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§ 11
Förslag till ny överenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning 
2022-2025 (KS 2021.007)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunförbundet 
Storsthlm.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Storsthlm har remitterat förslag till samverkansöverenskommelse för 
regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län som föreslås gälla 2022-2025. 
Remissen ska besvaras senast den 26 mars 2021. Inkomna synpunkter behandlas därefter av 
styrgruppen för Energikontoret Storsthlm och EKR, som har representanter från sex 
kommuner. Reviderat förslag går upp för godkännande i Storsthlms styrelse därefter skickas 
en rekommendation ut till kommunerna om att anta överenskommelsen under hösten 2021.

EKR är en opartisk och kostnadsfri tjänst för privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar 
och organisationer. Den regionala EKR omfattar för närvarande webbplatsen 
energiradgivningen.se och informationsmaterial; rådgivning via telefon och e-post; stöd och 
kompetensutveckling för kommunernas lokala rådgivare; samt projekt-ledning och 
genomförande av gemensamma aktiviteter och projekt. Verksamheten finansieras med en 
andel av statligt EKR- bidrag till respektive kommun.

Förslaget är i huvudsak en revidering av nuvarande överenskommelse 2018-2021, som 
Vallentuna kommun står utanför (KS 2017.297). Noterbara förändringar är att uppgifter och 
ansvar flyttas från styrelsen till styrgruppen samt tillägg om de samverkande kommunernas 
uppgift och ansvar samt om uppsägning och förlängning.

Kommunledningskontoret ser positivt på föreslagen samverkansöverenskommelse. 
Deltagande i den regionala samverkan är en förutsättning för att Vallentuna kommun ska 
kunna ingå samarbete med Täby, Österåker, Danderyd och Vaxholm kring lokal EKR (KS 
2020.217). Bedömningen är att den regionala EKR är kostnadseffektiv och verksamheten 
håller hög kvalitet. Kommunledningskontoret föreslår dock att kommunen 
sammanfattningsvis i yttrandet yrkar att resursfördelning och att maxavgifter ska fastställas i 
överenskommelsen och inte vara öppet för att regleras årsvis, så att kommunen kan försäkra 
sig om att bidraget räcker till såväl den regionala samverkan som till kommunens lokala EKR.
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Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Remiss regional samverkan energi- och klimatrådgivning 2022-2025 TJSKR
 Yttrande regional samverkan energi- och klimatrådgivning 2022-2025
 Tjänstemannaremiss, Regional energi- och klimatrådgivning i Stockholms län 2022-

2025, förslag till ny överenskommelse
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Tjänsteskrivelse

Förslag till ny överenskommelse för 
regional energi- och klimatrådgivning 
2022-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunförbundet Storsthlm.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Storsthlm har remitterat förslag till samverkansöverenskommelse 
för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län som föreslås gälla 
2022-2025. Remissen ska besvaras senast den 26 mars 2021. Inkomna synpunkter 
behandlas därefter av styrgruppen för Energikontoret Storsthlm och EKR, som har 
representanter från sex kommuner. Reviderat förslag går upp för godkännande i 
Storsthlms styrelse därefter skickas en rekommendation ut till kommunerna om att 
anta överenskommelsen under hösten 2021.

EKR är en opartisk och kostnadsfri tjänst för privatpersoner, företag, bostadsrättsför-
eningar och organisationer. Den regionala EKR omfattar för närvarande webbplatsen 
energiradgivningen.se och informationsmaterial; rådgivning via telefon och e-post; 
stöd och kompetensutveckling för kommunernas lokala rådgivare; samt projekt-
ledning och genomförande av gemensamma aktiviteter och projekt. Verksamheten 
finansieras med en andel av statligt EKR- bidrag till respektive kommun. 

Förslaget är i huvudsak en revidering av nuvarande överenskommelse 2018-2021, 
som Vallentuna kommun står utanför (KS 2017.297). Noterbara förändringar är att 
uppgifter och ansvar flyttas från styrelsen till styrgruppen samt tillägg om de 
samverkande kommunernas uppgift och ansvar samt om uppsägning och förlängning.

