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Anmälan av intresse för deltagande i Uthållig kommun etapp 3 2011-2014 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anmäla kommunens intresse till Energimyndigheten att delta i Uthållig kommun etapp 
2011-2014. 
 
 
Ärendet 
Energimyndighetens program Uthållig kommun inleder under hösten 2011 en tredje etapp. 
Samtliga kommuner är inbjudna. Se bilaga 1. Kommunen har deltagit 2008-2011 i Uthållig 
kommun etapp 2. Ett mindre antal kommuner, än i nuvarande etapp, förväntas antas. 
   
Föredragning 
Uppsala kommun har 2008-2011 deltagit i Uthållig kommun etapp 2, där cirka 65 kommuner 
har deltagit. Uppsala har där haft ett fruktbart samarbete med ett tiotal andra liknande 
kommuner i det så kallade Storstadsklustret. Större samarbete har skett i tre teman och 
involverat flera kontor: klimat- och energistrategier för större kommuner, samhällsplanering 
med energi i fokus och energieffektiv gatubelysning. Energimyndigheten har bekostat 
klustersamverkan, workshopar, expertmedverkan och processtöd. Uthållig kommun ger inga 
investeringsmedel, utan opererar med relativt små medel. 
 
Etapp 3 kommer att arbeta med ett mycket mindre antal kommuner. Det ska vara mera fokus 
på spets och tydligare resultatinriktning. Medverkan förutsätter som tidigare samverkan 
mellan kommuner. Energimyndigheten vill att nya samverkansgrupper ska etableras utifrån 
projektintressen. Två områden pekas ut: näringslivsutveckling och fysisk planering. 
 
Kommunerna i Storstadsklustret har uttryckt ett intresse att vidareutveckla och förstärka sitt 
pågående samarbete och har därför utarbetat en generellt hållen ansökningstext som blir 
identisk för samtliga ingående kommuner. Det finns en tydlig nytta i att arbeta med 
kommuner som har liknande förutsättningar och möjligheter. De upparbetade kontaktytorna 
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säkerställer också att startsträckan fram till faktiska nya gemensamma projektsamverkan i den 
nya etappen blir så kort och effektiv som möjligt. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anmäla kommunens intresse att delta i etapp 3, enligt 
bilaga 2. Intresseanmälan har insänts preliminärt men kräver KS-beslut som kan insändas 
senare. 
 
Faktisk medverkan i Uthållig kommun bör utgå från att den upparbetade kommunsamverkan 
från etapp 2 kan utvecklas i etapp 3, och att de specifika projekten som blir aktuella förväntas 
ge nytta till kommunens pågående arbete. Kommunstyrelsen föreslås ge i uppdrag åt 
kommunledningskontoret att efter inledningen av etapp 3 utvärdera innehållet och besluta om 
slutligt deltagande eller inte deltagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Deltagandet i Uthållig kommun är kostnadsfritt. Energimyndigheten erbjuder stöd för 
kunskapsuppbyggnad och nätverksstöd. Kommunen förväntas avsätta tid och medel för att 
kunna delta på möten, i projekt och nätverk. Kostnader tas inom ramen för pågående arbeten. 
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