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Förord
Energimyndigheten har regeringens uppdrag att finansiera energi- och klimatråd
givningen i kommuner i landet. De kommunala energi- och klimatrådgivarnas uppdrag
är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering,
energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Samt ge information om transporter av personer
och gods. Målgruppen för rådgivningen är hushåll, företag och organisationer.
Energi- och klimatfrågorna har sedan 2000-talets inträde fått allt större utrymme
i media och i den breda samhällsdebatten. Frågorna diskuteras och presenteras på
arenor som tidigare dominerades av andra ämnen och där de tidigare inte heller
efterfrågades i samma utsträckning. Relevansen för samhället och individerna
bidrar till att kunskaper och medvetenhet om energi- och klimatrelaterade frågor
blir allt viktigare. I detta sammanhang spelar den kommunala energi- och klimatrådgivningen en viktig roll.
Undersökningen bygger på en uppföljning i enkätform som landets energi- och
klimatrådgivare svarat på under hösten 2012. Den övergripande uppfattningen är
att rådgivarna ger en positiv bild av sitt arbete inom energi- och klimatområdet.
De anser att kontakterna med både Energimyndigheten och de regionala energi
kontoren fungerar väl. Det informationsmaterial och de utbildningar samt kon
ferenser som utformas är användbara och uppskattade.
De vanligaste frågeställningarna rådgivarna ställs inför har under de senaste åren
handlat om tekniska sakområden, exempelvis konvertering av värmesystem och
värmepumpar. Andra byggnadsrelaterade frågor är även vanliga såsom tilläggsisolering och fönster. Många vill även ha allmänna energisparråd för ett hushåll.
Det sker en ökning av frågor som rör förnybar energi såsom solel och solvärme,
och dessa får ett särskilt uppsving under våren.
Undersökningen skickades ut av Energimyndigheten i form av ett elektroniskt formulär till landets samtliga 290 kommuner i november 2012. Svarsfrekvensen var
100 procent, det vill säga samtliga av landets 290 kommuner har besvarat enkäten/
aktivitetsrapporten. Kan Energi svarade för distribution och sammanställning.
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1

Sammanfattning

De kommunala energi- och klimatrådgivarna redovisar varje år sin verksamhet till
Energimyndigheten. Redovisningen beskriver hur energi- och klimatrådgivarna
bedriver sitt arbete och hur verksamheten är organiserad: vilka samarbeten de har
inom och utanför den kommunala verksamheten och med andra aktörer och nätverk,
hur de använder sin tid, vilka aktiviteter de genomfört samt hur de utvärderar
effekterna av energi- och klimatrådgivningen.
Uppföljningen av 2012 års kommunala energi- och klimatrådgivning skedde i form
av ett webbaserat formulär som distribuerades till landets samtliga 290 kommuner.
Energi- och klimatrådgivarna har även skickat in månadsrapporter av rådgivningssamtal via ett excelformulär till Energimyndigheten. En sammanställning av denna
rapportering finns också med i årets uppföljning av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen.
Energi- och klimatrådgivningen organiseras i egen regi i nära hälften av kommunerna (47 procent). Något färre kommuner (39 procent) har gått samman och tillhandahåller energi- och klimatrådgivningen enligt samarbetsmodellen. I 7 procent
av kommunerna har entreprenadmodellen valts. Där träffar kommunen ett avtal med
ett konsult- eller energiföretag och överlåter energi- och klimatrådgivningen till
denna. Det är även 7 procent av kommunerna som organiserar energi- och klimatrådgivningen genom någon form av kombination mellan de andra modellerna.
Vanligast är att energi- och klimatrådgivarna arbetar mellan 25–50 procent av
en heltid med rådgivningen. Detta förhållande har varit huvudsakligen detsamma
även tidigare år. En övervägande del av kommunerna lade under år 2012 mindre
än 20 timmar i veckan på rådgivning (sju procent mindre än 10 timmar och
60 procent mellan 11–20 timmar). Endast 19 kommuner lägger mer än en heltid
(41 timmar eller mer per vecka). De kommuner som lägger mer än en heltid på
rådgivningen har minskat med ungefär 4 procent jämfört med 2011.
Kommunerna får varje år ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Dessutom
satsar kommunerna i varierande utsträckning egna medel. Trenden är att allt fler
kommuner avsätter egna medel till energi- och klimatrådgivningen.
De flesta energi- och klimatrådgivare lägger största delen av sin tid på allmänheten som målgrupp, därefter ägnas mest tid åt små- och medelstora företag.
Här har skett ett trendbrott år 2012 mot mer företagsrådgivning eftersom organisationer tidigare låg på andra plats. Rådgivning mot organisationer och föreningar
såsom idrottsklubbar och bostadsrättsföreningar hamnar nu istället på tredje plats.
Den typ av rådgivning som upptar mest tid var telefonrådgivning och rådgivning
via e-post och besök på kontoret. Tiden som läggs på andra typer av aktiviteter är
relativt jämt fördelat mellan att delta i mässor och utställningar samt genomföra
informationsaktiviteter som föreläsningar, seminarier, frukostmöten och temakvällar. Spridningen är dock stor mellan rådgivarna. Det finns rådgivare som inte
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genomför några aktiviteter alls och mest svarar i telefon, till de som genomför
en mängd utåtriktade aktiviteter och istället valt att minska tiden för telefonrådgivning. Det finns även de som både genomför en stor mängd aktiviteter samt
besvarar många telefonsamtal.
En ökande andel av energi- och klimatrådgivarna följer upp sin verksamhet genom
olika typer av utvärderingar. De vanligaste utvärderingsformerna under år 2012 var
att fylla i excelformuläret för månadsstatistik och mäta antalet mottagna telefonsamtal, e-post och besök på kontoret. Årets rapportering visar att sju av tio energioch klimatrådgivare följer upp effekterna av sin verksamhet. Utvärderingen ligger i
många fall till grund för verksamhetsplanering och planering av framtida aktiviteter
inom rådgivningen.
De vanligaste ämnena rådgivarna får frågor om har på de senaste åren legat på
tekniska frågor, som konvertering av värmesystem och värmepumpar.
Andra byggnadsrelaterade frågor är vanliga såsom tilläggsisolering och fönster,
men många vill även ha allmänna energisparråd för ett hushåll. Det sker en ökning
av frågor som rör förnybar energi såsom solel och solvärme, och dessa får ett särskilt uppsving under våren.
Åtta av tio energi- och klimatrådgivare upplever att de får mycket stort stöd av
Energimyndigheten. Rådgivarna uppskattar det informationsmaterial och de
utbildningar som Energimyndigheten anordnar och erbjuder. Många energi- och
klimatrådgivare ger också förslag på både utbildningar och broschyrmaterial som
det finns behov av och uttrycker att det tryckta informationsmaterialet är av stort
värde för dem i arbetet.
Under år 2012 lanserades det interna nätet Kontakten. Många av de funktioner
som på sikt ska finnas där var dock ännu inte igång. Kontakten upplevdes därför
inte som särkskilt användbar och ungefär hälften av rådgivarna uppgav vid slutet
av året att de sällan eller aldrig loggar in på Kontakten.
De flesta energi- och klimatrådgivare uppger att de även känner starkt stöd från
de regionala energikontoren. De allra flesta av energi- och klimatrådgivarna har
någon gång under året deltagit i nätverksträffar, gått utbildningar eller varit med
och arrangerat aktiviteter tillsammans med sitt energikontor.
Årets utvärdering av energi- och klimatrådgivningens verksamhet visar återigen
det stora engagemang som finns bland energi- och klimatrådgivarna i landet och
att de besitter en mycket stor samlad kunskap och erfarenhet.
Det finns en uppsjö av exempel på lyckade insatser, där kunderna återkommit
efter att de genomfört åtgärder. Rådgivarna har gjort utställningar och hållit föreläsningar, deltagit i träffar inom företagarnätverk och besökt butiker för att dela
med sig av energispartips. De har anordnat temadagar för barn som pratat i flera
månader efteråt om allt roligt och intressant de fick lära sig. De har besökt företag,
gjort nattvandringar i industrilokaler och haft kontakt med lokala idrottsförbund
och bostadsrättsföreningar. Aktiviteterna visar både på djup och bredd men framför
allt på en förmåga att väcka engagemang för energi- och klimatfrågor hos människor som de kommer i kontakt med.
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2