Kommunledningskontoret ser positivt på föreslagen samverkansöverenskommelse. 
Deltagande i den regionala samverkan är en förutsättning för att Vallentuna kommun 
ska kunna ingå samarbete med Täby, Österåker, Danderyd och Vaxholm kring lokal 
EKR (KS 2020.217). Bedömningen är att den regionala EKR är kostnadseffektiv och 
verksamheten håller hög kvalitet. Kommunledningskontoret föreslår dock att 
kommunen sammanfattningsvis i yttrandet yrkar att resursfördelning och att 
maxavgifter ska fastställas i överenskommelsen och inte vara öppet för att regleras 
årsvis, så att kommunen kan försäkra sig om att bidraget räcker till såväl den 
regionala samverkan som till kommunens lokala EKR.
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Ekonomiska konsekvenser
Regional samverkan kring energi- och klimatrådgivningen syftar till att stödja en 
fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom 
Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning 
av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via 
statsbidrag. Energi- och klimatrådgivningen bidrar till att nå Vallentuna 
kommunplans mål om kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, god service, att 
skapa förutsättningar för företag samt en växande storstadsregion. 

För målgrupperna - privatpersoner, företag, organisationer och bostadsrättföreningar 
i Vallentuna – bedöms energi- och klimatrådgivningen bidra till ekonomiskt 
fördelaktiga lösningar på sikt med avseende på energieffektivisering, 
energibesparingar, egenproducerad förnybar energi och omställning till fossilfria 
alternativ, inklusive rådgivning kring kostnader och bedömning av offerter.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Energi- och klimatrådgivningen utgör ett verktyg för att nå Vallentuna kommunplans 
och kommunstyrelsens mål om hållbar utveckling. Rådgivningen handlar om att 
underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska sin 
klimatpåverkan.

Regional samverkan kring energi- och klimatrådgivningen ska sträva efter att skapa 
förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa 
klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt 
samarbete. Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet 
främja effektiv och miljöanpassad användning av energi, minskad klimatpåverkan 
från energianvändningen, samt att de samverkande parternas mål för energi- och 
klimatområdet nås.

Konsekvenser för barn
Klimatförändringarna är en viktig fråga för många barn och unga. Energi- och 
klimatrådgivningen kan utgöra en källa till kunskap och oberoende information, som i 
hög grad handlar om individers möjligheter till klimatsmarta val för en hållbar 
utveckling. Samarbetsformerna påverkar möjligheterna att anpassa kommunikation 
och nå ut till målgruppen men att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg

Expedieras till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Förslag till ny överenskommelse för 
regionala energi- och klimatrådgivningen 
2022-2025
Sammanfattning
Vallentuna kommun ser positivt på föreslagen samverkansöverenskommelse. 
Vallentuna ingår inte i nuvarande regional samverkan men avser att åter 
inträda då kommunens bedömning är att verksamheten är kostnadseffektiv 
och håller hög kvalitet, till nytta för kommuninvånare, företag, 
bostadsrättsföreningar, med flera. 

Vallentuna anser att resursfördelningen och avgifterna ska fastställas 
överenskommelsen och inte regleras årsvis i den bilaga som 
överenskommelsen hänvisar till. Avgiften bör fastställas till en maxandel av 
det statliga bidraget för energi- och klimatrådgivning. Vallentuna kommun 
föreslår tillägg i överenskommelsen som möjliggör omförhandling av 
avgifterna, om de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras. 

Motivet är att minimera osäkerheter för kommunerna som enskilt eller 
tillsammans med andra kommuner även har lokal energi- och 
klimatrådgivning.  Bidraget från Energimyndigheten är de medel kommunen 
har för energi- och klimatrådgivning och kommunen måste försäkra sig om 
att bidraget räcker till såväl den regionala samverkan som till kommunens 
lokala rådgivning.

De samverkande kommunernas åtaganden kan med fördel ingå i 
överenskommelsen utan hänvisning till bilaga. Värdkommunernas åtaganden 
bör regleras i särskild överenskommelse med värdkommunerna. 

Synpunkter
Vallentuna kommun noterar att förslaget till överenskommelse hänvisar till 
bilaga som beskriver de resurser som behövs för att genomföra 
samverkansöverenskommelsen. Bilagan ingår inte i remissen och Vallentuna 
har tagit del av nu gällande bilaga. Överenskommelsen föreslås gälla i fyra år 
och bilagan har tidigare gällt årsvis. 

Vallentuna kommun förordar att överenskommelsen gäller minst fyra år. 
Eventuellt kan överenskommelsen löpa tillsvidare, förutsatt att stöd erhålls 
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från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning samt att inga 
uppsägningar sker.

