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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Energi- och klimatrådgivning från 2021 (KS 2020.217)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om samarbete med Täby m.fl. kommuner om 
energi- och klimatrådgivning (EKR) och uppdrar åt kommundirektören att ingå 
samarbetsavtal samt söka medlemskap i Stockholmsregionens EKR-samverkan.

Ärendebeskrivning
Energi- och klimatrådgivning (EKR) är en opartisk och kostnadsfri kommunal tjänst för 
privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. EKR har potential att 
utgöra ett viktigt verktyg för att uppnå kommunens mål om hållbar utveckling och 
inriktningarna i kommunens miljö- och klimatstrategi.

Utlysning av statsbidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas inom kort och förväntas vara oförändrat 
– ca en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR måste vara minst en 
halvtidstjänst och Energimyndigheten förordar samverkan mellan kommuner. Tjänstemän på 
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker föreslår att bilda ett 
kluster för EKR och gemensamt ansöka om statsbidrag. En avsiktsförklaring om samarbete 
har inkommit från Täby kommun (bilaga 1) och ett utkast till samarbetsavtal har arbetats fram 
gemensamt (bilaga 2). Samarbetet beräknas kunna ge två heltidstjänster för EKR. Täby och 
Österåker är beredda att ta arbetsgivaransvaret.

Deltagande i Stockholmsregionens EKR-samverkan, där Vallentuna i nuläget inte medverkar 
(bilaga 3), är en förutsättning för samarbetet och bedöms därtill ge bättre kvalitet och 
kostnadseffektivitet för rådgivningen. EKR finansieras till fullo av statsbidraget statsbidrag 
från Energimyndigheten. Arbetstid tillkommer för kommunen för att styra, planera, medverka 
och följa upp rådgivningen. Ansvaret för EKR-samarbetet flyttas från bygglovsavdelningen 
till kommunledningskontorets stab.

Vallentuna har de senaste åren delat en EKR-tjänst med Sollentuna och Upplands-Väsby. 
Samverkansavtalet (bilaga 4) och statsbidraget (bilaga 5) löpte ut 2020. Inför den nya 
bidragsperioden har olika alternativ för Vallentunas EKR och konsekvenser utretts (bilaga 6).

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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
 Energi- och klimatrådgivning från 2021 TJSKR
 Bilaga 1 Avsiktsförklaring för att samarbeta inom energi- och klimatrådgivningen.
 Bilaga 2 Samarbetsavtal EKR Utkast 210115
 Bilaga 3 Samverkansöverenskommelse EKR 2018-2021 STORSTHLM
 Bilaga 4 Avtal om energirådgivning Upplands Väsby Sollentuna och Vallentuna
 Bilaga 5 Beslut från Energimyndigheten om stöd till energi- och klimatrådgivning 

2018-2020 - Upplands Väsby, -{AF8F5020-4EB2-4EED-BFC8-013ED3EFA324}
 Bilaga 6 PM Alternativ för EKR från 2021
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Tjänsteskrivelse

Energi- och klimatrådgivning från 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om samarbete med Täby m.fl. 
kommuner om energi- och klimatrådgivning (EKR) och uppdrar åt 
kommundirektören att ingå samarbetsavtal samt söka medlemskap i 
Stockholmsregionens EKR-samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatrådgivning (EKR) är en opartisk och kostnadsfri kommunal tjänst 
för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. EKR har 
potential att utgöra ett viktigt verktyg för att uppnå kommunens mål om hållbar 
utveckling och inriktningarna i kommunens miljö- och klimatstrategi. 

Utlysning av statsbidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas inom kort och förväntas vara 
oförändrat – ca en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR måste 
vara minst en halvtidstjänst och Energimyndigheten förordar samverkan mellan 
kommuner. Tjänstemän på kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker föreslår att bilda ett kluster för EKR och gemensamt ansöka om 
statsbidrag. En avsiktsförklaring om samarbete har inkommit från Täby kommun 
(bilaga 1) och ett utkast till samarbetsavtal har arbetats fram gemensamt (bilaga 2). 
Samarbetet beräknas kunna ge två heltidstjänster för EKR. Täby och Österåker är 
beredda att ta arbetsgivaransvaret. 

Deltagande i Stockholmsregionens EKR-samverkan, där Vallentuna i nuläget inte 
medverkar (bilaga 3), är en förutsättning för samarbetet och bedöms därtill ge bättre 
kvalitet och kostnadseffektivitet för rådgivningen. EKR finansieras till fullo av 
statsbidraget statsbidrag från Energimyndigheten. Arbetstid tillkommer för 
kommunen för att styra, planera, medverka och följa upp rådgivningen. Ansvaret för 
EKR-samarbetet flyttas från bygglovsavdelningen till kommunledningskontorets stab.

Vallentuna har de senaste åren delat en EKR-tjänst med Sollentuna och Upplands-
Väsby. Samverkansavtalet (bilaga 4) och statsbidraget (bilaga 5) löpte ut 2020. Inför 
den nya bidragsperioden har olika alternativ för Vallentunas EKR och konsekvenser 
utretts (bilaga 6).
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Ekonomiska konsekvenser
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.

Tjänsten energi- och klimatrådgivning finansieras till fullo av statsbidrag, såväl 
anställning av kommunernas egna rådgivare som ersättning till Stockholmsregionens 
EKR-samverkan. I den regionala samverkan ingår för närvarande gemensam 
webbplats www.energiradgivningen.se, gemensam telefonrådgivning, gemensamt 
informationsmaterial, stöd och kompetensutveckling för kommunernas rådgivare 
samt projektledning och genomförande av gemensamma målgruppsspecifika projekt 
och aktiviteter såsom seminarier. Genom att ingå i den regionala samverkan bedöms 
kostnadseffektiviteten öka genom att:

 rådgivning via telefon och e-post kan skötas av de regionala rådgivarna 
 lokala rådgivare kan fokusera på proaktiva aktiviteter, uppsökande verksamhet 

och fördjupad rådgivning. 
 informationsmaterial och webbplats av hög kvalitet kan nyttjas. 
 privatpersoner, företag, organisationer och bostadsrättföreningar i Vallentuna 

kan ta del av evenemang som anordnas regionalt eller av grannkommuner - 
evenemang behöver inte genomföras separat för Vallentuna.

