Förändringar i ny Samverkansöverenskommelse för
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021. En
överenskommelse för 2022-2025 togs under 2020 fram och skickades ut till
kommunerna på remiss för synpunkter. Inkomna synpunkter har behandlats av
styrgruppen för EKR-samarbetet och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har
nu tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en
revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna kännetecknas till
stor del av förtydliganden och kompletteringar. De större förändringar som skett är
följande:
1. Resursfördelningen regleras i överenskommelsen i stället för bilaga 1 i syfte
att främja en långsiktig regional och lokal verksamhetsplanering, se 6 § i nya
förslaget på överenskommelse.
2. Det har lagts till en omförhandlingsklausul i överenskommelsen som
möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen under pågående
avtalsperiod. Beslut att fastställa förändringen i
samverkansöverenskommelsen tas av styrelsen. Därefter kan förändringen
gälla från nästkommande budgetår, utan att överenskommelsen i stort ska
beslutas på nytt av kommunerna, se 25 §.
3. Bilaga 1 föreslås från 2022 att utgå genom att föra över resursfördelningen
och vissa uppgifter och ansvar till att regleras i överenskommelsen,
resterande innehåll överförs till den årliga verksamhetsplanen.
4. Storsthlm styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för
samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms
län. Det föreslås att inriktningsbeslutet på de aktiviteter som bedrivs inom
ramen för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av
styrgruppen istället för av Storsthlm styrelse. Förändringen har gjorts i syfte
att underlätta det operativa arbetet i verksamheten. Styrgruppen ska fortsatt
följa upp och redovisa verksamheten för Storsthlms styrelse, se 18 §.
Storsthlms styrelses uppgift och ansvar framgår av 10 § och styrgruppens
uppgift och ansvar framgår av 15-18 §§.
5. Arbetsgången har ändrats. I nuvarande avtal bedrivs arbetet i en process som
har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till
EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av
Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya
förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och
inriktningsbeslut och där beslutet framgent tas av styrgruppen istället för
Storsthlm styrelse (se punkt 4 ovan), se 19 § (tidigare 16 §).
6. De samverkande kommunernas och värdkommunernas uppgift och ansvar
har tidigare inte omnämnts i samverkansöverenskommelsen, det har därmed
införts paragrafer som reglerar detta, se 12-14 §§.
7. Ny paragraf som reglerar Värdkommunernas möjlighet att lämna eller ändra
sitt uppdrag, se 24 §.

