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Utlysning: Bidrag till funktionen Regional 
utvecklingsledare (RUL)  
Energimyndigheten utlyser 37 miljoner kronor för de regionala 
energikontoren till rollen som regional utvecklingsledare (RUL). 
Utlysningen avser perioden 2018–2020. Sista dag för ansökan är den 8 
januari 2018 kl. 12.00. Beslut om bidrag fattas efter årsskiftet 2017/2018 
under förutsättning att Energimyndigheten i sitt Regleringsbrev för 2018 
erhåller de medel och bemyndiganden som krävs. 

Regional utvecklingsledning (RUL) 
En grundläggande förutsättning för en väl fungerande energi- och 
klimatrådgivning är en utvecklad och stark samverkan mellan 
Energimyndigheten, regionala energikontor och kommunala energi- och 
klimatrådgivarna. Energikontoren har enligt förordning 2016:385 om bidrag till 
kommunal energi- och klimatrådgivning , i samverkan med övriga energikontor 
och Energimyndigheten, ett ansvar att samordna och utveckla rådgivarna i sin 
region.  

RUL år 2018–2020 
Under år 2018–2020 har RUL-funktionen en tydlig och integrerad roll i den 
kommunala energi- och klimatrådgivningens utveckling och samordning. Det 
ställer krav på deltagande i de sammankomster och utvecklingsgrupper som 
initieras inom ramen för RUL-nätverket. RUL-funktionen innebär att arbeta i en 
miljö där proaktivitet, konstruktivitet och en ambition att samarbeta är en 
förutsättning.  

EKR kommer att arbeta med rådgivning mot de målgrupper som står angivna i 
förordningen. RUL får en roll att se och förhålla sig till de lokala målgrupperna 
ur ett regionalt perspektiv. Det ska resultera i en regional målgruppsanalys med 
en strategi för hur målgrupperna ska nås av rådgivning.  

I funktionen ingår att vara ett stöd till rådgivarna men även till rådgivarnas 
arbetsgivare. Detta innebär exempelvis att ge löpande information om de insatser 
som genomförs och vad de resulterar i samt ge förslag på kravprofil vid 
rekrytering av ny rådgivare. 

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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Alla rådgivare kommer att involveras i insatsprojekt. För perioden kommer 
projekten att omfatta två områden: Sol och hållbart resande. RUL kommer att 
involveras i framtagandet av projektplanerna och tillsammans med insatsledarna 
klargöra roller och ansvar. 

Kommunikation är en väsentlig del av RUL-funktionen. Kommunikationsinsatser 
ska ske utifrån Energimyndighetens Riktlinjer för kommunikation. I syfte att öka 
genomslaget för information och kommunikation kommer en operativ 
kommunikationsfunktion att initieras och utlysas. 

Av alla de insatser som genomförs är det viktigt att erfarenheter tas tillvara och 
förs vidare i syfte att utveckla rådgivningen ytterligare. För detta är en 
strukturerad uppföljning väsentlig. RUL-nätverket har i detta en nyckelfunktion 
där RUL ska kommunicera vikten av uppföljning och Energimyndighetens 
förväntningar. I det ingår bland annat att: 

• Samla berättelser för ”Story telling” 
• Agera stöd till energi- och klimatrådgivningens utformning av slutrapport 
• Vara involverade i rådgivarnas målgruppsanalyser och ur ett regionalt 

perspektiv föreslå insatser 
• Ta initiativ till att repetera redan genomförda insatsprojekt om regional 

relevans finns 
• Ta direkta kommunkontakter 
• Planera antal avstämningar mellan EKR och RUL och vad dessa ska 

behandla 
• Vara stöd i kommunikationsinsatser/pressmeddelanden 

Arbetsgrupper 
RUL-nätverket har en tät och nära kontakt med de kommunala energi- och 
klimatrådgivarna. Det är värdefullt att utvecklingen sker nära rådgivningen och 
att RUL-nätverket får en tydlig roll i utvecklingen. De initiala arbetsgrupperna 
kommer vara: 

• Uppsökande rådgivning och kommunikation med målgruppen 
• Metodutveckling, uppföljning och målgrupper 
• Utbildning av EKR 

 
Alla RUL ska ingå i en arbetsgrupp vilka till en början tar fram en projektplan för 
arbetet. Nya arbetsgrupper kommer att utvecklas under perioden kopplat till de 
behov som uppkommer. En koordinerande RUL kommer att initieras och 
utlysas. RUL-koordinatorn kommer att få en sammanhållande roll över 
arbetsgruppernas och RUL-nätverkets arbete med återrapporteringskrav till 
Energimyndigheten 

Vem kan söka? 
Ansökan kan göras av Regionala energikontor. 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/energi-och-klimatradgivning/2018/riktlinjer-for-kommunikation.pdf
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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 tre år (projekttid 2018-01-01 – 2020-12-31) och ska 
innehålla: 
 
1. Projektsammanfattning 

En projektbeskrivning som sammanfattar verksamheten i stort.  
 

2. Mål 
Målen ska vara enkla, tydliga och uppföljningsbara. Måluppfyllnaden 
förväntas stå i proportion till bidraget. 

 
3. Genomförande 

Beskrivning samt motivering av hur verksamheten ska genomföras i syfte att 
nå de angivna målen.  
 

4. Budget  
Budgeten skall täcka hela bidragsperioden men ha en årlig uppdelning. 
Energikontoret beviljas ett totalt bidrag över tre år med utbetalning en gång 
per år. En lägesrapport och en ekonomisk redovisning görs årligen.  

 

Ansökan ska vara Energimyndigheten tillhanda senast klockan 12.00 
den 8 januari 2018 

 

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
http://www.energimyndigheten.se/administration/CMS/Content/globalassets/etjanster/e-kanalen/manual-e-kanalen.pdf,,12296?epieditmode=False
http://www.energimyndigheten.se/administration/CMS/Content/globalassets/etjanster/e-kanalen/manual-e-kanalen.pdf,,12296?epieditmode=False
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