Föreslaget samarbete med kommuner i nordöstra Stockholm bedöms räcka till två 
heltidstjänster, vilka kan samarbeta och stödja varandra. Även om Vallentunas andel 
av rådgivningen är relativt oförändrad beroende på statsbidragets storlek, bör detta 
ses som en förstärkning. Samarbetet knyts sannolikt till befintligt nätverk för 
kommunernas miljöstrateger, vilket bör resultera i ett effektivare samarbete med 
potential att ge bättre nytta för målgrupperna. Därtill ökar möjligheterna att 
samordna rådgivningen med kommunens egna verksamheter.

För målgrupperna - privatpersoner, företag, organisationer och bostadsrättföreningar 
i Vallentuna – bedöms detta sammantaget kunna resultera i en mer aktiv, anpassad 
och lättillgänglig energi- och klimatrådgivning. De geografiska möjligheterna att delta 
vid fysiska arrangemang såsom studiebesök blir bättre för merparten av 
kommuninvånarna. Energi- och klimatrådgivningen handlar därtill i hög grad om 
energieffektivisering, energibesparingar, egenproducerad förnybar energi och 
omställning till fossilfria alternativ, inklusive rådgivning kring kostnader och 
bedömning av offerter, vilket i många fall leder till ekonomiskt fördelaktiga lösningar 
på sikt.

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.

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad 
användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra 

http://www.energiradgivningen.se/
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till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Energi- och 
klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt informera om 
förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och 
klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg

Handlingar
Bilaga 1 - Avsiktsförklaring för att samarbeta inom energi- och klimatrådgivningen.

Bilaga 2 – Utkast - Samarbetsavtal gällande energi- och klimatrådgivning i 
kommunerna Täby, Österåker, Vallentuna, Danderyd och Vaxholm.

Bilaga 3 – Samverkansöverenskommelse EKR 2018-2021 STORSTHLM.

Bilaga 4 – Avtal om energirådgivning Upplands Väsby Sollentuna och Vallentuna

Bilaga 5 – Beslut från Energimyndigheten om stöd till energi- och klimatrådgivning 
2018-2020.

Bilaga 6 – PM Alternativ för EKR från 2021

Expedieras till:
PlanMU

BMN
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Avsiktsförklaring för att samarbeta inom energi- och klimatrådgivningen

Nedan intygas att kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker har för 
avsikt att samarbeta kring fortsatt verksamhet inom energi- och klimatrådgivningen. Syftet 
med samarbetet är att ingå ett samarbetsavtal och bilda ett kluster och för att på ett effektivt 
sätt bedriva energi- och klimatrådgivning inom de kommuner som tecknar avtal om 
samverkan. 

Detta förutsätter att statligt ekonomiskt stöd för energi- och klimatrådgivning kan erhållas från 
Energimyndigheten i enlighet med föreskrift STEMFS 2018:1 och aktuell utlysning från 
myndigheten. De medverkande kommunerna ansöker tillsammans om stödet och avtal 
kommer därefter att kunna tecknas.

Danderyds kommun

_________________ ___________________ ___________________

Datum Ort Namnförtydligande:

Täby kommun

_________________ ___________________ ___________________

Datum Ort Namnförtydligande:

Vallentuna kommun

_________________ ___________________ ___________________

Datum Ort Namnförtydligande:

Vaxholms kommun

_________________ ___________________ ___________________

Datum Ort Namnförtydligande:

Österåkers kommun

_________________ ___________________ ___________________

Datum Ort Namnförtydligande:
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Henrik Enskär

Från: Registrator KLK
Skickat: den 27 juni 2017 10:59
Till: Registrator KLK
Ämne: VB: REK Samverkan kommunal energi- och klimatrådgivning

 

Från: Gunilla Weidenfors [mailto:gunilla.weidenfors@storsthlm.se]  
Skickat: den 26 juni 2017 10:35 
Till: Registrator KLK <registrator.klk@vallentuna.se> 
Ämne: REK Samverkan kommunal energi‐ och klimatrådgivning 

 

Storsthlm: Kommunal energi- och klimatrådgivning, samverkansöverenskommelse 

Läs på webben 

 

 

Till registrator 
Vänligen sänd till: 
 
samt för information till: 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
Kommundirektör 

 

 

Samverkansöverenskommelse om 
kommunal energi- och klimatrådgivning 
 

Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att ansluta sig 
till samverkansöverenskommelsen om kommunal energi- och 
klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun, Uppsala län 
 
 
Bilagor 
Storsthlms rekommendation och förslaget till samverkansöverenskommelse, med bilaga 
 
Svarsperiod 
Kommunens ställningstagande skickas senast den 31 oktober 2017 med e-post till 
registrator@storsthlm.se, tack 
  
Frågor och information 
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Välkommen att kontakta processledare Thomas Fredriksson, 
thomas.fredriksson@storsthlm.se 
  
  
 
 
 
KSL blir Storsthlm 
Nu fasar vi ut KSL och börjar använda Storsthlm som namn i alla sammanhang. Storsthlm 
beskriver bättre vilka vi är och vad vi gör. En arena för regional utveckling och samverkan 
mellan kommunerna i Stockholms län. Tillsammans gör vi hela regionen starkare och mer 
attraktiv. Vi växer ihop. 

   

 

  

Postadress: Box 38145, 100 64 Stockholm Tel: 08-615 94 00 
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SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE  

  

2017-06-01 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

Samverkansöverenskommelse för Energi- och 

klimatrådgivningen i Stockholms län samt Håbo kommun. 

