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Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner 
(KS 2019.320)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 förslagit att kommunen ges i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta klimatrådgivning för kommuninvånare i 
Vallentuna.

BEDÖMNING
I enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi ska Vallentuna kommun arbeta aktivt för 
att underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan samt främja privatpersoners, 
föreningars och företags arbete med hållbara resor, omställning till fossilfrihet, 
energieffektivisering och produktion av förnybar energi.

Vallentuna kommun erhåller 2018-2020 statligt bidrag för kommunal energi-och 
klimatrådgivning (EKR) till hushåll, företag och lokala organisationer. Vallentuna delar en 
bidrags-finansierad heltidstjänst för lokal energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och 
Upplands-Väsby. Samarbetet regleras av ett samverkansavtal mellan kommunerna och 
Sollentuna har arbetsgivaransvaret för rådgivaren. Samtliga kommuner i Stockholms län, 
förutom Vallentuna, deltar i Storsthlms regionala samverkan kring energi- och 
klimatrådgivning som finansieras av del av statsbidraget.

Statsbidraget, det regionala samverkansavtalet och avtalet med Sollentuna och Upplands 
Väsby löper ut 2020. Utlysning av bidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas i höst och förväntas 
vara oförändrat – cirka en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR ska 
vara minst en halvtidstjänst och inkluderar särskilda insatsprojekt där resurseffektiva 
byggnader och transporter kan komma att prioriteras. Eventuellt finns möjlighet att söka extra 
finansiellt stöd av Energimyndigheten för utökad, uppsökande rådgivning till lokalt 
prioriterad målgrupp som ska vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt.

Olika alternativ för Vallentunas EKR från 2021 utreds för närvarande av miljöstrateg och 
samhällsbyggnadschef i syfte att öka kostnadseffektiviteteten och nyttan samt för att kunna gå 
in med ansökan om EKR-bidrag under den sannolikt korta ansökningstiden innan årsskiftet.
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Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 Motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (MP) om att erbjuda 
klimatrådgivning till privatpersoner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 förslagit att kommunen 
ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta klimatrådgivning för 
kommuninvånare i Vallentuna.

BEDÖMNING
I enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi ska Vallentuna kommun arbeta 
aktivt för att underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan samt främja 
privatpersoners, föreningars och företags arbete med hållbara resor, omställning till 
fossilfrihet, energieffektivisering och produktion av förnybar energi. 

Vallentuna kommun erhåller 2018-2020 statligt bidrag för kommunal energi-och 
klimatrådgivning (EKR) till hushåll, företag och lokala organisationer. Vallentuna 
delar en bidrags-finansierad heltidstjänst för lokal energi- och klimatrådgivare med 
Sollentuna och Upplands-Väsby. Samarbetet regleras av ett samverkansavtal mellan 
kommunerna och Sollentuna har arbetsgivaransvaret för rådgivaren. Samtliga 
kommuner i Stockholms län, förutom Vallentuna, deltar i Storsthlms regionala 
samverkan kring energi- och klimatrådgivning som finansieras av del av 
statsbidraget. 

Statsbidraget, det regionala samverkansavtalet och avtalet med Sollentuna och 
Upplands Väsby löper ut 2020. Utlysning av bidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas i höst 
och förväntas vara oförändrat – cirka en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr 
för 2020). EKR ska vara minst en halvtidstjänst och inkluderar särskilda insatsprojekt 
där resurseffektiva byggnader och transporter kan komma att prioriteras. Eventuellt 
finns möjlighet att söka extra finansiellt stöd av Energimyndigheten för utökad, 
uppsökande rådgivning till lokalt prioriterad målgrupp som ska vara ett samarbete 
mellan kommuner eller projekt.

Olika alternativ för Vallentunas EKR från 2021 utreds för närvarande av miljöstrateg 
och samhällsbyggnadschef i syfte att öka kostnadseffektiviteteten och nyttan samt för 
att kunna gå in med ansökan om EKR-bidrag under den sannolikt korta 
ansökningstiden innan årsskiftet.
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201 9-09-30

Motion om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner

Det finns ett stort intresse och behov av att privatpersoner minskar sin klimatpåverkan. Det
här kan göras på många sätt, t.ex. genom att se över vilken el som köps in, vilka
transportmedel som används eller vilka sopor som slängs i det brännbara avfallet. Dock,
många har inte de kunskaperna som krävs för att kunna göra rätt prioriteringar och
förändringar. För att underlätta för privatpersoner med de privata klimatomställningarna
förordar därför Miljöpartiet i Vallentuna att kommunen undersöker möjligheterna att inrätta
klimatråd g ivn in g för kommu ni nvånare i Vallentuna.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att kommunen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta klimatrådgivning för
kommuninvånare i Vallentuna.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Nicklas rg firrHl.
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