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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
 2021-11-16 

Samverkansöverenskommelse för regionala 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samverkansöverenskommelse för regionala 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025. 

Sammanfattning 

Kommunförbundet Storsthlm har till samtliga länets kommuner skickat förslag 
till Samverkansöverenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning 
(EKR) i Stockholms län 2022-2025, med rekommendation att anta 
överenskommelsen (se Bilaga 2). Förslaget ersätter liknande 
samverkansöverenskommelse för tidigare bidragsperiod. 

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.  

Överenskommelsen möjliggör bland annat en gemensam telefonrådgivning, 
samlad produktion av informationsmaterial och samordnad marknadsföring. 
Bedömningen är att samarbetet leder till ett effektivare utnyttjande av 
statsbidraget än vad som skulle vara fallet utan mellankommunalt samarbete.  

Enligt överenskommelsen ska kommunerna bidra med 23 % av sitt EKR-bidrag 
till samverkansinsatser. För Täbys del innebär detta att cirka 175 tkr årligen går 
till samverkan under innevarande bidragsperiod. EKR-verksamheten finansieras 
till 100 % genom statsbidraget. 
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Ärendet 

Kommunförbundet Storsthlm har till samtliga länets kommuner skickat förslag 
till Samverkansöverenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning 
(EKR) i Stockholms län 2022-2025, med rekommendation att anta överens-
kommelsen (se Bilaga 1). Överenskommelsen planeras börja gälla den 1 januari 
2022 då tidigare samverkansöverenskommelse utgår. 

Beslut i frågan bör fattas av stadsbyggnadsnämnden då energi- och 
klimatrådgivningen ingår i nämndens uppdrag enligt gällande reglemente. 

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. Målet för 
verksamheten är bland annat att genom rådgivning och projektverksamhet 
främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi.  

Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom 
den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. Storsthlms kansli 
ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt stöd för 
hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i samverkansöverens-
kommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till styrgruppens 
arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering.  

De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som 
fungerar som kontaktperson för det gemensamma arbetet. Representanten deltar 
i möten med de samverkande kommunerna och bidrar i arbetet med att ta fram 
en årlig verksamhetsplan 

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. 

Överenskommelsen möjliggör bland annat en gemensam telefonrådgivning, 
samlad produktion av informationsmaterial, en gemensam websida och 
samordnade kommunikationsinsatser.  

Bedömningen är att samarbetet leder till ett effektivare utnyttjande av 
statsbidraget än vad som skulle vara fallet utan ett mellankommunalt samarbete.  
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Ekonomiska överväganden 

Enligt överenskommelsen ska kommunerna bidra med 23 % av respektive 
kommuns EKR-bidrag till samverkaninsatser, med undantag från Stockholms 
stad, som har ett betydligt lägre bidrag per invånare än övriga kommuner och 
därför också bidrar med en lägre andel (16 %) till samverkan.  

För Täbys del innebär samverkansöverenskommelsen att cirka 175 tkr  av det 
årliga bidraget om cirka 760 tkr betalas till samverkan under innevarande 
bidragsperiod. De medel som Täby har kvar bedöms ge tillräckligt utrymme för 
insatser lokalt.  

EKR-verksamheten i Täby finansieras till 100 % genom statsbidraget. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilagor 

1. Samverkansöverenskommelse för regionala Energi- och 
klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025 inklusive 
rekommendation från Storsthlm 

2. Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och 
klimatrådgivning 2022-2025 

Expedieras 

Kommunförbundet Storsthlm
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