    

Samverkansöverenskommelsens innehåll  

Denna överenskommelse fastställer:  

1. Parter  

2. Syftet med EKR  

3. Verksamhetsmål för EKR  

4. Organisation och styrning  

5. Resursfördelning  

6. Styrgruppens uppgift och ansvar  

7. Storsthlms uppgift och ansvar  

8. Arbetsgång  

9. Ändrade förutsättningar  

10. Uppföljning och utvärdering  

11. Samverkansperiod och uppsägning  

  

Parter  

1 § Parter i denna överenskommelse är Storsthlm, kommunerna i Stockholms län och Håbo 

kommun.  

Syftet med 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 Håbo 

kommun 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.  
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4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, hushåll, företag och organisationer. 

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

och regionalt prioriterade.  

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.  

Organisation och styrning  

7 § Storsthlms styrelse har det övergripande ansvaret för inriktningen på de aktiviteter som 

bedrivs inom ramen för denna samverkansöverenskommelse. Inriktningen fastslås årligen 

med utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna 

förutsättningarna för statsbidraget.  

  

8 § 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.  

  

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

beslutsmandat i den hemkommun som har ansvar för genomförandet av det lokala miljö 

och/eller energi- och klimatarbetet.  

  

10§ 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.   

Styrgruppens uppgift och ansvar  

11 § Styrgruppens ansvar ska vara att säkerställa att verksamheten inom ramen för denna 

samverkansöverenskommelse drivs i linje med inriktningsbeslut som har fattats av 

Storsthlms styrelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKR-verksamheten. 

Styrgruppen ska årligen fatta beslut om verksamhetsplan utifrån inriktningsbeslutet.   

  

12 § Styrgruppen beslutar, med utgångspunkt i styrelsens inriktningsbeslut, 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.   

  

13 § Styrgruppen ansvarar för att det sker en koordinering av de samverkande kommunernas 

ansökningar om bidrag till EKR inför varje utlysningstillfälle som Statens energimyndighet 

anordnar.  

Storsthlms uppgift och ansvar  

14 § Storsthlm 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.  
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Resursfördelning  

15 § Styrgruppen ska inför varje verksamhetsår 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 styrelsens inriktningsbeslut. Varje kommun som 

är part i samverkansöverenskommelsen ska tillgängliggöra motsvarande andel av det egna 

statsbidraget till de gemensamma insatserna. Se bilaga.  

Arbetsgång  

16 § Arbetet ska bedrivas i en process som har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som 

anges för statsbidraget till EKR. Inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska 

fattas av Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Detta för att 

möjliggöra koordinering av de samverkande kommunernas ansökningar om statsbidrag  

inför det kommande verksamhetsåret. Se bilaga.  

  

Ändrade förutsättningar  

17 § 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.  

Uppföljning och utvärdering  

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 inför styrelsens beslut om 

fortsatt inriktning på verksamheten.  

Samverkansperiod, uppsägning och förlängning  

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

klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2018 till och med år 2021 eller till dess att 

överenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande parterna alternativt att 

regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.  

 

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

överenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm. 

 

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

senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.  

    

6



 

 

 

 

Bilaga till samverkansöverenskommelse avseende 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 
samt Håbo kommun. 

Om bilagan 

Denna bilaga beskriver de finansiella och personella resurser som behövs för att 
skapa förutsättningar för att genomföra samverkansöverenskommelsen 
avseende Energi- och klimatrådgivningen, nedan benämnt EKR. Medan 
överenskommelsen gäller över en fyraårsperiod från och med år 2018, är denna 
bilaga giltig ett år i taget och ska kunna ändras i samband med att beslut tas i 
styrgruppen om kommande års verksamhetsplan inom ramen för 
samverkansöverenskommelsen. Anledningen till detta är att förutsättningarna 
kan variera över tid beroende på att statsbidragets storlek kan ändras eller att 
politiska inriktningsbeslut medför att större eller mindre resurser behöver 
tillföras det gemensamma arbetet. Denna bilaga beskriver gemensamma 
resurser kopplade till överenskommelsen, värdkommunernas roll, årsplanering, 
resursfördelning samt funktionen Regional utvecklingsledare (RUL). 

För att göra kommunernas planering så förutsägbara som möjligt i samband 
med övergången till den nya överenskommelsen kommer förutsättningarna 
avseende personella resurser i värdkommunerna och resursfördelning mellan 
kommunerna följa samma fördelningsprincip som för år 2017. Utifrån dessa 
förutsättningar och inriktningsbeslut från Storsthlms styrelse ska styrgruppen 
för samarbetet under hösten år 2017 ta fram en verksamhetsplan för år 2018.  

 
Gemensamma resurser kopplade till överenskommelsen 

Den gemensamma basverksamheten består för närvarande av följande 
områden: 

 Stöd till projekt och aktiviteter 

 Gemensamma målgruppsspecifika projekt och aktiviteter 

 Gemensam webbplats www.energiradgivningen.se 

 Gemensam telefonrådgivning  

Styrgruppen ska under hösten år 2017 i verksamhetsplanen för år 2018 beskriva 
vilka insatser som ska genomföras inom respektive område och om ytterligare 
områden ska kopplas till det gemensamma arbetet. För den operativa driften av 
det gemensamma arbetet har styrgruppen till sitt förfogande projektledare som 
är baserade i värdkommunerna som för år 2018 kommer att vara Botkyrka, 
Huddinge och Stockholm som ska tillhandahålla projektledartjänster.  

Värdkommunerna ska ersättas för insatser enligt den i denna bilaga angivna 
resursfördelning om 3.001.000 kr det vill säga samma som 2017 års budget och 
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som överenskommits i samband med överenskommelsens undertecknande. I 
verksamhetsplanen kommer även omfattningen av insatser inom de fyra 
ovanstående delarna inom basverksamheten att redovisas. För att 
värdkommunerna ska kunna planera bemanning för år 2018 ska följande 
fördelning av tjänster bemannas och ersättas enligt resursfördelningsprincipen 
i denna bilaga. 

