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Utlysning: Bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning år 2021 - 2022
Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och
klimatrådgivning under åren 2021–2022. Ansökningsperioden stänger den
15 mars 2021 kl. 12.00. Ett beviljat beslut om bidrag kommer att gälla från
och med 1 januari 2021.
1. Programmet kommunal energi- och klimatrådgivning

1.1 Syfte och målgrupper
Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och
miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens
klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska
målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt
anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och
klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att minska
energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter. Målgrupperna är enligt
förordningen hushåll, företag och organisationer. Läs mer om energi- och
klimatrådgivarnas uppdrag i förordning (2016:385) om bidrag till kommunal
energi- och klimatrådgivning. Se även Statens energimyndighets föreskrifter om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning STEMFS 2016:3 och
STEMFS 2018:1.
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1.2

Inriktning och prioritering

Programperiodens inriktning och prioritering är ett resultat av
Energimyndighetens analys av omvärlden och aktuella utvärderingar. Att
förutsättningarna kring rådgivningen ligger väl i linje med Energimyndighetens
strategiska plan och på så sätt kan bidra till att förstärka samt komplettera andra
satsningar är centralt. Givet detta finns nedan ett antal nyckelområden och
sammanhang som är särskilt prioriterade. Dessa uttrycks i form av övergripande
mål och önskade tillstånd. Områdena verkar riktningsledande för hela
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programperiodens insatser och är centralt för ansökans innehåll (se vidare avsnitt
2.2 Ansökans innehåll).
Aktörer, kompetens och nätverk
-Rådgivningen bidrar aktivt till att mobilisera relevanta kategorier eller
konstellationer av aktörer vilket genererar nya kunskapsutbyten och ökad
medvetenhet.
Metoder, arbetssätt och processer
-Rådgivningen använder de mest ändamålsenliga och aktuella metoderna för
energirådgivning, uppföljning samt kommunikation för respektive målgrupp i
syfte att uppnå störst utväxling av insatsen.
Utfall i målgrupp
-Rådgivningen spelar en aktiv roll för rådsökandes beslutsprocess och handlingar
genom att förstärka kunskapsunderlag och medvetenhet.
-Rådgivningen genererar genom riktade prioriterade insatser en ökad mängd
energieffektiviserande åtgärder.
1.2.1 Nationella insatsprojekt – byggnader och hållbara transporter
Val av områden för nationella insatsprojekt tar sin utgångspunkt i
Energimyndighetens verksamhetsplan där bland annat området hållbara och
smarta städer prioriteras. Som tidigare används även principerna nedan;
-Omvärldsanalys och aktualitet
-Energibesparingspotential eller potential för minskad klimatpåverkan skall vara
hög.
-Kostnad att nå målgruppen skall vara låg i förhållande till potentialen.
-Förmåga för energi- och klimatrådgivare att bidra med kompetens.
Områdena byggnader och hållbara transporter matchar mycket väl mot bakgrund
av urvalskriterierna ovan. I stora drag kommer genomförandet att likna
föregående programperiods upplägg. Det är viktigt att förutsättningarna kring
insatsprojekten fullt ut främjar dess potential och därför kan det komma att ske
vissa korrigeringar i jämförelse med tidigare upplägg. Detaljer om genomförande
samt utlysning om funktioner kopplat till insatsprojekten planeras att ske under
mars månad.
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1.2.2

Digitalisering och utvecklad uppföljning

I pandemins spår har nya former för rådgivning vuxit fram, i synnerhet de
digitala inslagen har ökat. Energimyndigheten uppmuntrar fortsatta initiativ och
kunskapsspridning inom området digitalisering. Under år 2020 genomförde
Energimyndigheten en förstudie med fokus på digitala former och metoder. Ett
fortsatt aktivt arbete med digitalisering kommer att ske under programperioden,
därför välkomnas samverkan kring detta då tillfälle ges.
Energimyndigheten avser fortsätta med att systematiskt utvärdera effekterna av
insatserna inom rådgivningen och bedömer att olika digitala metoder kan öppna
nya möjligheter för uppföljning av verksamheten.
2. Bidragsformer och förutsättningar för bidrag
2.1 Bidragsformer för grundläggande energi- och klimatrådgivning
A. Bidrag för funktionen grundläggande energi- och klimatrådgivning
(gäller samtliga sökande).
Varje kommun eller kommuner i samarbete kan ansöka om bidrag för att
tillhandahålla energi- och klimatrådgivning. Bidragets storlek beräknas, i enlighet
med 12 § förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning, i förhållande till tillgänglig officiell statistik avseende
målgrupperna i sökande kommun. För hushåll medräknas hushåll i bostadsrätt,
äganderätt samt hushåll i småhus. Varje kommuns bidragsberättigade belopp för
respektive år finns i dokumentet Kommunbidrag 2021–2022.
Funktionen ska:
- Upprätthållas med minst en halvtidstjänst. Bemanningen förväntas vara
proportionerlig med bidraget.
-Använda medel enligt de ekonomiska riktlinjer för bidraget som finns i
dokumentet Allmänna villkor för stöd.
-Medverka i minst ett nationellt insatsprojekt.
- Delta vid Energimyndighetens grundutbildning.
-Medverka i kompetensutveckling och regionala nätverksträffar.
B. Samordningsbidrag
De kommuner som finns angivna i dokumentet Kommuner som kan söka
samordningsbidrag och resebidrag, kan söka ett extra samordningsbidrag på
70 000 kr/kommun och år. Bidraget ska underlätta samordning mellan kommuner
över stora avstånd och stimulera till ökade möjligheter att tillhandahålla den
grundläggande funktionen energi- och klimatrådgivning. För att bli berättigad
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bidraget ska det i ansökan framgå vilka kommuner som ämnar samordna sig. För
olika samverkansformer mellan kommuner, se dokumentet Att samverka kring
ansökan om bidrag till kommunal energi-och klimatrådgivning.
C. Resebidrag
De kommuner som finns angivna i dokumentet Kommuner som kan söka
samordningsbidrag och resebidrag, kan söka ett resebidrag på maximalt 10 000
kr/kommun och år. Kostnaderna skall vara faktiska kostnader.
2.2

