Utlysning av medel för testkommuner/testkluster för
utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av
klimatanpassningsarbete i kommunala planerings– och
verksamhetsprocesser
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Datum
2017-01-09

Diarienr
2017/37/10.5

Utlysning av medel:
Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i
kommunala planerings- och verksamhetsprocesser
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan
märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Anpassning till klimatförändringar är ett
nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp.
Sveriges kommuner är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle, och många kommuner har
just påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Som stöd till kommunerna utvecklar SMHI under 2017 ett
webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och
verksamhetsprocesser.
För att säkerställa att verktyget blir användbart söker SMHI ett antal kommuner samt kluster
bestående av kommuner och en länsstyrelse för att medverka i projektet som medutvecklare och
testare av verktyget.
Cirka tio kommuner (enskilda eller som del av kluster) kommer att erbjudas denna möjlighet, som
innebär att medel för arbetskostnader och resor utgår med max 400.000 SEK/kommun.
Länsstyrelser kan söka medel för att stödja samverkan mellan kommuner i sitt län, genom så
kallade kluster. Dessa medel uppgår till högst 100.000 kr och ansökan samordnas med
samverkanskommunernas i en gemensam klusteransökan.

Viktiga datum
9 januari 2017

Utlysningen öppnar

15 februari 2017

Utlysningen stänger

22 februari 2017

Besked om tilldelade medel

2 mars 2017

Projektstart med uppstartsmöte på SMHI i Norrköping

15 mars 2017

Första utbetalning av medel

Oktober 2017

Sista utbetalning av medel

15 december 2017

Projektslut och rapportering av utfört arbete

28 februari 2018

Ekonomisk redovisning och återbetalning av eventuella
oförbrukade medel

2(4)

Vem kan söka och vad kan man söka för?
Kommuner som prioriteras är





Små och mellanstora kommuner (färre än 10.000 invånare respektive 10.000-50.000
invånare)
Kommuner som ligger i startgroparna för sitt arbete med klimatanpassningsfrågor
Kommuner där det finns engagemang på tjänstemannanivå
Kommuner där det finns ett politiskt engagemang för att arbeta med frågan även efter
projekttidens slut och för att genomföra handlingsplanen.

Eftersom många mindre kommuner arbetar tillsammans med frågor som översiktsplanering och
miljötillsyn, och då det finns fördelar med ett större geografiskt perspektiv när det gäller hantering av
många frågor, uppmuntrar vi kluster av minst två kommuner att söka, gärna i samverkan med
klimatanpassningsfunktionen hos sin länsstyrelse. Vi kommer i urvalet även ta hänsyn till geografisk
fördelning samt att olika typer av arbetssätt samt klimatrelaterade risker finns representerade bland
de kommuner som beviljas medel.

Vad förväntar vi oss av medverkande kommuner?
Kommuner som beviljas medel förväntas delta i projektet och medverka i utvecklingen av ”Verktyg
för integrering av klimatanpassningsperspektiv i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser”
samt utveckla sitt eget klimatanpassningsarbete enligt följande
1. Engagera och tillhandahålla relevanta kompetenser från olika förvaltningar samt politiska
representanter från kommunen
2. Delta i två möten på SMHI i Norrköping för att ge input vad gäller BEHOV, FORM och
INNEHÅLL i verktyget. Det första mötet planeras till den 2 mars 2017. Det andra planeras till
hösten 2017.
3. Arrangera ett eller två möten i hemkommunen alternativt klustret av
kommuner/länsstyrelse, då SMHI besöker kommunen/klustret för fördjupade diskussioner
kring specifika behov och verktygets utformning. Dessa möten planeras till sommaren 2017.
4. Efter hand som verktyget utvecklas genomföra de olika stegen i verktyget och skriftligt
dokumentera vad som gjorts, samt de erfarenheter man har haft från genomförandet av
processen. Arbetet med att applicera verktyget ska innefatta samtliga relevanta
verksamheter i kommunen.
5. Vid projektets slut redovisa genomfört arbete.
Vår uppskattning är att arbetet totalt omfattar ungefär en halvtidstjänst under projekttiden. Av
sökta medel bör huvuddelen avsättas till att täcka arbetskostnader i samband med punkt 4 ovan.

