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Utlysning: Bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning 
Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och 
klimatrådgivning under 2017. Ansökningsperioden stänger den 7 november 
kl. 12.00. 

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 förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och 
transporter. Läs mer om energi- och klimatrådgivarnas uppdrag i förordning 
(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Den nya förordningen (2016:385) för bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning (EKR) betonar målgrupperna för rådgivningen på ett tydligt sätt.  

Den ökade målgruppsfokuseringen innebär att kommuner med en stor målgrupp 
kommer att få ökade medel under 2017. Den förväntade måluppfyllnaden för 
kommunen står i proportion till bidraget och målgruppernas storlek  

Under 2017 kommer alla kommuner som tillhandahåller funktionen 
grundläggande energi- och klimatrådgivning delta i ett insatsprojekt. 
Energimyndigheten ser insatsprojekt som en konstruktiv gemensam form med 
syfte att nå prioriterade målgrupper och vidareutveckla effektiva 
rådgivningsmetoder. Satsningen på insatsprojekt förväntas sammantaget att 
utveckla arbetssätt, öka utbytet mellan olika kommuner samt att nå ökad 
energieffektivitet eller en mer förnybar energianvändning. Dessutom förväntas 
insatsprojektet generera ett bredare genomslag för verksamheten och bidra till att 
göra energi- och klimatrådgivningen mer känd bland rådgivningens målgrupper. 

Bidragsformer för funktionen grundläggande energi- och klimatrådgivning 

Ansökan om bidrag för grundläggande energi- och klimatrådgivning ser olika ut 
beroende på vilken kommuntyp som kommunen tillhör. I nedanstående redogörs 
för föregående: 
 

1. Bidrag för funktionen grundläggande energi- och klimatrådgivning (gäller 
samtliga sökanden). 

Varje kommun 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 återfinns i bilaga 1. Kommunbidrag 2017. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
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2. Glesbygdsbidrag för att stimulera samordning samt tillhandahållande av 
funktionen grundläggande energi- och klimatrådgivning (gäller vissa 
sökanden).  

 
De kommuner som finns återgivna i bilaga 2. Kommuner som kan erhålla 
samordningsbidrag och resebidrag, kan söka ett extra samordningsbidrag på 
70 000 kr/kommun. Kommunindelningen är enligt Sveriges kommuner och 
landstings kommungruppsindelning 2011. 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 bidraget ska det i ansökan framgå vilka kommuner som ämnar 
samordna sig.   

 
3. Resebidrag (gäller vissa sökanden). 

 
De kommuner som finns angivna i bilaga 2. kan även söka ett resebidrag på max 
10 000 kr.  

Vem kan söka? 

Ansökan kan göras av alla Sveriges kommuner som inom ramen för sin 
verksamhet ämnar tillhandahålla funktionen energi- och klimatrådgivning. 
Ansökan kan göras av enskild kommun eller kommuner i samarbete  

I de fall kommuner väljer att samarbeta/samverka i annan form än genom 
bildande av kommunalförbund är det ändå respektive kommun som ska söka. Det 
hindrar inte att en kommun lämnar fullmakt åt någon annan kommun att hantera 
kommunens ansökan. 

Så söker du 

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att 
skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. 
Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manualen för E-kanalen. 

Ansökan omfattar ett år och ska innehålla: 

1. Projektsammanfattning: En projektbeskrivning som sammanfattar 
verksamheten i stort.  

2. Mål: Mål för energi- och klimatrådgivningen. Målen ska vara enkla, 
tydliga och uppföljningsbara  

3. Genomförande: Beskriva hur verksamheten ska bedrivas för att nå de 
angivna målen. Beskriva hur kommunen/kommunerna tillhandahåller en 
halvtidstjänst för genomförandet. För kommuner som faller inom 
glesbygdsklassificeringen och som söker samordningsbidrag skall det 
framgå vilka kommuner som ämnar samordna sig. 