 Botkyrka:     50% tjänst, delprojektledare 

 Huddinge:   200% tjänst, delprojektledare 

 Stockholm:  50% huvudprojektledare, 50% bitr. huvudprojektledare. 
 

Huvudprojektledarens ansvar: 

 Säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen för och kommunicera 
eventuella avvikelser till styrgruppen.  

 Ansvara för att den beslutade budgeten följs. 

 Administrera och kalla till styrgruppsmöten. 

 Stödja styrgruppen i arbetet att koordinera de samverkande 
kommunernas ansökningar om EKR bidrag från Statens  
energimyndighet. 

 Vara föredragande vid styrgruppsmöten, lägesrapportering och 
uppföljning av projekt.  

 Genomföra kontinuerliga avstämningar med styrgruppens ordförande. 

 Säkerställa att kvalitetssäkring sker av projektplaner, rapporter och 
föredragningar. 

 Leda arbetet med att ta fram samarbetets verksamhetsplan, 
tertialuppföljningar och årsrapport. 

 Leda arbetet med att ta fram underlag för att kommunicera energi- och 
klimatrådgivningens arbete på webbplatsen. 

 

Projektledares ansvar: 

 Genomföra de av styrgruppen tilldelade områden/projekt enligt 
beslutad verksamhetsplan. 

 Rapportera till huvudprojektledaren. 

 Delta i arbetet med den övriga gemensamma basverksamheten i mån av 
tid. 

Ekonomiska resurser 

Den ekonomiska omslutningen för basfunktionerna kommer under år 2018 
vara 3.001.000 kr, det vill säga samma som för verksamhetsår 2017. 
Styrgruppen har möjlighet att besluta om att allokera mer resurser till det 
gemensamma arbetet. 
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Årsplanering 

Tertial 1 

Föregående verksamhetsår följs upp och utvärderas i den omfattning som 
styrgruppen beslutar och resultatet av det arbetet läggs därefter till grund för ett 
nytt inriktningsbeslut i Storsthlms styrelse. 

 

Tertial 2 

Planeringen för varje verksamhetsår startar efter att Storsthlms styrelse har 
tagit ett inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret. Beslutet ska vara 
grundat i en analys och utvärdering av tidigare års aktiviteter som genomförts 
av samarbetet. Inriktningsbeslutet ska dels ge en indikation på omfattningen av 
det gemensamma arbetet och dels spegla hur EKR samarbetet kan samverka 
med kommunernas övriga klimat- och energiarbete. 

Tertial 3 

Styrgruppen har utifrån inriktningsbeslutet i uppgift att under tertial 3 ta fram 
en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Den tar hänsyn till både 
politiska ambitioner samt Statens energimyndighets krav i samband med 
utlysning som kan gälla åtaganden att delta i insatsprojekt eller andra av 
myndigheten anordnade aktiviteter.  

Styrgruppen ska även koordinera de samverkande kommunernas ansökningar 
om EKR bidrag från Statens energimyndighet samt besluta om personella 
resurser och budget som ligger i linje med inriktningsbeslutet och 
myndighetens krav.  

 

Storsthlms roll 

Storsthlm bereder ärenden rörande samverkansöverenskommelsen till 
Storsthlms styrelse. Storsthlm ansvarar även för att tillhandahålla stöd för det 
administrativa och ekonomiska förfarandet kring 
samverkansöverenskommelsen. Storsthlm har inget ansvar gentemot 
kommun/-ers egna avtal med leverantörer för genomförande av 
kommunspecifika lokala aktiviteter oavsett vad leverantören och enskild 
kommun föreskriver i överenskommelse dem emellan. 

RUL 

Storsthlm fungerar som regionens Energikontor och genom det ansvarar för 
funktionen Regional utvecklingsledare (RUL), som har till uppgift att stötta och 
coacha länets samtliga energi- och klimatrådgivare. RUL har inte till uppgift att 
operativt utföra arbete som åligger kommunerna enligt utlysningsvillkoren för 
EKR. Energikontoret avser att för år 2018 ansöka om bidrag för funktionen 
Regional utvecklingsledare. RUL:s uppgifter under år 2018 kommer planeras 
utifrån styrgruppens verksamhetsplan samt den beskrivning av RUL uppdraget 
som Statens energimyndighet tagit fram. RUL ska utgöra ett strategiskt stöd för 
kommunernas EKR samt fungera som en coachande stödfunktion, anordna 
utbildningar, hålla nätverksträffar, driva och medverka i insatsprojekt mm. 
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RUL ska även vara kontakt- och informationsbärare mellan Statens 
energimyndighet och EKR. 

 

Resursfördelning 

Fördelningen grundar sig på samma fördelningsprincip som för år 2017 och att 
den totala avgiften till den gemensamma samverkan blir totalt 3.001.000 kr. 
Beloppen kan förändras beroende på om bidragsnivåerna ändras av Statens 
energimyndighet eller om kommuner väljer att inte ingå i 
samverkansöverenskommelsen. 

Kommun Andel av gemensamma 
kostnader år 2017 

Avgift gemensam basverksamhet 
EKR 2018 (kr) 

Botkyrka 0,044 130 742 

Danderyd 0,024 73 076 

Ekerö 0,019 56 032 

Haninge 0,056 168 331 

Huddinge, Salem, 
Tyresö 

0,110 330 824 

Håbo  0,014 43 425 

Järfälla 0,051 154 322 

Lidingö 0,033 98 524 

Nacka  0,074 222 495 

Norrtälje 0,050 151 287 

Nykvarn 0,007 20 312 

Nynäshamn  0,019 56 032 

Sigtuna 0,025 74 009 

Sollentuna 0,049 145 684 

Solna 0,057 169 965 

Stockholm  0,101 303 509 

Sundbyberg 0,024 71 675 

Södertälje 0,041 124 205 

Täby 0,059 177 669 

Upplands Väsby 0,027 80 547 

Upplands-Bro 0,017 51 130 

Vallentuna 0,027 80 547 

Vaxholm 0,009 26 615 

Värmdö  0,032 95 255 

Österåker  0,032 94 788 

 Total budget (SEK) för 
gemensamma basfunktioner 
EKR: 

3 001 000 
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Avtal om samordnad energi-och klimatrådgivning 
  

 

Mellan Upplands Väsby, Sollentuna och Vallentuna kommuner nedan kallade 

parterna, har följande avtal träffats om samverkan beträffande energirådgivning. 

