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Utlysning: Coacher för energi och klimat  
Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom Nationella 
regionalfondsprogrammet och ramprojektet Coacher för energi och klimat 
(CEK). I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt eller i samverkan 
skicka in sin ansökan. Prioritet kommer att ges till ansökningar från kommuner 
eller kommunsamarbeten i län som i nuläget inte har en coach i sin region. Sista 
ansökningsdag är 6 september 2017 kl. 12.00. 

Utlysningens syfte är att stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka 
energieffektivisering i målgruppen små och medelstora företag (SMF). De 
kommuner/kommunsamarbeten som beviljas medel får rollen att nå ut till SMF 
med en energianvändning under 300 MWh. Denna funktion benämns Coacher för 
energi och klimat (CEK). En utlysning genomfördes under 2016 och idag finns 42 
st coacher för energi och klimat. I denna utlysning ges län som idag inte omfattas 
av projektet en möjlighet att nå ut till målgruppen under en programperiod. 
Energimyndigheten lyser ut ett stöd baserat på förordning 2016:385 om stöd till 
den kommunala energi- och klimatrådgivningen.  

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ansökas av enskild kommun 
eller kommuner i samarbete. 

Stödet som söks ska täcka en halvtidstjänst för en energicoach inklusive 
ekonomiansvarig för projektet samt omkostnader under projektperioden. Coachen 
ska vara anställd i sökande kommun, coachen kan också verka i samverkande 
kommuner och då ska blanketten Intyg om deltagande i projekt Coacher för 
energi- och klimat undertecknas och bifogas med ansökan.  

Projekttiden är 2017-12-01 till 2019-12-01 

Projekt som får stöd inom programmet omfattas av följande arbetsordning: 
Fas 1. Coacherna kommer initialt att genomföra en målgruppsanalys i det område 
de arbetar inom. Målgruppsanalysen rapporteras sedan till Energimyndigheten. 
Därefter väljs målgrupper ut, och coachen tar fram en plan för coachningen 
baserat på målgruppsanalysen. Delaktiviteten sträcker sig 2017-12-01 till 2018-
06-30. 

Fas 2. Värva företag som vill delta i programmet. Coachen kontaktar utvalda 
företag och tar emot anmälningar till programmet. Därefter bokar coachen in 
möten, genomför platsbesök och gör då en enklare genomgång av företagets 
nuvarande energianvändning. Denna aktivitet sker i samarbete med 
Näringslivskontoren. Delaktiviteten sträcker sig 2018-07-01 till 2018-12-31. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
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Fas 3. Genomförande av coachningsprogram. Programmet ökar kunskapen hos 
deltagande företag om lönsamma energi- och klimatåtgärder med hjälp av CEK, 
gästföreläsare och utbyte mellan deltagarna. Programmet förväntas adressera 
områden som: 

• Energieffektiviserande åtgärder som är lönsamma. 

• Hur företaget kan utforma investeringsunderlag som chefer/styrelse/VD 
kan fatta beslut på: räkna på återbetalningstid, ev. tillhandahålla enkel 
excelmall för dessa typer av beräkningar, hur man presenterar underlaget 
kommunikativt (ev. powerpointmall för detta) etc. 

• Finansieringslösningar för energieffektiviserande åtgärder. 

• Stöd i upphandlingsfrågor – hur kan företaget upphandla passande 
återförsäljare, installatörer, hantverkare eller konsulter: vad ska de tänka 
på, hur ska förfrågan utformas. 

• Gröna hyreskontrakt, mallar för diskussion med fastighetsägare. 

• Rådgivning kring el- och elnätsavtal. 

• Sätt att mäta eller uppskatta energianvändningen, så att denna kan följas 
upp kontinuerligt. Införa relevanta nyckeltal.  

Utöver detta ingår besök på varandras företag där goda exempel presenteras och 
diskuteras. Delaktiviteten genomförs 2019-01-01 till 2019-12-01 och ska 
innehålla ett program per coach mot de målgrupper som väljs ut efter 
målgruppsanalysen.  

Fas 4. Kontinuerlig uppföljning med företag som deltagit i program. Coachen har 
kontinuerlig kontakt med företagen för uppföljning, stöd och coachning i syfte att 
öka genomförandegraden av åtgärder. Delaktiviteten genomförs 2018-07-01 till 
2019-12-01. 

Fas 5. Medverkan i nationell spridning. I samverkan med Energimyndigheten 
sprida erfarenheter och resultat inom den egna regionen samt till andra regioner. 

Hur stor andel av projektets kostnader ges stöd för? 
Enligt förordningen 2016:385 om stöd till den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen beviljas stödgrundande kostnader med 100 procent. 
Stödet täcker kostnaden för en halvtidstjänst för coach inklusive ekonomhjälp för 
hantering av den ekonomiska rapporteringen som ska skickas in kvartalsvis. 
Kostnaden räknas ut som lön och 42,68% sociala kostnader samt schablonpåslag 
15 % på lön och lönebikostnader som ska täcka indirekta kostnader. Stödet täcker 
även resekostnader samt omkostnader för coachningsprogrammet gällande 
lokalhyra, förtäring under seminarieträffarna samt gästföreläsare.  
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Villkor för beviljade projekt 
För att stöd ska kunna betalas ut till beviljade projekt måste stödmottagaren 
bekräfta att hen har tagit del av Energimyndighetens beslut och accepterar 
villkoren för stödet. 
 