Inledning

I samtliga svenska kommuner bedrivs det någon form av kommunal energi- och
klimatrådgivning (EKR). Verksamheten riktar sig i första hand till allmänheten,
små och medelstora företag samt organisationer. Energi- och klimatrådgivningen
ska ge opartisk och lokalt anpassad information och rådgivning om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen får även omfatta
transporter av personer och gods. Verksamheten bedrivs i enlighet med förordning
(1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.
Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen, dels
ekonomiskt, dels genom utbildning, nyhetsbrev, årliga konferenser, produktion
av tryckt material samt information via webbplatsen. Energimyndigheten stödjer
även det arbete som bedrivs genom de för närvarande 14 regionala energikontoren
i Sverige1. Energikontoren har bildats genom samarbete mellan länsstyrelser,
kommunalförbund, näringsliv och kommuner. De samordnar energi- och klimatrådgivarna i sin region, de är aktiva som en regional energiaktör och de bedriver
en omfattande projektverksamhet. I den aktivitetsrapport som skickades ut under
hösten finns totalt 13 energikontor med. Det är Norra Småland som saknas.
Nytt för år 2012 är även att Kontakten har lanserats. Kontakten är ett internt nätverk
för rådgivarna, energikontoren och Energimyndigheten. Nytt för år 2012 är även att
rådgivarna månatligen har rapporterat de aktiviteter de bedriver inom kommunen.
Denna uppföljning kommer från och med våren 2013 genomföras i Kontakten.
Denna rapport omfattar en sammanställning av den årliga enkät som har skickats
ut till samtliga kommuner samt redovisar resultatet av de månatliga rapporteringarna som har genomförts. Energimyndigheten har anlitat WSP Environmental AB
för nedanstående uppgifter:
· Uppföljning och sammanställning av resultat från den månadsvisa
rapporteringen.
· Framtagande av nytt upplägg av den årliga enkäten.
· Bearbetning, analys och rapportskrivning.
Resultatet från år 2011 finns i ”2011 års uppföljning av den kommunala energioch klimatrådgivningen” (ER2012:21).

Regionala Energikontor i Sverige: Gävle Dala Energikontor, Jämtlands Läns Energikontor,
Energikontor Sydost, Energikontoret i Mälardalen AB, NENET – Norrbottens Energikontor AB,
Energikontoret Skåne, Energikontor Värmland, Västernorrlands Energikontor, Hållbar utveckling
Väst, Energikontoret Regionförbundet Örebro, KSL Kommunförbundet Stockholms Län,
Energikontoret Halland, Energikontoret Östra Götaland AB, Energikontor Norra Småland.
1
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2.1

Metod

Kommunerna redovisade under år 2012 vilka rådgivningssamtal de haft genom
att kontinuerligt fylla i ett excelark, se bilaga 1, och sedan skicka in det i slutet
av varje månad till Energimyndigheten, för vidare befordran till WSP. Resultatet
sammanställdes per månad och rapporterades till Energimyndigheten.
Utöver detta redovisade även kommunerna sin verksamhet för året i form av
en webbenkät som skickades ut i slutet av oktober 2012. Eftersom den månatliga
redovisningen har tillkommit under år 2012 så fanns det behov av att modifiera
enkäten jämfört med tidigare år. De tidigare frågorna om vilka aktiviteter som
har genomförts är borttagna och redovisas separat i denna rapport. Enkäten har
kompletterats med frågor som rör Kontakten och Energikalkylen samt ytterligare
frågor kring uppföljning av effekterna av rådgivningen. Enkäten omfattade denna
gång 61 frågor, varav 7 frågor skulle besvaras av ansvarig chef. I rapporten redovisas i bilaga 3 öppna svar från totalt 29 frågor.
Enkäten är uppbyggd kring följande huvudområden:
1. Organisation.
2. Uppföljning av verksamheten.
3. Ditt dagliga arbete som energi- och klimatrådgivare.
4. Uppföljning och utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter.
5. Media/Information.
6. Bakgrundsuppgifter.
Enkäten med samtliga frågor återfinns i bilaga 2.
Svarsfrekvensen på enkäten är 100 procent, det vill säga samtliga landets
290 kommuner har redovisat sin verksamhet. I enlighet med förordningen/föreskriften är enkäten den verksamhetsrapportering som kommunen gör och som
är obligatorisk att fylla i för att kunna erhålla medel för kommande år.
I enkäten uppmanades energi- och klimatrådgivarna att avge ett svar för varje
kommun, även om det var samma energi- och klimatrådgivare som svarat för
verksamheten i flera kommuner, eller om flera energi- och klimatrådgivare delar
på rådgivningen i en eller flera kommuner. Det innebär att det finns ett svar för
varje kommun, men att vissa rådgivare kan ha svarat flera gånger för olika kommuner och därmed i kommentarer med mera lämnat samma svar.
De flesta frågorna hade givna svarsalternativ och ibland en svarsmöjlighet för
”annat”, där de också fick ange vad som menades. En del av dessa svar samt
svaren på de öppna frågorna, som är av intresse, redovisas i sin helhet i bilaga 3.
I bilaga 4 redovisas i tabellform vilka kommuner som samarbetar.
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2.2

Disposition

Den första delen av rapporten, kapitel 3, innehåller en redovisning av hur energioch klimatrådgivningen är organiserad i kommunen samt en sammanställning av
de frågor som ansvarig chef har besvarat.
Kapitel 4 redovisar uppföljningen av verksamheten utifrån framtagen verksamhetsplan, hur verksamheten kan utvecklas samt vilka samarbeten och nätverk rådgivaren
har. I kapitel 5 redovisas vilka målgrupper och vilka aktiviteter som rådgivaren
arbetar mest med, det vill säga en sammanfattning av det dagliga arbetet som rådgivarna bedriver. Kapitel 6 handlar om uppföljning och utvärdering av rådgivningens
effekter med en redovisning av hur effekterna mäts samt om resultaten har analyserats
och vilka styrkor/svagheter olika genomförda aktiviteter har.
Kapitel 7 handlar om media och information, hur rådgivningen marknadsförs i
kommunen, hur kommunens respektive Energimyndighetens webbplats används,
vilket stöd rådgivarna känner från Energimyndigheten och hur de använder
de verktyg och stöd som myndigheten tillhandahåller, till exempel Kontakten,
Energikalkylen och utbildningar. Här redovisas även hur samarbetet fungerar
med det regionala energikontor som rådgivaren tillhör.
I kapitel 8 redovisas en del sammanfattande bakgrundsuppgifter om rådgivaren
och i kapitel 9 redovisas resultatet av den redovisning av rådgivningssamtal som
har skett varje månad under år 2012. Rapporten avslutas i kapitel 10 med en diskussion kring ett antal viktiga frågeställningar.
Till rapporten bifogas mallen för den månatliga sammanställningen samt instruktionen för redovisningen (bilaga 1), samtliga enkätfrågor (bilaga 2), redovisning
av öppna svar (bilaga 3) samt förteckning över vilka kommuner som samarbetar
(bilaga 4).
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3

Organisation

I detta avsnitt redovisas hur kommunerna valt att organisera energi- och klimatrådgivningen. Här redovisas även hur mycket tid som ägnas åt den kommunala
energi- och klimatrådgivningen och hur kommunerna förhåller sig till finansieringen
av verksamheten.

3.1

Utförandemodeller för den kommunala energioch klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen organiseras i egen regi i närmare hälften av kommunerna (47 procent). Trenden sedan år 2000 har varit att ”egen regi-modellen”
minskar bland kommunerna, men har de senaste åren stabiliserat sig på en nivå
mellan 40 och 50 procent. I år ligger andelen på i princip samma nivå som år
2011, 48 procent. Nästan lika många kommuner (39 procent) har gått samman
och tillhandahåller energi- och klimatrådgivningen enligt ”samarbetsmodellen”.
Det är en liten minskning jämfört med föregående år (42 procent).
Ytterligare en modell är ”entreprenadmodellen”. I denna modell ingår kommunen
ett avtal med ett konsultföretag/energiföretag om att överlåta energi- och
klimatråd-givningen på denna part. Denna modell ligger på samma nivå som
förra året, 7 procent.
Sju procent av kommunerna organiserar sin energi- och klimatrådgivning på
något annat sätt än de givna modellerna. Det vanligaste upplägget som nämns i
annat-kategorin är någon form av kombination mellan de andra modellerna, alternativt att energi- och klimatrådgivningen sköts av det regionala energikontoret.
Kommunerna i Stockholm har en egen samarbetsmodell med både egen regi och
samarbete. Fem kommuner driver också rådgivning inom Energicentrum A6.

Figur 1. Utförandemodeller för kommunal energirådgivning 1999–2012 (procent).
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Kommuner som valt att samarbeta är oftast två och det finns 18 (år 2011, 19 st)
sådana samarbeten i landet, se bilaga 4. Dessutom finns det nio grupper med
tre samarbetande kommuner på samma sätt som år 2011, sex (fem år 2011)
grupper med fyra deltagande kommuner och två (fyra år 2011) grupper med fem
deltagande kommuner. Håbo kommun och samtliga 26 kommuner i Stockholms
länsamarbetar genom sitt regionförbund, KSL, som även utgör deras energikontor.
Inom Energicentrum A6 samarbetar fem kommuner (Habo, Jönköping, Mullsjö,
Sävsjö och Vaggeryd) kommuner med rådgivningen.