 

   

§ 1  Avtalets omfattning 
Avtalet avser kommunal energi-och klimatrådgivning till hushåll, företag och 

lokala organisationer i de samverkande kommunerna. För verksamheten ska 

gälla de förutsättningar som anges i förordningen (2016:385) om bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. 

  

§ 2  Inriktning  
Den kommunala energi-och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och region-

alt anpassad kunskap om energianvändning samt om förutsättningar för att 

minska och effektivisera densamma i lokaler och bostäder och därmed minska 

dess klimatpåverkan.  

  

Rådgivningen ska avse hushåll, lokala företag och lokala organisationer. Även 

skolor får utnyttja energirådgivarnas tjänster. 

  

Rådgivningen ska inte omfatta besiktningsverksamhet. 

  

§ 3 Organisation och huvudmannaskap 
Den gemensamma energirådgivningen har Upplands Väsby kommun som hu-

vudman. Inom kommunen ansvarar kommunstyrelsen för energi-och klimatråd-

givningen. För verksamheten ska finnas en befattning som energi- och klimat-

rådgivare. Organisatoriskt och administrativt tillhör energi- och klimatrådgiva-

ren Upplands Väsby kommun  

 

Vallentuna kommun och Sollentuna kommun förbinder sig att använda sig av 

energirådgivaren och att delta i kostnaderna för detta i enlighet med vad som 

föreskrivs i § 4 i detta avtal. 

  

§ 4  Finansiering och kostnader 
Personalkostnaden ska till fullo finansieras av de kommuner som är part till 

detta avtal genom de statsbidrag som erhålls enligt förordningen (2016:385) om 

bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Personalkostnaden fördelas 

mellan kommunerna genom att var och en av kommunerna betalar 33% av 

kostnaden. De personalkostnader som ska täckas med statsbidraget är lön samt 

sociala avgifter. Övriga overheadkostnader såsom lokalhyra, IT etcetera betalas 

av den enskilda kommunen. Sådana overheadkostnader som tillkommer genom 

arbetsgivaransvaret faktureras till de övriga två kommunerna. Kostnaderna 

framgår av bilagd kostnadskalkyl.  

 

Varje kommun ansvarar för sin egen projektbudget. Det vill säga att kostnader-

na för kommunspecifika projekt etcetera finansieras och administreras av de 

enskilda kommunerna.  



 

Ansökan och fördelning av stadsbidraget från energimyndigheten görs av hu-

vudman angiven i § 3.  

 

Om verksamheten upphör i förtid ska eventuella merkostnader delas lika mellan 

parterna i förhållande till respektive kommuns andel av det totalt erhållna bi-

dragsbeloppet. Detsamma gäller om andra merkostnader uppstår som Upplands 

Väsby kommun inte kan råda över. 

  

§ 5  Arbetsgivaransvar 
Upplands Väsby kommun har arbetsgivaransvaret för energi- och klimatrådgi-

varen. Ansvaret för den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal ligger på 

Upplands Väsby kommun. 

  

§ 6  Lokaler och inventarier 
Upplands Väsby kommun tillhandahåller kontorslokaler och därtill hörande 

inventarier för energi- och klimatrådgivarens verksamhet. 

  

Alla parter ska därutöver, utan särskild ersättning, i sina respektive kommuner 

upplåta en lämplig lokal/arbetsplats och andra faciliteter för samverkan, rådgiv-

ning, information till mindre grupper etc. inom ramen för den kommunala ener-

girådgivningen. 

  

§ 7 Utnyttjande av tjänsterna 
Utnyttjandet av energi-och klimatrådgivarens tjänster ska fördelas lika mellan 

parterna. Energi- och klimatrådgivaren tidsredovisar sin arbetstid per kommun. 

Energi-och klimatrådgivningen bedrivs lokalt i varje enskild avtalskommun 

med utgångspunkt från Upplands Väsby kommun..  

 
§ 8 Samverkan, planering och uppföljning 
För att planera och följa upp verksamheten ska det finnas en styrgrupp som 

sammanträder minst två gånger per år. Avtalskommunerna utser en tjänsteman 

vardera som sin representant i gruppen. Energi- och klimatrådgivaren är adjun-

gerad i styrgruppen och har till uppgift att sammankalla gruppen och dokumen-

terar sammanträdena. Huvudman som anges i § 3 i detta avtal är ordförande i 

styrgruppen. Det löpande administrativa arbetet, som t ex statsbidrags-

ansökningar/redovisningar och upprättande av erforderliga handlingar sköts av 

energi- och klimatrådgivaren.  

  

Verksamhetsplan och förslag till budget ska beslutas i styrgruppen. Förslag till 

verksamhetsberättelse och årsredovisning ska behandlas i styrgruppen.  

  

§ 9 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Energi- och klimatrådgivaren ska varje år upprätta och lämna en verksamhets-

berättelse till avtalets parter. 

  

Redovisning över planerad och genomförd verksamhet ska genom Upplands 

Väsby kommuns försorg inges till Statens Energimyndighet och enligt myndig-

hetens anvisning. 

  



 

§ 10  Ändrade förhållanden 
Om betydande förändringar i parternas organisation och/eller verksamhet sker 

eller om något oförutsett inträffar, som påverkar förutsättningarna för, eller til--

lämpningen av detta avtal, ska parterna uppta överläggningar om eventuella 

förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om förändringar i lagar 

eller andra regelverk sker som påverkar tillämpningen av detta avtal. 

