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Utlysning: Bidrag till utökad kommunal energi- och 
klimatrådgivning 
Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva utökad kommunal energi- och 
klimatrådgivning under 2017. Ansökningsperioden stänger den 7 november 
kl. 12.00. 

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) ska främja en effektiv och miljöanpassad 
användning av energi, minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till 
att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och 
klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska 
även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och 
transporter. Läs mer om energi- och klimatrådgivarnas uppdrag i förordning 
(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. 

Vem kan söka? 

Ansökan kan göras av alla Sveriges kommuner som vill ha utökat bidrag till 
energi- och klimatrådgivning. Ansökan kan göras av enskild kommun eller 
kommuner i samarbete.  

För att ansöka om utökat bidrag krävs att en ansökan av kommunal energi- och 
klimatrådgivning gjorts, denna utlyses separat. 

Så söker du 

Märk ansökan utökad rådgivning. Ansökan ska 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. 

Ansökan omfattar ett år och ska innehålla: 

1. Projektsammanfattning: En projektbeskrivning som sammanfattar 
projektet i stort och hur den prioriterade målgruppen valts.  

2. Bakgrund: En bakgrund till projektet och den valda målgruppen. 

3. Mål: Mål för aktiviteterna. Målen ska vara enkla, tydliga och 
uppföljningsbara. Förväntade effekter skall också tydligt beskrivas.  

4. Genomförande: Beskriva vad som ska genomföras och hur verksamheten 
ska bedrivas för att nå de angivna målen. Beskriva hur projektet svarar upp 
mot de olika krav och kriterierna i utlysningen. Om projektet är ett 
samverkansprojekt skall de olika parternas roll beskrivas.  

5. Planerad bemanning och tjänstegrad samt en kontaktperson för 
Energimyndigheten. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385
https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx
http://www.energimyndigheten.se/Global/E-tj%c3%a4nster/Ekanalen/Handledning%20e-kanalen%20-%20110221.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/E-tj%c3%a4nster/Ekanalen/Handledning%20e-kanalen%20-%20110221.pdf
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6. Beräknad budget samt finansiering för den utökade energi- och 
klimatrådgivningen.   

7. Uppgift om bankkontonummer för utbetalning av bidrag. 

Ansökan ska göras till Energimyndigheten innan den 7 november 2016 kl. 
12.00. 

Förutsättningar för bidrag 
Syftet med bidrag till utökad rådgivning är att den ska stimulera till ytterligare 
rådgivningspotential utöver den grundläggande funktionen. Konkret kan detta bestå 
av projekt med fokus på regionala/lokala förutsättningar, på välmotiverad samverkan 
inom kommunen/kommunerna med projekt med stor energieffektiviseringspotential. 
Gemensamt för all utökad rådgivning är att den innebär ett ökat fokus. Målgrupp för 
den utökade rådgivningen är hushåll samt organisationer. 
De olika kriterierna vilka kommer att tas i beaktning vid ansökan är: 

• Beskrivning av lokala-regionala utmaningar och hur det sökta projektet bidrar 
till att lösa dem 

• Riktade projekt med stor energieffektiviseringspotential 

• Projekt som testar nya, gärna okonventionella, metoder för att nå ut till 
målgruppen och/eller följa upp rådgivningens effekter  

• Utveckling av samarbetsmöjligheter mellan kommuner och/eller aktörer inom 
kommun vilket öppnar upp bredare möjligheter samt mandat emot 
målgruppen. 

En sammanvägd bedömning kommer att göras av Energimyndigheten.  En nationell 
spridning av utökad rådgivning kommer att eftersträvas. Kriterierna utgör en 
bedömningsgrund och kan var för sig uppfylla ett viktigt syfte, snarare än att samtliga 
måste vara uppfyllda i varje enskilt fall. 

Krav: 

• Ett projekt per kommun/kommuner 

• Särskild satsning på specifik målgrupp där företag är exkluderade 

• Uppsökande verksamhet 

• EKR skall via rådgivning kunna tillföra kompetens och nytta som kan 
medföra attitydförändring och handling 

• I ansökan visa på att den sökande kommunen/ kommunsamarbetet har 
kapacitet att bedriva projektet/den fördjupade rådgivningen. 

Stödets omfattning 

Statens energimyndighet lyser vid utlysningens öppnande ut minst 5 000 000 kr till 
projekt inom utökad energi- och klimatrådgivning. Maximalt sökbart belopp är 
500 000 kr. 
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Kontakt  

Energimyndigheten, energi- och klimatrådgivning, ekr@energimyndigheten.se  

Regionala utvecklingsledare på energikontoren  
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