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Avsiktsförklaring för samverkan mellan Eskilstuna
kommun och Energimyndigheten i projekt
Energicentrum
Förslag till beslut
Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Energimyndigheten i projekt
Energicentrum godkänns.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun och Energimyndigheten bedriver tillsammans projektet
Energicentrum. Projektet har beviljats delfinansiering från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020.
I projektet finns ett behov av att klargöra hur ansvarsfördelningen mellan de två
organisationerna ska fördelas under uppbyggnads- och driftsfas på ett övergripande
plan. Detta har hanterats i den avsiktsförklaring som nu behöver godkännas.
Avsiktsförklaring i projektet Energicentrum kompletterar Avsiktsförklaring för
samverkan mellan Eskilstuna kommun och Energimyndigheten (KSKF/2017:111)
och ersätter projektdirektiv E3 (Eskilstuna energy efficiency center
KSKF/2016:64).
Avsiktsförklaringen beskriver ansvarsområden generellt och inom projektets fyra
huvudområden: Mötesplats och lokaler, Showroom Väster, Start up och
Kompetenshöjande insatser.
Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande för någon av parterna och kan
komma att revideras vid behov under projektets gång.

Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska kalkyl som finns för projektet avser uppbyggnad av verksamhet.
För detta har kommunen avsatt 5 408 724 SEK under perioden 1 juni 2017 till 30
september 2020. Dessa kostnader avser främst lönekostnader och vissa
konsultkostnader. Energimyndigheten går in med samma belopp och finansieringen
från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till 10 807 451 SEK.
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För driftsfasen finns ingen beslutad budget men nedan görs en översiktlig
beskrivning av vilken typ av kostnader som kommer att uppstå.
I driftsfasen kommer det att kvarstå lönekostnader för projektledare och energi- och
klimatrådgivare. Dessa kostnader finns redan idag i olika delar av Eskilstuna
kommun. Projektledaren är placerad på kommunledningskontoret och energi- och
klimatrådgivare finns på stadsbyggnadsförvaltningen. Energi- och klimatrådgivare
finansieras genom stöd från Energimyndigheten.
Övriga verksamheter som ska bli en del av Energicentrum finns redan idag i olika
delar av kommunkoncernen, exempelvis stöd till start-up med hjälp av personal
från MSP. Detta leder inte till några ökade kostnader för verksamheten.
Utöver personalkostnader kommer hyreskostnader att uppstå för kommunen.
Målsättningen, när det gäller arbetsplastser för personal som idag finns i andra
delar av kommunkoncernen, är att inga tillkommande kostnader ska uppstå.
Kostnader för arbetsplatser i Energicentrum ersätter kostnader som idag uppstår i
andra delar av koncernen.
Tillkommande kostnader kommer att uppstå för att skapa vissa gemensamhetsytor i
Energicentrum. Dessa kommer till viss del att finansieras av övriga hyresgäster
men eftersom kommunen också är en hyresgäst behöver dessa kostnader tas med i
beräknande. Gemensamhetsdelarna utgörs av konferens- och utbildningsytor,
reception, showroom och öppen mötesplats.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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Avsiktsförklaring för samverkan mellan Eskilstuna
kommun och Energimyndigheten i projekt Energicentrum
Bakgrund
Samhället står inför en nödvändig omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Kunskap finns,
men kompetens och kapacitet finns inte alltid hos rätt aktörer. Det finns även brister i
samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. I Eskilstuna och regionen Östra
Mellansverige finns en möjlighet att låta dessa världar mötas och skapa mervärde för hela
regionen genom att skapa ett Energicentrum.
Denna avsiktsförklaring är en bilaga till Avsiktsförklaring för samverkan mellan Eskilstuna
kommun och Energimyndigheten (dnr hos Energimyndigheten 2017-234 och dnr hos
Eskilstuna kommun 2017: 111) och ersätter projektdirektiv E3 (Eskilstuna energy efficiency
center)1. Avsiktsförklaringen avser verksamheten Energicentrum och projektets uppbyggnadsoch driftsfas. Projektfasen pågår från 2017-01-01 till 2020-09-30. Driftsfasen bedöms dock
inledas i slutet på 2019 då lokalkostnader beräknas uppstå för Energicentrum redan då.
Projektfasen delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Beslut
fattades 2017-06-16 med ärende-ID 20201331.
Syfte
Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvar och roller mellan Eskilstuna kommun och
Energimyndigheten avseende verksamheten Energicentrum. Energicentrum är ett projekt som
ska konkretisera mål i tidigare avsiktsförklaring om att skapa ”Ett dynamiskt koncentrat av
energikompetens inom både akademi, industri, tjänster och förvaltning, vilket bildar en
klustermiljö med stark dragningskraft på aktörer inom energiområdet”.
Generell rollbeskrivning
Eskilstuna kommun är projektägare. Kommunen ansvarar även för drift och förvaltning av
centret tillsammans med samarbetsparter och hyresgäster. Kommunen driver lokala och
regionala frågor såsom samverkan i regionen, kompetensförsörjning för lokala aktörer,
stadsdelsutveckling med mera.
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Energimyndigheten bidrar med kompetens och expertkunskap kopplat till att uppfylla
myndighetens nationella uppdrag. Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om
tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten ska bland annat verka för
försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Energimyndigheten arbetar även med att verka
för att, de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen, samt målen för forskning
och innovation inom energiområdet uppnås. Ett av uppdragen är att bidra i arbetet med
omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av
förnybara energikällor och för en effektivare energianvändning.
Samarbetsområden
Mötesplats och lokaler