Ansökans innehåll

(För exempel på kvantifiering och formulering gällande mål se vidare
vägledningen till ansökan, Guide för EKR-ansökan.)
A) Projektsammanfattning
En översiktlig och sammanfattande beskrivning av verksamhetens planerade
förutsättningar för att upprätthålla funktionens krav.
B) Mål
Arbetet inom energi- och klimatrådgivningen ska utgå från programperiodens
övergripande mål och önskade tillstånd enligt beskrivning ovan, (se avsnitt 1.2.)
Formulera och ange mål utifrån er beskrivning nedan vad gäller genomförande,
kvantifiera om möjligt.
C) Genomförande
Aktörer, kompetens och nätverk
-Beskriv hur ni planerar att arbeta med nätverk.
-Beskriv utifrån er analys av lokala förutsättningar hur ni planerar att
sammanföra aktörer som särskilt bedöms generera ett ökat kunskapsutbyte.
Metoder, arbetssätt och processer
-Beskriv och exemplifiera hur ni planerar att välja metoder utifrån målgruppernas
varierande behov och situation.
-Beskriv hur ni planerar att kommunicera verksamheten och sprida resultat.
-Beskriv hur ni planerar att arbeta i det regionala nätverket med kunskapsutbyte, i
vilka former och om det finns särskilda initiativ från er i detta sammanhang till
exempel mentorskap och stödfunktioner.
-Beskriv hur ni planerar att arbeta med uppföljning av verksamheten i stort. För
kvantifiering av antal ärenden samt fördelning av frågor/områden
rekommenderas användande av statistikmallen för rådgivningsärenden som finns
på energi- och klimatrådgivarnas samarbetsyta Kontakten.
Utfall i målgrupp
-Beskriv hur ni planerar att aktivt arbeta för att stärka kunskapsunderlag och
energimedvetenhet hos rådsökande.
-Beskriv hur ni planerar att skapa utrymme och säkerställa förutsättningarna för
deltagande i särskilda satsningar, nationella insatsprojekt.
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D) Budget för energi- och klimatrådgivningen
Budgeten ska täcka hela bidragsperioden men ha en årlig uppdelning. Kommuner
kan beviljas ett totalt bidrag över två år med utbetalning en gång per år.
Sökanden som beviljas stöd ska skicka in en årlig lägesrapport och ekonomisk
redovisning till Energimyndigheten. Om resebidrag söks, ska ansökan även
innehålla en uppskattning av kostnader för resor i samband med rådgivningen.
Stöd för indirekta kostnader kan beviljas med högst 30 % på den sökande
kommunens stödberättigande direkta kostnader för personal (lön och
lönebikostnader), enligt Allmänna villkor för stöd.

3. Samverkan-samhandling-samresultat
Energimyndigheten avser fortsätta att stärka den samverkan som byggts upp
inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Tydliga roller
och ett väl fungerande samspel ökar möjligheterna till ett starkt gemensamt
resultat. De regionala energikontoren har fortsatt ett uppdrag att verka
samordnande och utvecklande inom den kommunala energi- och
klimatrådgivningen. Detta innebär att funktionen kommunal energi- och
klimatrådgivningen förväntas att;
1. Upprätthålla en dialog med den regionala utvecklingsledaren avseende
aktiviteter utifrån programperiodens mål och få stöd då behov uppstår. Särskilt
viktigt är att meddela eventuella verksamhetsförändringar med framförhållning
för att säkerställa kontinuitet.
2. Hitta synergier mellan den egna planerade verksamheten och det regionala
sammanhanget, identifiera samverkansfördelar med andra kommuner vad gäller
aktiviteter och annat.
3. Aktivt delta i de sammankomster och utvecklingsinsatser som initieras
regionalt.
4. Vara lyhörd för de utvecklingsinitiativ som sker regionalt i syfte att förbättra
metoder för uppföljning och kommunikation.
5. Löpande identifiera och delge den regionala utvecklingsledaren aktuella behov
vad gäller stöd i arbetet och utvecklingen av rådgivningen i stort.
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4. Så här går ansökan till
4.1 Vem kan söka?
Alla Sveriges kommuner som avser att tillhandahålla funktionen kommunal
energi- och klimatrådgivning kan ansöka om stöd inom ramen för denna
utlysning. Enskild kommun eller kommuner i samarbete, där en av de
samarbetande kommunerna ansvarar för ansökan och rapportering, kan ansöka
om bidrag.
4.2 Så här ansöker ni
Ansökan görs skriftligen företrädesvis genom Energimyndighetens e-tjänst Ekanalen som du finner till höger på den webbsidan. Tänk på att skaffa
användarbehörighet i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du
går tillväga för att göra din ansökan i dokumentet Guide för EKR-ansökan.
Utlysningen stänger den 15 mars.
Kontakt
Energi- och klimatrådgivning, ekr@energimyndigheten.se

