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TJÄNSTESKRIVELSE 
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 Datum   
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS809 106 

 

 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal med Borås Stad avseende 
kommunal energi- och klimatrådgivning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning till privatpersoner och företag. Tjänsten motsvarar en 
halvtidstjänst (50 procent) och finansieras av statsbidrag från 
Energimyndigheten. Finansieringen beviljas årsvis och senaste 
programperioden pågick till och med den 31 december 2021. 
   
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2020 § 470 att ingå 
samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning. Avtalet skrevs med slutdatum 31 december 2021 för att 
sammanfalla med slutdatum för programperioden.  
 
Fördelarna med samarbetet är flera, bland annat ger det mer och bredare 
kompetens inom området då Borås Stad har 1,5 tjänst finansierad via 
Energimyndigheten. Det innebär att det finns två energirådgivare 
tillgängliga för att ge service till kommunernas invånare och företag. 
Svarstiderna blir kortare och uppbackningen vid frånvaro blir enklare att 
hantera.  

Energimyndigheten har av regeringen beviljats fortsatta medel till 
energirådgivning och Härryda kommun har fått medel beviljade för 2022. 
Ett förslag till förlängt samverkansavtal har upprättats med Borås Stad för 
att möjliggöra fortsatt energirådgivning till privatpersoner och företag i 
Härryda kommun. 

Avtalet gäller från 1 januari 2022 och fortlöper till någon av parterna säger 
upp avtalet. För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid på 9 månader. 
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Om Härryda kommun säger upp avtalet med anledning av att statligt stöd 
inte längre kommer att erhållas från Energimyndigheten gäller 6 månaders 
uppsägningstid. 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 december 2021 
 Samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- och 

klimatrådgivning daterad 1 januari 2022 

 
 

Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
 
 
§ 1 Parter  
 
Avtalsparter:  
 
Borås Stad (org. nr. 212000-1561) Härryda kommun (org. nr. 212000-1264) 
Miljöförvaltningen  Utvecklingsfunktionen 
501 80 Borås   435 80 Mölnlycke 
 
Kontaktpersoner:  
  
Elin Johnsson                          Fredrik Olsson 
Avdelningschef  Näringslivschef   
033-35 50 49   031-7246306 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Avtalet är upprättat mellan Borås Stad, Miljöförvaltningen, nedan kallad uppdragstagaren, och 
Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen, nedan kallad uppdragsgivaren. 
 
§ 2 Bakgrund och syfte 
 
En kommun kan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun, så kallad avtalssamverkan. 
 
Borås Stad och Härryda kommun har ett gemensamt mål om att erbjuda kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning till sina kommuninvånare. Parterna är geografiskt närliggande och ser ett 
behov av samverkan avseende personaltillgång på detta område. Detta sker genom att Härryda 
kommun, köper tjänsten energi- och klimatrådgivning av Borås Stad, Miljöförvaltningen. Borås Stad 
kan genom detta samarbete öka antalet rådgivare för att minska sårbarheten och öka kompetensen, 
vilket är till gagn för båda kommunerna och möjliggör en ökad kvalitet på den tjänst som en energi- 
och klimatrådgivare ska tillhandahålla. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera samverkan mellan parterna om kommunal energi- och 
klimatrådgivning.  
 
§ 3 Uppdrag 
 
Uppdraget består av gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och 
företag. Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, uppvärmningsalternativ, ventilation, 
isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera.  
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Uppdragstagaren ska bedriva energi- och klimatrådgivning för uppdragsgivarens räkning. Arbetet 
består av telefon- och e-postrådgivning samt platsbesök vid behov. Uppehåll kan förekomma vid 
semesterperioder och vid storhelger. Energi- och klimatrådgivaren förväntas delta vid utbildningar och 
nätverksträffar. 
 
Uppdraget ska bedrivas i enlighet med det arbetssätt som uppdragstagaren tillämpar, i enlighet med 
gällande regelverk från Energimyndigheten och i enlighet med villkoren för statsbidrag från 
Energimyndigheten.  
 
§ 4 Omfattning  
 
Uppdragstagaren ska utföra energi- och klimatrådgivning motsvarande 0,5 årsarbetare för 
uppdragsgivarens räkning.  
 
Energi- och klimatrådgivningen ska vara tillgänglig för uppdragsgivarens kommuninvånare på samma 
villkor som för uppdragstagarens kommuninvånare. Med detta menas att det ska finnas lika möjlighet 
till telefonrådgivning och mötesbokningar oavsett vilken av kommunerna som de rådsökande tillhör. 
 
§ 5 Åtaganden 
 
Uppdraget genomförs geografiskt inom ramen för uppdragstagarens organisation i Borås. För det fall 
rådgivning behöver förläggas inom uppdragsgivarens kommun ansvarar denne för att en tillfällig 
arbetsplats kostnadsfritt ställs till förfogande.  
 