3.2

Anställningsformer och placering i organisationen

Under år 2012 var det totalt 136 kommuner som drev energi- och klimatrådgivning i
egen regi och totalt 113 kommuner som använde sig av samarbetsmodellen. Dessa
249 kommuner fick även svara på frågan om anställningsformer för rådgivarna.
Totalt 79 procent av kommunerna hade tillsvidareanställt energi- och klimatrådgivaren och 12 procent av kommunerna hade valt att anställa med en tidsbegränsad
tjänst. Totalt 9 procent svarade ”Annat”.
Under år 2012 var den vanligaste placeringen i organisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen (26 procent) och miljö- och byggförvaltningen (17 procent).

Figur 2: Placering av energi- och klimatrådgivningen inom den kommunala organisationen.
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Totalt 15 procent var placerade direkt under kommunledningen 2012, vilket är
en liten ökning jämfört med år 2011 (12 procent). Jämfört med år 2010 är det en
ökning med fyra procentenheter. Det är positivt att rådgivningen placeras direkt
under kommunledningen då det ger dem en tydlig och strategisk roll. Utöver de
ovan nämnda placeringarna finns rådgivarna ofta inom miljöförvaltningen eller
den tekniska förvaltningen.
Inom kategorin Annat (17 procent) finns till exempel kommunalförbund, eget
gemensamägt bolag eller övriga delar inom kommunen. I endast två fall finns
rådgivningen inom ett energibolag.

3.3

Avsatta medel för energi- och klimatrådgivningen

Kommunerna får varje år ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att
bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunen. Dessutom satsar kommunerna
i varierande utsträckning egna medel. Andelen kommuner som inte satsar några
egna medel har minskat sedan föregående år och alltså syns en ökande trend med
att satsa egna medel på energi- och klimatrådgivningen. År 2011 var det 46 procent som inte tillsköt några egna medel, motsvarande siffra för år 2012 är 37 procent (år 2010 var det 39 procent). Totalt 66 kommuner (23 procent) satsar upp
till 20 000 kr, och 44 kommuner (15 procent) satsar mellan 20 000 – 50 000 kr.
Andelen kommuner som satsar mer än 70 000 kr upp till mer än 500 000 har ökat
förhållandevis mycket (17 procent) jämfört med år 2011 och 2010 (13 procent
som satsar mer än 70 000 kr 2011 och 12 procent 2010). Hela fem kommuner,
eller 2 procent, satsar mer än 500 000 kr (Falun, Göteborg, Karlskrona, Linköping
och Västerås), vilket är en tydlig ökning jämfört med både år 2011 och 2010 då
andelen kommuner var 1 procent. Totalt 16 kommuner (6 procent) svarar att de
inte vet om kommunen satsar några egna medel.

Figur 3. Egna avsatta medel.
Observera att 2008 och 2009 var sista intervallet ”över 100 000”.
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3.4

Nedlagd tid för energi- och klimatrådgivningen

För andra året i rad ställdes frågan om hur många timmar per vecka det bedrivs
energi- och klimatrådgivning totalt i kommunen. En övervägande del av kommunerna lade under år 2012 mindre än 20 timmar i veckan på rådgivning (sju procent
mindre än 10 timmar och 60 procent mellan 11–20 timmar). Endast 19 kommuner
lägger mer än en heltid (41 timmar eller mer per vecka). Det är en minskning
jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 30. En närmare granskning
av siffran 30 förra året visade dock att flertalet rådgivare som ansvarade för fler
än en kommun gett samma svar för samtliga av sina kommuner, varför siffran från
förra året kan vara något för hög.

Figur 4. Antal timmar per vecka med kommunal energirådgivning.
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4

Uppföljning av verksamheten

En av förutsättningarna för framgångsrik energi- och klimatrådgivning är att verksamheten sker utifrån strategiska val enligt en fastställd plan. Energimyndigheten
tillhandahåller mallar och annat stöd som rådgivarna kan använda i sitt arbete med
att ta fram den årliga, obligatoriska verksamhetsplanen.

4.1

Verksamhetsplanering

Energi- och klimatrådgivarna lämnar årligen in en verksamhetsplan till Energi
myndigheten. Verksamhetsplanen är en obligatorisk redogörelse över hur de
avser att bedriva sin verksamhet det kommande året, och ska lämnas in varje år
senast den 31 januari för pågående verksamhetsår. I årsrapporten (enkäten) som
ska lämnas under november frågas efter hur energi- och klimatrådgivningen har
hållit sig till sin plan och vilka eventuella avvikelser de gjort. För år 2012 anger
47 procent av energi- och klimatrådgivarna att de har följt sin verksamhetsplan.
Motsvarande siffra för år 2011 var 45 procent. Totalt 49 procent (år 2011: 54 procent) anger att de följt den delvis och 3 procent (2011: 1 procent) uppger att de
inte följt planen. De som inte följt planen fick redogöra för varför de inte har följt
planen. Totalt fyra svar flyttades till delvis eftersom det av förklaringen kunde
tolkas att verksamhetsplanen delvis hade följts. Av de sex kommuner som har
svarat nej är det en kommun som har svarat att det inte finns någon verksamhetsplan, vilket är anmärkningsvärt eftersom den är obligatorisk. Andra anledningar
är vakanser på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Figur 5. Verksamhetsplanen, har den följts?
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Nytt för i år var en fråga om rådgivningsverksamheten följs upp inom kommunen
och där har majoriteten svarat ja, totalt 93 procent.
Exempel på hur verksamheten följs upp är:
· Genom kontakter med chef och enskilda avstämningar.
· Möten av olika slag (avdelning, styrelse etc).
· Redovisningar i till exempel kommunala hållbarhetsbokslutet, eller
förvaltningens årsrapport.
· Uppföljning kvartalsvis/halvårsvis av verksamhetsplanen.
Endast sju procent (20 kommuner) har svarat nej. Några exempel på varför verksamheten inte har följts upp är:
· Vet inte.
· Inget särskilt krav – efterfrågas inte.
· Tidsbrist.
· Tillhör inte kärnverksamheten.
På frågan om verksamheten hade följts upp inom kommunen nämnde en del
kommuner uppföljningen som genomförs av till exempel Energimyndigheten.
Då dessa svar rensats bort är det fortfarande cirka 81 procent som upplever att
deras verksamhet följs upp inom kommunen.
Nytt för i år var även en fråga om rådgivarna använder de verktyg som Energimyndigheten tillhandahåller i samband med verksamhetsplanen. Svaret på den
frågan är att 88 procent använder underlaget medan resterande 12 procent inte gör
det. Flera av de som har svarat nej har förklarat att det beror på att kommunen har
en egen mall eller att arbetet hade påbörjats innan de förstod att det finns en mall
att tillgå. Några menar på att Energimyndighetens webbplats är så svår att hitta på
att de inte vet var mallarna finns.

4.2

Vad som har fungerat bra inom energi- och
klimatrådgivningen

Det genomförs ett stort antal aktiviteter och lyckade arrangemang i Sveriges alla
kommuner. Det är glädjande att flera kommentarer konstaterar att arbetet med
företagsrådgivning fungerar bättre nu. Flera rådgivare fokuserar på målgruppen
företag och har utökat aktiviteterna riktade mot dessa bland annat genom att
använda energikart-läggningscheckarna. Skolor och livsmedelsbutiker är andra
målgrupper som nämns.
Även rådgivning kring transportfrågor verkar öka. Många rådgivare ger exempel
på aktiviteter som kopplar till transporter, såsom Trafikantveckan, cykelaktiviteter,
ecodriving, sparsam körning och samarbete med Bilprovningen.
Internationella projekt såsom till exempel European Solar Days och European
Sustainable Energy Week är uppskattade och aktiviteter genomförs i samband

