Uppsala kommun
2021 medverkade Uppsala kommun i projekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag
Energieffektivisering i offentlig sektor
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i östra Mellansverige
Framtidens elsystem i östra Mellansverige
Framtidens solel i östra Mellansverige
Klimatfärdplan Uppsala
Hållbar omställning i östra Mellansverige
Hållbar omställning i östra Mellansverige (företagscheckar i Sörmland)
Klimatneutrala städer 2030 (Viable Cities)
Nätverk för energieffektivisering
Regionala noder fas 2
Regional utvecklingsledning för energi- och klimatrådgivning

2021 genomförde vi följande uppdrag och tjänster i kommunen:
• Energi- och klimatdata
• Politikerutbildning Uppsala

Exempel på aktiviteter i, och för, kommunen 2021:
• 1 företag har fått besök med energigenomgång (Hållbar omställning i östra
Mellansverige).
• 2 workshops 12 och 26 maj om framtidens elsystem, 17 deltagare.
• 4 företag deltog i projektet Nätverk för energieffektivisering.
• 5 webbinarier om digitalisering i offentlig sektor, april-november 2021, cirka 150
deltagare (Energieffektivisering i offentlig sektor).

Uppsala kommuns årsavgift 2021 var 550 800 kr (basavgift 200 000 kr och serviceavgift 350 800 kr).

Samordning som skapar kraft till energiomställning
Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. Vi genomför informationskampanjer, driver
projekt och sammanställer klimatstatistik som ligger till grund
för beslut. En avgörande del av verksamheten är också att knyta
samman kontakter som leder till positiv förändring. Så arbetar
vi inom ramen för ett av våra viktigaste uppdrag, det som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
Grunden för energi- och klimatrådgivningen lades 1977. Då infördes för
första gången kostnadsfri energirådgivning i Sverige. 2002 fick landets
energikontor i regeringsuppdrag att samordna rådgivningen. Och 2016
utökades uppdraget med att även utveckla tjänsten i enlighet med förordning 2016:385.
Kostnadsfri rådgivning
Tjänsten vänder sig till flera målgrupper, allt från privatpersoner till företag. Dem som vill minska sin energianvändning kan få helt opartisk hjälp.
– Rådgivningen ska motivera till förändring genom saklig information,
säger Fredrik Svensson, regional utvecklingsledare. Varje rådgivare arbetar lokalt, så steget till stöd för dem som bor och verkar i kommunen är
aldrig långt.
28 kommuner i fyra län
Energikontoret i Mälardalen samordnar och utvecklar tjänsten i 28
kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län och i Region
Gotland. Det görs på flera sätt. Fredrik kallar regelbundet till gemensamma nätverksmöten och digitala avstämningar som ger rådgivarna
möjlighet till erfarenhetsutbyte. I ett månatligt nyhetsbrev får de bland
annat tips om nyheter, nya lagar, bidrag och stöd samt olika utbildningsmöjligheter. Energikontoret i Mälardalen kopplar samman rådgivare,
kommuner och andra aktörer för samarbeten och deltagande i aktiviteter
som exempelvis lokala mässor och Europeiska Trafikantveckan. Och
rådgivarna kan alltid vända sig till bolaget när de behöver stöd.
– På så vis kan vi göra rollen som energi- och klimatrådgivare mindre
ensam och på ett bra sätt ta tillvara erfarenheter, effektiva metoder och
goda exempel, säger Fredrik.

Regional utvecklingsledare på
Energikontoret i Mälardalen är
Fredrik Svensson.

