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 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 
Deltagande i Uthållig kommun etapp 3, åren 2011-2014 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att delta i Energimyndighetens samverkansprojekt Uthållig kommun etapp 3, åren 2011-2014 
 
att utse politiska representanter till uppstartskonferensen den 29 september 2011, samt 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att samordna kommunens arbete med Uthållig 
kommun. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har deltagit i Energimyndighetens samverkansprojekt Uthållig kommun 
etapp 2, åren 2008-2011. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att inge en 
intresseanmälan till Energimyndigheten att delta i etapp 3, åren 2011-2014.  
 
Energimyndighet har nu gjort ett urval bland intresserade kommuner och beslutat att erbjuda 
Uppsala kommun som en av 37 kommuner en plats i Uthållig kommun etapp 3. 
Intresseanmälan var i stort sett gemensam med de cirka 10 mellanstora kommuner som 
Uppsala samarbetat med i etapp 2, det så kallade storstadsklustret. Anmälan var generellt 
hållen vad gällde intresseområden att samarbeta kring. Uppsalas intresse förutsatte att 
samarbetet kunde fortsätta med alla, eller merparten av deltagarna i storstadsklustret, även 
under etapp 3.  
 
Energimyndigheten har inbjudit deltagande kommuner till en uppstartskonferens i Stockholm 
den 29 september. Syftet är att presentera avsikten med den nya etappen och tillsammans arbeta 
fram innehållet i temaområden och projekt. Politiker och tjänstemän från alla Uthålliga kommuner 
kommer att delta. bilaga 1. 
 
Alla deltagande kommuner kommer att engageras i ett övergripande stöd som fokuserar på att 
integrera energi- och klimatfrågorna i det kommunala ledningsarbetet. Energimyndigheten 
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pekar ut de lokala politikerna som nyckelpersoner och kommer att erbjuda dem unika 
plattformar för diskussioner och utbildning. 
 
Efter det att intresseanmälan gjordes, har Energimyndigheten preciserat hur de skulle vilja att 
arbetet organiseras i etapp 3. De utvalda och ambitiösa kommunerna ska inom områdena 
fysisk planering och näringspolitik sprida spjutspetsexempel med energifokus som kan 
inspirera såväl nationellt som internationellt. Utifrån kommunernas projektidéer i sina 
intresseanmälningar har myndigheten definierat nio olika projekt. Uppsala, tillsammans med 
storstadsklustret, är erbjudna att delta i fyra av dessa, men får max välja tre och endast bland 
de fyra erbjudna. 
Näringspolitik – med energin som tillväxtmotor 

1. Nytänkande belysningslösningar 
Fysisk planering – med energin i fokus 

2. Möjligheter med mobility management vid planering 
3. Nya roller för energibolagen 
4. Energisnål ombyggnad av miljonprogram 

 
Föredragning 
Ur ett övergripande perspektiv bedöms de föreslagna områdena vara intressanta som 
strategiskt viktiga områden för kommunen att arbeta vidare med och i samarbete med andra 
större kommuner. Ett fortsatt internt arbete får utvisa vilka av de fyra projekten som är de 
mest intressanta och där det finns praktisk möjlighet och bra nytta att delta. Minst ett måste 
väljas för att kunna delta i programmet. Urvalet är också beroende av vilka projekt som andra 
kommuner är intresserade av. Om inga eller få är intresserade startas de inte. Uppsala måste 
också avsätta tillräckliga resurser, och ha konkreta och lokalt formulerade 
spjutspetsambitioner i mål och resultat för respektive projekt för att kunna delta. En viktig 
milstolpe blir uppstartskonferensen där kommunens representanter inom respektive projekt 
träffar andra kommuner och kan börja skapa samarbeten, diskutera och planera innehållet i 
projekten. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun deltar i Uthållig kommun etapp 3, 
2011-2014. Kommunstyrelsen föreslås också utse representanter till uppstartskonferensen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns ingen deltagaravgift. Energimyndighetens stöd till kommunerna består av 
kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt upprättande av strukturer för 
nätverksutbyte. Energimyndigheten kräver att kommunerna visar att de verkligen avser att 
avsätta resurser för deltagandet i respektive temaprojekt. Resurser behöver avsättas för 
samordning på kommunledningskontoret och för de projekt som olika delar förväntas delta i. 
Resursallokering får ske inom ramen för ordinarie planering.  
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