16

med dessa. Solenergi är ett område där intresset växer. En annan aktivitet som
lyfts fram av flertalet rådgivare är de som görs i samband med Earth Hour.
Även år 2012 framför många energi- och klimatrådgivare att de har bedrivit lyckade
marknadsföringsinsatser. Bland dessa nämns artiklar i lokaltidningar och synlighet
i lokal media, men även så enkla saker som att förse broschyrer som skickas ut
med kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivningen. De upplever att rådgivningen blivit mer synlig i samhället och även i den kommunala verksamheten.
Samarbeten med bygglovs- och planenheter har resulterat i att rådgivarna kunde
påverka byggherrar till mer energieffektivt byggande. Samarbeten med miljö
enheten har lett till kontakter med företag och att rådgivarna har ökat, dels sina
egna kunskaper om miljötillsyn och arbetssättet, och dels att ett givande samarbete
med miljöinspektörerna har inletts.
Samarbete med och stöd från andra kommuner och energikontor är också viktiga
faktorer för att kunna bedriva framgångsrik rådgivning. Flera rådgivare nämner
Energimyndighetens informationsmaterial och utbildningar som viktiga. Ett antal
rådgivare menar också att den månadsvisa uppföljningen i excel har fungerat bra
under året och att det är ett bra uppföljningsverktyg som kan användas i det dagliga arbetet.
Totalt lämnades 280 svar på den öppna frågan om vad som fungerat bra under året
inom energi- och klimatrådgivningen. Nedan ges några exempel på svar.
Exempel på svar:
”Det tröga arbetet med att få företag att vända sig till kommunen med energifrågor verkar äntligen lossna.”
”Efter att en längre tid ha försökt etablera kontakter med företag, så har intresset
på senare tid ökat markant för denna grupp av rådsökande. Stort intresse bland
alla grupper av rådsökande för solceller.”
”Företagsrådgivning ihop med miljöinspektörerna har varit lyckat!”
”De företag som jag har varit i kontakt med tidigare hör av sig igen.”
”Muntliga och skriftliga råd har uppskattats. Jag har börjat få upp tryggheten
i företagsbesök.”
”Kontakter med allmänheten om alternativa transportsätt. Utåtriktade aktiviteter
för att öka intresset för solceller.”
”Samarbetet med mina kollegor, arrangemangen Earth Hour och Trafikantveckan.
Samarbete med biblioteket där jag föreläst. Samarbete med olika föreningar och
samfund har varit lyckade.”
”Stort antal besökare på lokala arrangemang och mässor där vi nått ut till
många. Bra marknadsföring i lokala medier.”
”Energimyndighetens utbildningar, stöd och framför allt informationsmaterial
är bra.”
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”Månadsrapporteringen har fungerat bra dock med en liten trög start och lite
oklarheter. Men funktionen med rapportering varje månad tycker jag är bra. Det
blir som en slags uppföljning och summering av det egna arbetet varje månad.
Man får möjligheten att gå igenom varje enskild kontakt som man har haft den
senaste månaden och reflektera och eventuellt ta en ny kontakt och kolla hur det
har gått.”
”Energieffektivisering har politiskt uppmärksammats som ett område med stor
besparingspotential. Detta har gett bättre förutsättningar och uppskattning.”
”Uppsökande verksamhet fungerar mycket bättre än att sitta på kontoret och
vänta på samtal.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.

4.3

Förbättrings- och utvecklingsområden inom
energi- och klimatrådgivningen

Flera av de områden som för många har fungerat bra, återkommer för andra som förbättrings- och utvecklingsområden. Förbättrad företagsrådgivning nämns av många
rådgivare. De upplever dock att det emellanåt är svårt att nå ut, och utmanande att
få företagen intresserade av energi- och miljöfrågor. Även transportrådgivningen
behöver utökas kommande år menar några rådgivare. Generellt tycks intresset från
allmänheten minska, vilket märks genom bland annat färre telefonsamtal.
Som förra året har många nämnt att de önskar att bli mer synliga i samhället och
att marknadsföringsinsatser behöver utökas. Det finns önskemål om att genomföra
en kampanj som stöds av Energimyndigheten. Flera konstaterar att rådgivningen
fortfarande inte är så känd som den borde vara, varken hos allmänheten eller
hos företag. Flera rådgivare efterfrågar ytterligare förslag på aktiviteter från
Energimyndigheten.
Önskemål om ett utökat samarbete inom kommunen med till exempel miljöinspektörerna, samt ökad synlighet i den kommunala organisationen, är andra
förbättrings- och utvecklingsområden som nämns.
Flera rådgivare anser att myndighetens uppföljning av verksamheten snart måste
bli webbaserad för att få den mer effektiv. Även metoder för uppföljning av aktiviteter efterfrågas. Det finns ett behov av tryckt informationsmaterial och några
menar att det som finns är gammalt eller svårt att få tag i.
Några färre, totalt 267 stycken, lämnade svar på den öppna frågan om förbättringsoch utvecklingsområden för energi- och klimatrådgivningen. Nedan presenteras
några kommentarer som har framförts.
Exempel på svar:
”Få fler boende i kommunen mer medvetna om att gratis hjälp finns att tillgå.”
”Företagsrådgivningen har inte kommit igång som önskat. Nya tag med detta
under 2013.”
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”I vilket sammanhang man syns (vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt). Arbeta mer
övergripande med energifrågor, inkludera rådgivningen i det strategiska arbetet
med energiomställningen i kommunen. Lägga den mesta tiden på det som ger
störst utfall (till exempel företag snarare än enskilda individer).”
”Möjligheten och behovet att förbättra ligger i att nå ut till företagen och
föreningarna.”
”Det är en utmaning att nå ut och få intresse hos företagen för energi- och klimatrådgivning.”
”Det vore bra om Energimyndigheten gjorde landsomfattande annonsering och/
eller kampanjer om energi- och klimatrådgivning och energieffektivisering.
Jämför ”God natt Glödlampa”-annonseringen.”
”Vore bra om telefonstatistiken på Kontakten kunde komma igång så vi slipper
allt dubbelarbete.”
”Det är viktigt att viktig information når rätt person men också att det följs upp
att den viktiga informationen har nått fram.”
”Tydligare arbetsbeskrivning, bättre styrning och samordning samt utvärdering
av projekt.”
”Klarare riktlinjer för EKR:s arbetsuppgifter i kommunen.”
”Ökad medverkan i bygglovsärenden.”
”Frågor som rör energieffektivisering vid om- och nybyggnad bör kunna
utvecklas/uppmärksammas ännu mer lokalt.”
”Liten tipshörna från Energimyndigheten på aktiviteter.”
”Hjälp med aktuella broschyrer och tips. Många av de broschyrer vi jobbar med
är gamla och tekniken har gått framåt. Detsamma gäller för tester.”
”Trots att vi har arbetat starkt för att nå företagen och öka rådgivningen till dem
är det svårt att få genomslag för förändringsarbetet. Här krävs kontinuerligt stöd
för att driva arbetet långsiktigt.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.

4.4

Samarbeten/nätverk

Utöver samarbete med de regionala energikontoren bedriver de kommunala
energi- och klimatrådgivarna även samarbeten med ett antal andra aktörer. Dessa
samarbetspartners kan finnas i eller utanför den egna organisationen och arbetar
med frågor som helt eller delvis har energi- och klimataspekter och med vars hjälp
det är lättare att nå vissa målgrupper.
Inom den egna organisationen är det vanligast att energi- och klimatrådgivarna
samverkar med personal från miljö- och/eller byggkontoret. Det är också på dessa
avdelningar som många energi- och klimatrådgivare är placerade. Även samarbete
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med den tekniska förvaltningen, samhällsbyggnad, medborgarkontoret, kommunledningen och näringslivsavdelningen är vanlig. Via samarbete med exempelvis
stadsplanering och bygglovshandläggare kan t.ex. riktade råd ges till medborgarna
som finns i tomtkön. Något mindre vanligt, men förekommande, är att rådgivarna
samarbetar med kultur och fritid eller trafikkontoret.
Bland de aktörer som energi- och klimatrådgivarna samarbetar med, och som
befinner sig utanför den kommunala organisationen, nämns bland annat konsultfirmor, lokala energibolag, lokala hantverkare, studieförbund, idrottsorganisationer,
Villaägarna, företagsorganisationer och Naturskyddsföreningen.
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5

Ditt dagliga arbete som energioch klimatrådgivare

Detta kapitel behandlar de kommunala energi- och klimatrådgivarnas dagliga
arbete – fördelning av tid mellan olika målgrupper (allmänheten, företag och
organisationer) och aktiviteter (telefonsamtal, mässor med mera).

5.1

Fördelning av tid

Energi- och klimatrådgivarna uppmanades att redogöra för hur de fördelar sin tid
mellan olika typer av målgrupper.
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig huvudsakligen till följande målgrupper:
· Allmänheten.
· Organisationer/föreningar.
· Små och medelstora företag.
· Annan målgrupp.
Fördelningen av svaren redovisas i figur 6.