Vallentuna kommun anser vidare att överenskommelsen ska reglera 
resursfördelningen och de samverkande kommunernas åtaganden. 
Överenskommelsen kan också vara tydligare kring finansieringen av EKR-
samverkan. Syftet är att underlätta för den lokala kommunala planeringen 
samt för att ge förutsättningar för respektive kommun att uppfylla 
Energimyndighetens krav. Bidraget från Energimyndigheten är de medel 
kommunen har för energi- och klimatrådgivning och kommunen måste 
försäkra sig om att bidraget räcker till såväl den regionala samverkan som till 
kommunens lokala rådgivning, samt att ytterligare kostnader inte riskerar att 
tillkomma. Även Vallentuna kommuns lokala EKR är planerad att regleras i 
en överenskommelse mellan flera kommuner med åtaganden kring 
finansiering av rådgivningspersonal.

Det innehåll i bilagan som rör värdkommunernas ansvar bör regleras i 
särskild överenskommelse med värdkommunerna, och informationen om 
verksamheten och årsplanering överföras till verksamhetsplanen. 

Vallentunas förslag medför att bilagan kan utgå.

Konkret föreslår Vallentuna kommun nedanstående ändringar och 
förtydliganden i överenskommelsen:

Finansiering och resursfördelning
I syfte att den andel av statsbidraget som ska utgöra avgift till regional 
samverkan ska fastlås i överenskommelsen, med paragrafer som reglerar 
beslutsgången om förutsättningarna förändras, föreslår Vallentuna kommun 
att avsnitt 3. Avgränsningar ersätts med 3. Finansiering och 
resursfördelning och tre paragrafer:

5 § Överenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energi- och 
klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag 
till kommunal energi- och klimatrådgivning. Överenskommelsen förutsätter 
att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och 
klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för 
den regionala samverkans verksamhet. 

6 § Kommunerna erlägger en andel av bidraget som avgift till den regionala 
samverkan. Avgiften ska vara max 23 procent med undantag för Stockholms 
stad som erlägger 16 procent, med anledning av att Stockholms stad når 
bidragets maxbelopp och därmed erhåller en lägre bidragsnivå per 
målgrupp.
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7 § Omförhandling av avgifter till den regionala samverkan enligt 6 § kan 
begäras av värdkommuner om bidragsnivåerna ändras av 
Energimyndigheten eller om kommuner vill lämna överenskommelsen. 
Beslut om höjda avgifter fattas av styrelsen efter att samverkande 
kommuner godkänt ändringen.

Som en följd av detta föreslår Vallentuna kommun att nuvarande 6 § ”Varje 
samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa 
mottaget statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten” flyttas till 
avsnitt flyttas till 5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar 
samt att 17 § under 5.3 Styrgruppens uppgift och ansvar stryks helt: 

17 § ”Styrgruppen ska inför varje verksamhetsår och med god 
framförhållning föreslå hur stor andel av de samlade resurserna 
(statsbidrag i enlighet med SFS 2016:385) som tillfaller de samverkande 
kommunerna och som ska användas till gemensamma insatser respektive 
lokala insatser. Förslaget ska möjliggöra genomförandet av 
inriktningsbeslutet. Varje kommun som är part i 
samverkansöverenskommelsen ska tillgängliggöra motsvarande andel av 
det egna statsbidraget till de gemensamma insatserna. Se mer om 
resursfördelning i bilaga 1”.

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet
2 § ”Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning 
av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län samt för EKR-
verksamhet via statsbidrag.”

Vallentuna kommun föreslår strykning av samt, alternativt ett förtydligande 
kring vilka resurser utöver EKR-bidrag som avses.

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar
Vallentuna kommun föreslår att nuvarande 6 § flyttas till slutet av detta 
avsnitt samt 12 § delas upp och istället ska lyda: 

12 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner fungerar som 
arbetsgivare för gemensamma resurser i form av projektledare och 
rådgivare och medföljande ansvar för att planering, genomförande, 
uppföljning och rapportering av den gemensamma verksamheten. 
Värdkommunernas åtaganden regleras i särskilt avtal.

