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Beskrivning strategisk koordinator 
Energimyndigheten utlyser medel för en funktion att strategiskt koordinera 
frågor som dialog, samverkan och även verka som en part att lyfta och 
diskutera verksamheten med.  

Gemensam målbild 
Det finns en målbild för den kommunala energi- och klimatrådgivningen som är 
en utgångspunkt för funktionen. Det är: 

• att verka för 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 lyfta det regionala sammanhanget samt fokusera på att 

kommunikation och dialog förstärks. 

Energimyndigheten har skapat förutsättningar och en övergripande målbild om 
VAD som ska fokuseras på under programperioden. I samverkan med flera olika 
funktioner hos Energikontoren: strategisk koordinator, RUL, insatsledare, 
operativ kommunikation konkretiseras HUR, genom olika insatser, EKR-
systemet kan verka mot denna målbild.  
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Energi- och klimatrådgivningen är en viktig samhällelig funktion och 
Energimyndigheten vill göra EKR mer känd och erkänd genom att möjliggöra 
ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande rådgivning 
och ökad effekt. I arbetet är RUL-nätverket en viktig part som under 
programperioden ska arbeta i olika utvecklingsgrupper och ta fram gemensamma 
verktyg och metoder. 

Funktionen strategisk koordinator 
Funktionen ska skapa vägar för att arbeta med kommunikation och dialog mellan 
framförallt RUL och utvecklingsgrupperna, Energimyndigheten och 
Verksamhetsledarna på Energikontoren. Funktionen ska utgå från energi- och 
kliamatrådgivningen och de målsättningar som Energimyndigheten fastställt för 
programperioden 2018–2020. 
 
Funktionen ska arbeta proaktivt och hålla en regelbunden dialog med RUL-
nätverket och Energimyndigheten. Frågor och behov som dyker upp ska samlas 
och kommuniceras av koordinatorn. Funktionen kommer även att ha tät dialog 
med den operativa kommunikationsfunktionen och arbetsgrupperna inom RUL-
nätverket i syfte att se synergier och ha en helhetsbild över arbetet.  

Funktionen ska verka både administrativt och strategiskt och består av 
följande delar: 

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 

Det är nödvändigt att funktionen har: 
 

• Mycket god kunskap om energi- och klimatrådgivningens nuläge och 
bakgrund. 

• Ett processinriktat arbetssätt med betoning på att självständigt samt i 
samverkan kunna driva komplexa frågor framåt. 

• Förmåga att kunna skapa samt upprätthålla nätverk och dialog. 
• Förmåga att på ett lyhört sätt kunna balansera olika viljor och intressen 

med stöd av målbilden för verksamheten 2018–2020. 
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