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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen 
Datum     2021-09-06 
Dnr         KS 2021/0192 

 
Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och 
klimatrådgivning - EKR 
 
Sammanfattning 
Kommunens energi- och klimatsamarbete bedrivs idag i samarbete med STONO-kommunerna, 
utom Norrtälje. De medverkande kommunerna ingår också i ett samarbete med regionförbundet 
STORSTHLM. Österåkers kommun har sedan EKR påbörjades deltagit i det regionala 
samarbetet. Genom den regionala samverkan erbjuds ett omfattande stöd vad gäller 
kommunikation, informationsmaterial och färdiga upplägg för seminarier, kurser och andra 
aktiviteter. Stödet bedöms vara väl värt den avgift som en medverkan innebär. Samverkan 
bedöms också vara viktig för det gemensamma samarbetet inom EKR för STONO, eftersom alla 
dessa kommuner ingår i det regionala samarbetet. 
EKR-verksamheten finansieras helt med bidrag från Energimyndigheten, bortsett för 
overheadkostnader. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
förnya det regionala samarbetsavtalet med STORSTHLM inom energi- och klimatrådgivningen 
för perioden 2022 till 2024. 
 
 
Bakgrund 
Österåkers kommun har bedrivit energi- och klimatrådgivning enligt Energimyndighetens 
riktlinjer sedan 2012. Rådgivningen bedrivs utan kostnad och opartiskt till prvatpersoner, 
bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och mindre företag. Under senare år har ett 
samarbete drivits med Vaxholms kommun. Från våren 2021 ingår kommunen dock i ett kluster 
med övriga STONO-kommuner (utom Norrtälje). Kommunerna i klustret ingår också i ett 
regionalt samarbete inom förbundet STORSTHLM, där alltså Österåkers kommun hitills har 
varit en avtalspart. I samband med en ny finansieringsperiod från Energimyndigheten, föreslås en 
ny avtalsperiod och ett nytt samarbetsavtal inom STORSTHLM. Avtalet innebär bl.a: 

- Alla kommuner betalar 23% av stödet från Energimyndigheten till den regionala 
verksamheten 

- I gengäld får kommunerna tillbaka stöd i form av utåtriktad kommunikation, 
informationsmaterial, förberedda aktiviteter, föredrag och kurser, medverkan i 
utbildningar, etcetera 

- Verksamhetsplaneringen drivs av en styrgrupp, med representanter som nomineras av 
kommunerna 

Avtalet liknar i stort föregående års avtal, men har förtydligats främst vad gäller 
- Beslut om verksamhetsplaneringen flyttas till en styrgrupp med medlemmar nominerade 

av de ingående kommunerna 
- Avtalet ges möjligheter till omförhandlingar under perioden 
- Avtalet kopplas tydligare till Energimyndighetens finansiering 
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- Möjligheter till utträde ur avtalet beskrivs 
Ett beslut om att ingå avtalet räknas som underskrift. 
 
Förvaltningens slutsatser  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Österåkers kommun förnyar avtalet eftersom den 
regionala samverkan är av avgörande betydelse för den samverkan kommunen har med övriga 
STONO-kommuner och för att samarbetet är kostnadseffektivt. 
 
Bilaga 1 Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025 (avtalet) 
Bilaga 2 Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025 
Bilaga 3 Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-
2025 
 
 
 
 
 
Kent Gullberg    Krister Sernbo    
Samhällsbyggnadschef    Strategisk planeringschef  
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