13 § De samverkande kommunerna ska tillhandahålla en representant, som 
kan utgöras av lokal energi- och klimatrådgivare, som fungerar som 
kontaktperson för det gemensamma arbetet och bidrar i arbetet med att ta 
fram en årlig verksamhetsplan. Kommunernas representanter deltar i 
gemensamma projekt vid behov och intresse.
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Kommentar om första stycket i remitterad överenskommelse: Begreppet 
klusterkommuner används inte i övrigt i överenskommelsen och bör strykas, 
och texten om att bidra ekonomisk till samarbetet kan utgå om Vallentunas 
förslag med paragrafer om finansiering och resursfördelning införs. 
Kommentar om andra stycket: En paragraf om värdkommunerna kan 
eventuellt ha egen rubrik och i det stycket bör formuleringen ett urval av 
kommunerna undvikas då det indikerar att annan part utser värdkommuner.

5.3 Styrgruppens uppgift och ansvar
Vallentuna kommun tillstyrker att Storsthlms styrelse får endast politiskt 
övergripande ansvar för regional EKR och att ansvaret för verksamheten vilar 
på styrgruppen, för att underlätta dialogen med de samverkande 
kommunerna. Vad gäller nominering och organisation av styrelsen, enligt 8-9 
§§, kan övervägas om samtliga värdkommuner ska vara representerade i 
styrgruppen och att kommuner som samordnar lokala kommunsamarbeten 
och har arbetsgivaransvar för lokala rådgivare ska prioriteras för deltagande i 
styrgruppen.

15 § Vallentuna kommun tillstyrker att styrgruppen har mandat att besluta 
om budget som finansieras av de fastställda avgifterna, men vad avses med 
”vem eller vilka” som styrgruppen har mandat att besluta om ska genomföra 
insatser och tillhandahålla funktioner inom ramen för samarbetet? Avses 
värdkommunernas projektledare och rådgivare som finansieras av samverkan 
eller andra?

17 § Vallentuna kommun anser som framfört ovan att 17 § ska strykas. Om 
paragrafen i någon form behöver kvarstå behöver formuleringar och begrepp 
ses över så att det blir tydligare vad som avses. Eventuellt bör hänvisning till 
”inriktningsbeslutet” istället ingå i 15 § och då att ”Budget och 
verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet av inriktningsbeslutet” och 
det bör tydliggöras i övriga paragrafer vad som avses med 
”inriktningsbeslutet” - den inriktning som styrgruppen ska fastslå årligen i 
enlighet med 14 § eller politiska inriktningsbeslut i Storsthlms styrelse?

18 § Uppföljning och redovisning bör inte bara ske till Storsthlms styrelse 
utan även till de samverkande kommunerna.
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Regional energi- och klimatrådgivning i 
Stockholms län 2022-2025, förslag till ny 
överenskommelse 

Denna tjänstemannaremiss avser förslag till ny överenskommelse för Regional energi- 
och klimatrådgivning i Stockholms län 2022-2025. 

Bakgrund och nuvarande överenskommelse 
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och 
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021 (dnr 
KSL 17/0062).  

En överenskommelse för 2022-2025 är under framtagande och skickas nu ut till 
kommunerna för synpunkter innan ett slutligt förslag färdigställs.  

Om den fortsatta processen 
När samtliga svar på tjänstemannaremissen inkommit gör Storsthlm eventuella 
justeringar i förslaget. Därefter behandlas inkomna synpunkter av styrgruppen för 
EKR-samarbetet (april) som kommer föreslå Storsthlms styrelse det slutliga förslaget.  

Om styrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny överenskommelse, (juni) skickas en 
rekommendation ut till kommunerna om att anta överenskommelsen under hösten 
2021.  

Förändringar i ny överenskommelse 
Förslaget är i huvudsak en revidering av den nuvarande överenskommelsen. För-
ändringar i förslaget kännetecknas mest av förtydliganden och kompletteringar, enligt 
följande: 

• Det har införts rubriksättning och tabellbeskrivningar.  
• Håbo kommun har tagits bort då de går ur samarbetet till 2021.  
• Det har lagts till en hänvisning till bilagan i inledningen. 
• Det har gjorts ett förtydligande av parternas uppgifter och ansvar genom att foga 

samman paragrafer som beskriver uppgifter och ansvar under respektive part, se 
rubrik 5.  

• Storsthlms styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för 
samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. 
Det föreslås att beslut om inriktning på de aktiviteter som bedrivs inom ramen 
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för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av styrgruppen istället 
för av Storsthlms styrelse. Styrelsens uppgift och ansvar framgår i rubrik 5.1 och 
styrgruppens uppgift och ansvar framgår i rubrik 5.3. 

