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Projekt Viable Cities fas 2 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har sedan 2018 erhållit utlysningsmedel från 
Energimyndigheten för att driva ett projekt inom innovationsprogrammet Viable 
Cities (Klimatneutrala städer 2030). Energimyndigheten är huvudansvarig 
myndighet. 

Klimatkontrakt 
En grund från arbetet är det Klimatkontrakt som Kommunstyrelsens ordförande 
skrev under 11/12 2021. Där framgår vilka åtaganden som Enköping som kommun 
ska ta sig an i sitt engagemang i utlysningen. Klimatkontraktet ska revideras 
årligen. 

Viktiga delar i kontraktet som gäller nu är att arbeta med: 

‒ Strategi, organisation och ledning för klimatarbetet  
‒ Samverkan med näringsliv, akademi och medborgare/civilsamhället 
‒ Framtagande av en klimatinvesteringsplan/finansiering 
‒ Arbeta med förutsättningar för digitalt stöd för genomförande av olika 

delmoment 
‒ Utveckling av regionalt innovationscentrum för klimatneutrala kommuner 
 
Fas 1 och dess framsteg 
Fas 1 i Viable City pågår nu och ska slutredovisas i augusti. De framsteg i arbetet 
med att skapa en klimatneutralt Enköping vi ser hittills handlar framförallt om 
framsteg inom strategi, organisation och ledning. Idag har arbetet med Viable City 
en helt annan tyngd i organisationen och en ny roll har identifieras som nödvändig 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (programansvarig). Engagemanget i Viable 
City har också möjliggjort en utveckling av nya arbetssätt och verktyg inom 
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samhällsbyggnadsprocessen, framförallt kopplat till exploateringsområdet Myran 
som varit (och fortsatt är) en testbädd. 
 
Flera förflyttningar har även skett när det gäller samverkan. En spännande del är 
ett inflytandearbete som påbörjats med Westerlundska gymnasiet, att utbilda och 
engagera den yngre generationen är ett viktigt spår att bygga vidare på. Projektets 
första fas kan även kvitteras med att det nätverk som byggts upp med olika 
intressenter är betydligt bredare och livfullt i diskussionerna om partnerskap inför 
den fas vi nu ansöker om. 
 
Fas två 
Fas två (som ansökan gäller) startar den 1 oktober 2021 och pågår i tre år. 
 
Ansökan som skickas in till Energimyndigheten den 28 april 2021 har en stomme 
av fem arbetspaket, som utgår från strukturen från den första fasen. Under varje 
arbetspaket finns delprojekt som tillsammans kommer utgöra en projektportfölj.  
 
Innehållet i ansökan kommer skapa förutsättningar för tydliga förflyttningar inom 
arbetet med klimatneutralitet såväl internt vad gäller styrning, organisation, 
arbetssätt, kompeten och verktyg, men det kommer även involvera 
intresseföreningar, medborgare och företagare i Enköping på ett attraktivt sätt för 
att skapa förändring på riktigt. Förutom detta kommer arbetet möjliggöra ett 
tydligare regionalt samarbete och för Enköping att utgöra en plattform för andra 
mindre kommuner att ta del av de lärdomar Enköping dragits av att hittills vara 
ensam som liten kommun av en av nio kommer i hela Europa. Detta bidrar även till 
en utveckling av Enköpings varumärke.  
 
Planering och förberedelse  
Vid sidan av ansökan kommer ett direktiv tas fram för hur Enköping ska organisera 
och växla upp det kommande projektet. En översiktlig planering och förberedelse 
för en uppstart är viktig för att möjliggöra ett effektivt och samordnat projekt framåt 
där det blir tydligt för alla partners och andra engagerade förstår sin roll i det 
fortsatta sammanhanget. 
 
Den totala budgeten för projektets fas två uppgår till cirka 9 mnkr där hälften utgör 
kommunens medfinansiering (nedlagd arbetstid). Den andra hälften riktas till olika 
typer av partners som kommer fungera som ett kompetensstöd och en utvidgning 
av våra egna resurser.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med ansökan inför fas två. 

Bedömningen är att kommunens engagemang i Viable Cities är av central 
betydelse och att det är en förutsättning för att Enköping i klimatfrågorna kommer 
ligga i framkant och nå innovativa lösningar med en hastighet som är avgörande 
för att möta framtidens utmaningar. 

Men det kommer även finnas andra vinster som kan växlas upp inom andra viktiga 
områden för kommunen, t ex kommer de andra hållbarhetsperspektiven (även 
ekonomiskt och socialt) gynnas av arbetet. Men det kan även handla om en 
bredare spridning av olika verktyg, till exempel som handlar om 
beteendeförändring, visualisering av energianvändning och kunskapsutveckling 
som kommer utvecklas i det kommande arbetet. 
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