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Dnr 2012/395 

Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2013-2014 

INLEDNING 
EU och den svenska riksdagen har fastslagit mål för effektivare energianvändning 
liksom en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten har fått uppdraget 
att genomföra målen och samarbeta med kommunerna för en lokal anknytning i 
arbetet. Energimyndigheten lämnar bidrag till kommunerna för en lokal energi
och klimatrådgivare motsvarande en halvtidstjänst. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/270/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/270/2, verksamhetsplan 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling SALA KOMMUN -c-
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MISSIV 

Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2013-2014 
EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för effektivare energianvändning 
liksom en växande andel förnybar energi. Regeringen vill att andelen förnybar 
energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. 
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 procent. 

Energimyndigheten har fått uppdraget att genomföra målen och samarbetar med 
kommunerna för att få lokal anknytning i arbetet. Energimyndigheten vill att 
kommunerna ska ha en lokal energi- och klimatrådgivare som aktivt arbetar med 
rådgivning mot företag, bostäder och fastighetsägare. Rådgivningen ska vara 
opartisk och gratis. För att underlätta för kommunerna så bidrar 
Energimyndigheten med pengar som motsvarar en halvtidstjänst. 

För att få tillgång till dessa pengar måste kommunerna söka ekonomiskt bidrag hos 
Energimyndigheten och för att få bidraget ska kommunerna upprätta och redovisa 
en verksamhetsplan över arbetet för de år som bidraget söks. Kommunerna ska 
också i efterhand redovisa arbetet med antal besök hos företag, bostäder och 
fastighetsägare samt en uppskattad beräkning av besparad energi som rådgivningen 
resulterat i. 

Sala kommun har ansökt om bidrag för energi- och klimatrådgivning för åren 2013-
2014 och måste nu lämna in en verksamhetsplan för perioden. Verksamhetsplanen 
ska vara beslutad i kommunstyrelsen eller den nämnd som energirådgivningen är 
placerad under. Tidigare beslutade Bygg och miljönämnden i dessa frågor. 

Medborgarkontoret föreslår att kommunstyrelsen tar beslut om: 

att fastställa verksamhetsplan för Energi och klimatrådgivning 2013-2014 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

Planering- och utveckling 

per.skog@sala.se 
Direkt: 0224-558 85 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 

! Kommunstyrelsen,; förvaltning 
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Per Skog Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2013-2014 
EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för effektivare energianvändning 
liksom en växande andel förnybar energi. Regeringen vill att andelen förnybar 
energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. 
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst lO procent. 

SALA KOMMUNS MÅL 
Verka för att EU direktivet om energieffektivisering uppfylls. Förmedla lokalt och 
regionalt anpassad kunskap om energi effektivisering, energianvändning och 
klimatpåverkan samt lämna energi och klimatråd beträffande transporter. 

SYFTE 
Bidra till att förverkliga riksdagens mål. Ge kommunens innevånare anpassade råd i 
energi- och klimatfrågor för att de ska bli mer miljömedvetna och minska 
energianvändningen eller gå över till förnybar energi. 

PRIORITERAD MÅLGRUPP 
Enligt Energimyndigheten har företag och industrier den största potentiella 
energibesparingen och ska prioriteras under perioden. 

PLANERADEÅTGÄRDER 

Energirådgivaren ska: 

• genomgå Energimyndighetens obligatoriska kurser och medverka i andra 
utbildningstillfällen för att få en kunskapsbas att agera ifrån och hålla sig 
uppdaterad om nyheter inom energiområdet. Minst tre kurser per år. 

• erbjuda energi- och klimatrådgivning på fasta tider eller via tidsbokning 
eller drap-in till medborgare. 

• uppsöka minst 20 företag och minst 20 villor per år för att erbjuda energi
och klimatrådgivning. 

• medverka i projektet Energi fallet, där vi tillsammans med Företagarcentrum 
riktar in oss på energieffektivisering inom lantbruket och småföretagare. 

• medverka i Vett och Watt utbildningar i samverkan med HESAB hur 
hushållen kan spara energi. 

• Medverka på olika mässor eller utställningar med energirådgivningstips 
inom Sala kommun. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-773 22 
information@sala.se 
www.sala.se 

Per Skog 
Energi- och Kilmatrådgivare 

l nfo rmationse nheten 

per.skog@sala.se 
Direkt: 0224-558 85 



Kommunstyrelsens förvaltning 

BUDGET 
Energi- och klimatrådgivning budgeterar för 

• en halvtidstjänst, lönekostnader med 251 000 kr per år, 

• Administration 9 000 kr, 

• Personalutbildning med resor 10 000 kr, 

• Annonser och hjälpmedel såsom och mätutrustning beräknas till lO 000 kr. 
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Per Skog / J 
Energi- och klimatrå~g!vare 
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