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1. Vi är 16 Energikontor i Sverige 

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål 

och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där 

vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar 

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta 

initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta 

gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och 

utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. 

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Energikontorens Styrkor 
• Flexibla och kan agera snabbt 

• Oberoende aktör – opartisk information 

• Kan genomföra projekt, uppdrag och kampanjer i hela landet  

• Nätverk – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

• Etablerad aktör– lokalt och regionalt förankrade 

• Bred kompetens inom energiområdet 

• Erfarenhet att leda stora som små projekt 
 

2. Vår historia och grund 
År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, 

genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle 

fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan 

med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. 

SAVE-stadgarna, fastslog att 

• Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor 

• Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde 

• Kontoret har egen budget och resultaträkning  

• I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för 
andra relevanta aktörer i regionen  

• Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara 
energikällor 

• Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de 
små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning. 
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3. Tillsammans blir vi starka  
 

3.1. Energikontoren Sverige  

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor.  

Föreningens historia 

FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening 

med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 

internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga 

agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik 

som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 

Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, 

vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen.  

Nuläge 

Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren 

(Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant.  

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi- 

och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn 

som finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala 

energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som 

sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och 

ordförande för Energikontoren Sverige. 
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3.2. Fedarene 

FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, 

co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional 

governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE. 

History 

FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-d’Azur, Wallonie, País Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different 

programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions 

heard in the debate on energy and environment policies at the European level. 

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these 

dynamics, the Brussels Office was created in November 1991.  

Today 

Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 

300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and 

vice-president for Mobility and Transport. 
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4. Energikontor Sydost 
 

Milstolpar 

• Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs. Drevs de första åren som 
ett EU-projekt 

• 2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB.  
o Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen. 

 
 

 

 

 

 

 

Vår historia 

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner 

och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod 

som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:  

• att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU, 

• att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel 

förnybar energi och en effektiv energianvändning.  

 

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker 

händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, 

höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser 

att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i 

Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län 

anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.  

 

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma 

styrelse i förening och bolag. 
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Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435–5821. 

Föreningens Energikontor Sydost är en .  

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål:  Syftet är att föreningen, 

, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 

stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi-och miljöarbete. Detta görs via 

 på energieffektivisering, effektiv energianvändning 

och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och 

tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning 

Föreningen
Energikontor 

Sydost

Energikontor 
Sydost AB

Ideel förening Aktiebolag

Medlemmar: kommuner och 
regioner

Egen styrelse 

Stadgar

Ägare:  100% Föreningen 
Energikontor Sydost

Egen Styrelse

Bolagsordning och Ägardirektiv

Uppdrag: 

äga bolag, samla medlemmar 

Föreningens operativa verksamhet 
skall bedrivas av ett av föreningen 

helägt aktiebolag.

Uppdrag:

Bolaget skall bedriva rådgivande 
verksamhet, för att främja ett 
robust energisystem genom 

insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar 
andelen förnybar energi, samt idka 

därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets verksamhet ska vara 

opartisk och drivas utan 
vinstintresse och inget överskott 
får delas ut till ägarna. Eventuella 
vinster ska istället återinvesteras i 

bolaget för att främja bolagets 
ändamål. 
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och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela 

energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 

Medlemskap  

I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, 

kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse 

av föreningens ändamål och verksamhet.  

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 

om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19. 

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar  från bolaget inom områdena 

strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 

förnybarenergi. Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via 

 samt 

 samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska 

och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

Finansiering 

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, 
ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm) 

a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023 
b. 5000kr per medlem (from 2022) 

 

Se separat dokument – finansieringsmodell 2023 

Våra medlemmar och ägare 

Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen 

Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar 

Våra ägarorganisationer 

Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Region Blekinge 

 

Borgholms kommun 
Emmaboda kommun 
Hultsfreds kommun 
Högsby kommun 
Kalmar kommun 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamns kommun 
Torsås kommun 
Vimmerby kommun 
Västerviks kommun 
Region Kalmar 

 

Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
Region Kronoberg 



Ett första steg mot en ny gemensam framtid 

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner 

och regionen i Skåne.  