   

§ 11  Avtalstid 
 Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31 med möjlighet 

till förlängning. Vid underlåten uppsägning förlängs avtalet med ett (1) år i sän-

der. Uppsägning ska ske senast sex månader före avtalstidens utgång.  

 

Om statsbidraget upphör eller minskar i sådan omfattning att den inte längre 

täcker personalkostnaden enligt § 4 äger avtalskommun säga upp detta avtal till 

den tidpunkt då åberopad förändring träder i kraft utan iakttagande av ovan an-

given uppsägningstid.  

 

§ 12 Insyn och kontroll 
Avtalskommunerna äger utöva erforderlig insyn och kontroll av den energi-och 

klimatrådgivningsverksamhet som bedrivs av Upplands Väsby kommun inom 

ramen för detta avtal. 

 

§ 13 Tvist 
Om inte parterna kommer överens om annat skall tvist på grund av detta avtal 

avgöras i allmän domstol. 

 

§ 14  Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av kommunledning-

arna i Upplands Väsby, Sollentuna och Vallentuna kommuner genom beslut 

som vinner laga kraft.  

  

- - - - - - - - - - - - - - -   

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

 

 

 

 

 

Sollentuna den 2018- Väsby den 2018- 

För Sollentuna kommun  För Upplands Väsby kommun 

 

 

 

Kommundirektör     

 

 

 

Kommundirektör     

      

 

 

 



Vallentuna den 2018-                                            

För Vallentuna kommun  

 

 

 

Kommundirektör    
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 ANN WAHLSTRÖM
 MILJÖSTRATEG
 TEL 08-5878 63 72
 E-POST ANN.WAHLSTROM@VALLENTUNA.SE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

PM: Energi- och klimatrådgivning från 2021
I PM:et beskrivs rekommendationen att ingå i regional EKR-samverkan samt 
alternativ för hur EKR för Vallentuna kan genomföras från 2021. 

Sammanfattning
Rekommendationen är att Vallentuna kommun söker medlemskap i Storsthlms 
regionsamverkan för energi- och klimatrådgivning (EKR) samt skriver under 
avsiktsförklaring om  EKR-samarbete med kommunerna inom StoNO, i syfte att 
snabbt kunna upprätta gemensam ansökan om EKR-bidrag, samarbetsavtal och 
anställning av rådgivare.

 Vallentuna delar i nuläget en tjänst för energi- och klimatrådgivning (EKR) till 
hushåll och företag med Sollentuna och Upplands-Väsby. Samverkansavtalet och 
statsbidraget löper ut 2020. 

 Utlysning av Energimyndighetens bidrag för EKR fr.o.m. 2021 tidigt under året 
och ansökningsperioden kommer troligen vara kort.

 Nytt samverkansavtal för regional EKR-samverkan arbetas fram av 
Energikontoret Storsthlm inför ny samverkansperiod från 2022.

 EKR finansieras av statsbidrag. Vallentuna kommuns EKR-bidrag räcker till 
ungefär en tredjedels tjänst. De kostnader som belastar kommunen är, liksom 
tidigare, arbetstid.

 Kommuner kan bedriva EKR självständigt eller inkorporera bidragsfinansierad 
EKR-tjänst i den egna verksamheten. Samverkan är fördelaktig för flera av 
kommunerna då EKR-bidraget inte räcker för att uppfylla Energimyndighetens 
krav på att EKR ska vara minst en halvtidstjänst. Kommuner uppmuntras att gå 
samman för att komma upp i heltidstjänst. En separat EKR-tjänst på halvtid är 
inte attraktiv för att locka kompetens.

 Den regionala EKR-samverkan bedöms vara kostnadseffektiv då den avlastar den 
lokala EKR och frigör tid för uppsökande verksamhet, bjuder till samarbeten och 
kompetensutveckling för rådgivare, samt arrangerar gemensamma evenemang 
för kommunernas invånare och företag.

 Delad EKR i samarbete med en eller flera kommuner inom StoNO bedöms 
fördelaktigt då styrning, planering och uppföljning kan knytas till befintliga 
samarbeten till exempel nätverket för miljöstrateger.

 Delad EKR inom StoNO kräver att Vallentuna kommun går med i regionala EKR-
samverkan.

 Delad EKR i samarbete med Sollentuna kan eventuellt fortsätta utan att 
Vallentuna ingår i regionala EKR-samverkan.
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Bakgrund
Vallentuna delar i nuläget en tjänst för energi- och klimatrådgivning (EKR) till 
hushåll och företag med Sollentuna och Upplands-Väsby. Samverkansavtalet och 
statsbidraget löper ut 2020. Utlysning av bidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas i höst 
och förväntas vara oförändrat – cirka en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr 
för 2020). EKR ska vara minst en halvtidstjänst och inkluderar särskilda insatsprojekt 
där resurseffektiva byggnader och transporter kan komma att prioriteras. Eventuellt 
finns möjlighet att söka extra finansiellt stöd av Energimyndigheten, för utökad, 
uppsökande rådgivning till lokalt prioriterad målgrupp ska vara ett samarbete mellan 
kommuner eller projekt.

Energimyndigheten trycker på att det är viktigt att varje kommun ”äger” sin 
rådgivning. Villkor anges i förordning (2016:385) om bidrag till kommunal 
energi- och klimatrådgivning.

Statsbidraget täcker personalkostnader dvs. lön samt sociala avgifter för rådgivare. 
Övriga overheadkostnader betalas av den enskilda kommunen och faktureras i 
nuläget där så tillämpligt av värdkommunen Sollentuna. Bidraget innebär även en 
projektbudget, för vilken respektive kommun ansvarar. Dvs. kostnader för 
kommunspecifika projekt finansieras och administreras av de enskilda kommunerna. 

