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Stöd till utökad kommunal energi- och 
klimatrådgivning år 2021–2022 

Nu kan kommuner söka medel för att bedriva utökad kommunal energi- 

och klimatrådgivning under programperioden 2021–2022, dock längst till 

2022-12-31. Ansökningsperioden sträcker sig till 20 oktober.  

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för utökad kommunal energi- och 

klimatrådgivning. Medel kan sökas av kommuner, för projekt i egen regi eller i 

samarbete med andra kommuner. Medel söks i konkurrens och kommunerna ska 

i sin ansökan presentera förslag på hur stödet ska användas utifrån nedanstående 

riktlinjer.  

1. Kommunal energi- och klimatrådgivning 

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och 

miljöanpassad användning av energi samt att minska energianvändningens 

klimatpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och 

regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och 

klimatpåverkan. Läs mer om energi- och klimatrådgivarnas uppdrag i förordning 

(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Se även 

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och 

klimatrådgivning STEMFS 2016:3 och STEMFS 2018:1.  

1.1. Utökad energi-och klimatrådgivning 

Den utökade energi- och klimatrådgivningen ska ha en tydlig koppling och 

utgöra ett komplement till den grundläggande energi- och klimatrådgivningen 

och till programperiodens insatsprojekt. Målgruppen för den utökade 

rådgivningen är hushåll, företag och organisationer enligt förordning (2016:385) 

om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Utökad energi- och klimatrådgivning möjliggör mer fördjupning än vad som 

ryms inom den grundläggande rådgivningen. Den frigör även utrymme att 

ytterligare anpassa rådgivningen för att särskilt möta lokala och regionala behov 

eller utmaningar. Utökad rådgivning bidrar också till utveckling av 

rådgivningsverksamheten i stort.  
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Den utökade rådgivningen möjliggör för kommunen att stärka samarbetet med 

andra kommuner. Goda förutsättningar finns även att utveckla samarbetet inom 

den egna kommunen genom att involvera flera av kommunens kompetenser och 

relevanta förvaltningar i det utökade rådgivningsprojektet.  

2. Det här ska ansökan innehålla  

Ansökan om medel till utökad rådgivning ska innehålla de gemensamma kraven i 

avsnitt 2.1. Projektförslaget ska även utgå från ett eller flera kriterier för utökad 

energi- och klimatrådgivning i avsnitt 2.2. Samtliga ansökningar ska innehålla 

delarna i avsnitt 2.3. 

2.1. Gemensam kravbild utökad rådgivning  

Nedan återges de krav som samtliga projektförslag först måste uppfylla för att 

kunna uppfylla de specifika kriterierna. Projektförslaget ska påvisa att;   

 

• potential för rådgivning utöver den grundläggande rådgivningen tas tillvara  

• effekter kan uppnås vad gäller energieffektivisering eller förnybar energi 

• organisatorisk kapacitet finns för genomförande  

• uppsökande rådgivning är en central metod  

• strategisk kommunikation samt resultatspridning är centralt  

• lokala och regionala förutsättningar och behov beaktas 

2.2. Kriterier, bedömning och urval 

Sökanden som uppfyller de gemensamma kraven för utökad rådgivning bedöms 

och prövas sammantaget i konkurrens, utifrån i vilken omfattning (låg-hög) de 

uppfyller kriterierna nedan. Projektförslaget behöver dock inte uppfylla alla 

följande kriterier utan en sammanvägd bedömning görs om projektet; 

• innehåller utvecklade metoder och arbetssätt som är relevant för energi-och 

klimatrådgivningen 

• fokuserar på målgrupper där rådgivning tidigare fått ett begränsat genomslag 

men där stor potential finns identifierad 

• kommer att leda till ett utvecklat samarbete inom kommunen och/eller med 

andra kommuner, regionala energikontor och andra relevanta aktörer  

• tar tillvara samhällstrender samt lösningar och teknik i framkant  

• baseras på forskning eller erfarenhet  

• vidareutvecklar redan genomförda projekt (exempelvis något av 

Energimyndighetens projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet)  

Energimyndigheten eftersträvar nationell spridning och balans vad gäller det 

totala utfallet av projekt. Därför kommer parametrar som geografisk förekomst, 

projektstorlek samt ämnesvariation även utgöra faktorer i den slutliga 

sammanvägda bedömningen.  
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2.3. Ansökans innehåll 

Projektförslaget ska förutom ovanstående beskriva projektets;   

• syfte  

• mål på kort och lång sikt (resultatmål, utfall/effekter på kort sikt, effekter på 

lång sikt) 

• målgrupp samt hur projektet på ett systematiskt sätt ska nå ut till målgruppen 

• eventuella avgränsningar 

• genomförande (tid- och aktivitetsplan)  

• resursåtgång (personella resurser och budget)  

• kommunikationsplan  

• metod för att följa upp genomförda aktiviteter och insatser  

• resultatspridning 

3. Så här ansöker du om stöd 

Stödet söks i konkurrens och sökanden redovisar i sin ansökan hur mycket medel 

som projektet ansöker om samt hur fördelningen i form av kostnadsposter ser ut i 

projektet.  

Sökanden får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30% på sina 

stödberättigande personalkostnader (lön + lönebikostnader). Se Allmänna villkor 

för stöd. 

3.1. Vem kan söka  

Utlysningen vänder sig till kommuner som är beviljade eller ingår i samarbete 

inom grundstöd för energi- och klimatrådgivning 2021–2022. Medlen kan sökas 

av kommuner, enskilt eller i samarbete med andra kommuner. Vid 

samarbetsprojekt är det en kommun som ansvarar för ansökan och rapportering. 

3.2. Ansök genom E-kanalen  

Ansökan görs skriftligen företrädesvis genom Energimyndighetens e-tjänst E-

kanalen som du finner till höger på den webbsidan. Tänk på att skaffa 

användarbehörighet i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du 

går tillväga för att göra din ansökan i dokumentet Guide för utökad EKR-

ansökan. Utlysningen stänger den 20 oktober kl. 17.00. 

4. Kontaktuppgifter 

Har du frågor och funderingar kring din ansökan så når du Energimyndigheten 

enklast via E-post: ekr@energimyndigheten.se.  

https://minasidor.energimyndigheten.se/
mailto:ekr@energimyndigheten.se
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