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Bakgrund

Nationella regionalfondsprogrammet



Nationella regionalfondsprogrammet 

• Energimyndigheten har i 
uppdrag från regeringen att 
stötta små och medelstora 
företag (SMF) i att effektivisera 
sin energianvändning genom 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

• Satsningen består av ett antal 
projekt inom ramen för 
Nationella regionalfonds-
programmet och pågår till och 
med 2020. 

• Målet med satsningen är att 
stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla 
sektorer.

Så finansieras Nationella 
regionalfondsprogrammet:

80 miljoner kronor per år 
40 miljoner kronor från den 
svenska regeringen och 40 
miljoner kronor via den 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, som 
Tillväxtverket är förvaltande 
myndighet för.



Genom att ta del av stöden och minska sin 
energianvändning kan SMF bland annat:
• Sänka sina kostnader
• Stärka sin konkurrenskraft
• Minska sin klimatpåverkan
• Bidra till innovativa lösningar

En satsning med fokus på små och 
medelstora företag 



Genom olika projekt skapas 
ett nätverk av professionella 
och kunniga samverkans-
parter över hela landet för 
att på bästa sätt fånga upp 
och stödja SMF. 

Energimyndigheten 
samverkar inom NRP med:

• 21 länsstyrelser
• 15 energikontor
• 134 kommuner

• Genom projekten skapar 
Energimyndigheten och 
samverkansparter ett etablerat 
arbetssätt och metodik för att 
arbeta med energieffektivisering 
hos SMF både på nationell och 
regional nivå. 

• Företagen får på så sätt de verktyg 
de behöver för att systematiskt och 
strukturerat arbeta vidare med sin 
energianvändning efter projektens 
avslut. 

Vision



Energikartläggningsstöd
(Energimyndigheten)

Incitament för energieffektivisering
(Länsstyrelser)

Nätverk för energieffektivisering
(Energikontor och Länsstyrelser)

Coacher för energi & klimat
(Kommuner)

Företag med energi-
användning under 300 MWh

Företag med energi-
användning över 300 MWh

Företag med energi-
användning över 1 GWh

Företag som omfattas av 
miljötillsyn

Regionala noder 
(Energikontoren)

Stöd för alla SMF
Miljöstudier – inför en 

energieffektiv investering 
(Energimyndigheten) 

Energitjänster
(EnergiEffektiviseringsFöretagen)

Stöd för små och medelstora företag



Coacher för energi & 
klimat < 300 MWh

Coacherna stöttar mindre företag i att 
energieffektivisera. Kommuner i Sverige kunde 
hösten 2016 ansöka om bidrag för coacher i sin 
kommun/region. 

Miljöstudier – inför en 
energieffektiv 
investering

Stöd för de företag som vill fördjupa sitt 
energiarbete. 

Energikartläggnings-
stöd 
> 300 MWh

Företag kan få upp till 50 000 kronor för att 
genomföra en energikartläggning med förslag på 
lönsamma investeringar. 

Energimyndighetens stöd till små och 
medelstora företag 



Regionala noder
(Energikontoren)

Nätverk för energi-
effektivisering
> 1 GWh

Incitament för 
energi-
effektivisering

Regionala nätverk med företag som vill 
energieffektivisera. Företagen går på 
nätverksträffar och får stöd av energiexperter. 

Noderna stöttar inför, under och efter det att 
företag ansöker om energikartläggningsstöd. 
Noderna finns på de regionala energikontoren.

Stöd för företag som omfattas av miljötillsyn. 

Energitjänster Stöd, vägledning och kunskapshöjande insatser 
för företag som ska beställa energitjänster.

Energimyndighetens stöd till 
små och medelstora företag 



Ramarna för projektet och hur gör vi? 



• Projektet med Coacher för energi och klimat (CEK) är 
ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande 
kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR).

• Stödet är en komplettering till EKR.
• Stödet för CEK är EU-medel som administreras av 

Tillväxtverket medan EKR-stödet är statligt. Därför 
skiljer sig kraven på redovisning åt.

Skillnad EKR och CEK 



Övergripande mål
Energieffektivisering i små och medelstora företag.

Syfte med projektet 



Mål – vad är det vi ska uppnå?
• Stärkt förmåga att rådge/coacha små och medelstora 

företag i syfte att stärka deras konkurrenskraft genom 
energieffektiva lösningar.

• En coach för energi och klimat finns i samtliga 
deltagande kommuner/kommunsamarbeten.

• Coacherna för energi och klimat har fått utvecklade 
hjälpmedel och metoder för hur de kan arbeta med 
coachning mot små och medelstora företag.

• Ett etablerat samarbete finns mellan 
energikompetens och näringslivskompetens på lokal 
och regional nivå



Mål – vad är det vi ska uppnå? 
• 40 (20 för utlysningen 2017) små och medelstora företag ska delta i 

coachningsprogrammet.
• 80 % av deltagande företag ska efter projektets slut ha minskat sin 

energianvändning med i snitt 10 % jämfört energianvändningen vid 
projektstart.

