
Att samverka kring ansökan om bidrag till kommunal energi- och 

klimatrådgivning enligt förordning (2016:385) samt föreskrifter (STEMFS 

2016:3) 

Många av er har haft relevanta frågor om samarbeten mellan kommuner och 

uttryckt förhoppningar om möjligheten att skriva en gemensam ansökan för flera 

deltagande kommuner vilket också följs av en gemensam redovisning. I och med 

det nya ramverket som tagits fram finns nu den möjligheten vilket underlättar 

administrationen i alla led. Det finns olika sätt att samverka och nedan förklaras 

skillnaderna mellan några vanliga möjliga exempel;  

 

1. Kommunalförbund 

Kommunalförbundet är en egen juridisk person som kan ansöka om bidrag 

enligt förordningen. De ansvarar då för såväl ansökan som efterföljande 

redovisning. Kommunalförbundet bedriver rådgivning i de kommuner som 

överlämnat den uppgiften dit. Det är viktigt att uppgiften är överflyttad till 

kommunalförbundet.  

2. Överenskommelse mellan flera kommuner 

En kommun ansöker om bidrag för att bedriva rådgivning i ett större 

upptagningsområde än den egna kommunens: Den kommun som söker ska 

visa med vilka kommuner en överenskommelse om bedrivande av 

rådgivning finns. Överenskommelsen tillhandahålls av kommunerna själva 

och ska i samband med ansökan inlämnas till Energimyndigheten. Vid 

beräkning av bidragets storlek tas hänsyn till det bidragsberättigade 

målgruppsunderlag i de kommuner med vilka sökande kommun har en 

överenskommelse. Den kommun som söker får beslutet och ansvarar för 

att villkoren för energi- och klimatrådgivningen följs och sköter den 

efterföljande redovisningen.  

3. Att agera ombud 

En kommun kan företräda en annan kommun som ombud. Det innebär att 

den kommunen hanterar en annan kommuns ansökan och kan också 

hantera redovisningen av bidraget till Energimyndigheten. Varje kommun 

får ett beslut med beviljat bidrag och har ansvaret för att villkoren för 

stödet följs och att redovisning sker. Varje kommun har sina egna 

kostnader. I detta fall krävs en fullmakt från den kommun som lämnar 

över hanteringen av ansökan och/eller redovisning till ombudet. 

Fullmakten tillhandahålls av kommunerna själva och ska inlämnas till 

Energimyndigheten i samband med ansökan.  

 

 

 


