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Stöd till kommuner: Coacher för energi- och klimat, Energi 
och klimatrådgivning och utökad rådgivning. 
Energimyndigheten erbjuder kommuner att söka tre olika stöd baserat på 
förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning; 

• coacher för energi och klimat (CEK),  

• grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR) samt  

• utökad energi- och klimatrådgivning.  

 

CEK kan vara ett komplement till EKR men det finns vissa skillnader mellan 
stöden. Stödmedlen till CEK är begränsat och konkurrensutsatt medan stöd till 
EKR godkänns om kraven uppfylls. Stödet för CEK är EU-medel som 
administreras av Tillväxtverket medan EKR-stödet är statligt. Därför skiljer sig 
kraven på redovisning åt.  

Tabellen nedan visar vad som gäller för CEK respektive EKR och den utökade EKR. 

 Coacher för energi- 
och klimat 

Grundläggande 
kommunal energi- 
och 
klimatrådgivning 

Utökad kommunal 
energi- och 
klimatrådgivning 

Målgrupp Små- och medelstora 
företag med 
energiförbrukning 
understigande 300 
MWh/år. 

Hushåll, 
organisationer och 
företag.  

Lokalt prioriterad 
målgrupp anges i 
ansökan till 
Energimyndigheten. 

Hur ska 
kommunen/ 
kommunerna 
arbeta med 
projektet? 

Kommunen/kommun
samarbetet ska 
tillsätta en 0,5 tjänst 
vilket även omfattar 
ekonomhjälp. 
Samarbete med 
näringslivskontoret 
eftersträvas. 

Krav på minst 0,5 
tjänst för att 
kommunen/kommun
erna ska kunna söka 
bidraget. 

Kommunerna 
beskriver 
genomförandet. 
Projektet beslutas av 
Energimyndigheten.  

Vad ska 
åstadkommas? 

Stöd till företagen att 
aktivt arbeta med att 
minska 
energianvändningen. 

Opartiskt upplysa, 
informera och 
erbjuda rådgivning 
utifrån målgruppens 
behov.  

I enlighet med 
förordningen och 

Rådgivning utöver 
grundläggande 
rådgivning som avser 
genomförande av 
projekt för att 
stimulera samarbete 
mellan kommuner 
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föreskrifterna för 
EKR. 

eller projekt som 
beaktar och 
stimulerar särskilda 
lokala förutsättningar 
för rådgivning. 

Vem i kommunen 
ska utföra arbetet? 

Kommunen som 
arbetsgivare har en 
tjänst inrättad med 
den kompetens som 
anses relevant för 
uppdraget. Kan 
kombineras och 
kompletteras med 
tjänsten för EKR. 
Dessutom krävs en 
ekonom. 

Kommunen som 
arbetsgivare har en 
tjänst inrättad med 
den kompetens som 
anses relevant för 
uppdraget. Kan 
kombineras och 
kompletteras med 
tjänsten för CEK. 

Samma som för 
grundläggande 

EKR 

 

Hur söks medlen? Senast 31 oktober 
och enligt de 
instruktioner som 
finns på 
Energimyndighetens 
webb. 

Senast 31 oktober 
och enligt de 
instruktioner som 
finns på 
Energimyndighetens 
webb. 

Senast 31 oktober 
och enligt de 
instruktioner som 
finns på 
Energimyndighetens 
webb. 

Vad ska ansökan 
beskriva? 

Hur kommunen ska 
arbeta med de 
insatser och mål som 
finns angivna i 
utlysningstexten. 
Energimyndigheten 
och Tillväxtverket har 
till stor del utformat 
uppdraget och 
genomförandet.  

Hur kommunen ska 
bedriva rådgivning, 
identifiera och nå 
sina målgrupper. 
Kommunen i samråd 
med rådgivaren 
utformar till stor del 
hur rådgivningen ska 
bedrivas i kommunen 
utifrån de ramar som 
finns genom 
förordning och 
föreskrifter.  

Beskrivning av 
aktiviteter och 
förväntade effekter. 

 

Hur mycket medel 
får min kommun? 

Kommunen/kommun
erna får ansöka om 
0,5 tjänst (inkl. 
ekonom) samt 
omkostnader.  

Beloppet är baserat 
på kommunens antal 
hushåll i bostadsrätt, 
äganderätt och 
småhus  

Enligt angiven 
budget i ansökan 
från kommun och 
beslut från EM. 

Max 500 000 kr 

 

Kan vi göra en Ja, samverkan kan 
ske mellan 

Ja, om övriga Ja 
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gemensam 
ansökan?   

kommuner i syfte att 
nå ut till ett större 
geografiskt område. 
Vid samverkan med 
andra kommuner är 
det ändå den 
sökande kommunen 
som är enskilt 
ansvarig för att 
villkoren förenade 
med beslutet följs 
och ansvarar även 
för all rapportering i 
projektet. I de fall 
kommunalförbund är 
sökande ansvarar 
förbundet för att 
villkoren följs och för 
all rapportering i 
projektet. 

kommuner lämnar 
fullmakt till 
Energimyndigheten.  

 

Vilka krav finns i 
genomförandet? 

Medlen är från EUs 
regionala 
utvecklingsfond och 
ställer stora krav på 
att rapportering och 
genomförande sker 
enligt de instruktioner 
som ges av 
Energimyndigheten.  

Medlen är anslag 
från regeringen till 
Energimyndigheten. 
Myndigheten i 
samråd med 
närmaste 
departement har 
beslutat de krav som 
ställs för 
rådgivningen. 

Enligt ansökan och 
projektbeslut. 

Hur sker 
rapporteringen? 

Rapportering sker 
kvartalsvis till 
Energimyndigheten. 
Både ekonomisk- 
och lägesrapport. 
Underlag på 
rapporterna skickas 
till 
Energimyndigheten 

Rådgivningsinsatser
na rapporteras 
löpande. Ekonomisk- 
och slutrapport 
rapporteras in årsvis 
då kalenderåret och 
perioden är slut.  

Ekonomisk- och 
slutrapport 
rapporteras in vid 
projektslut 

 

När sker 
utbetalning och hur 
mycket betalas ut? 

Utbetalning sker en 
gång per år i så när 
anslutning till 
upparbetad kostnad 
som möjligt.  

Utbetalning sker en 
gång per år. 

Utbetalning sker en 
gång per år. 
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