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Energi—ochklimatrådgivning

INLEDNING

Energi-och klimatrådgivning ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om

energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Sala kommun har bedri-

vit energi-och klimat rådgivning i egen regi fram till och med februari 2016 då HESAB

tog över rådgivningen för resterande delar av 2016. MedEnergimyndighetens nya

förordning finns inte möjligheten för HESABatt bedriva energirådgivning 2017. Vid

ett samarbete med V-DalaMiljö 8;Byggkan Sala kommun bibehålla energi-och klimat-

rådgivning till medborgare och företag.

Beredning
Bilaga KS2016/196/1, skrivelse
Bilaga KS2016/ 196/2, avtal energirådgivning

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna avtal mellan Avesta kommun och Salakommun gällande energi- och kli-
matrådgivning.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

gt godkänna avtal mellan Avesta kommun och Sala kommun gällande energi- och kli-

matrådgivning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Christofer Berg

   

SKRIVELSE

Energi- och klimatrådgivning, 2017

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap
om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska
även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och
transporter. Under oktober 2016 har Energimyndigheten lanserat en ny förordning
och nya bidragsnivåer för grundstöd till rådgivning.

Sala kommun har bedrivit energi- och klimatrådgivning i egen regi fram till och med
februari i år då HESABtog över rådgivningen för resterande delen av 2016.Med
Energimyndighetens nya förordning finns inte möjligheten att HESABkan bedriva
energirådgivning för 2017. Den nya förordningen för energi- och klimatrådgivning
innebär också att stödets storlek för Sala kommun sänks till 198 tkr per år från
tidigare nivån 280 tkr per år. Energimyndigheten ställer också fler krav än tidigare
som rådgivningen måste uppfylla samtidigt som grundstödet för Salas del har

justerats ned.

Många kommuner i Västmanland, Södermanland och Uppland har under hösten
inlett samarbeten kring energi- och klimatrådgivning och Sala kommun har
undersökt möjligheterna brett kring ett samarbete med dels Heby kommun och
Västerås stad. Under hösten har V-Dala Miljö & Bygg [Västmanland-Dalarna miljö
och byggförvaltning: Avesta kommun, Fagersta kommun och Norberg kommun)
efterhört om Sala kommun vill samverka kring energi- och klimaträdgivningen samt
delta i projektet Coacher för energi och klimat som är speciellt inriktat på små och
medelstora företag.

Vid ett samarbete med V-Dala Miljö 82Bygg kan Sala kommun bibehålla energi- och
klimatrådgivning till medborgare och företag samtidigt som samverkan bidrar till
att kommunen har möjlighet att medverka i projekt och aktiviteter för energi och
klimat. Samarbetet ligger i linje med hur andra kommuner har samverkat med
varandra kring energi- och klimatrådgivning för 2017.

Medborgarkontoret

Christofer Berg, Enhetschef Informationsenheten

Christofer Berg

Enhetschef
Informationsenheten

Christofer. berg@sala.se

Direkt: 0224-67 75 01

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel:0224-747B02
Fax:0224-18850
information@sala.se

www.sala.se

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsensförvaltning
Box304
733 25Sala
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V-Dala Miljö & Bygg Den D”
Avesta- Fagersta- Norberg 2°15"°"7

Handläggare:

MagnusHellstrand
0226-645553

AVTALENERGIRÅDGIVNING

MellanAvestakommunoch .. . .Tkifk........... .. kommunhar iöljandeavtalingåttsgällande
energi- och klimatrådgivning.

§1. Omfattning

Avesta kommun ansvarar för att via VäsunanIand-Dalarna Miljö- och byggförvaltning (V-Dala
Miljö& Bygg)bedrivaenergi-och klimatrådgivningi det geografiskaområdetförden
samverkande kommunen.

Energi-ochklimatrådgivningska bedrivasinomramenför förordning(2016:385),föreskrift
{STEMFS 201613),ansökan och beslut.

Verksamheten ska ske i samråd med respektive kommuns förvaltning.

§2. Upplägg och utformning
I avtalet för samordnad energi- och klimatrådgivning ingår följande

V-Dala Miljö & Bygg samordnar en ansökan som inkluderar den samverkande kommunen. V-
Dala Miljö & Bygg söker det samlade bidraget för samtliga kommuner som ingår avtal om
samordnadenergi-och klimatrâdgivning.V-DalaMiljö8aBygghar allt ansvaras: uppföljning
och redovisning. V-Dala Miljö & Bygg ansvara för att villkoren för energi- och
klimatrådgivningenföljs.

överenskommelsen gälleräven för samarbete och ansökan inom utökad kommunal energi- och
klimanådgivning.

överenskommelsengälleräven för samarbeteoch ansökaninomCEK(coacherförenergioch
klimat).

o Energi-och klimatrådgivarnaarbetar efteren förvarjeår överenskommen

verksamhetsplan.

o Att representanterför kommunernaträffasvidminsttvåtillfällenperår förgenomgångav

verksamheten.

0 V-DalaMiljö& Byggkan ocksåansökaommedeltill projekteller utökadverksamhetom

sådana utlyses.

Organisationsnr:2120002252
Postgiro: 3 09 80-?
Bankgiro: 5332-8644

mgagestágg

Växel: 0226-6-I 54 54
Fax: 0226-587 54
E-post: mlljo-bygg@avoaia.se

Västmanla nd-Dalarna
miijü-och byggförvallnlng
774 81 Avesta
Besöksadress: Strandbacksvégan 7.Avesta
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§3. Avtalstid
Avtalstiden gäller tillsvidare från 1januari 2017 eller sålänge statligt bidrag betalas ut för
kommunalenergi-och klimatrådgivning.Uppsägningav avtaletkan ske skriftligenmed6
månadersvarsel från bådaparter.Avtaletkan då tidigastavslutasvidnästkommandeårsskifte.

§4. Justeringar under löpande avtal
Underlöpandeavtal kanjusteringarbli nödvändiga.Samrådskadå ske mellanparterna.

Detta avtal har upprättas i tvâ exemplar varav parterna tagit var sitt

Ortoch datum Namnteckning Namnförtydligande
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Västmanland-Dalarna Växel: 0226-64 54 54 Organisationen: 2120002262
mlljö-och byggfönrallnlng Fax: 0226-587 54 Postgiro: 3 09 80-7
774 81 Avesta E-post: mllJn-bygg@avesta.sa Bankgiro: 5382-8544
Besöksadress: Strandbacksvagen 7. Avesta ;avesla s

      