Energicentrum ska etableras i lokaler på Väster i nära anknytning till Energimyndighetens
lokaler. Byggnaden som lokalerna ska finnas i ska vara energieffektiv och visa att byggnaden
uppförts och drivs med ett hållbarhetsperspektiv. Lokalerna ska inrymma arbetsytor och
mötesyta för verksamheter som kopplar till energi- och miljöverksamhet. Mötesytorna ska
kännetecknas av en kreativ miljö som möjliggör kompetensutveckling och utbyte av kunskap.
Lokalerna ska tillgodose tillgång till konferensmöjligheter och ha ett showroom för
utställningar och event. En restaurang ska inrymmas i lokalerna för hyresgäster,
konferensgäster och andra i området. Restaurangen ska ha en miljöprofil.
Eskilstuna kommun ansvarar för att kartlägga och samordna hyresgäster till Energicentrum.
Eskilstuna kommun upphandlar lokaler tillsammans med framtida hyresgäster.
Energimyndigheten tillhandahåller information om energieffektiva lösningar för byggnaden
inom ramen för myndighetens uppdrag att arbeta med främjandeåtgärder för att underlätta
genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, samt
uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader.
Varje hyresgäst kommer individuellt att teckna avtal med hyresvärd. Fördelningsmodell
kommer att användas för att beräkna hyra för egna och gemensamma ytor.
Eskilstuna kommun ansvarar för förvaltning och drift av gemensamhetsytor och verksamheter
exempelvis mötesplats och showroom.
Målgrupper för mötesplatsen är hyresgäster och andra besökare som intresserar sig för
Energicentrums verksamheter. Verksamheternas målgrupper beskrivs under respektive rubrik
nedan.
Showroom Väster

Kommunens roll är att driva Showroom Väster i pågående stadsdelsutveckling. Detta innebär
bland annat att åtgärder som utförs i stadsmiljön ska ta hänsyn till möjligheten att visa upp
energi- och miljölösningar i framkant. Det som kommunen i första hand har rådighet över är
byggnaden för Energicentrum, gator, parker och belysning. Eskilstuna kommun ansvarar även
för att bygga upp ett samarbete med företag på väster som testar och visar upp energi- och
miljölösningar i framkant.
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Energimyndighetens roll är att utreda möjligheten att utveckla Testlabs verksamhet i
Energicentrum, som ett komplement till verksamheten som finns i Stockholm.
Energimyndigheten ska också bidra till Showroom Väster genom att möjliggöra visning av de
innovativa lösningar som finns i myndighetens lokaler på Gredbyvägen
Eskilstuna kommun har tillsammans med hyresgäster, företag och Energimyndigheten
möjlighet att visa upp och sprida goda exempel i Showroom Väster.
Målgrupper för Showroom Väster är alla aktörer, såväl företag, privatpersoner och offentliga
aktörer samt organisationer, som kan inspireras och utföra liknande lösningar i syfte att agera
energieffektivt och miljövänligt.
Start up

Eskilstuna kommun ansvarar för att det genomförs en behovs- och omvärldsanalys när det
gäller start-up verksamhet inom området energi- och miljö.
Energimyndigheten tillhandahåller information om genomförda kartläggningar av, och
samarbeten med, science parks och inkubatorer inom energiområdet.
Målgrupper för Start-up verksamheten är nya företag inom området energi- och miljö i
regionen.
Kompetenshöjande insatser

Projektet syftar till att skapa ett ökat energi- och miljöengagemang som leder till handling –
fler ska göra mer!
Eskilstuna kommun ansvarar för kompetensutveckling av lokala aktörer så som skolungdomar
(genom eco-friends), lokala företag och organisationer (genom Energi- och klimatrådgivarna,
energicoacher) mfl. Eskilstuna kommun ska även verka för att utveckla utbildningar lokalt
och regionalt i samverkan med aktörer som exempelvis YH, Komvux och MDH.
Energimyndigheten utreder möjligheten att bedriva ett nationellt kunskapscenter i
Energicentrum. Energimyndigheten bidrar till Energicentrums evenemang inom ramen för de
nationella uppdragen.
Målgrupper är främst lokala och regionala aktörer av olika slag när det gäller Eskilstuna
kommuns ansvar. Utbildningar och seminarier kommer dock att hållas även för nationella
målgrupper.
Energinod Eskilstuna-Västerås

Eskilstuna kommun och Energimyndigheten samverkar inom projektet, med andra aktörer i
regionen Eskilstuna-Västerås för att skapa en attraktiv kunskaps- och innovationsnod inom
energiområdet.
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Denna avsiktsförklaring är en viljeinriktning utan att rättsligen binda parterna vid några
förpliktelser. Inga ekonomiska åtaganden finns mellan parterna. Parterna ska stå för sina egna
kostnader utifrån den ansvarfördelning som beskrivits i detta dokument. Denna
avsiktsförklaring gäller tills vidare från och med datum för undertecknandet. Översyn av
avsiktsförklaring bör ske årligen för att anpassa samarbetet till rådande förutsättningar.

___________________________
För Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsens ordförande och
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektören

________________________________
För Energimyndigheten
Generaldirektör

Jimmy Jansson

Erik Brandsma

Kristina Birath
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