Vad förväntar vi oss av länsstyrelser som medverkar som en del av ett kluster?
1. Att delta i två möten på SMHI i Norrköping för att ge input vad gäller BEHOV, FORM och
INNEHÅLL i verktyget. Det första mötet planeras till den 2 mars 2017. Det andra planeras till
hösten 2017.
2. Att delta i ett eller två möten tillsammans med klustret och SMHI då SMHI besöker
kommunen/klustret för fördjupade diskussioner kring specifika behov och verktygets
utformning. Dessa möten planeras till sommaren 2017.
3. Att aktivt delta i kommunernas arbete med att genomföra stegen i verktyget och skriftligt
dokumentera vad som gjorts, samt de erfarenheter man har haft ifrån genomförandet av
processen.
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Vilka kostnader kan man söka för?
Kostnader som går att söka medel för är merkostnader som har en tydlig koppling till uppdraget att
stödja SMHI:s arbete med verktyget, och kostnader för kommunens arbete med att integrera
klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. Enbart kostnader
som uppkommit under projekttiden kan ersättas.
Kostnader för vilka ersättning kan sökas inkluderar:





Arbetstid (faktiska lönekostnader inklusive sociala avgifter), inklusive tid som krävs för
kommunikationsinsatser
Resor och workshops med syfte att ge input till SMHIs arbete med verktyget, samt resor som
bidrar till integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och
verksamhetsprocesser, inklusive de som främjar regionalt samarbete.
Eventuella kostnader för anlitad konsult
Eventuella tryckkostnader eller IT-relaterade kostnader

Kostnader för vilka ersättning ej kan sökas inkluderar:



Generella påslag i form av OH-kostnader, schablonberäknade kostnader eller kostnader som
bygger på interna kostnadsfördelningar
Kostnader för praktiskt genomförande av åtgärder

Kostnaderna ska kunna verifieras med ett underlag som styrker faktiska volymer och kostnader utan
några interna påslag.
Hur ansöker man och hur fattas beslut om tilldelning av medel?
Samtliga deltagare i ett kommunkluster ska lämna in en egen ansökan.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2017. Ansökan skickas på bifogad blankett via
epost till registrator@smhi.se . För frågor kring anslaget kontakta
anna.jonsson@smhi.se, tel. 011 495 8041
SMHI fattar den 22 februari 2017 beslut om vilka ansökningar som tilldelas medel. Beslutet bygger på
kriterierna ovan kring vem som kan söka, samt en urvalsbedömning som säkerställer att flera olika
landsändar och klimatrelaterade problemområden blir representerade. Beslutet kan inte överklagas.
Genom att skicka in en ansökan rekvirerar kommunen/länsstyrelsen också medlen, som utbetalas
efter beslut av SMHI.
I ansökan ska kommunen/länsstyrelsen ange hur stor summa man söker. Utlysningen gäller totalt
max 5 miljoner kronor. Varje enskild ansökan från en kommun kan maximalt beviljas 400.000 kronor.
Ansökningar från länsstyrelser kan maximalt beviljas 100.000 kronor.
Hur sker utbetalning och redovisning?
Efter beslut om tilldelade medel betalar SMHI ut 50 procent av beviljade medel till angivet
bankgiro/plusgiro. Denna utbetalning görs senast 15 mars 2017. Resterande 50 procent betalas ut av
SMHI under oktober månad. Någon extra rekvirering ska sålunda inte göras. I de fall då den sökande
inte beviljas hela den sökta summan kommer SMHI be kommunen/länsstyrelsen att bekräfta att man
avser att utföra arbetet för den summa som beviljats innan utbetalning sker.
Rapportering som redovisar det genomförda arbetet samt en plan för fortsatt arbete med
klimatanpassning ska vara SMHI tillhanda senast 15 december 2017.
Ekonomisk redovisning ska vara SMHI tillhanda senast 28 februari 2018.
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Oförbrukade medel ska återbetalas.
SMHI gör en översiktlig bedömning av i vilken utsträckning sökande har uppfyllt kriterierna kring
medverkan enligt ovan och kan återkalla medel i de fall stora avvikelser finns. SMHI sammanställer
även en rapport till Miljö- och Energidepartementet kring hur de beviljade medlen har använts,
inklusive en bedömning av hur utfört arbete har hjälpt små och medelstora kommuner att bli bättre
rustade för att möta klimatförändringarna.
Detaljerade instruktioner kring redovisning skickas till de kommuner och länsstyrelser som beviljas
medel.

