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Utlysning: Utökad energi- och 
klimatrådgivning 
Energimyndigheten utlyser 2018 omkring 13 miljoner kronor för projekt 
som kan pågå under hela perioden men minst ett år till utökad energi- 
och klimatrådgivning inom programmet Utökad rådgivning 2018–2020. 
Utlysningen är öppen fram till 2020-10-30 men kommer under 
programperioden att ha stängningsdatum då inkomna ansökningar 
bereds. Stängningar 2018 är kl. 12.00 den 27 september. 
 
Energimyndigheten utlyste medel för utökad rådgivning under 2017 i syfte att ge 
kommunerna möjlighet att fokusera och kraftsamla inom områden som 
identifierats som särskilt intressanta. Den utökade rådgivningen är en satsning 
som ger kommunerna eller kommunsamarbetena en möjlighet att växla upp den 
grundläggande rådgivningen. Programmet förlängs nu till och med 2020. 

Inriktning och profil utökad rådgivning år 2018–2020 
Tillsammans med främst insatsprojekten ger den utökade rådgivningen en tydlig 
plattform att omsätta programperiodens inriktning i praktiken. Projekten inom 
programmet ökar samarbeten mellan kommuner och även andra aktörer inom 
kommunen.  
 
Det öppnar för bredare ansats att nå rådgivningens målgrupper. 
I syfte att skapa goda förutsättningar för sökande kommuner inför den 
kommande programperioden har Energimyndigheten systematisk arbetat med: 
 

- Omvärldsbevakning 
- Analys samt värdering av förutsättningar/utfall utökad rådgivning år 

2017 
- Dialog samt insamling av idéer hos energi- och klimatrådgivare och 

företrädare för de regionala energikontoren 
 
Resultatet visade på både styrkor och områden för förbättring. För 
programperioden kommer därför utlysningen bestå av en gemensam kravprofil 
och olika kriterier.   
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Gemensam kravprofil 
Det finns gemensamma krav för alla projektansökningar och under förutsättning 
att dessa uppfylls kan sökande kommun nu välja att matchas mot specifika 
kriterier. Profileringen medför att sökande erhåller förbättrade förutsättningar 
under förberedelsen och uppbyggnaden av en ansökan till ett projekt. 
De krav som samtliga sökta projekt måste uppfylla, för att kunna matchas mot de 
specifika kriterierna, är att det i ansökan skall finnas beskrivet: 
 

- Hur ytterligare potential för rådgivning tas tillvara utöver den 
grundläggande funktionen. 

- Att organisatorisk kapacitet finns för genomförande. 

- Att uppsökande rådgivning är en central metod. 

- Att målgrupper för det ansökta projektet är inom Förordning (2016:385) 
om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. 

- Att och hur strategisk kommunikation samt resultatspridning är centralt. 

- Att det finns en lokal och regional relevans. 

Energimyndigheten ser gärna (utöver skallkraven) ansökningar som syftar till en 
utveckling av befintliga arbetsområden lokalt/regionalt med målet att nå nya 
nivåer. 

Prioriterad inriktning, kriterier och urval 
Ansökningar som uppfyller kravspecifikationen bereds sammantaget utifrån i 
vilken omfattning (låg-hög) de matchar kriterierna nedan. Centralt för kriterierna 
är att Energimyndigheten vill skapa möjligheter för projekt som innehåller 
tydliga kopplingar mellan energieffektivisering, omställning och 
framtidsrelaterade frågor inom klimat- och energi.  
 
Viktigt är även att projekten ska innefatta tydliga innovativa inslag som 
exempelvis nya metoder för att nå ut till målgrupper och/eller följa upp 
rådgivningens effekter. 
Om projektet är en fortsättning på tidigare projekt skall det tydligt framgå vad 
som är nytt i projekten, tex utvecklad metod, nya kommunikativa grepp eller 
annat. 
 
Sökta projekt kommer att matchas mot nedanstående kriterier. Ett sökt projekt 
behöver inte matcha var och ett av följande kriterier utan en sammanvägd 
bedömning görs: 
 

- Projektets potential att vara en del av omställningen. 
- Möjligheten att utnyttja teknik i framkant, IT, samhällsrörelser och 

samhällstrender för att nå framgång i projektet. 
- Strategisk kommunikation samt resultatspridning baserad på aktualiteten 

inom det valda projektområdet. 
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- Projektets potential att främja ökad medvetenhet vad gäller sambandet 
mellan beteende och energieffektivisering. 

