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EKR 2018-2020 – Gemensam 
inriktning mot samma målbild
• De förutsättningar som anges för programperioden från 2018 syftar till;

– att göra EKR mer känd och erkänd
– att skapa en struktur/plattform för ökad synlighet i samhället genom 

samverkan med andra aktörer
– att samverkan mellan Energikontoren och Energimyndigheten 

karaktäriseras av sam-handling, sam-ansvar och sam-resultat
– att det regionala sammanhanget samt fokus på kommunikation 

förstärks

• Energimyndigheten vill befästa rådgivningen som en viktig samhällelig 
funktion och göra EKR mer känd och erkänd genom att möjliggöra 
ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande 
rådgivning och ökad effekt



Insatsprojekten centralt i rådgivningens 
utvecklingsresa – ska svara mot målbilden

•Känd och erkänd
•Mest ändamålsenliga metoder används för att nå ut till målgruppen
•Proaktivitet och innovation

•EKR känd och erkänd i målgrupper och internt i sina kommuner
•Struktur/plattform för ökad synlighet i samhället genom samverkan med 
andra myndigheter, samhällsfunktioner och akademin

•Utvecklad samverkan mellan EK och EM i insatsprojekten

•Öka effekterna av rådgivningen genom kapacitetsbyggande hos
individer för uppsökande aktiviteter mot målgrupper
•Öka kunskapen inom (teknik)områden som utgör övergripande satsningar 
av EM t ex Belysning, Solceller etc

2018

2020

2015-
2016

2017

Främjande av den samhällsekonomiska effektiviteten för EKR genom riktade 
insatser med fokus på uppföljning, mätbarhet, metodutveckling och 
målgrupper i formatet nationella insatsprojekt
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Rollfördelning 2018

EKR

Energi-
myndigheten

Insatsledare

Operativ 
kommunikationRUL

Strategisk 
koordinator

• Energimyndigheten 
har skapat 
förutsättningar och 
övergripande målbild 
(VAD)

• I samverkan med 
flera olika funktioner 
hos Energikontoren: 
strategisk 
koordinator, RUL, 
insatsledare, operativ 
kommunikation 
skapas sedan 
konkretiseringar kring 
hur EKR-systemet 
kan verka mot denna 
målbild (HUR)



Flera olika roller stödjer EKR i insatsprojekten

RUL

Insats-
ledare

Strategisk 
koordinator

Operativ 
kommuni-

kation

Samordnande
• Delprojektledare insatsprojekt- utvärdering av 

årets deltagande-hur har det fallit ut
• Kommunicera information
• Samordna regionens rådgivare  

Utvecklande
Agera på uppdrag via strategisk koordinator
• Agera stöd och mentor
• Bistå i metodutveckling
• Bistå EKR i framtagande av lokala strategier 

och målgruppsanalyser

Samordnande
• Leda insatsprojekt
• Skapa förutsättningar/verktyg
• Aggregering/uppföljning
• Media-genomslag

Utvecklande
• Bistå utveckling insatsprojekt
• Bidra utveckling arbetssätt
• Främja ökad utväxling-nya förutsättningar 

rådgivningen

Administrativt
• Vidareförmedla information
• Samla upp frågor/funderingar RUL
• Facilitera RUL-arbetsgrupper
• Sammanställa och redovisa resultat

Strategiskt
• Förmåga att balansera de olika rollerna
• Förståelse för uppdragsgivarens roll
• Strategiskt tänkande
• Proaktivt förhållningssätt
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Administrativt
• Sammanställa och vidareförmedla nyheter
• Grafisk formgivning/kommunikation
• Sammanställa och redovisa resultat
• Bevaka mediagenomslag

Strategiskt
• Proaktiv insamling nyheter, data och info
• Ordna uppstart och ev avslut för årets 

insatsprojekt
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Temaområden med delinsatser som 
bidrar till målbilden

• Bygger vidare på erfarenheter 
från 2017

• Aktörer inom SMF och BRF 
väljs efter potential

• Utvecklade verktyg EKR

Sol
• Omställning transporter stor 

potential, kan göras i många 
former

• T ex information, idrotts-
föreningars transporter m.m

Hållbart resande

Ändrade förutsättningar skapar nya möjligheter
• Möjlighet till längre perioder för insatsprojekt
• Breddning av målgrupper – förordningens målgrupper
• Inriktning väljs utifrån lokala och regionala förutsättningar
• Målbild 2018: Känd och erkänd, utökad samverkan med EK samt med 

samhällsaktörer (myndigheter, akademin m.m)
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Olika genomförandenivåer för insatsprojekt 
beroende av lokala förutsättningar

*energieffektivitet, utvecklade metoder/ökad utväxling mm



Basnivå – Leverans 
Utgångspunkt – Projektmål 

utifrån en halvtidstjänst
Målen sätts baserat på 

halvtidsfunktion och inte 
person – om flera personer 

delar på en halvtidstjänst delas 
måluppfyllelsen mellan dem

Hänsyn tas till lokala/regionala förutsättningar –
RUL spelar en viktig roll här som coachande mittpunkt med 
syfte att söka uppmuntra kommuner att välja rimligt paket 

utefter dess förutsättningar  

Högre nivå – Leverans 
Mer än en halvtidstjänst –

Ambitiösare projektmål
Dock utifrån lokala och 

regionala förutsättningar –
går att vara med i båda 

insatsprojekten

Genomförandenivåer utifrån resultat 
(dvs utifrån leverans snarare än timmar)
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Processen framåt för 
Insatsprojekten

Energimyndigheten

Nov

Dialog utveckling insatsprojekt, 
Utlysning insatsledare

Dec Jan Feb Mars April

Insats-
projektUtlysning EKR

EM

Anmälan 
EKR

Utlysning RUL

Utlysning strategisk koordinator, 
operativ kommunikation

Beslut EKR

Beslut IL

Beslut 

RUL

EKR

Insats-
ledare/EK

Funktioner

Beslut RUL

April 
Kickoff

Samverkan insatsprojekt m IL och 
övriga, guida EKR till lämplig nivå Insatsprojekt

Vidareutveckla ins. projekt med 
RUL och övriga Insatsprojekt

Slutdefiniera roll, samverkan 
insatsprojekt m IL och RUL Insatsprojekt



Datum för processen
Projektplansmall från EM till insatsledare 1/12
Avstämningar EM och insatsledare 18/12
Preliminär projektplan klar insatsledare 15/1
Dialog med EM, insatsledare och RUL 5/1-5/2
Färdigställande av projektplan insatsledare 5/2
Samverkan insatsledare och RUL, guida 
EKR till lämplig nivå 5/2 – 12/3

Sista anmälningsdag EKR projekt och 
omfattning 

12/3

Bekräftelse valt projekt 19/3
Kick-off April
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Hur anmäler jag mig?

• Mer specifik information om respektive 
insatsprojekt samt anmälningsblankett i 
början av året

• Dialog med respektive RUL 5/2 – 12/3 
rörande val av projekt och nivå av omfattning

• Anmälan skickas till respektive insatsledare 
senast 12 mars (insatsledarna skickar vidare 
till Energimyndigheten)
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