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att avge yttrande till Energimyndigheten enligt bilaga. 
 
 
Ärendet 
Energimyndigheten har remitterat förslag till nya föreskrifter om bidrag till kommunal energi- 
och klimatrådgivning. Föreskrifterna är föranledda av en ny förordning.  
 
Beredning 
Remissvaret har beretts av tjänstemän från kommunledningskontoret och stadsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Föredragning 
Staten ger bidrag till kommunala energi- och klimatrådgivare i hela landet. Allmänheten, små 
och medelstora företag och organisationer kan vända sig till kommunernas energi- och 
klimatrådgivning för stöd och råd. Energi- och klimatrådgivning är opartisk och kostnadsfri. 
Energikontoret i Mälardalen samordnar rådgivarna i Södermanlands, Västmanlands och 
Uppsala län samt Region Gotland. Uppsala kommun är en av flera huvudmän i Energi-
kontoret. Arbetet med energi- och klimatrådgivning är en mycket viktig förutsättning för att 
nå målet om en fossilfri kommun 2030. 
 
Det statliga bidraget för kommunal energi och klimatrådigivning har idag fasta belopp mellan 
280 tkr och 450 tkr per kommun. Den 28 april i år beslutade regeringen om en ny förordning. 
En viktig förändring var att det statliga stödets storlek ska beräknas utifrån målgruppernas 
storlek och inte som tidigare i form av fasta belopp. En annan förändring är att höga 
ambitioner och samarbeten mellan kommuner ska premieras. 
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För Uppsala kommuns del innebär förslaget enligt energimyndighetens preliminära 
beräkningar att bidragsnivån höjs från dagens 385 tkr till cirka 1 800 tkr. Uppsala kommun 
har 2016 budgeterat cirka en miljon kronor för energi- och klimatrådgivning varav alltså en 
tredjedel är statligt stöd. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft hösten 2016. 
 
I föreskrifterna föreslås att en kommun eller flera kommuner kan söka gemensamt för 
grundläggande rådgivning och även för utökad rådgivning. Utökad rådgivning kan bestå av 
samverkan mellan kommuner eller ett riktat projekt. Storleken på bidraget ska enligt förslaget 
beräknas på sökandes förutsättningar att bedriva rådgivning.  
 
Uppsala kommun har idag en person anställd på heltid som energi- och klimatrådgivare. 
Erfarenheter från bland annat Västerås och Linköping, där flera personer arbetar med 
rådgivning, är att satsningar riktade till olika målgrupper får effekt. För Uppsala kommun är 
förslaget om det genomförs mycket positiv. Genom utökad samverkan med andra kommuner 
kan rådgivningen ytterligare förstärkas. Hur samarbetet med energikontoret och andra 
kommuner utvecklas kommer löpande att rapporteras. 
 
I förslaget till yttrande framgår att Uppsala kommun är positiv till en förändring av strukturen 
av bidraget för energi- och klimatrådgivning. Ett utökat stöd innebär att Uppsala når fler 
hushåll, företag och organisationer. Kommunen har stor potential att höja ambitionsnivån och 
att öka samverkan med andra kommuner. Förslaget tillstyrks med synpunkter. 
 
Energimyndigheten föreslår att hyresrätter i flerbostadshus ska undantas som grund för 
beräkning av bidrag. Skälet till undantaget är att hushåll i hyresrätter inte anses kunna påverka 
energiförbrukningen i samma utsträckning som andra boendeformer. Undantaget innebär att 
Uppsala får ett större stöd eftersom andelen hyresrätter i kommunen är relativt låg. I yttrandet 
föreslås ändå att undantaget tas bort. Förslaget ger fel signaler om hushållen betydelse när det 
gäller att minska kommunernas klimatpåverkan. Skillnaderna mellan olika ägandeformer 
minskar i takt med att system och byggnader blir alltmer energieffektiva. Hushållen blir 
därför oavsett ägandeform en allt viktigare målgrupp för rådgivningen.  
 
I övrigt lämnas synpunkter om tidpunkter för ansökan och redovisning som är av mer teknisk 
karaktär. 
 
Under arbetet med beredning av ärendet har samtal med tjänstemän från andra kommuner och 
Energikontoret om utvecklade samarbetsformer förekommit.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I Uppsala är behovet av energi- och klimatrådgivning större än vad som tillgodoses i dag. 
Kommunen har en person anställd på heltid som energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren 
arbetar med rådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. 
Arbetet bedrivs främst genom telefon, e-post och möten. Rådgivaren deltar också i regionala 
projekt och har nära samarbete med energikontoret och energimyndigheten. Energi- och 
klimatrådgivaren ansvarar även för viktiga klimat- och energiverktyg i kommunen, till 
exempel solkartan. 



 
Uppsala kommun har 2016 budgeterat cirka en miljon kronor för energi- och klimatråd-
givning varav alltså en tredjedel är statligt stöd. Om Energimyndighetens preliminära 
beräkningar blir verklighet kan rådgivningen fördubblas utan kostnader för kommunen. 
Förutsättningarna för det ökar om ambitionsnivån höjs och samarbete med andra kommuner 
inleds. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om 
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning 
Uppsala kommun är positiv till en förändring av strukturen runt energi- och klimat-
rådgivningen. Kommunen ser en stor potential att höja ambitionsnivån och i möjligheten att 
öka samverkan med andra kommuner. Förslaget tillstyrks med följande synpunkter. 
 
Undantag för hyresrätter i 3 § 
Uppsala kommun föreslår att undantaget för hyresrätter tas bort. För beräkningen av 
målgruppen hushåll undantas enligt 3 § 1 st. hyresrätter i flerbostadshus. Enligt konsekvens-
beskrivningen är skälet att boende i hyresrätter har små möjligheter att påverka sin energi-
förbrukning. Uppsala delar inte den bilden och ifrågasätter motiveringen även om förslaget är 
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 
 
Hushållens behov av och efterfrågan på energi- och klimatrådgivning ökar i takt med att 
system och byggnader blir energieffektivare. Skillnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter 
är små när det gäller enskilda lägenhetsinnehavares möjlighet att påverka sin energi-
förbrukning. Det är i dag vanligt att enskilda hyresrätter har egen el- och vattenmätare. 
Förbrukningen påverkar därför också boendekostnaden. Hyresgäster har därmed både 
incitament och möjlighet att påverka sin egen förbrukning. Förslaget ger fel signaler om 
hushållen betydelse när det gäller att minska kommunernas klimatpåverkan. 
 
Hyresrätter utgör cirka 36 procent av lägenheterna i flerbostadshus i Uppsala. Andelen i hela 
landet är enligt Statistiska centralbyrån 59 procent. Det är en stor och viktig grupp människor 
med möjlighet att påverka kommunernas totala energianvändning och klimatpåverkan. Det är 
också viktigt att hyresvärdar nås av rådgivningen på samma villkor som andra bostadsföretag. 
 
Tidpunkt för ansökan i 7 § 
Uppsala kommun föreslår att föreskrifterna anger ett fast datum för när ansökan ska vara 
inlämnad. Ett fast datum förenklar arbetet för kommunerna. I förslaget hänvisas i stället till 
deltagande i Energimyndighetens ansökningsutlysning som i så fall måste bevakas. 
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Tidpunkt för redovisning i 8 § 
Uppsala kommun föreslår att datum för slutredovisning ändras till den 1 mars. Datum för 
redovisning föreslås nu till den 31 januari. Kommunens ekonomiska redovisning stängs först i 
slutet av januari. Det blir därför mycket svårt att hinna få fram en kvalitetssäkrad ekonomisk 
redovisning i tid.  
 
 
För kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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