• 80 % av deltagande företag följer kontinuerligt upp den egna 
energianvändningen. 

• 80% av deltagande företag har fått  kunskap kring nyttorna med 
energieffektivisering och att kontinuerligt följa sin energianvändning.

• Minst 6 st av de deltagande små och medelstora företagen upplever att de fått 
redskap (exempelvis mallar) för hur de kan leda en diskussion mellan 
hyresgäst/hyresvärd för att överbrygga delade incitament/gröna hyresavtal och 
skapa lösningar som bägge parter vinner på. 



2017 2018 2019

1
Målgrupps-

analys
Rekrytera 

företag

2

Kontakt med deltagande företag
4

Målgrupps-
analys

Rekrytera 
företag

Medverkan i nationell spridning
5

Genomförande coachningsprogram - omgång 13

3

Coachningsprogrammets 5 faser

- omgång 2

21
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• Genomförs i två omgångar: våren 2017 och våren 2018.

• Coach genomför en målgruppsanalys.

• Målgruppsanalysen rapporteras till Energimyndigheten. 

• Coach upprättar en plan för coaching.

• Aktiviteten sker i samarbete med Näringslivskontoren.
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• Hösten 2017 och hösten 2018

• Rekrytering av företag till coachningsprogrammet. 

• Kontakta utvalda företag, boka möten, genomföra 
platsbesök och då också göra en enklare 
energigenomgång.

• Aktiviteten sker i samarbete med Näringslivskontoren.
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21• Genomförande av företagsträffar, 4 gånger per år

• Besök på deltagande företag 

• Teman företagsträffar enligt planen för coachning och 
önskemål från företagen

• Öppet för alla företag

Exempel teman på träffar

• Lönsamma energieffektiviseringsåtgärder

• Utformning av investeringsunderlag

• Finansieringslösningar

• Upphandlingshjälp

• Gröna hyresavtal

• Mätning & uppföljning av energianvändning
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Kontinuerlig kontakt med företagen för uppföljning av 
aktiviteter, stöd och coachning i syfte att öka 
genomförandegraden av åtgärder.
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Medverka till nationell spridning av erfarenheter och 
resultat. 



Vilka är målgrupperna?



Varför SMF med energianvändning 
under 300 MWh? 

• SMF med energianvändning under 300 MWh 
omfattas inte av något annat stöd

• Finns idag ingen tydlig aktör som arbetar riktat med 
energirådgivning till målgruppen

• Generellt bristande kunskap om sin 
energianvändning och hur den kan minskas

• Små resurser att lägga på energieffektivisering



EU:s definition av små och 
medelstora företag

• Antal anställda ska högst vara 249 personer
• Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro 

eller 

• balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år
• Gäller för hela koncernen!



Företagstyper som inte kan delta i 
projektet
• Jordbruk 
• Fiske- och vattenbrukssektorerna
• Bostadsrättsföreningar
• Företag utan energianvändning



Statsstöd

• Coachen får maximalt ge 16 h direkt stöd per företag.
• Gränsen får inte överskridas.
• Viktigt att coachen dokumenterar hur mycket stöd respektive 

företag har fått.



Krav på coacherna

• Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning gäller.

• opartisk och fri från kommersiella intressen
• får inte omfatta: 

1. besiktningsverksamhet eller delaktighet vid upprättandet av 
energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklarationer, eller
2. verksamhet som berör arbete med energikartläggning enligt lagen 
(2014:266) om energikartläggning i stora företag.



• Gemensamma dokument
– Mallar
– Presentationer
– Mötesanteckningar

• Kontaktuppgifter alla deltagare
• Diskussionsforum

Utsidan – samarbetsyta för CEK



Upphandling enligt LOU

• Upphandling ska ske enligt Lagen om offentlig upphandling 
(LOU).

• Det är den sökande kommunens avtal, beloppsgränser etc. 
som ska följas.

• Kan bli kontroll att LOU har följts.



Viktiga utgångspunkter i projektet

• Projektet lyckas bara om vi samarbetar 
• Coacher driver arbetet självständigt på plats i respektive kommun/ kommunsamarbete och 

levererar mot deadlines enligt projektbeslut. Energimyndigheten stöttar upp arbetet.
• Vi stämmer av inriktning och diskuterar utmaningar på våra gemensamma möten. Tillsammans 

definierar vi utvecklingsbehov i projektet. 
• Vi hämtar stöd av varandra och meddelar så tidigt som möjligt om vi får problem att klara 

deadlines.
• Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger på existerande nätverk och strukturer. 
• Vi skall samverka med och dra nytta av de aktörer som kan vara relevanta för projektet. 
• Om någonting inte fungerar som vi vill, talar vi om det för varandra och ger samtidigt förslag på 

förbättring.



Kontakta oss
cek@energimyndigheten.se

Information om coacher och andra stöd till 
små och medelstora företag

www.energimyndigheten.se/coach
www.energimyndigheten.se/smf

Kontakt och mer information

mailto:cek@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/coach
http://www.energimyndigheten.se/smf
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