Figur 6. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas åt…?
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Vid rangordning av vilken typ av rådgivning som upptar mest tid, syns det tydligt
att de flesta rådgivare ägnar största delen av sin tid åt att ge råd till allmänheten.
Av 290 svarande har 263 stycken (cirka 90 procent) angett att det är rådgivning
mot allmänheten som tar mest tid i anspråk. Endast 21 stycken (7 procent) har
angett att de ägnar största delen av sin tid åt företagsrådgivning.
Åtta stycken (knappt 3 procent) anser att de ägnar största delen av sin tid åt
organisationer och föreningar. Två stycken uppgav att rådgivning mot en ”annan
målgrupp” tar största delen av tiden.
Vid rangordning av vad som upptog näst mest, näst minst och allra minst tid i
anspråk såg fördelningen ut på följande sätt: Cirka 60 procent av energi- och
klimatrådgivarna (172 stycken), svarade att företag var det som kom på andra
plats. Ungefär lika många, cirka 60 procent (173 stycken), uppgav att rådgivning
mot organisationer/föreningar kom på tredje plats vad gäller avsatt tid. Allra minst
tid ägnade de flesta åt ”Annan målgrupp”. Bland målgruppen ”Annan” nämns
huvudsakligen skolor och kommuninternt arbete, därefter även politiker, kyrkan
och andra myndigheter såsom länsstyrelsen och landstinget.

5.2

Genomförda aktiviteter

Energi- och klimatrådgivarna fick redogöra för hur de fördelar sin tid mellan olika
typer av aktiviteter. De fick numrera aktiviteterna på en rangordnande skala från
nummer 1 till 11. Nummer 1 är den aktivitet som tar allra mest tid i anspråk, 2 är
den som tar näst mest tid och 3 är den därefter kommande osv. De aktiviteter som
rankades avseende tidsåtgång, var:
· Rådgivning via telefon och e-post samt besök på kontoret.
· Arrangera egna aktiviteter.
· Annan rådgivning till allmänheten.
· Deltagande i regionala projekt.
· Deltagande i mässor/konferenser.
· Mediekontakter.
· Egna webbplatsen.
· Nätverkskontakter.
· Besök på företag/brf/organisation.
· Administration.
· Annat.
Under punkten ”Annat”, nämns aktiviteter som utbildning och egen kompetensutveckling, besök hos privata rådsökande, marknadsföring, samordning med
kollegor, enhetsmöten och andra kontakter som inte direkt har med rådgivningen
att göra, kunskapsinsamling, uppdatering av vad som händer, nya tekniker, läsa
nyhetsbrev, branschtidningar och internetsidor med mera.
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Omkring 65 procent rankade rådgivning via telefon, e-post och besök på kontoret
som nummer 1, det vill säga den aktivitet som upptog allra mest tid. Därefter
följer att arrangera egna aktiviteter, som var nummer 1 för 24 procent och nummer
2 för 24 procent av rådgivarna. Övriga aktiviteter i listan har inte en lika tydlig
fördelning, utan förekommer på alla rankningsnivåer. Rådgivarna arbetar alltså i
mycket olika utsträckning med dem i olika kommuner. Mediekontakter, den egna
webbplatsen och ”annat” fick överlag höga nummer och hör alltså till sådana aktiviteter som rådgivarna lade en mycket liten del av sin tid på under år 2012.
Fördelningen ser ut som i figur 7. Figuren läses på följande sätt: Varje aktivitet
har en färg som förekommer i de olika staplarna. Staplarna är numrerade från
1 till 11 och numren anger rankningsnivå. Färgens längd motsvarar hur många
rådgivare som satt denna aktivitet på rankningsnumret som den aktuella stapeln
har. Aktiviteternas (färgernas) längd ställs i förhållande till numret för stapeln. Till
exempel så har röd aktivitet, ”Arrangera egna aktiviteter”, i den översta stapeln rankats som nummer 1 av ungefär 60 stycken rådgivare. Det röda fältet är ungefär lika
långt i stapeln just under, alltså har lika många, cirka 60 stycken rådgivare, istället
rankat denna aktivitet som nummer 2. I nästa stapel, med nummer tre, är det röda
fältet betydligt kortare. ”Arrangera egna aktiviteter” har rankats som nummer 3 av
cirka 30 rådgivare.

Figur 7. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas åt…?
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5.2.1 Informationsaktiviteter riktade till många
Energi- och klimatrådgivarna uppmanades att tala om vilka informationsaktiviteter
riktade till många personer, som de genomfört inom ramen för rådgivningen under
året. Vanliga aktiviteter som anordnas är seminarier, temakvällar, lunch- och
frukostmöten och liknande. Mässor, utställningar, deltagande i marknader och
”öppet hus”-arrangemang är ett annat aktivitetsområde, där rådgivaren dock inte
alltid har möjlighet att styra vilken målgrupp de möter. Besökarna på olika öppna
arrangemang är inte alltid primärt intresserade av energi- och klimatinformation.
Energi- och klimatrådgivarna fick ange hur många seminarier/temadagar respektive
mässor/utställningar de genomfört.
Under året genomförde sex av tio energi- och klimatrådgivare temadagar eller
seminarier vid mellan 1–5 tillfällen. Omkring 20 procent var med och arrangerade
så många som 6–10 temadagar eller seminarier. Utöver det genomförde 7 procent
11–20 temadagar medan ungefär lika många, 8 procent, inte arrangerat någon
sådan aktivitet alls under 2012.

Figur 8. Antal genomförda temadagar/seminarier under 2012.

En ännu större andel av rådgivarna genomförde mässor och utställningar. Över
80 procent gjorde det vid 1–5 tillfällen. Strax under 10 procent av rådgivarna
genomförde 6–10 mässor eller utställningar och 7 procent arrangerade inte någon
sådan aktivitet alls under året. I endast 1 procent av kommunerna har fler än
20 sådana aktiviteter genomförts.
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Figur 9. Antal genomförda mässor/utställningar under 2012.
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6

Uppföljning och utvärdering av
energi- och klimatrådgivningens
effekter

Årets enkät omfattade fler frågor om effekterna av rådgivningen än tidigare år.
I detta kapitel presenteras vilka metoder för uppföljning som används, hur många
som följer upp effekterna och vilket resultat det har gett.

6.1

Metod för uppföljning av effekterna

Energi- och klimatrådgivarna följer upp sin verksamhet genom olika typer av
utvärderingar. De vanligaste utvärderingsformerna under år 2012 var att fylla
i excelformuläret för månadsstatistik och mäta antalet mottagna telefonsamtal,
e-post och besök på kontoret. Därutöver var det vanligt med notering av antalet
besökare på utställningar, föredrag och mässor som rådgivaren arrangerat eller
deltagit i. Många energi- och klimatrådgivare använde sig även av uppföljande
samtal och enkäter.
Årets rapportering visar att sju av tio energi- och klimatrådgivare följer upp
effekterna av sin verksamhet. Av de som inte gör det anger de flesta tidsbrist och
avsaknad av rutiner och mallar som skäl. Somliga tycker det är svårt med uppföljning och anser att vissa typer av aktiviteter, såsom deltagande i mässor, heller inte
är möjliga att följa upp i termer av energibesparing. En del nyanställda rådgivare
har inte kommit igång med uppföljning ännu, men tänker göra det. Av de energioch klimatrådgivare som följer upp effekterna utvärderar drygt 60 procent sin
verksamhet genom uppföljande samtal och 65 procent för statistik. Det är även
vanligt med enkäter, 45 procent använder sig av det, se figur 10. Observera att
summan i figuren blir mer än 100 procent eftersom energi- och klimatrådgivaren
kan använda sig av fler än en metod.

6.2

Analys av resultaten

Av de som följer upp sin verksamhet har de flesta analyserat och dragit slutsatser
av resultaten. En del gör jämförelser med förra året och ser vad som fungerat
bra och som nått ut. Andra konstaterar att det är svårt att få ett resultat av rådgivningen som går att mäta i kWh. Det upplevs som en utmaning att nå fram till
kunder genom informationsbruset. Ofta behövs upprepade insatser, vilket innebär
att de använder sig av flera kanaler för att nå ut med information under en längre
tid, för att nå resultat.
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Figur 10. Fördelning av svar för val av metod för uppföljning.