• De samverkande kommunernas uppgift och ansvar har tidigare inte omnämnts i 
samverkansöverenskommelsen, en ny paragraf har därmed införts, se rubrik 5.2, 
12 §.   

• Arbetsgången har ändrats från att i nuvarande avtal bedrivas i en process som 
har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till 
EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av 
Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya förslaget 
är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och inriktningsbeslut, se 
19 § (tidigare 16 §). 

• Ny paragraf (24 §) i rubrik 9 som berör uppsägning och förlängning.   

Storsthlm önskar synpunkter och ställningstaganden 
på t.ex.: 
• Förändringar som gjorts i den nya samverkansöverenskommelsen, enligt  

presentationen ovan.  
• Hur många år den nya samverkansöverenskommelsen ska gälla. Nuvarande 

samverkansöverenskommelse är gällande över en fyraårsperiod, och förslaget är 
att ny överenskommelse gäller under perioden 2022-2025. 

Svar önskas senast 26 mars 
Storsthlm önskar att alla kommuner skickar in sitt yttrande med synpunkter senast den 
26 mars 2021. Meddela även om kommunen inte avser att lämna något yttrande. 
Remissvar lämnas via e-post till: registrator@storsthlm.se 

Frågor 
Vid frågor, kontakta regional utvecklingsledare Emelie Emanuelsson, 
emelie.emanuelsson@storsthlm.se, telefon 073-917 94 41. 

Med vänlig hälsning 

Roger Svanborg 
Verksamhetschef Regional utveckling Storsthlm 
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Som komplement till denna samverkansöverenskommelse finns en bilaga där de finansiella 

och personella resurser som behövs för att genomföra samverkansöverenskommelsen 

beskrivs. Samverkansöverenskommelsen gäller över en fyraårsperiod från och med år 2022, 

medan bilagan gäller över ett år. 

1. Parter

1 § Parter i denna överenskommelse är Storsthlm och de samverkande kommunerna i 

Stockholms län.  

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet

2 § Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och 

klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en 

effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län samt för 

EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för 

insatser som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle 

kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.  

3 § Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet främja 1. en 

effektiv och miljöanpassad användning av energi, 2. en minskad klimatpåverkan från 

energianvändningen, 3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås, och 4. att de 

samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås.  



  

4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag, 

bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer. 

Särskilt fokus ska läggas på de målgrupper som statens energimyndighet anger som lokalt 

och regionalt prioriterade.  

3. Avgränsningar   

5 § Samarbetet omfattar endast energi- och klimatrådgivning som är reglerat via 

förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.  

  

6 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget 

statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.  

4. Organisation och styrning 

7 § Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av 

Storsthlms styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i 

de kommuner som anslutit sig till denna samverkansöverenskommelse.  

  

8 § Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara en chef eller nyckelperson med 

beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvar för genomförandet av 

det lokala energi- och klimatarbetet.  

  

9 § Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter från de samverkande kommunerna. Stockholms 

stad och Storsthlm representeras av vardera en ledamot i styrgruppen. En ordförande för 

styrgruppen ska utses av Storsthlms styrelse på förslag av kommundirektörerna i de 

samverkande kommunerna.   

5. Parternas uppgift och ansvar 

5.1 Storsthlms uppgift och ansvar  

10 § Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom den 

regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. 

 

11 § Storsthlms kansli ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt 

stöd för hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i överenskommelsen. 

Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till styrgruppens arbete och i samband med 

Storsthlms styrelses ärendehantering. Övriga uppgifter och ansvar enligt bilaga 1.  

 

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar 

12 § De samverkande kommunerna eller klusterkommunerna ska bidra ekonomiskt till 

samarbetet, tillhandahålla en representant för det gemensamma arbetet och efter önskemål 

delta i gemensamma projekt.  

 

Ett urval av kommunerna utgör värdkommuner och åtar sig ett större ansvar för samarbetet.  

Värdkommunerna och de samverkande kommunernas uppgift och ansvar regleras närmare i 

bilaga 1.  

 

5.3 Styrgruppens uppgift och ansvar  

13 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna 

samverkansöverenskommelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKR-

verksamheten.  

  



14 § Inriktning och aktiviteter fastslås årligen av styrgruppen med utgångspunkt i de 

samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna förutsättningarna för 

statsbidraget.  