Rekommendation - Vallentuna kommun blir medlem i regional 
samverkan för klimat- och energirådgivning.
I Stockholmsregionen bedriver 27 kommuner energi- och klimatrådgivningen i 
samverkan. Den regionala EKR jobbar med utåtriktad information till privatpersoner, 
företag, bostadsrättsföreningar etc. De har en samlad webb med mycket bra 
information – www.energiradgivningen.se, en resurspool av rådgivare som svarar på 
frågor och ger råd via telefon och e-post, diverse gemensamt informations- och 
profilmaterial, kompetensutveckling och stöd till lokala rådgivare, samt löpande 
samarbete kring arrangemang och andra projekt. 

Vallentuna kommun står som enda kommun utanför Stockholmsregionens EKR-
samverkan. Vallentuna har därför behövt nyttja den delade rådgivaren separat från 
grannkommunerna. Bland konsekvenserna av att stå utanför regional samverkan 
märks:
 Vallentuna kan inte nyttja den regionala grupp av rådgivare som tar hand om 

merparten rådgivning via telefon och e-post. Mer av den lokala rådgivarens tid 
går åt till reaktiv rådgivning och information, via telefon och mejl.

 Vallentuna har inte rätt att nyttja det regionala informationsmaterialet och webb. 
Vallentuna hänvisar till t.ex. Energimyndighetens webbsida och informations-
material, som inte är lika bra som regionsamarbetets material.

 Evenemang genomförs separat för Vallentuna och samordningsvinster med 
kommungemensamma evenemang gått förlorade. Missgynnar företag och 
privatpersoner i Vallentuna då de inte kan ta del av evenemang i 
grannkommunerna. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
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 Vallentuna kommun drar gratis nytta av den regionala samverkan då den 
regionala webbplatsen är publik och regionsamverkan ordnar 
kompetensutveckling och stödjer lokala rådgivare – även den rådgivare som till 
del arbetar på Vallentunas EKR-bidrag. Det har framkommit att andra 
kommuner ser negativt på detta.

Samma kommuner sitter för närvarande i styrgrupp för EKR som för 
kommunförbundet Storsthlms Energikontor, bland andra Täby kommun.

Ett nytt samarbetsavtal för regionen ska arbetas fram i och med ny bidragsutlysning 
för EKR. Energikontoret Storsthlm har underhand sagt att samarbetsavtalet inom 
kort ska sändas ut till samtliga kommuner för synpunkter, innan det formellt 
upprättas.

Konsekvenser av att delta i regional samverkan
+ Tid frigörs för den lokala rådgivaren till proaktivt, uppsökande arbete 

företagsbesök och arrangemang i kommunen, istället för reaktivt arbete med 
rådgivning kring frågor som kommer in per telefon och mejl.

+ Den lokala rådgivaren kan nyttja materialet och samordna evenemang med 
andra kommuner.

+ Rådgivaren får kompetensutveckling och samarbetsmöjligheter via nätverket.
+ Vallentuna kommun kan delta i nationella insatsprojekt och samarbetsprojekt 

som initieras i det regionala nätverket.
+ Vallentuna kan enkelt hänvisa till den regionala webbplatsen, som har mycket 

bra och målgruppsanpassad information.
+ Telefonrådgivning kan styras till det regionala kontoret.
+/- Avgiften för samverkan tas från statsbidraget för EKR, så medlen för kommunen 

att förfoga över minskar. Samtidigt bedöms avgiften ge mycket nytta för relativt 
liten del av bidraget.

- Vallentuna kommun kan bli mindre synlig som avsändare.

Rekommendation/Alternativ 1 - StoNO-samverkan kring EKR 
I nuvarande bidragsperiod samverkar Täby och Norrtälje kring EKR. Rådgivaren är 
placerad på Norrtälje kommun och arbetar cirka 70 % med EKR, i övrigt anställd som 
resurs för energifrågor inom Norrtälje kommun. Täby har en projektledare som på del 
av sin tjänst arbetar med EKR-frågor (Täby kommun genomgår dock för närvarande 
en omorganisation). Österåker och Vaxholm delar på en halvtidstjänst för EKR. 
Danderyds kommun har en heltidstjänst som energi- och klimatstrateg, som ansvarar 
för styrning, planering och medverkan i EKR samt en inhyrd konsult som svarar för 
genomförande av rådgivning och uppsökande verksamhet.

Samverkan kring EKR till hushåll och företag med grannkommuner inom befintligt 
StoNO-samarbete (kommunerna i nordöstra Stockholm: Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker) har diskuterats i StoNO-nätverket för 
miljöstrateger. Alla utom Norrtälje har på tjänstemannannivå uttryckt intresse för 



SID 4/6

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

samverkan, under förutsättning att samtliga medverkande kommuner ingår i 
Stockholms-regionens EKR-samverkan. Detaljerna och formerna för samverkan är 
inte utredda men Täby och Österåker är intresserade av att ta arbetsgivaransvaret. 
Norrtälje kommun är intresserat av att samarbeta men är måna om att behålla EKR i 
egen regi och avser därför inte ingå i samarbetsavtalet.

Täby kommun har sänt en formell avsiktsförklaring för att etablera samarbete inför 
utlysningen av statsbidraget.

Konsekvenser
+ EKR-bidraget för StoNO-kommunerna skulle sannolikt räcka till 2 

heltidstjänster vilka kan samarbeta och stödja varandra. Det är förstärkning 
inom området jämfört med dagens nivå. 

+ Norrtälje, som har en egen anställd EKR, är intresserade av samarbete mellan de 
då tre rådgivarna och eventuellt kan samarbetskommunerna köpa rådgivningstid 
av Norrtäljes EKR.

+ Kompetens/personal finns på plats om befintlig tjänst i Täby överförs till 
samverkan. 

+ Förutsättningar för bättre samordning finns i och med etablerat samarbete inom 
StoNO i olika energi- och klimatrelaterade frågor, bl.a. via miljöstrateg, 
miljöplanerare, sannolikt tillsyn i viss mån och på trafiksidan.