Några exempel på svar:
”Det mest effektiva sättet att få ut sitt budskap är via föredrag, seminarier och
mässor.”
”De satsningar som gjorts mot barn och unga har varit mycket lyckade. Svåra att
mäta i antal kWh men barnen pratar halvår efteråt om det de fick vara med om!”
”Rådgivning i samband med bygglov har i flera fall gett resultat i att klimatskalet
har förbättrats. Men det är svårt att få en siffra på hur många kWh som rådgivningen har sparat.”
”Vad gäller våra föreläsningar så följs de upp genom enkät. Vi gör succesivt ändringar genom de ändringsförslag vi får.”
”Alla projekt har svagheten att beteendet av målgruppen kan ändras tillbaka till
de tidigare vanorna. Därför är ett fortsatt arbete mycket viktigt.”
”Problemet är att nå ut till de som inte redan är frälsta.”
De flesta höll med om att utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter
är viktigt för att bedöma olika aktiviteters styrkor och svagheter. Några reflekterar
även över rollen som energi- och klimatrådgivare när det gäller utåtriktade aktiviteter.
”Jag ser svaghet i att vara ensam som rådgivare när det är större grupper som
försvarar felaktiga rykten typ att ”glödlampor värmer såpass att den energi man
spar genom att byta till lågenergi måste man betala på värmeräkningen”. Det
argumentet fick vi på Bo & Leva-mässan i Karlstad sist. Vi var 3 st rådgivare och
då lyckades vi övertyga personerna i fråga.”
”Det är en styrka att vara ”oberoende” rådgivare.”
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”En svaghet gällande att nå företagen är att EKR ännu inte gått utbildningen i
företagsrådgivning, vi har inte heller miljötillsyn i kommunen så den ingången
är svår. Näringslivskontoret har först nu börjat belysa möjligheterna med miljö
för företagen.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
Närmare 80 procent av rådgivarna kommer att använda sina analyser av effekterna
av energi- och klimatrådgivning i verksamhetsplanen för nästa år. Av svaren
framgår att de som inte gör det, är de som av olika skäl inte kommit igång med
uppföljning och utvärdering av sin verksamhet.
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7

Media/information

I detta kapitel beskrivs både hur energi- och klimatrådgivaren marknadsför råd
givningen i den egna kommunen samt hur de använder sig av det stöd och de
verktyg som Energimyndigheten tillhandahåller.

7.1

Marknadsföringsinsatser

Energi- och klimatrådgivarna ombads att uppge hur de marknadsfört sin verksamhet under år 2012. Över 90 procent av energi- och klimatrådgivarna annonserade i tidningar och en nästan lika stor andel satsade på marknadsföring via den
egna hemsidan. Ungefär 60 procent använde sig av lokala medier såsom lokalradion eller genom artiklar, insändare eller frågespalter i lokaltidningen. Nästan
30 procent gjorde direktutskick och 40 procent använde andra kanaler, till exempel
deltagande på mässor, riktade e-postmeddelanden, bloggar, affischering på olika
platser eller marknadsförde sig genom sina samarbetspartners och nätverk.
7.1.1 Marknadsföring via kommunens webbplats
Mellan åren 1999 och 2006 skedde en stadig ökning av antalet kommuner vars
energi- och klimatrådgivning har en egen webbplats på internet, oftast på kommunens hemsida. År 2006 var denna andel 86 procent. Andelen energi- och
klimat-rådgivningssajter minskade därefter något och år 2009 uppgav 72 procent
att det finns en sådan i kommunen. År 2010 vände dock utvecklingen uppåt igen
och 90 procent av rådgivarna uppgav att energi- och klimatrådgivningen har egna
sidor på kommunens webbplats. Denna siffra har ökat ytterligare och år 2012 hade
hela 97 procent av energi- och klimatrådgivarna egna hemsidor, se figur 11.

Figur 11. Egen webbplats på internet 1999–2012.
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Den största andelen av rådgivarna, 55 procent, räknar inte antalet besökare på
sina sidor. Av de som kunnat följa upp antal besök, ser det ut att vara jämnt
fördelat i intervallet mindre än 100 besökare per år till över 5 000 besökare per
år, alltså finns en stor variation där. En betydande majoritet av rådgivarna, hela
97 procent, länkar också från kommunens webbplats till Energimyndighetens
webbplats. Det är en liten ökning från föregående år, då 95 procent länkade till
Energimyndighetens webbplats.

Figur 12. Egen webbplats på Internet 2012.

7.2

Information till energi- och klimatrådgivare

En del av Energimyndighetens arbete är att stödja energi- och klimatrådgivarna
i deras arbete.. Detta sker bland annat via myndighetens webbplats, genom
informationsmaterial som tillhandahålls, via nyhetsbrevet och Kontakten, genom
Energikalkylen samt den årliga konferensen Kraftsamling. I vissa fall är det även
personliga kontakter mellan handläggare på Energimyndigheten och rådgivare i
enskilda kommuner. I detta avsnitt har energi- och klimatrådgivarna fått svara på
hur de upplever att myndighetens stöd fungerar.
7.2.1 Kontakter med Energimyndigheten
Åtta av tio energi- och klimatrådgivare upplever att de får ett ganska stort eller
mycket stort stöd från Energimyndigheten. Detta är oförändrat jämfört med föregående år. Figur 13 nedan illustrerar hur utvecklingen sett ut i frågan de senaste
åren. Andelen som anser ”varken eller” har ökat något, liksom de som upplever
att de fick ganska litet eller inget stöd. Förra året upplevde ingen av kommunerna
att stödet från Energimyndigheten är mycket litet, men i år uppger 2 procent att
de har mycket litet stöd.
Energi- och klimatrådgivarna gavs även utrymme att föreslå hur Energimyndigheten
ännu bättre kan stödja dem i deras arbete som energi- och klimatrådgivare.
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Figur 13. Stöd från Energimyndigheten.

Till skillnad från förra året finns det ett antal rådgivare som i år påpekar brist på
tydlighet i deras yrkesroll:
”Ge konkreta exempel på aktiviteter.”
”Genom en bra arbetsbeskrivning av EKR:s arbetsuppgifter eftersom den med
tiden har förändrats en hel del och det byts folk i olika befattningar inom kommunen.”
”Genom att komma med tydliga direktiv. Om Energimyndigheten vill att antalet
företagsbesök ska öka bör en minimigräns för antalet besök sättas. En halvtidstjänst som EKR i en mindre kommun kan ex innebära att minst 5 företag ska
besökas och minst 1 mässa ska hållas varje år. Är det fler som arbetar i en större
kommun bör miniminivån vara högre.”
Många vill ha utökade medel för sin verksamhet då de anser att detta minskat på
senare år. Rådgivarna efterfrågar också hjälp med marknadsföring av energi- och
klimatrådgivningen via gemensamma banderoller, informationsbroschyrer och
nationella kampanjer.
”Ge ett större bidrag för att kunna öka arbetstiden.”
”Samlad marknadsföring med stora resurser, och samlad utvärdering vilket kan
leda till mer konkret beskrivning av vilka aktiviteter som ger effekt.”
”Mer nationell marknadsföring av energi- och klimatrådgivningen istället för att
varje enskild kommun skall göra sitt eget. T.ex. reklamkampanj i TV!”
”Det vore naturligtvis bra om det ekonomiska stödet ökade. men framför allt
vore det jättebra om Energimyndigheten skulle vara intresserad av att komma
ut i landet på en ”Eriksgata” och bjuda in sig för att träffa representanter för
kommun- och/eller regionledningar. Vara med i närradion t.ex. Jag tror det skulle
öka det interna stödet och förståelsen för vår verksamhet.”
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Återigen efterlyser många energi- och klimatrådgivare större tillgänglighet hos
Energimyndighetens handläggare. Tydligt är också att många energi- och klimatrådgivare är nöjda med det befintliga stödet från myndigheten.
”Tycker att nuvarande stöd ligger på en bra nivå!”
”Det är bra som det är.”
”Upplever att stödet är bra.”
”Jag tycker vi får bra stöd från Energimyndigheten. Nyhetsbreven och hemsidan
är bra i vårt arbete samt att vi får själva lämna förslag på mtrl och utbildning
som vi behöver till energikontoret i Karlstad.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
7.2.2 Energimyndighetens informationsmaterial
Energimyndigheten tar fortlöpande fram olika former av informationsmaterial
som ska underlätta energi- och klimatrådgivarnas verksamhet och kontakter
utåt. Det är tydligt i alla tidigare undersökningar – samt även i årets – att detta
är mycket uppskattat och viktigt.
År 2012 uppger 69 procent att Energimyndighetens informationsmaterial är
mycket viktigt för deras arbete som energi- och klimatrådgivare. Detta motsvarar
en marginell minskning jämfört med 2011.
Totalt 26 procent upplever att materialet är ganska viktigt, vilket är en ökning med
4 procent jämfört med 2011. De senaste fem åren är trenden tydlig – materialet
uppfattas av allt fler som ganska viktigt eller mycket viktigt. 95 procent av de
svarande anger någon dessa två.