 

Styrelse 2022–2023 

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget)  
Ordförande  Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö 

Vice ordförande Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn 

Ledamöter  Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro 

Staffan Larsson (c), Borgholm 
Teo Zickbauer (s), Ronneby 
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult 

Ersättare   Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn 

endast till föreningen Gustav Nilsson (m) Karlskrona  
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby  
Magnus Carlberg (s) Tingsryd  
Maria Grans (l) Ljungby 
Malin Sjölander (m) Västervik 
 
 
 

 

 

  
  Ordinarie (7) 
  Ersättare (6) 
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Energikontor Sydost AB 
Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget. 

 

Faktaruta  

• Organisationsnummer 556713–0116 

• Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av 

Föreningen Energikontor Sydost 

• Bolaget har sitt säte i Växjö – på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation 

• Bolaget har fyra kontor – två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge 

(Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö)  

• Den 31/12–2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster.  

 

Bolagets uppdrag 
Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet. 

 

Reviderad 2021 för att förtydliga att:  Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan 

vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället 

återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål. 

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för 

att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdragsgivare Föreningens medlemmar 

Uppdrag Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens 
medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål 
uppnås) 
 

Vision Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i 
regionen som ett föredöme i Europa.  

• Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden 

• Driva utvecklingen framåt 

• Vara en gemensam sammanhållande regional kraft 
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Riktlinjer och styrning Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala 
styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, 
Medlemmarnas behov 
 

Metod och arbetssätt Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och 
uppdrag. 
Bolaget ska 

• samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla 
medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i 
hela Europa samt organisationer i hela Europa 

• utveckla människor, företag och organisationer ( i alla 
sektorer)   

• ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är 
experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva 
nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel 

•  

Resultat av projekt och 
uppdrag 

Bolaget ska 

• bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi 

• växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala 
medel via medfinansiering från nationellt och/eller 
europeiskt håll 

 

Kommunikation  Bolaget ska 

• sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera 
eller föreläsa på 

o konferenser, mässor 
o skolor 

• sprida skriftlig information via 
o artiklar, rapporter, broschyrer 
o tidningar, nyhetsbrev 
o hemsidor 

Årligen ska en regional konferens anordnas 
 

Uppföljning Bolaget ska 

• planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra 
verksamheten och de insatser som genomförs 

 

 

 

 

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet 
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Organisation och finansieringsmodell 
 

• Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det 

ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, 

rekrytering, it mm) från våra ägare. 

 

• Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system, 

lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna. 

 

vd

Gruppchef

Projektledare

Gruppchef

Projektledare

ekonomi

kommunikation 

utvecklingschaf
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Vi har följande former av finansiering 

• Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5–10% av omsättningen, dvs 

)  

• Projekt – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 

• Uppdrag – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 
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Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets 

omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021.  Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och 

ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen 

sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre 

insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsättning 16 904 092 21 509 263 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513 

Serviceavgift 1 460 811 1 536 425 1 612 223 1 753 916 1 793 552 1 850 415 

Antal anställda 
(medeltal, från ÅR) 

17 22 25,80 26,96 23,27 18,05 

 

 

 

 

 

 

Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera 

enligt behov och enligt uppdrag.
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De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka 

alla ”drabbas” av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 

22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm)  

 

 

På väg mot ett hållbart energisystem 

Energikontor Sydost AB har i uppdrag att 

 men kunskap om det tekniska  (fokus det hållbara 

energisystemet) men också om  – dvs aktörer och beslutsfattare i hela 

kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också 

besitta kunskaps om finansieringsmöjligheter och vara experter på projektutveckling, 

projektledning och projektekonomi/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag 

och bedrivas via projektgrupper, nätverk eller andra samarbetes och samverkansformer.  
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ekonom  3 personer (2,3 tjänster) – projekt, redovisning/uppdrag, HR 
VD (del av tjänst)  1 person (är även projektledare) 
Gruppchef (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare) 
projektledare  10 personer 
kommunikatör (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare)    
projektutvecklare (del av tjänst) 1 person (är även projektledare)   
  