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
http://www.energimyndigheten.se/Global/E-tj%c3%a4nster/Ekanalen/Handledning%20e-kanalen%20-%20110221.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/E-tj%c3%a4nster/Ekanalen/Handledning%20e-kanalen%20-%20110221.pdf
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4. Namnet på energi- och klimatrådgivaren samt en kontaktperson för 
Energimyndigheten. 

5. Budget för energi- och klimatrådgivningen. För kommuner som faller 
inom glesbygdsklassificeringen och som söker extra resebidrag skall det 
sökta beloppet framgå. 

6. Uppgift om bankkontonummer för utbetalning av bidrag. 

Ansökan ska göras till Energimyndigheten innan den 7 november 2016 kl. 
12.00. 

Förutsättningar för bidrag 

 
Tillhandahållandet av funktionen grundläggande energi- och 
klimatrådgivning 
Sökanden förväntas efter ett beviljat årsbundet (år 2017) beslut att tillhandahålla 
en viktig funktion om minst 50 %. Användningen av stödet ska ske enligt de 
ekonomiska riktlinjer för bidraget som återfinns i bilaga 3. Riktlinjer EKR 
avseende bidrag. 

Konkretiserat innebär detta ett utan avbrott upprätthållande av nedanstående 
funktionalitet;  
grundläggande rådgivning: bestående av energi- och klimatrådgivning till 
hushåll, företag och organisationer samt uppsökande energi- och klimatrådgivning 
till de lokalt och regionalt prioriterade målgrupper som Statens energimyndighet 
angett i utlysning av detta bidrag. Samt rådgivning om värmesystem och 
luftkonditioneringssystem enligt artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj om byggnaders energiprestanda.  

Deltagande ska utöver detta medverka i kompetensutveckling och nätverksträffar 
samt deltagande i minst ett nationellt insatsprojekt avseende rådgivning, samt 
deltagande vid Statens energimyndighets utbildning enligt 9 § förordningen 
(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 
2016:3). 

Regionalt perspektiv 
Energimyndigheten vill betona vikten av regional samverkan. De regionala 
energikontoren har ett uppdrag att samordna energi- och klimatrådgivningen 
genom funktionen regional utvecklingsledare (RUL). Myndigheten ser positivt på 
det faktum att många kommuner samarbetar över kommungränser och i ett 
regionalt eller delregionalt sammanhang. 

För att ta tillvara på och ytterligare utveckla Sveriges samlade energi- och 
klimatrådgivning anser Energimyndigheten att följande ansökningsförfarande är 
att rekommendera: 

• Att i samråd med den regionala utvecklingsledaren planera relevanta 
aktiviteter med utgångspunkt i den regionala målgruppsprofil som har 
tagits fram, 
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• Att den färdiga aktivitetsplanen kommer den regionala utvecklingsledaren 
tillhanda, 

• Att aktivt delta i de sammankomster och utvecklingsinsatser som initieras 
regionalt, och 

• Att engagera sig i och delta vid de nationella insatserna utöver de 
obligatoriska som initieras av Energimyndigheten. 

Insatsprojekt 
Insatsprojekt är en gemensam nationell satsning. Alla som erhåller det 
grundläggande stödet för kommunal energi- och klimatrådgivning kommer att 
under 2017 delta i minst ett insatsprojekt. Projektmetodik samt struktur kommer i 
huvudsak följa det insatsprojekt som bedrivs under år 2016.  Insatsprojekten 2017 
riktas mot olika delar av målgruppen hushåll och en utsedd projektledare per 
insatsprojekt kommer att ansvara för respektive projekts genomförande. Utvalda 
temaområden för 2017 års insatsprojekt är: 

• Solenergi 

• Belysning 

• Transporter 

Insatsprojekten kommer att konkretiseras och definieras inom respektive område.  

Rollen som insatsprojektledare kommer att vara sökbar av RUL, vilket formellt 
sker i samband med RUL-utlysningen. EKR kommer under processens gång att ha 
möjlighet att samverka med insatsprojektledaren i detaljutformningen av 
projekten.  

Kontakt  

Energimyndigheten, energi- och klimatrådgivning, ekr@energimyndigheten.se  

Regionala utvecklingsledare på energikontoren  

 

mailto:ekr@energimyndigheten.se
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