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Rekommendation om överenskommelse 
avseende Energi och klimatrådgivning 
2022-2025 
Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKR-
samarbete för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för 
ställningstagande och beslut i respektive kommun.  

Sammanfattning 
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya 
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts 
i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av 
tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva 
överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också 
hanteras av styrgruppen 

Syftet med överenskommelsen 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 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. 

Kommunens hantering av rekommendationen 
Denna rekommendation adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller 
vid beslut i Storsthlms styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina respektive 
gällande delegationsordningar.  

Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag eller 
annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021 
med e-post till registrator@storsthlm.se. 
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Frågor och information 
Frågor kring förslaget till överenskommelse besvaras av Emelie Emanuelsson, 
emelie.emanuelsson@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

  

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
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