 

 

 

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex 
- Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt 

komplettering eller fortsättning på rullande initiativ 
- Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering 
- Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem 
- Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare)  

Utfallet av ansökningarna (dvs % beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar 

varierar mellan 50–60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en 

programperiodsbyte vi kommer). 

 

Bolaget har i snitt 30–40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över 

de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med 

frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster.  i projekten ska dels räcka till att 

 på lokal/regional nivå, dels till , 

sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att  mellan 
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partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa 

upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men 

samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett 

. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via 

Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel – 
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Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna 
- GreenAct, Kronoberg 
- Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar 
- Klimatsamverkan Blekinge 

 
Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene  
 

Vi driver nätverken 

- Biogas Sydost 

- Energirådgivarnätverket i Sydost 

  

https://energikontorsydost.se/biogassydost
https://energikontorsydost.se/energi-och-klimatradgivare
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5. Energikontoret Skåne  

 

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en 

ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 

nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. 

✓ 1 kontor 

✓ 10 medarbetare 

 

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan 

dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne 

bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya 

inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har 

en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

 

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med 

organisationer/föreningar och akademin är också vanligt förekommande. Kontoret bidrar med 

kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och 

utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, 

Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på 

energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i 

Klimatsamverkan Skåne. 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdrag Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga 
samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i 
Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och 
energistrategi (2018). I energi- och klimatarbetet ska följande 
aspekter vägas in:  
 
– Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där 

”stuprörstänk” för enskilda områden ska undvikas.  
– Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en 

transparens samt samarbete mellan kompetenser.  
– Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi- 

och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas.  
– Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från 

våra målgruppers behov.  
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– Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och 
klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på 
området.  

 
Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga 
politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och 
internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för 
Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdraget  

Vision Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. 

Metod och arbetssätt Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 genom följande 
huvuduppdrag för verksamheten:  
 
Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att 
samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och 
klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, 
innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och 
utanför, för att bidra till energi- och klimatomställningen i Skåne. 
Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, 
politiska sfärer och intresseorganisationer.  
 
Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och 
ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och 
utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och 
klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling.  
 
Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom 
utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med 
kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, 
förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur 
energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och 
synliggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett 
samhällsperspektiv. 
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6. Energi- och klimatrådgivningen 

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av 
Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges 
energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att 
främja 

1. en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi, 

2. en minskad klimatpåverkan från 
energianvändningen, och 

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål 
nås. 

 
Energirådgivning har funnits i olika former sedan 
slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs 
EKR med annan förordning och efter översynen som 
gjordes 2015–2016 bedrivs verksamheten med 
nuvarande förordning och förskrifter.  
 

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget. 

Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar 

med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är 

det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större 

kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde. 

 

 

Oberoende 

rådgivning 

utifrån lokala 

Åtgärder 

energieffektivisering, 

förnybar energi, minskad 

klimatpåverkan 
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Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordningen. Rollen är att vara 

samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser.  

  
Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare 

Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och 
klimatrådgivarna. 

Roger Gunnarsson, Projektledare 
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med 
energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för 

privatpersoner. 
 

 

7. Ett gemensamt kontor i syd 
Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att 

 i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika 

 av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de 

 Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska  och 

tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare 

i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem. 

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt 

 planeras vara avslutat . 

 

Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region 

i Skåne?  

De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka 

med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt 

spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter 

till samverkan mellan kommen uer och regioner över länsgränserna.  

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och 

driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt 

skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. VI ser också möjlighet att 

utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från 
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det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna 

och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap.  

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar 

kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya 

organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete. 

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss 

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid 

 