 

15 § Styrgruppen beslutar om budget och verksamhetsplan för de gemensamma insatserna. 

Styrgruppen beslutar även om vem eller vilka som ska genomföra de insatser och funktioner 

som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet och som ingår i verksamhetsplanen.   

  

16 § Styrgruppen ska säkerställa att det sker en koordinering av de samverkande 

kommunernas ansökningar om bidrag till EKR inför varje utlysningstillfälle som statens 

energimyndighet anordnar.  

17 § Styrgruppen ska inför varje verksamhetsår och med god framförhållning föreslå hur stor 

andel av de samlade resurserna (statsbidrag i enlighet med SFS 2016:385) som tillfaller de 

samverkande kommunerna och som ska användas till gemensamma insatser respektive 

lokala insatser. Förslaget ska möjliggöra genomförandet av inriktningsbeslutet. Varje 

kommun som är part i samverkansöverenskommelsen ska tillgängliggöra motsvarande andel 

av det egna statsbidraget till de gemensamma insatserna. Se mer om resursfördelning i bilaga 

1.  

18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs 

upp och redovisas för Storsthlms styrelse. Styrgruppen ska även årligen redovisa de 

gemensamma insatsernas måluppfyllelse för Storsthlms styrelse. 

7. Arbetsgång  

19 § Arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan Energimyndighetens utlysning för Energi-och 

klimatrådgivningen och styrgruppens inriktningsbeslut för samarbetet. Arbetet görs för att 

möjliggöra koordinering av de samverkande kommunernas ansökningar om statsbidrag  

inför det kommande verksamhetsåret. Se bilaga 1.  

 

8.  Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp 

19 § Styrgruppen ska meddela Storsthlms styrelse i de fall förutsättningarna för att 

genomföra verksamhetsplanen ändras i sådan omfattning att inriktningsbeslutets 

målsättning med samverkan inte är möjlig att nå.  

  

Om styrgruppen inte kan nå enighet i en fråga ska denna hänskjutas till Storsthlms styrelse.  

9. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning  

21 § Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och 

klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025 eller till dess att 

överenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande parterna, alternativt att 

regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.  

 

22 § Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av 

överenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm. 

 

23 § Den part som vill lämna överenskommelsen ska anmäla detta till Storsthlms styrelse 

senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.  

 

24 § Den part som önskar bli eller vill lämna sitt uppdrag som värdkommun för samarbetet, 

eller på annat sätt vill ändra sin bemanning, ska anmäla detta till Storsthlms styrelse senast 

sex månader innan ett nytt verksamhetsår.  

    



Underlag för ny samverkansöverenskommelse  

 

1. Förändringar i avtalet 

De förändringar som gjorts i förslaget till ny samverkansöverenskommelse är 
följande: 

 Det har införts rubriksättning och tabellbeskrivningar.  

 Håbo kommun har tagits bort då de går ur samarbetet till 2021.  

 Det har lagts till en hänvisning till bilagan i inledningen. 

 Det har gjorts ett förtydligande av parternas uppgifter och ansvar genom att 

foga samman paragrafer som beskriver uppgifter och ansvar under respektive 

part, se rubrik 5.  

 Storsthlm styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för 

samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms 

län. Det föreslås att beslutet om inriktning på de aktiviteter som bedrivs inom 

ramen för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av 

styrgruppen istället för av Storsthlm styrelse. Storsthlms styrelses uppgift och 

ansvar framgår i rubrik 5.1 och styrgruppens uppgift och ansvar framgår i 

rubrik 5.3. 

 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar har tidigare inte 

omnämnts i samverkansöverenskommelsen, en ny paragraf har därmed 

införts, se rubrik 5.2, 12 §.   

 Arbetsgången har ändrats från att i nuvarande avtal bedrivas i en process som 

har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till 

EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av 

Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya 

förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och 

inriktningsbeslut, se 19 § (tidigare 16 §). 

 Ny paragraf (24 §) i rubrik 9 som berör uppsägning och förlängning.   

2. Frågeställningar 

De samverkande kommunerna ombedes ta ställning till följande: 

 De förändringar som gjorts i den nya samverkansöverenskommelsen, som 

presenterats i rubrik 1 ovan.  

 Hur många år den nya samverkansöverenskommelsen ska gälla över. 

Nuvarande samverkansöverenskommelse är gällande över en fyraårsperiod, 

2018 till och med år 2021.  
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