika 
smidigt i kommunerna och arbetet kommer att vara mer eller mindre förankrade inom respektive 
organisation. Tidigare erfarenheter har visat att bra förankring är en viktig förutsättning för att 
energiplanen ska bli ett levande strategiskt dokument som verkligen leder till förändring. Författarna 
har identifierat ett antal faktorer som bidragit till att energiplaneringsarbetet flutit smidigt: 

• Engagerade chefstjänstemän som förfogar över tid och resurser och som aktivt tagit del i 
arbetet. I de två fall chefstjänstemän varit ansvariga för det konkreta arbetet i kommunen 
har vi sett ett tydligt driv genom processen.  

• En tydlig organisering av det energistrategiska arbetet, t.ex. i form av väl utarbetade och 
aktiva referens och/eller arbetsgrupper. Genom dessa har energiplaneringsarbetet kunnat 
förankras och hämta kunskap och förslag från stora delar av den kommunala organisationen. 
En sådan organisation underlättar också skrivandet av en energiplan samt skapar en god 
grund för kommande implementerings- och utvärderingsarbete.  

• Det finns redan ett engagemang i kommunen för energifrågor och/eller en vana att arbeta 
strategiskt, vilket gör att det blir en kort startsträcka att få igång arbetet.  

• Tillgång till en engagerad och kunnig person i form av energi- och klimatrådgivare eller 
konsulter som kan fungera som rådgivare, expertstöd och processledare. Detta har varit 
viktigt i flera kommuner där det funnits osäkerheter kring den egna kunskapen om 
energifrågor. 

Ett antal mindre gynnsamma omständigheter har också identifierats: 

• Om kunskapen om energifrågor är låg i kommunen innebär det en tröskel att komma in i 
arbetet. För att kunna arbeta strategiskt behövs en nulägesanalys. En sådan kan dock vara 
svår att genomföra om man inte har så mycket kunskaper om energifrågor. Då hamnar man i 
en ond cirkel och kommer inte igång med arbetet. 

• Inga extra resurser tilldelas det energistrategiska arbetet. Detta leder till att de tjänstemän 
som ansvarar för arbetet upplever arbetet med energiplanen som ”ännu något man lägger 
på” de ordinarie arbetsuppgifterna. Förutom att mer arbete på samma tid leder till 
frustration och stress, så sänder det också signaler om att energifrågorna inte är av särskilt 
hög prioritet, något som i sin tur undergräver arbetets legitimitet.   

• Tillgången på statistikmaterial på kommunal nivå är begränsad. Idag finns endast de 
kommunala energibalanserna via SCB att tillgå. Energibalanserna är gjorda med ett nationellt 
perspektiv och är baserade på olika typer av schablonberäkningar, vilket gör att 
tillförlitligheten på lokal nivå är låg. Detta innebär ett relativt omfattande arbete när 
nulägesbeskrivningar ska sammanställas.   

• Ovilja från energiföretag och industri att lämna ut statistikuppgifter. I flera fall har inte 
energibolag och industri velat dela med sig av försäljnings- eller användningsdata, vilket har 
gjort att nulägesanalyser blivit ofullständiga. Enligt § 5 i lagen om kommunal energiplanering 
(SFS 1977:439) är de som använder större mängder energi och de som distribuerar energi 
skyldiga att lämna uppgifter i kommunen. Antagligen känner dessa aktörer inte till detta och 
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det har inte heller utarbetats någon rutin för förmedling av sådana uppgifter mellan 
kommunen och andra aktörer.  

• Konsulter/energi- och klimatrådgivare har begränsad insyn/påverkansmöjlighet inom den 
kommunala organisationen. För att ett strategiskt arbete ska kunna bedrivas kontinuerligt är 
det viktigt att arbetet blir väl förankrat i organisationen. Det finns därmed en större risk att 
energiplanen blir en ”hyllvärmare” om merparten av arbetet gjorts av någon som inte tillhör 
organisationen. Om kunskapen om hur underlag tagits fram, till exempel nulägesanalyserna, 
delas av en hel arbetsgrupp är det större chans att man lyckas med uppföljning och 
vidareutveckling än om kunskapen endast finns som en metodbeskrivning i energiplanen.   

Utifrån dessa erfarenheter och tidigare forskningserfarenhet från området vill författarna av denna 
rapport ge följande rekommendationer till kommuner som står inför att dra igång ett 
energiplaneringsarbete: 

• Personella resurser måste avsättas inom kommunen även om man tar hjälp av konsulter 
under arbetet. Den kommunala organisationen måste bygga upp kunskap inom energi- och 
miljöområdet om man ska kunna följa med i utvecklingen och leva upp till energipolitiska 
mål. 

• En intern organisation för energistrategiskt arbete bör upprättas som kan stödja 
projektledaren i det konkreta arbetet, förankra arbetet och hämta erfarenheter och 
inspiration ute i organisationen samt utgöra en grund för kommande implementerings- och 
utvärderingsarbete. 

