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Utlysning: Bidrag till funktionen Regional 
utvecklingsledare (RUL) år 2021  
Energimyndigheten utlyser 10,5 miljoner kronor för de regionala energikontoren 
till funktionen regional utvecklingsledare (RUL) under 2021. Ansökningstiden 
stänger den 8 april 2021 kl 12.00. Beslut kommer att gälla från 1 januari 2021. 

 

1. Programmet kommunal energi-och klimatrådgivning och 
funktionen regional utvecklingsledning (RUL) 

1.1 Syfte och målgrupp 
En viktig förutsättning för en väl fungerande energi- och klimatrådgivning är en 
konstruktiv samverkan mellan aktörerna kring den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen. Energikontoren har enligt förordning 2016:385 om bidrag 
till kommunal energi- och klimatrådgivning , 10 § samt föreskrifter STEMFS 
2016:3 och 2018:1 en möjlighet att söka stöd för funktionen regional 
utvecklingsledning (RUL). Det innebär att verka samordnande samt utvecklande 
inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen i samarbete och 
dialog med Energimyndigheten.  

1.2 Inriktning och prioritering RUL år 2021 
Programperiodens inriktning och prioritering är ett resultat av 
Energimyndighetens analys av omvärlden och aktuella utvärderingar. Att 
förutsättningarna för rådgivningen ligger väl i linje med Energimyndighetens 
strategiska plan och därmed kan bidra till att förstärka samt komplettera andra 
satsningar är centralt. Energimyndigheten har utifrån dessa förutsättningar 
identifierat ett antal nyckelområden och sammanhang som är särskilt prioriterade. 
Dessa finns nedan i form av övergripande mål och eftersträvbara tillstånd. De är 
riktningsledande för programperiodens insatser och ska vara centrala i ansökans 
innehåll (se vidare avsnitt 1.3 Ansökans innehåll.)  
 
Övergripande mål: 

• Aktörer, kompetens och nätverk 
Rådgivningen bidrar aktivt till att mobilisera aktörer vilket genererar nya 
kunskapsutbyten och ökad medvetenhet 

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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-RUL bidrar till och ger stöd i analys inför och i skapandet av nätverk och 
konstellationer i regionen i syfte att generera 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. 
 
-RUL ger stöd i och bidrar till att de mest ändamålsenliga och aktuella metoderna 
används för rådgivning, 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. 
 
-RUL bidrar till att rådgivningen spelar en aktiv roll i rådsökandes beslutsprocess 
och handlingar genom att utveckla, inventera behov, coacha och skapa 
sammanhang för den enskilde rådgivaren och i regionens EKR-nätverk. 
 
Rådgivningen genererar genom riktade prioriterade insatser en ökad mängd 
energieffektiviserande åtgärder 
 
-RUL bidrar till att skapa förutsättningar för EKR att rikta och prioritera insatser 
och coachar samt vägleder i arbetet med att följa upp och utvärdera insatserna.  
 

Digitalisering och utvecklad uppföljning 

I pandemins spår har nya former för rådgivning vuxit fram. De digitala inslagen 
har ökat. Energimyndigheten uppmuntrar fortsatta initiativ och 
kunskapsspridning inom området digitalisering. Under 2020 genomförde 
Energimyndigheten en förstudie med fokus på digitala former och metoder. Ett 
fortsatt aktivt arbete med digitalisering kommer att ske under perioden där RUL 
förväntas vara en medverkande och drivande aktör.  

1.3 Ansökans innehåll 
För Energimyndighetens bedömning ska ansökan omfatta beskrivning av 
punkterna A) -D) 
 
A) Projektsammanfattning 
En översiktlig och sammanfattande beskrivning av planerade insatser och 
verksamhet. 
 

B) Mål 
Arbetet med den utvecklande och samordnande rollen ska utgå från periodens 
övergripande mål och eftersträvansbara tillstånd. Formulera och ange mål utifrån 
er beskrivning av Genomförande. Kvantifiera om möjligt. 
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C) Genomförande 

Aktörer, kompetens och nätverk 
Beskriv hur ni planerar att ge stöd i och främja möjligheterna för rådgivningen att 
skapa och upprätthålla nätverk. 
 
Beskriv och motivera ur ett regionalt sammanhang, behov och vilka aktörer som 
skulle ha ett utbyte av att sammanföras och då möjliggöra ett ökat 
kunskapsutbyte. 

 

Metoder, arbetssätt och processer 
Beskriv och exemplifiera hur ni planerar att bistå och ge rådgivningen stöd i att 
välja metoder utifrån målgruppernas varierande behov och situation. 
 
Beskriv hur ni planerar att ge stöd i rådgivningens arbete att kommunicera 
verksamhet, insatser och spridning av resultat. 
 
Beskriv hur ni planerar att arbeta för att driva, skapa nytta och utbyte i det 
regionala rådgivningsnätverket. 
 
Beskriv hur ni planerar att arbeta med och ge stöd i uppföljning och förbättring 
av verksamheten regionalt i stort. Beskriv hur ni planerar att introducera, förorda 
och upprätthålla att rådgivarna rapporterar i rapporteringsmallen som finns på 
rådgivningens informationssida Kontakten. 

 

Utfall i målgrupp 
Beskriv hur ni planerar att aktivt ge stöd i att rådgivningen ger rätt och relevant 
kunskapsunderlag till rådsökanden och att det finns förutsättningar till ökad 
medvetenhet hos målgruppen. 

 

D) Budget för Utveckling och samordning av den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen 
 
Budgeten ska täcka hela 2021. 
Stöd för indirekta kostnader kan beviljas med högst 30 % på sökandens 
stödberättigande direkta kostnader för personal (lön och lönebikostnader). 