Uppdragstagaren ansvarar för anställning av en energi- och klimatrådgivare samt kontorsplats, dator 
och telefon till denne.  
 
Uppdragstagaren ansvarar för att gällande lagstiftning följs i samband med uppdraget, att rätt 
kompentens och resurser ställs till förfogande samt att uppdraget utförs fackmässigt och med omsorg. 
 
Båda parter ansvarar för tillgång till en funktionsadress, gästinloggning, skrivare, utlåning av 
konferensrum vid behov, kuvert med kommunlogotyp och plats på kommunens hemsida.  
 
§ 6 Energimyndigheten 
 
Uppdragstagaren svarar för allt arbete med energi- och klimatrådgivningen, inklusive framtagande av 
underlag för årlig redovisning till Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivaren sköter även 
ansökningarna för verksamhetsbidraget. Detta gäller under förutsättning att Härryda kommun ger 
Borås Stad rätten att agera ombud genom en fullmakt. Fullmakten ska skickas in av uppdragstagaren 
till Energimyndigheten i samband med ansökan.  
 
§ 7 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 
 
Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas eller 
kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 
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§ 8 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 
 
Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet för annan kommun.   
 
Uppdragsgivaren har dock ett arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när arbete utförs i 
uppdragsgivarens lokaler i enlighet med 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen.  
 
§ 9 Försäkring 
 
Vardera part ansvarar för att ha en gällande ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 
 
§ 10 Ansvar för skador 
 
Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån förutsättningarna 
i det enskilda fallet i enlighet med skadeståndslagen. 
 
§ 11 Ersättning 
 
Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens 
självkostnader med anledning av uppdraget. För genomförande av uppdraget utgår en ersättning om 
416 000 kr exklusive moms per år.  
 
Priset gäller för år 2022. Därefter sker årlig prisjustering med hjälp av SKR:s prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).  

Andra eventuella kostnader ska redovisas skriftligen i förhand av uppdragstagaren och godkännas 
skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att uppdragstagaren ska ha rätt till sådan 
ersättning.  
 
Om uppdragsgivaren förlorar sitt ekonomiska stöd från Energimyndigheten är uppdragsgivaren ändå 
skyldig att till uppdragstagaren betala full ersättning till dess att avtalet sagts upp och uppsägningstid 
enligt § 16 förflutit.  
 
§ 12 Betalning och fakturering 
 
Årsavgiften debiteras i förskott i januari månad varje år. Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. 
Om detta inte framgår av fakturan ska betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Påminnelse- eller 
faktureringsavgifter utgår inte.   
 
Vid uppsägning av avtalet ska den del av årsavgiften som avser tiden efter avtalets utgång återbetalas 
från uppdragstagaren till uppdragsgivaren.  
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§ 13 Uppföljning 
 
Parterna är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. Uppdragsgivaren har 
rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 
Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer.  
 
Uppdragstagaren ansvarar för att uppföljning sker med Energikontoret och Energimyndigheten.  
 
§ 14 Omförhandling  
 
Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under avtalsperioden 
och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 
 
Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen. 
Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll.  
 
§ 15 Ändringar och tillägg  
 
Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för 
respektive part för att vara gällande.  
 
§ 16 Avtalstid och uppsägningsvillkor  
 
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 och fortlöper tills någon av parterna säger upp avtalet enligt 
nedan.   
 
För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid på 9 månader. Om Härryda kommun säger upp avtalet 
med anledning av att statligt stöd inte längre kommer att erhållas från Energimyndigheten gäller 6 
månaders uppsägningstid. 
 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads start 
vid en uppsägning. Uppsägningen ska skriftligen meddelas den andra parten.  
 
Avtalet får avslutas med kortare uppsägningstid om båda parterna är överens om det vid 
uppsägningen.  
 
§ 17 Befrielsegrunder  
 
Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga skadestånd 
om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig 
eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, allvarlig smittspridning, långtidssjukskrivning, 
dödsfall, ingrepp av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder 
över och inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  
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§ 18 Hävning 
 
Om ena parten inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet har den andra parten rätt att häva uppdraget 
med omedelbar verkan, om parten uppmanats att fullgöra sina skyldigheter och rättelse inte skett inom 
30 dagar.  
 
§ 19 Tvistlösning 
 
Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 
godo och i andra hand av Borås Tingsrätt, som första instans.   
 

§ 20 Godkännande av avtal 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt. Härmed 
godkännes avtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning enligt ovan: 

 

För Borås Stad   För Härryda Kommun 

 

…………………………..                        ………………………….. 
Ort och datum   Ort och datum 

 

…………………………..                        ………………………….. 
Agneta Sander,    Peter Lönn 
Förvaltningschef   Kommundirektör
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