• Redan under arbetet med energiplanen måste planering för implementerings- och 
uppföljningsarbete göras. Det måste ske ett aktivt arbeta för att integrera energifrågorna i 
det dagliga arbetet och årliga uppföljningsrutiner. 

• Stöttning från den regionala nivån, till exempel med sammanställning av datamaterial för 
nulägesanalys och uppföljning, är ett bra sätt att hjälpa mindre kommuner med både 
nulägesanalyser och uppföljning. (I flera av kommunerna i det här projektet hade det inte 
funnits någon energiplan idag om inte stöttningen från regionalt håll funnits). 

Slutligen vill författarna också påpeka att formuleringen av en energiplan bara är början på det 
energistrategiska arbetet. Det är först när energifrågorna utgör en självklar och viktig del i det 
vardagliga arbetet inom kommunen som man kan göra stora förändringar. Energiaspekter finns med i 
princip alla delar som ingår i den kommunala kompetensen: fysisk planering, undervisning, 
fastighetsförvaltning, utveckling och underhåll av tekniska system, upphandling och så vidare. 
Möjligheterna är många och det finns både pengar och miljöprestanda att tjäna.  
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6 Kunskapsspridning 
Inom projektet har resultat och information spridits både genom arbetsgruppsträffar och genom 
seminarier. Projektet har också presenterats i samband med bland annat CKS kommundag i 
Valdemarsvik hösten 2009, kontaktdag med energirådgivare i april 2010, ECIU Renewable Energy 
Seminar Linköpings universitet mars 2010, Kontaktdag mellan Linköpings universitet och länets 
energirådgivare i april 2010, i samband med Energikontoret Östra Götalands vänkontorsbesök i 
Lettland i september 2010 och ERSCP-EMSU Conference i Delft i oktober 2010.      

Projektet har lett till ett flertal spin-off projekt: 

• Förenklade metoder för miljöbedömning av energiplaner. Linköpings universitet i samarbete 
med Länsstyrelsen i Östergötland. Finansierat av Energimyndigheten 

• Regional sammanställning av nulägesbeskrivningar och åtgärder. Energikontoret Östra 
Götaland. Finansierat av Länsstyrelsen i Östergötland  

• Checklista för klimatbedömning av Detaljplaner. Linköpings universitet i samarbete med 
Länsstyrelsen i Östergötland och Motala kommun. Finansierat av Länsstyrelsen Östergötland 

• Stöttning av kommunerna i remissförfarandet. Energikontoret Östra Götaland. Finansierat av 
Länsstyrelsen i Östergötland och Regionförbundet Östsam  

• Hållbara energi- och klimatstrategier. Forskningsprojekt Linköpings universitet inom Uthållig 
kommuns forskningsprogram. Finansierat av Energimyndigheten.  

Ytterligare ansökningar har skickats in till olika finansiärer där svar ännu inte mottagits. 
Projektdeltagare från kommunerna har också vid ett flertal tillfällen synts i lokalpressen i samband 
med energiplaneringsarbetet.  
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7 Publikationer 
Följande publikationer har producerats inom ramen för projektet: 

• Ivner, J. och Westerberg, K. 2011. Energiplanering i Östergötland – ett samverkansprojekt för att stötta 
framtagande av kommunala energiplaner/klimatstrategier. Slutrapport. Linköpings universitet, LIU-IEI-
R--11/0137--SE.  

• Westerberg, K. och Ivner, J. 2011. Workshopar för vision och åtgärder: om workshopmodellen i 
projektet Energiplanering i Östergötland. Linköpings universitet. Publiceras i april 2011. 

• Ivner, J., Westerberg, K. och Ljung, S. 2010. Approaches to participation in local energy-planning: 
Examples from a Swedish region. Proceedings of the 2010 ERSCP-EMSU Conference In Delft & Cape 
Town October 25-29. Tillgänglig via Tillgänglig via Linköping University Electronic Press http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:374613/FULLTEXT01 

• Ljung, S. 2010. Approaches to participative planning: Potential applications in municipal energy 
planning. Linköpings universitet, masteruppsats LIU-TEMAV/MPSSD-A--10/014-SE. Tillgänglig via 
Linköping University Electronic Press http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:371757/FULLTEXT01  

• Ivner, J. och Sonesson S. 2010. Lathund för sammanställning av energiplan. Linköpings universitet, LIU-
IEI-R--10/0104--SE. Tillgänglig via Linköping University Electronic Press [URL] 

• Ivner, J. 2009. Lathund för inventering till energiplaner: Arbetsmaterial i projektet Energiplanering i 
Östergötland. Linköpings universitet, LIU-IEI-R-- 09/0069--SE. Tillgänglig via Linköping University 
Electronic Press http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232754/FULLTEXT01  

Relaterade publikationer huvudsakligen producerade med annan finansiering 

• Ivner, J. och Gustafsson S. 2011. Follow-up of local energy and climate strategies: A study of six small 
Swedish municipalities. World Renewable Energy Congress 2011, 8-11 May 2011, Linköping, Sweden. 
Tillgänglig via Linköping University Electronic Press http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:397872/FULLTEXT01  
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