2. Bidragsformer, förutsättningar och stöd. 
Energikontoren kan ansöka om ekonomiskt stöd för funktionen RUL som 
omfattar att bidra till utveckling och samordning av den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen regionalt i samverkan med Energimyndigheten. 

2.1 Samverkan, samhandling och samresultat 
Energimyndigheten avser att fortsätta 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 
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klimatrådgivningen i dialog och samverkan med Energimyndigheten. Detta 
innebär att funktionen RUL förväntas att: 
 
 
1. Upprätthålla en dialog med de rådgivare som verkar i regionen avseende 
aktiviteter utifrån programperiodens mål och få stöd då behov uppstår. 
2. Hitta synergier mellan den lokala planerade verksamheten, det regionala 
sammanhanget och nationella prioriteringar. Det innebär att identifiera 
samverkansfördelar med andra kommuner och regioner vad gäller aktiviteter etc.  
3. Aktivt arbeta för och hålla sammankomster och utvecklingsinsatser regionalt 
4. Vara lyhörd för de behov som uppstår lokalt och sprida relevant information 
regionalt i syfte att förbättra och utveckla metoder, uppföljning och 
kommunikation. 
5. Löpande inhämta och hantera aktuella behov vad gäller stöd i arbetet samt 
utvecklingen av rådgivningen i stort. 
6. Introducera och vara ett extra stöd för nya rådgivare. 
 
Under 2021 har energimyndigheten fått i uppdrag att göra en översyn av energi- 
och klimatrådgivningen som helhet för att passa samhällets nya förutsättningar, 
såsom digitalisering och pandemins konsekvenser samt säkerställa att 
rådgivningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med 
styrmedlets syfte att bidra till måluppfyllelse av de energi- och klimatpolitiska 
målen. I uppdraget ingår även att redogöra för i vilka former och på vilka språk 
rådgivning ska tillhandahållas samt beskriva lämpliga kommunikationsinsatser 
för att nå ytterligare målgrupper.  
 
I översynen ingår även att se över den regionala funktionen som samordnande 
och utvecklande aktör. Den översynen utgår från de områden som utses i 
uppdraget.  
 
Syftet är utvärdera det regionala uppdraget inom energi- och klimatrådgivningen 
för att säkerställa att det sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Uppdraget 
regleras genom förordningen och föreskrifterna och benämns som samordnande 
och utvecklande. I förordningen fastslås att detta uppdrag endast kan sökas av de 
regionala energikontoren. I uppdraget ska det regionala uppdraget ses över och 
om det är utformat för att möta samhällets nya förutsättningar och behoven hos 
rådgivare samt uppdragsgivare 
 
Bidraget till regionala energikontor får inte utgöra statligt stöd enligt artikel 107 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Bidraget får därför inte gå till 
ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet som 
går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad. Regionala energikontor 
som eventuellt bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet 
behöver bedriva projektet inom ramen för sin icke-ekonomiska verksamhet samt 
hålla den icke-ekonomiska verksamheten klart separerad från sin ekonomiska 
verksamhet. Bidraget från Energimyndigheten får inte användas för den 
ekonomiska verksamheten, och stödmottagaren måste hålla kostnaderna, 
finansieringen och intäkterna från sin icke-ekonomiska verksamhet klart 
separerad från sin ekonomiska verksamhet så att korssubventionering av den 
ekonomiska verksamheten kan undvikas. 
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3. Vem kan söka? 
Regionala energikontor som uppfyller kraven i 10 § i Förordning 2016:385 som 
kan beviljas stöd  
 
10 §   Bidrag till ett regionalt energikontor för samordning och utveckling av 
kommunal energi- och klimatrådgivning får ges endast om kontoret 
   1. har en offentlig huvudman för verksamheten, 
   2. har god kännedom om energifrågor i lokalt och regionalt perspektiv, och 
   3. bedriver sin samordnings- och utvecklingsverksamhet utan vinstintresse och 
objektivt utifrån principen om likabehandling. 
 
 

3.1 Förutsättningar / krav 
För att styrka att Energikontoret uppfyller kraven 10 § i Förordning 
2016:385, Bidrag till ett regionalt energikontor för samordning och utveckling av 
kommunal energi- och klimatrådgivning ska Energikontoret formulera eller 
bifoga följande: 
 

1. har en offentlig huvudman för verksamheten 
 

• Energikontoret ska i ansökan beskriva sin organisationsform och vem/ 
vilka som är uppdragsgivare för verksamheten. Om Energikontoret drivs 
som bolag ska till ansökan bifogas protokoll som styrker dess 
styrelses sammansättning och roller. 

 
2. har god kännedom om energifrågor i lokalt och regionalt perspektiv, och 

 
• Energikontoret ska i ansökan beskriva verksamheten vid Energikontoret i 

stort samt bifoga två exempel på samarbeten och insatser, högst två år 
gamla  

 

3. bedriver sin samordnings- och utvecklingsverksamhet utan vinstintresse 
och objektivt utifrån principen om likabehandling. 

• Energikontoret ska i ansökan beskriva planerade insatser för 
samordnings- och utvecklingsverksamheten utifrån objektivitet och 
likabehandling 

• Energikontor som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk 
verksamhet ska bifoga intyg om verksamhetsåtskillnad  

 

Så söker du 
Ansökan ska skriftligen och helst 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. 
 

https://www1.stem.se/etjanster/sidor/startsida_ereg.aspx
https://www1.stem.se/etjanster/sidor/startsida_ereg.aspx
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/etjanster/e-kanalen/manual-e-kanalen.pdf
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