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Samverkansöverenskommelse om kommunal energioch klimatrådgivning
Ärende
Nuvarande samverkansavtal för den regionala energi- och klimatrådgivningen (EKR) upphör att gälla den 31 december 2017. Storsthlm
(tidigare benämnt ”Kommunförbundet Stockholms län”) har remitterat ett
nytt förslag till avtal som ska gälla för perioden år 2018 – 2021 med en
fortsatt inriktning mot samarbete men med tydligare styrning. Finansiella
och personella resurser samt verksamhetsplan utifrån politisk viljeinriktning
regleras årsvis i en separat bilaga som beslutas av en av kommunerna utsedd
styrgrupp.
Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna att anta
samverkansavtalet. Kommunledningskontoret är positiv till att ett nytt avtal
tagits fram och ser att det gynnar ett effektivt rådgivningsarbete i samarbete
med andra kommuner i regionen.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till nytt samverkansavtal avseende
kommunal energi- och klimatrådgivning mellan Storsthlm, kommunerna i
Stockholms län och Håbo kommun, som ska gälla från och med 1 januari
2018 till den 31 december 2021.
Bakgrund
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri, opartisk
tjänst som vänder sig till allmänheten. Den finansieras huvudsakligen av
Energimyndigheten och bedrivs sedan flera år i ett väl fungerande
samarbete mellan Stockholms läns och Håbo kommuner samt Storsthlm,
och regleras genom ett samverkansavtal som löper ut 2017-12-31.
Ett nytt avtal föreslås tecknas för 2018 - 2021. Avtalet beskriver syfte och
övergripande mål, organisation, styrning samt ansvarsfördelning och har
fortsatt inriktning mot samarbete. Det har en tydligare styrkedja mellan
politiska inriktningsbeslut och operativ verksamhet, för att stärka
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kopplingen till övrigt energi- och klimatarbete i kommunerna. I en separat
bilaga beskrivs gemensamma resurser kopplade till överenskommelsen,
roller, årsplanering och resursfördelning. Bilagan beslutas årsvis av en av
Storsthlms styrelse utsedd styrgrupp, vars kandidater nomineras av
kommundirektörer i samverkanskommunerna. Anledning till att dessa
frågor regleras i bilaga är bland annat att det statliga bidragets storlek kan
ändras över tid liksom politiska inriktningsbeslut. Däremot påverkar inte
sådana händelser samverkansavtalets struktur.
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras av
Energimyndigheten och flertalet av landets kommuner söker stödet. För
Danderyds kommun uppgår stödet år 2017 till 313 000 kr, varav 20 %
används till gemensam hemsida, telefonrådgivning och regionala projekt.
Resterande medel används för Danderydsspecifika aktiviteter. Övergripande
mål är att bidra till minskad energianvändning och klimatpåverkan genom
information och kunskapsspridning om energieffektiva alternativ i
byggnader och inom transporter. Målgrupper är kommuninvånare, företag
och organisationer, där myndigheten anger riktlinjer och prioriteringar inom
ramen för stödet.
Kommunledningskontorets förslag till beslutsyttrande
Danderyds kommun är positiv till att en ny samverkansöverenskommelse
tagits fram och ser att det gynnar ett effektivt energi- och
klimatrådgivningsarbete i samarbete med andra kommuner i regionen.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Jonas Qvarfordt
Miljösamordnare

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 - Rekommendation avseende samverkansöverenskommelse om
gemensam energi- och klimatrådgivning
Protokoll expedieras till registrator@storsthlm.se med ref KSL/17/0062-4
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