Figur 14. Energimyndighetens informationsmaterial.
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Att Energimyndighetens informationsmaterial är uppskattat råder det med andra ord
inga tvivel om. Framtagandet av mer informationsmaterial är ett av de vanligaste
förslagen på hur stödet kan bli ännu bättre från Energimyndigheten. Många anser
att tryckta broschyrer och informationsblad är oerhört viktiga och får större
genomslag, jämfört med att hänvisa kunder till webbsidor.
I enkäten ombeds de kommunala energi- och klimatrådgivarna att beskriva vilket
material i form av trycksaker och broschyrer som är önskvärt att Energimyndigheten
tar fram. Ungefär tre fjärdedelar av energi- och klimatrådgivarna har lämnat förslag.
Behovet av förbättrat material inom transportområdet nämns av många, liksom mer
information om förnybara energislag såsom solvärme, pellets och ved. Rådgivarna
efterlyser mer material att ta med under företagsrådgivning. Vissa har synpunkter
på att äldre material behöver uppdateras för att priser har blivit inaktuella och anser
också att hemsidan skulle kunna rensas på en del gammal och inaktuell information.
Det finns även invändningar mot att nyare informationsbroschyrer som kan beställas
ofta är slut. Många uttrycker ett önskemål om fler tester från TESTLAB, då de upplevs som vederhäftiga och användbara.
Nedan presenteras ett urval av exempel:
”Ta bort allt gammalt som finns ert utbud. Det finns ju material som är bortåt
10 år!!! Nytt material är ofta slut.”
”Fler tester av utrustning/produkter inom energiområdet. Test av brinntid hos
led-lampor.”
”Broschyrer om biobränslen pellets, ved och flis. Testa även dessa anläggningar.”
”Faktablad om reglering och styrning av värmesystem, om termostat, cirkulationspumpar och hur man trimmar värmesystemet. En ny uppdaterad broschyr om
energieffektiva produkter (den gamla är från 2004).”
”Generell besparingsbroschyr, typ ”spara pengar i ditt boende!” (kanske en
uppdaterad version) Att det material som finns trycks upp! (t.ex. om isolering,
pelletspannor)”
”Fler tester från TESTLAB.”
”En broschyr eller fler om transporter. Alternativa bränslen, fordon och sätt att
transportera sig.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
7.2.3 Energimyndighetens webbplats
En av kontaktvägarna för energi- och klimatrådgivarna är Energimyndighetens
webbplats. I 2012 års utvärdering av den kommunala energi- och klimatrådgivningen ställdes frågorna hur ofta de använder webbplatsen, om de saknar någon
information där samt hur ofta de hänvisar kunder till den. Energi- och klimatråd
givarna ombads även att komma med förslag på hur webbplatsen kan förbättras.
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Av energi- och klimatrådgivarna använder 65 procent Energimyndighetens
webbplats dagligen eller ett par gånger i veckan. Övriga 35 procent går dit
några gånger per månad eller ännu mera sällan, men ingen svarade att de aldrig
besöker myndighetens webbplats. På frågan om de saknar någon information på
Energimyndighetens webbplats svarade 70 procent att de inte gör det. De 30 procent som saknade något framförde önskemål om hur den kan förbättras. Liksom
föregående år upplever ett flertal energi- och klimatrådgivare att webbplatsen är
besvärlig att navigera på och svåröverskådlig. Rådgivarna efterlyser bättre struktur
och sökfunktion och nämner transporter som ett eftersatt område, där det saknas
tillräcklig information. Även här finns önskemål om att fler produkter testas på
TESTLAB och att tester på Energimyndighetens webbplats fortare uppdateras
med aktuella priser och produktmodeller.
Några exempel:
”Ett tydligare upplägg så att allmänheten även kan finna svar på sina vanligaste
frågor. Fastighetsägarna har tagit fram ett bra upplägg och innehåll som heter
Energiakademin som kan vara värt att titta på.”
”Tycker informationen inte är djup nog ibland. Väldigt ytlig.”
”En sida med referensvärden och riktvärden. Detta behöver inte vara exakta
siffror men lite riktvärden så att vi blir mer standardiserade. T.ex. vad anser vi
som EKR är ”normal ”.”
”Gör mer lättnavigerad, mer konsumentvänlig. Bättre layout.”
”Många tester av produkter är tyvärr några år sena och då har det kommit ut nya
och bättre produkter på marknaden, Snabbare tester!”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
39 Totalt 42 procent av rådgivarna uppger att de hänvisar till Energimyndighetens
webbplats dagligen eller några gånger per vecka.
Knappt hälften av rådgivarna, 47 procent, uppger att de hänvisar till webbplatsen
några gånger per månad och 11 procent gör det ännu mera sällan. Resultatet visar
även att inte en enda rådgivare uppger att de aldrig hänvisar till webbplatsen.
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Figur 15. Hur ofta hänvisar du till Energimyndighetens webbplats?

7.2.4 Kontakten
Under år 2012 lanserade Energimyndigheten det interna nätet Kontakten för energioch klimatrådgivarna, energikontoren och för Energimyndighetens personal.
Energirådgivarna tillfrågades hur ofta de använder Kontakten och hur väl de
anser att den fungerar. Av svaren framgår med stor tydlighet att 2012 var året när
Kontakten togs i bruk. Många av de funktioner som på sikt ska finnas på forumet
är inte lanserade ännu. Ungefär hälften av energi- och klimatrådgivarna har därför
inte börjat använda Kontakten och säger att de sällan eller aldrig loggar in. På
frågan om de anser att Kontakten fungerar bra uppger knappt 10 procent att den
gör det i dagsläget. Omkring 30 procent av rådgivarna bedömer att den fungerar
ganska eller mycket dåligt och den förhållandevis stora andel rådgivare som ännu
aldrig loggat in, hela 35 procent, har ingen åsikt i frågan.
Många ser ingen större anledning att gå in på Kontakten i dagsläget. De efterfrågar
det permanenta rapporteringsverktyget för energi- och klimatrådgivning som
skulle läggas in där och har svårt att se vilken egentlig funktion Kontakten fyller
över huvud taget. Vidare upplever många en brist på struktur och saknar överblick
på sidan. På frågorna om det finns någon funktion eller information som saknas i
Kontakten svarar ett flertal att mycket saknas. Det efterfrågas en projektdatabas för
att kunna följa projekt på andra ställen i landet och chattfunktioner samt möjlighet
att se vilka andra som är online, funktioner som ofta finns på sociala nätforum.
Vidare skulle energi- och klimatrådgivarna gärna se en snabbare uppdatering
av information och tycker att Kontakten skulle bli mer levande om den var
Energimyndighetens huvudsakliga informationskanal gentemot rådgivarna.
Några exempel på svar:
”Tips på föreläsare inom olika områden. ”Svartlista” eller ”grönlista” på olika
saker vi rekommenderar.”
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”Jag tycker aktiviteterna bland EKR i kontakten är för liten. I början var jag inne
i princip varje dag men då jag upptäckte att vi endast var ett fåtal som använde
Kontakten har jag trappat ner. Kontakten är lite svåröverskådlig.”
”Titta gärna på hur konsumentverket byggt upp sin ”portalen”, den fungerar
väldigt bra och används dagligen av konsumentrådgivare”.
”Grunden är bra men det måste bli mer ”nytta” av den för att alla ska börja använda
den. När rapporteringen sker via Kontakten kommer alla nog att bli mer aktiva.”
”Jag saknar en aktiv evenemangskalender. Lättare kunna se om folk är online.
Kunna chatta med kollegor i olika rum. Diskutera olika ämnen i olika trådar utan
ovidkommande information i tråden så som vilka blivit medlemmar i gruppen.
Helt enkelt en mer kommersiell sida, men bara för oss EKR. Liknande Facebook.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
7.2.5 Energikalkylen
Det förefaller vanligare att energi- och klimatrådgivarna hänvisar kunder till
Energikalkylen, än att de använder verktyget själva. Över 50 procent av rådgivarna
utnyttjar Energikalkylen bara någon enstaka gång per månad eller ännu mera sällan
än så. Endast 30 procent av rådgivarna använder Energikalkylen regelbundet,
det vill säga flera gånger per vecka eller månad. Elva procent använder aldrig
Energikalkylen och två procent känner inte till att den finns. Däremot så hänvisar
åtta av tio rådgivare kunder till Energikalkylen, vilket visar att det ändå upplevs
som ett användbart verktyg. De som inte hänvisar kunder till Energikalkylen
använder istället andra verktyg och kalkylmetoder, ofta egna beräkningsmallar
i excel. Rådgivarna upplever ibland att kundernas frågor är för specifika för att
kunna besvaras med hjälp av Energikalkylen. Inget verktyg passar alla situationer
och de frågeställningar som kommer rör sig inom ett mycket brett område.
Ett urval av svar:
”Jag gör enklare och grövre kalkyler för att inte vilseleda de rådsökande.”
”Relevant information ges i varje enskilt fall.”
”Vi har egna alternativt utvecklar egna verktyg för ändamålen.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
På frågan om rådgivarna saknar någon information i Energikalkylen påpekas
återigen att det är ett enkelt verktyg som inte fungerar för alla typfall. Rådgivarna
efterfrågar information om koldioxidutsläpp för olika uppvärmningsformer för att
kunna göra jämförelser inför konvertering och tydligare information kring primärenergifaktorer, framför allt på el. Det finns önskemål om fler schablonuppgifter för
att kunna se hur stor del som är fönsterarea i förhållande till golvarea och möjlighet
att korrigera fjärrvärmepriset och u-värdet för olika byggelement. Rådgivarna
upplever det som allt för lätt att fastna där uppgifter ska matas in i Energikalkylen.
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Några exempel på svar:
”Hade önskat något liknande fast inriktat mot företag framför allt. Finns det
någon möjlighet att göra det?”
Pellets som alternativ vid ”byte till annat uppvärmningssystem”.
”Mera med indata till grunduppgifterna så att den inte blir så generell.”
”Information om minskade koldioxidutsläpp om man använder ved, flis, pellets,
sol, grön el, solceller jämfört med olja, o-grön el, värmepump.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
7.2.6 Energimyndighetens nyhetsbrev
Sedan år 2007 skickar Energimyndigheten även ut ett elektroniskt nyhetsbrev
till de kommunala energi- och klimatrådgivarna för att informera om nyheter.
Nyhetsbrevet är fortfarande mycket uppskattat av mottagarna. Hela 71 procent
uppger att de läser varje nyhetsbrev och ytterligare 27 procent läser det ibland och
skummar då efter nyheter som intresserar dem.
År 2012 anser 90 procent att myndighetens elektroniska nyhetsbrev som informationskälla fungerar mycket bra eller ganska bra, vilket är en marginell minskning
jämfört med 2011 (92 procent).