- Underbyggda projekt som exempelvis baseras på forskning, tidigare 
genomförda projekt (som ges ny inriktning) eller underbyggd erfarenhet.  

- Utvecklad metod med tydligt ramverk vad gäller modell att identifiera 
och kommunicera med målgruppen. 

- Ett metodiskt angreppssätt för att kunna nå fram till nya målgrupper som 
tidigare fått ett begränsat genomslag. 

- Relevanta uppföljningssystem, gärna med potential att nyttjas inom 
andra områden/projekt. 

- Strategisk kommunikation samt resultatspridning som framhåller och 
nyttjar projektets innovativa inslag. 

Omfattning och målgrupp 
Utlysningen vänder sig enbart till kommuner och kommuner i samarbete som är 
beviljade eller ingår i samarbete inom grundstöd för energi- och klimatrådgivning 
2018–2020.  

Projektet kan pågå under perioden 2018-11-01 till som längst 2020-12-31.  

Energimyndigheten har för 2018 avsatt omkring 13 miljoner kronor för projekt 
som kan pågå under hela perioden men minst ett år. Vi ser gärna att 
ansökningarna omfattar mellan 500 000 kr och 1 000 000 kr. Utlysningen avser 
stöd i form av projektbidrag upp till 100% av godkända stödgrundade 
projektkostnader.  
 
Sökanden får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30% på sina 
stödberättigande personalkostnader (lön + lönebikostnader). Se Bilaga Riktlinjer 
för indirekta kostnader. 

 

Så här ansöker du om medel 
Ansökningar ska göras via E-kanalen som finns under e-tjänster på 
Energimyndighetens webbplats.  

Utlysningen är öppen under perioden 21 juni till 30 oktober 2019. Stängning 
2018 är kl 12.00 den 27 september. 
 
Projekten ska sökas som ”Utökad energi- och klimatrådgivning 2018–2020” i e-
kanalen. 

Ansökningarna ska vara väl genomarbetade och fullständiga. I ansökan ska 
projektets totala kostnader och finansiering göras tydliga.  

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/energi-och-klimatradgivning/2018/bilaga-1---riktlinjer-for-indirekta-kostnader.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/energi-och-klimatradgivning/2018/bilaga-1---riktlinjer-for-indirekta-kostnader.pdf
http://www.energimyndigheten.se/
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Beslut hos Energimyndigheten 
Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom två månader efter sista 
ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar.  

Beslutet om ekonomiskt stöd grundas på den inskickade ansökan, men 
Energimyndigheten kan komma att begära in kompletteringar. Eventuella 
förfrågningar om kompletteringar hanteras under 4 veckor efter stängning. 

Utbetalning av projektmedel 
Utbetalning sker i förskott utan föregående rekvisition. En utbetalningsplan finns 
i samtliga beviljade beslut. Fortsatt utbetalning av projektmedel sker under 
förutsättning att projektet, enligt lägesrapport som ska inlämnas enligt beslut om 
projekt, följer beslutad projektplan. Projekt beviljas under förutsättning att medel 
för projekten finns vid beslutsdatum. 

Återrapportering 
De som beviljats ekonomiskt stöd förväntas ha kontakt med en handläggare på 
Energimyndigheten som följer projektet.  

Under och efter projekttiden ska sökanden lämna beskrivande rapporter och 
ekonomiska redovisningar enligt de mallar som återfinns på Energimyndighetens 
webbplats. En skriftlig slutrapport av projektet ska presenteras och sammanfattas 
med betoning på projektets resultat. 

En återrapporteringsplan finns i samtliga beviljade beslut. Outnyttjade medel ska 
betalas tillbaka till Energimyndigheten efter projektavslut. 

Frågor? 
Energimyndigheten inbjuder till en öppen frågestund via Skype onsdagen 
den 29 augusti kl 14.00-15.00 samt den 30 augusti kl 10.00-11.00.

I övrigt ställs frågor till: 
Anna Wistrand, handläggare 
Telefon: 016-542 06 44 
E-post: anna.wistrand@energimyndigheten.se 
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