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Frågor och svar om Coacher för energi och klimat (CEK) 

 

Ansökan 
Hur ansöker kommuner som samverkar? 

En kommun står för själva ansökan som huvudsökande. De andra ska nämnas i 
genomförandeplanen och intyg om deltagande i projektet ska bifogas ansökan 

Kan ett kommunalförbund vara huvudman för CEK-ansökan? 

Ja, om kommunalförbundet är en juridisk person och det går att styrka att 
kommunförbundet ansvarar för den här typen av frågor. Se även dokument om 
samarbeten. 

Kan fler ansökningar göras från samma kommun? 

Ja, om målgruppsunderlaget finns och det kan motiveras i ansökan. Urvalet görs 
dock med stor hänsyn till nationell spridning av coacherna. 

Ska det vara en ansökan eller flera från alla involverade kommuner vid 
samarbeten mellan kommuner?  

Det ska vara en gemensam ansökan där involverade kommuner framgår av 
genomförandet. 

Hur många kommuner bör en CEK kunna täcka in? 

Vi räknar med att stödet i denna andra utlysning ska täcka ca 5 halvtidstjänster 
runt om i landet. En viktig parameter är att fördelningen av stödmottagande 
kommuner blir så jämnt fördelad över landet som möjligt och att det finns någon 
coach i varje region. Att söka tillsammans är precis det vi eftersträvar och det som 
kommer att styra hur många kommuner som behöver ansöka tillsammans är 
egentligen målgruppsunderlaget, dvs. små och medelstora företag i 
ansökningsområdet. Observera att stödet är per delprojekt och inte per kommun.  

Hur kommer Energimyndigheten bedöma ansökningarna. Vad händer om 
det måste ske ett urval?  

Bedömningen grundar sig på förordning och föreskrifter för den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen. Därutöver beviljas projekt utifrån geografisk 
spridning och potential, där det finns stort underlag av SMF. 

Vilken schablon används för OH-påslag mm? 

Schablonpåslag 15 % på lön och lönebikostnader som ska täcka indirekta 
kostnader. Sociala kostnader 42,68 %. 
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Hur ska kommunen kalkylera sin budget? 

Projektbudget räknas utifrån faktiska kostnader. Kostnad för en halvtidstjänst 
inklusive ekonomhjälp. Lön och 42,68 % sociala kostnader. Schablonpåslag 15 % 
på lön och lönebikostnader som ska täcka indirekta kostnader. Måste 
projektredovisas. Krav på utdrag av huvudboken. 

Hur blir det om något av företagen som deltar i coachprogrammet även 
klassas som EPBD2? Kan de rapporteras som EPBD2 i Kontakten? 

Ja, de ska rapporteras i Kontakten. Ange i fritextrutan att de även ingår i 
coachningsprogrammet. 

 

Genomförande 
Vilken frihet finns i utformningen av coachningsprogrammet? 

Målgruppen bland SMF bestäms lokalt/regionalt men ramarna och innehållet är 
redan utformat av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Se projektets faser 
beskrivna i utlysningstexten. 

Får kommunen anlita en konsult att utföra uppdraget som coach? 

Nej, coachen måste vara anställd i den sökande kommunen.   

Vilket anställningsförhållande krävs hos kommunen, dvs var ska coachen 
vara anställd? 

Coachen ska vara anställd i den sökande kommunen. Observera att coachen inte 
kan vara anställd i samverkande kommuner. 

Vilken vikt kommer fästas vid rådgivning kontra coachning? (tekniska 
kontra pedagogiska kunskaper)  
Att vara coach kommer att kräva viss teknisk kompetens. Coachen skall 
genomföra platsbesök på företaget och gå igenom energianvändningen. Det blir 
en ”lightversion” av en energikartläggning. Därefter skall coachen också kunna 
vara ett stöd framöver för företaget. Dessutom skall coachen genomföra 
seminarier som är grunden i coachningsprogrammet. Till dessa träffar kan externa 
föreläsare bjudas in eller så genomförs de av coachen. Så båda delarna behövs 
men den tekniska eller energirelaterade kompetensen går inte att bortse ifrån. 

Kan ett företag beläget utanför kommunen/kommunsamarbetet delta? 

Ja, det går bra om företaget själva söker upp er. Ni kan inte rekrytera utanför ert 
område. 

Hur många företag förväntas coachen nå? 

Minst 20 företag. 
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Hur ofta ska det rapporteras? 

En gång i kvartalet ska ekonomi- och lägesrapport skickas till 
Energimyndigheten. Energimyndigheten tillhandahåller mallar som ska användas 
för detta. 

Utbetalning 
Hur sker utbetalningen till kommunerna? 

Förskottsbetalning i nära anslutning till upparbetad kostnad. Utbetalning sker en 
gång per år. 

Vilka kostnader är stödberättigande? 

Stödberättigade kostnader är lönekostnader för en halvtidstjänst för coach 
inklusive ekonomhjälp. Utöver lönekostnader kan även resekostnader samt 
omkostnader för coachningsprogrammet gällande lokalhyra, förtäring under 
seminarieträffarna samt gästföreläsare tas upp. 

Inga andra kostnadsposter kan tas upp i projektet. 
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