Så ansöker du 
Ansökan ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg 
E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom 
det kan ta några dagar. 

Ansökan ska tydligt och i detalj beskriva kommunens/kommunernas plan och 
budget för projektet och dess insatser i de olika faserna. Kostnad avser 
lönekostnad inklusive schablonkostnad (LKP + OH påslag) samt resekostnader 
för de coacher inklusive ekonom i kommunerna som genom en utlysning får 
medel beviljade av Energimyndigheten. Se rutin för ekonomisk rapportering för 
att kunna bedöma omfattningen av den ekonomiska rapporteringen. I samband 
med den ekonomiska rapporteringen ska även en lägesrapport skickas in. Kostnad 
avser upphandling av lokal och förtäring samt gästföreläsare under 
coachningsprogrammets genomförande. 

I ansökan ska anges hur kommunen avser att bemanna projektet. Observera att 
coach och ekonom måste vara anställd av den sökande kommunen.  

En kommun kan söka stöd enskilt eller, i syfte att nå ut till ett större geografiskt 
område, i samverkan med andra kommuner. I de fall en kommun samverkar med 
andra är det ändå den sökande kommunen som är enskilt ansvarig för att villkoren 
förenade med beslutet följs och ansvarar även för all rapportering i projektet. 
Vilka kommuner som ingår i samverkan ska framgå av genomförandeplanen. 
Kommuner som samverkar intygar deltagandet genom blanketten Intyg om 
deltagande i projektet coacher för energi och klimat, som bifogas ansökan. I de 
fall kommunalförbund är sökande ansvarar förbundet för att villkoren följs och för 
all rapportering i projektet. 
 
Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast den 2017-09-06 kl.12.00. 

Bedömningskriterier 
Energimyndigheten gör en bedömning av att inkomna ansökningar uppfyller de 
ramar som finns i förordningen för kommunal energi- och klimatrådgivning och 
följer det arbetsupplägg för projektet som beskrivs ovan.  

 

 

 

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
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Utöver detta kommer Energimyndigheten att: 

- Bedöma den sökandes kapacitet att bedriva projektet mot uppsatta projekt- 
och effektmål och att den sökande kommunen/ kommunsamarbetet i 
ansökan har beskrivit roller och metoder för genomförandet. 

- Eftersträva en nationell spridning av projekten i bedömningen av inkomna 
ansökningar och prioritera ansökningar från kommuner/ 
kommunsamarbeten i län som inte omfattas av coachningsprojektet idag. 

Rapportskyldighet 
Rapporter och enkäter enligt nedan ska skickas in enligt Energimyndighetens 
anvisningar. De särskilda redovisningar som utöver detta krävs anges i beslutet. 
 
• Lägesrapport - En lägesrapport som beskriver projektets verksamhet ska 

lämnas enligt Energimyndighetens beslut. Lägesrapport ska innehålla en 
beskrivning av projektets verksamhet och resultat hittills, inklusive eventuella 
avvikelser. 

• Ekonomisk redovisning - Ekonomisk redovisning ska lämnas på en särskild 
blankett som finns på Energimyndighetens webbplats 
(www.energimyndigheten.se) om så framgår av beslutet. Redovisning ska ha 
kommit in till Energimyndigheten senast det datum som anges i beslutet. 

• Slutrapportering - Slutrapporten ska redovisa projektresultaten samt innehålla 
en beskrivning av projektets genomförande och måluppfyllelse. Rapporten ska 
ha kommit in till Energimyndigheten senast det datum som anges i beslutet. 

En särskild ekonomisk slutredovisning ska lämnas in till Energimyndigheten 
senast det datum som anges i beslutet och på en särskild blankett som 
tillhandahålls av Energimyndigheten eller hämtas på myndighetens webbplats 
(www.energimyndigheten.se).  

• Enkät - Regeringen har ställt som krav att Energimyndigheten i sin 
årsredovisning ska redovisa ett antal resultat i indikatorform. För att samla in 
dessa uppgifter skickas en enkät ut till samtliga stödmottagare i slutet av varje 
år. 

• Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering - Uppgifter som behövs för 
Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av beviljat stöd ska lämnas enligt 
Energimyndighetens anvisningar. 
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Granskningsrätt 

Energimyndigheten eller person/-er som Energimyndigheten utsett (t.ex. 
auktoriserad revisor) äger rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som kan 
lämna upplysning om den tekniska och ekonomiska utvecklingen av projektet. För 
att göra en granskning möjlig har Energimyndigheten rätt att utfärda särskilda 
anvisningar för redovisning. 
 
Energimyndigheten har dessutom rätt att följa upp avslutat projekt genom att 
begära uppföljningsrapport, som ska utformas och skickas in enligt 
Energimyndighetens anvisningar. En sådan rapport kan begäras in vid tre tillfällen 
inom en tioårsperiod räknat från slutrapportdagen. 
 
Företrädare för Tillväxtverket, nationella revisions- eller kontrollorgan och 
Europeiska unionens institutioner har rätt att på plats utföra granskning och 
kontroll av projekt som beviljats stöd. 

Beslut om stöd  
Energimyndigheten kan komma att begära in en komplettering av ansökan om vi 
finner skäl för det. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast 2017-
10-30.  

Kontakt 
cek@energimyndigheten.se 
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