+ Samverkan med StoNO-kommuner är intressant av geografiska skäl, för till 
exempel arrangemang såsom studiebesök för invånare eller företag.

+/- Förutsätter att Vallentuna går med i den regionala EKR-samverkan.
- Placeringen av rådgivare på annan kommun medför svårigheter att samordna 

EKR med annan kommunal verksamhet såsom energiplanering, tillsyn, 
företagslots etc. men denna konsekvens bör inte bli betydande då det finns gott, 
etablerat samarbete mellan kommunerna dit EKR kan knytas så att rådgivarna 
har bättre löpande kontakt med respektive kommun.

- En delad funktion för EKR, med stöd av regional EKR, kan göra Vallentuna 
kommun mindre synlig som avsändare.

Alternativ 2 - Delad EKR i samarbete med Sollentuna m.fl.
Vallentuna kommun samverkar under pågående bidragsperiod med Upplands Väsby 
och Sollentuna kommuner om EKR och delar på en heltidstjänst för en rådgivare, som 
finansieras av statsbidraget. Samverkan reglerades via avtal 2018-01-01 löpte ut 
2020-12-31. EKR för Vallentunas del har inte fungerat optimalt, delsvis beroende på 
svårigheter för rådgivaren att organisera arbetet på grund av Vallentunas utträde ur 
den regionala EKR-samverkan (se KS 2017.297). En fortsatt EKR-samverkan kan 
eventuellt vara ett alternativ för Sollentuna, även om Vallentuna inte delar i 
Storstockholm regionala nätverk. Sollentuna för dock diskussioner med andra 
konstellationer av kommuner i nordväst om framtida samarbete.
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Budget för statsbidragets användning innevarande period, som upprättats av den 
lokala rådgivaren för Vallentuna:

Vallentuna löner 196917
Vallentuna konsultkonstnader 13127
Vallentuna material 13127
Vallentuna resor 1050
Vallentuna övriga kostnader 120776
Vallentuna avg. Stockholmssamarb 0

Konsekvenser
+ Det finns ett upparbetat samarbete och ett avtal att utgå från för eventuell ny 

samverkansperiod. 
+ Kompetens finns på plats i Sollentuna kommun. Nuvarande rådgivare tillträdde i 

slutet av dec 2019 och efter det har en arbetsmodell för Vallentuna börjat formas.
+/- Vallentuna kommun kan eventuellt välja att fortsatt stå utanför den regionala 

EKR-samverkan – detta behöver dock ånyo stämmas av med Sollentuna och 
eventuella ytterligare samarbetskommuner.

- Vallentuna har i övrigt få relevanta kontakter på tjänstemannanivå med dessa 
grannkommuner.

- Placeringen av rådgivare på annan kommun medför svårigheter att samordna 
EKR med annan kommunal verksamhet såsom energiplanering, tillsyn, 
företagslots etc.

- En delad funktion för EKR, med stöd av regional EKR, kan göra Vallentuna 
kommun mindre synlig som avsändare.

- Det har varit problematiskt att få ordning i ekonomiska frågor och transaktioner 
mellan kommunerna, när rådgivaren bytt värdkommun.

Alternativ 3 - EKR i egen regi som del av annan befintlig tjänst
Statsbidraget kan nyttjas för att finansiera del av befintlig tjänst för en 
kommunanställd. Tidigare har Vallentuna haft en egen rådgivare anställd på deltid, 
men detta bedöms inte vara en lösning då det är svårt att rekrytera kompetent 
rådgivare till en deltidstjänst.

Konsekvenser
+ Egen EKR-funktion kan vara en del i att visa på att Vallentuna prioriterar miljö 

och klimat. Vallentuna kommun kan bli mer synlig som avsändare, i synnerhet 
om kommunen anpassar eget informations-/webbmaterial.

+ Rådgivning gentemot privatpersoner och företag i kommunen kan enklare 
samordnas med egna verksamheter såsom bygglov, miljötillsyn, företagslots, 
samt evenemang.

+/- Vallentuna kommun kan välja att fortsatt stå utanför den regionala EKR-
samverkan.

+/- EKR på deltid som finansieras av statsbidraget kan enbart arbeta gentemot 
invånare och företag, men att ha kompetensen internt bör kunna ge nytta även 
för egna verksamheter.
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+/- En egen EKR kommer kräva kompetensutveckling, vilket tar främst tid i anspråk, 
men samtidigt innebär att kunskaper kring frågorna breddas och ökar internt.

- Mer egen administration för att kunna nyttja EKR-bidraget.
- Risk att det är svårt att internt finna en kompetent rådgivare.
- Relevanta verksamheter har redan idag hög arbetsbelastning och prioritering 

kommer krävas inom rådande ekonomiska ramar.

Planerad ansvarsförändring
Ansvar för EKR ligger idag inom bygglovavdelningen. För det fortsatta arbetet har 
kommundirektör och samhällsbyggnadschef överenskommit att flytta ansvaret till 
KLK. Detta p.g.a. av följande:
▪ Bygglovavdelningen saknar i sin ordinarie verksamhet ett naturligt arbetssätt 

gällande frågor kring planering av energi- och klimatrådgivning.
▪ Bygglovavdelningens grunduppgift begränsas kraftigt av plan- och bygglagen och 

då saknas naturligt sätt för utbildning samt uppföljning av dessa typer av frågor.
▪ Bygglovalliansen som idag består av 18 kommuner där Vallentuna kommun ingår 

har inte energi- och klimatrådgivning på sin agenda.
▪ Miljöstrateger träffas redan inom StoNo och samverkar kring bl.a. klimatfrågor – 

miljöstrategnätverket har själva väckt frågan om att lyfta in EKR i samarbetet.
▪ Miljöstrategens funktion underlättar intern kommunikation från EKR som kan 

vara till nytta för de egna verksamheterna och när så är relevant koppla in andra 
funktioner såsom översikts- och miljöplanerare, näringslivsstrateg, bygglov och 
miljötillsyn i EKR-frågor.
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