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Ansökan EKR till insatsprojekt 2017 

Insatsprojektet 2016 gav god utväxling och skalas därför upp till att under 2017 

innefatta alla stödmottagare för energi- och klimatrådgivningsfunktionen. Syftet 

med insatsprojekten är ökad energieffektivitet och/eller byte till förnybart, 

kunskapsutbyte och metodutveckling, synliggörande av funktionen EKR samt ett 

gemensamt engagemang.  

Med intentionen att  möjliggöra att energi- och klimatrådgivningen nyttjas av fler 

rådmottagare, nationellt kunna se goda resultat och följa och aggregera upp 

effekterna av energi- och klimatrådgivningen och därmed göra energi- och 

klimatrådgivningen mer erkänd, fortsätter arbetsformen nationella insatsprojekt.  

Årets insatsprojekt är obligatoriskt och ingår som en del i utlysningen för 

grundläggande EKR. Projekten kommer att ha kickoff i mars/april och löpa fram 

till och med december. Samtliga projekt riktas till målgruppen 

hushåll/privatpersoner (inklusive BRF). Ansökan ska göras förutsatt att stöd för 

grundläggande EKR erhålls. 

 

EKR uppmuntras att i sitt val av insatsprojekt ta i beaktning sina lokala 

förutsättningar, rimlighet i projektets omfattning samt vilka förkunskaper de har 

inom respektive område. Detta kommer att påverka den faktiska 

arbetsinsatsen/tiden. 

• Ordinarie insatsprojekt (transport och belysning) beräknas ta 100-200 h 

• Utmanande och kompetenshöjande (sol) beräknas ta 300 h 

Ett större ansvar läggs på respektive EKR-funktion beroende på kommunens syfte 

och mål med EKR-funktionen samt individuella önskemål.  

Deltagande i årets insatsprojekt är en möjlighet att medverka till att 

energieffektivisera/öka förnybar produktion samt metod- och 

kompetensutveckling. Som utgångpunkt gäller att: 

• Utgångspunkt: 1 halvtidstjänst = 1 deltagande i ett insatsprojekt 

Undantag kan göras där Energimyndigheten finner det rimligt.  
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Exempel på hur stor insats som förväntas av kommuner/EKR beroende på tilldelade 

medlen visas i Figur 1.  

Figur 1: Exempel förväntat deltagande EKR beroende på tilldelade medel 

 
 

Ansökan skickas till ekr@energimyndigheten.se senast den 15e februari, se bifogad 

ansökningsmall. Energimyndighetens ambition är att samtliga projekt ska realiseras 

och ha en godtagbar fördelning i antalet deltagare. I mallen rankas därför samtliga 

tre insatsprojekt som prio 1, 2 respektive 3, och det kan uppstå fall där man inte får 

sitt förstahandsval. Kickoffer för respektive projekt kommer att hållas i slutet av 

mars/början av april, information om exakta datum kommer inom kort.  

Transporter 

Årets insatsprojekt inom transporter ”Däcktryck” innefattar att genom uppsökande 

aktiviteter rådge kring däcktryck och vad detta kan spara. Vid två stycken tillfällen 

ska respektive deltagande EKR (om halvtidstjänst) besöka exempelvis mackar, 

däckverkstäder, bilprovningen  eller dylikt och undersöka däcktryck och rådge 

kring förbättringar. Inom projektet ingår det även att uppskatta energibesparing som 

åtgärden inneburit.  

 

 

 

 

 

 

 

Belysning 

Årets insatsprojekt inom belysning innefattar att genom uppsökande aktiviteter 

rådge kring belysning och vad detta kan spara. Detta ska ske genom att uppsöka 

främst BRF:er och samfällighetsföreningar. Inom projektet ingår det även att 

uppskatta energibesparing som åtgärden inneburit.  

Exempel 1 
En EKR-funktion (halvtidstjänst i en 

kommun) – deltar i ett valfritt 

insatsprojekt

En EKR-funktion (heltidstjänst i en 

kommun) – bör delta i det större 

projektet alternativ förväntas göra 

en större del

Exempel 2 
En EKR-funktion (halvtidstjänst) 

representerar flera kommuner i 

samarbete – deltar i ett valfritt 

insatsprojekt. Om ansökningarna 

skickats in separat av kommunerna 

bör tillses att insatsen utförs så att 

varje kommun nås

En EKR-funktion (heltidstjänst) 

representerar flera kommuner i 

samarbete – bör delta i det större 

projektet alternativ förväntas göra en 

större del i ett projekt. Om 

ansökningarna skickats in separat av 

kommunerna bör tillses att insatsen 

utförs så att varje kommun nås

Exempel 3 
En kommun har två EKR-funktion 

på halvtid och en på heltid (totalt 4 

halvtidstjänster) – en avvägning 

görs i rimlighet men bör delta i det 

större projektet, förväntas göra en 

större del och/eller delta i flera 

projekt

Insatsprojektet inom transporter passar dig som: 

• är intresserad av transporter 

• är intresserad av att arbeta med annan energianvändning än el  

• är intresserad av att arbeta med ett projekt med god möjlighet till sänkningar 

av miljöförsämrande utsläpp 

• har medel för en begränsad insats, uppskattningsvis 100-200 h 

mailto:ekr@energimyndigheten.se
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Arbetet kommer att ske med koppling till belysningsutmaningen, vilket är en 

nationell satsning inom det globala initiativet The Global Lighting Challenge som 

görs inom belysningsområdet i flera länder där målet är att få ut tio miljarder 

energieffektiva och kvalitativa belysningslösningar på den globala marknaden. I 

Sverige handlar utmaningen om en halvering av elen som används för belysning.  

 

 

 

 

 

 

 

Sol 

Årets insatsprojekt inom sol ”Solceller på villatak” har fokus på uppföljning och att 

ha en kontakt med målgruppen över tid. Projektets genomförande kommer att ske 

stegvis med uppsökande av målgrupp, erhålla kontaktuppgifter till intresserade, ge 

fördjupad rådgivning till intresserade, uppföljningssamtal under året, bedömning av 

hur stor andel som är intresserade av att investera och hur många av dessa som 

investerar samt att uppskatta solelsproduktionen projektet bidragit till att skapa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsprojektet inom solceller passar dig som: 

 är intresserad av solceller 

 är intresserad av lära sig mer om tvärvetenskapliga frågeställningar inom 

teknik, skatteregler och ekonomisk kalkyl kopplat till solceller 

 vill öka förnybar energi i Sverige 

 är intresserad av metodutveckling för EKR 

 har möjlighet att avsätta något mer tid till årets insatsprojekt, uppskattningsvis 

300 h 

 

Samt gärna även har dessa egenskaper/delar kopplat till metodutvecklingen: 

 Vilja bidra till utvecklingen av framtidens rådgivning 

 Är driven och självständig  

 Ha ett intresse för att arbeta resultatinriktat 

 Strukturerad 

 Genomfört dokumenterat framgångsrika rådgivningsinsatser eller drivit 

framgångsrika insatsprojekt  

 Erfarenhet av att arbetat med statistik och uppföljning 

 

Insatsprojektet inom belysning passar dig som: 

• är intresserad av belysning  

• vill arbeta i en del av ett större internationellt åtagande (belysningsutmaningen) 

• vill vara med och arbeta för en halvering av elanvändning för belysning i 

Sverige 

• har medel för en begränsad insats, uppskattningsvis 100-200 h 

 


