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1. Parter  
1 § Parter i denna samverkansöverenskommelse 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 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  
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3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås  

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. Finansiering och resursfördelning  
5 § Samverkansöverenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energi- 
och klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag till 
kommunal energi- och klimatrådgivning. Samverkansöverenskommelsen förutsätter 
att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och 
klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för den 
regionala samverkans verksamhet.  
 
6 § Kommunerna ska erlägga en andel av det statliga bidraget som avgift till den 
regionala samverkan. Avgiften för avtalsperioden 2022-2025 är 23 procent av 
respektive samverkande kommuns totala bidrag för energi- och klimatrådgivning 
från Energimyndigheten, 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. 

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. Storsthlm 
representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges 
möjlighet till representation 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 
samverkansöverenskommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till 
styrgruppens arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering. 
 

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar 
12 § 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. 
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En representant kan företräda flera kommuner i samarbete. Kommunernas representanter 
deltar i gemensamma projekt vid behov och intresse.  

13 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget 
statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.  

5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar 
14 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner har ansvar för samarbetets 
gemensamma resurser och utgör projektledare och rådgivare för verksamheten. 
Tillsammans ansvarar värdkommunerna för planering, genomförande, uppföljning och 
rapportering av den gemensamma verksamheten. Värdkommunernas åtaganden specificeras 
i den årliga verksamhetsplanen.  

5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar  
15 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna 
samverkansöverenskommelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKR-
verksamheten.   

16 § Inriktningsbeslut och verksamhetsplan fastslås årligen av styrgruppen med 
utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna 
förutsättningarna för statsbidraget.  

17 § Styrgruppen beslutar, på inrådan av värdkommunerna, om budget och verksamhetsplan 
för de gemensamma insatserna. Budget och verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet 
av inriktningsbeslutet. Styrgruppen beslutar även om vilken värdkommun som ska 
genomföra de insatser och funktioner som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet 
och som ingår i verksamhetsplanen.  

  

18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs 
upp och redovisas för Storsthlms styrelse.  

6. 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 god framförhållning i de samverkande kommunernas ansökningar om 
statsbidrag inför det kommande verksamhetsåret.  

7.  Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp 
20 § 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.  

8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning  
21 § Denna samverkansöverenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om 
kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025 
eller till dess att samverkansöverenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande 
parterna, alternativt att regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.  

22 § Kommunernas beslut om antagande är att likställas med undertecknande av 
samverkansöverenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm. 



 
 

 

4(4) 

23 § Den part som vill lämna samverkansöverenskommelsen 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 andel av bemanning som värdkommun, ska anmäla detta till 
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds. 

9. Omförhandlingsklausul 
25 § Denna klausul möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen som inte ändrar 
inriktningen för samarbetet i grunden. Förändringarna kan ske under pågående avtalsperiod 
utan att samverkansöverenskommelsen behöver antas på nytt av kommunerna. Styrgruppen 
beslutar om en översyn om en samverkande kommun önskar en förändring. Om översynen 
visar att en majoritet av de samverkande kommunerna ställer sig bakom önskan om 
förändring, kan styrgruppen föreslå styrelsen att besluta om förändring i 
samverkansöverenskommelsen. Om en förändring beslutas, gäller förändringen från tidigast 
nästkommande budgetår.  
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