Figur 16. Omdöme om Energimyndighetens elektroniska nyhetsbrev.
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Även avseende nyhetsbrevet inbjöds energi- och klimatrådgivarna att lämna förbättringsförslag. Generellt kan sägas att de flesta verkar nöjda med nyhetsbrevet
som det är, men gärna ser att det innehåller information om sådant som är på gång
inom bl.a. bidrag, regler och ny teknik, så att de kan ligga ”steget före” kommuninvånarna. Då kan nyhetsbrevet fylla en viktig funktion som omvärldsbevakning
inom områden som berör energi- och klimatrådgivarna. Bland de förslag som
nämns dominerar liksom förra året efterfrågan på goda exempel, gärna lokala.
Några exempel på förslag:
”Goda exempel från andra kommuner samt avgörande information på nationell
och internationell nivå.”
”Aktuell forskning/fakta/tester om solpaneler och solfångare och mer inom det
området.”
”Nyutkomna tester och information om bildade nätverk är väldigt bra. Ex Belok
och Belivs.”
”Nyhetsbreven har varit bra med intressant information. Jag tycker inte att de ska
ersättas av kontakten.”
”Info om bidrag, nyheter inom teknikområdet och även andra områden t.ex.
utbildningsmaterial, bra goda exempel, tester som gjorts på produkter, andra
relevanta undersökningar om t.ex. beteende och beteendeförändringar.”
”Bra som det är, men komplettera gärna med info om nya lagar, byggregler,
skatter etc. som berör energiområdet.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
7.2.7 Konferensen ”Kraftsamling”
Kraftsamling är en årlig konferens som Energimyndigheten bjuder in till. Den
riktar sig till landets kommunala energi- och klimatrådgivare, de regionala energikontoren och Energimyndigheten. Syftet med konferensen är framför allt att vara
en mötesplats där deltagarna kan komma till tals med varandra och föra en dialog
om arbetssätt, mål och erfarenheter.
När energi- och klimatrådgivarna får svara på frågan hur viktig konferensen
Kraftsamling är för deras arbete, är det tydligt att Kraftsamling är ett evenemang
som värderas högt. År 2012 anser närmare 8 av 10 energi- och klimatrådgivare
(76 procent) att konferensen är mycket viktig eller ganska viktig. Diagrammet
nedan visar resultatet på denna fråga sedan 2007.
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Figur 17. Konferensen ”Kraftsamling”.

7.3

Kontakter regionala energikontor

I princip har samtliga kommunala energi- och klimatrådgivare kontakt med
något regionalt energikontor. Kontakterna består framförallt av nätverksträffar,
e-postkorrespondens eller telefonsamtal, samt även deltagande i utbildningar.
Totalt 198 kommuner har varit med och arrangerat aktiviteter tillsammans med
sitt energikontor. Deltagandet i de regionala energikontorens utbildningar har ökat
något jämfört med 2011, från 70 till 73 procent.
Tabell 1. Typ av kontakt med regionalt energikontor
Antal

Procent av kommunerna

Deltagit i nätverksträffar eller liknande

276

95

Kontakt via e-post eller telefon

281

97

Deltagit i utbildningar

212

73

Varit med och arrangerat aktiviteter tillsammans
med det regionala energikontoret

199

69

57

20

Annat

Det är vanligt att kommunerna har flera former av kontakter med energikontoren. Det totala antalet kontakter
blir därför mer än 100 procent.

Flertalet energi- och klimatrådgivare känner att de har ett starkt samarbete/stöd
med de regionala energikontoren – nästan nio av tio (87 procent) energi- och
klimatrådgivare tycker att samarbetet/stödet är mycket starkt eller ganska starkt.
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Figur 18. Stöd från det regionala energikontoret (procent).

7.4

Energimyndighetens utbildningar för energioch klimatrådgivarna

Energimyndigheten genomför regelbundet utbildningar för energi- och klimat
rådgivningen.
De obligatoriska utbildningarna som hållits de senaste åren är:
· Grundutbildningen.
· Transportutbildningen.
· Företagsutbildningen.
Dessutom har Energimyndigheten erbjudit andra utbildningar inom:
· Media och kommunikation.
· Belysning.
· Utvärdering.
· Ventilation.
Energi- och klimatrådgivarna har fått svara på vilka av de obligatoriska samt vilka
av de övriga utbildningarna de genomfört.
7.4.1 Grundutbildningarna
Av de som svarade på frågorna om grundutbildningarna hade 100 procent gått dem,
före eller under 2012. Däremot varierar antalet svarande. Det kan tyda på att det
finns rådgivare som ännu inte har gått alla grundutbildningar. Så som frågan var
utformad skulle de svarande kvalitetsbedöma utbildningarna för energi- och klimatrådgivare på en skala från ett till fem. De som inte har gått någon av utbildningarna
kommer då heller inte att svara. Tolkat på detta sätt, att de som kvalitetsbedömt

42

per automatik är de som också deltagit i en utbildning, visar siffrorna att 256 gått
grundutbildningen, 208 transportutbildningen och 193 företagsutbildningen.
Tabell 2. Antal deltagare i de obligatoriska utbildningarna från Energimyndigheten.
Obligatoriska utbildningar

Totalt antal deltagare

Grundutbildningen

256

Transportutbildningen

208

Företagsutbildningen

193

Ungefär hälften av de som gått grundutbildningen tyckte att den var mycket bra.
Just under 40 procent tyckte att den var bra och 13 procent tyckte att den varken
var bra eller dålig. Endast 2 procent svarade att de tyckte grundutbildningen var
ganska dålig, men ingen rådgivare tyckte att den var mycket dålig.

Figur 19. Uppfattning om grundutbildningen.

På frågan om vad de tyckte om transportutbildningen svarade 12 procent av rådgivarna mycket bra. Just under 40 procent svarade ganska bra och 32 procent tyckte
att transportutbildningen var varken bra eller dålig. Just under 20 procent tyckte
att utbildningen var ganska eller mycket dålig.

Figur 20. Uppfattning om transportutbildningen.
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Lite fler var nöjda med företagsutbildningen än transportutbildningen. Ungefär
30 procent angav att de tyckte den var mycket bra, 39 procent ansåg att den var
ganska bra medan 10 procent angav dålig eller mycket dålig. Ett mellanskikt på
just över 20 procent tyckte varken bra eller dålig.

Figur 21. Uppfattning om företagsutbildningen.

7.4.2 Tilläggsutbildningarna
Gällande tilläggsutbildningarna svarade 57 stycken energi- och klimatrådgivare
att de gått medie- och kommunikationsutbildningen under år 2012. Av dem tyckte
45 procent att den var mycket bra och 23 procent att den var ganska bra. Endast
6 procent tyckte att den var dålig och resten av de svarande, 26 procent, tyckte
varken eller.

Figur 22. Uppfattning om media- och kommunikationsutbildningen.

Antalet rådgivare som gått belysningsutbildningen uppgick till 85 stycken förra
året. Över 20 procent av dem tyckte att belysningsutbildningen var mycket bra
och 38 procent tyckte att den var ganska bra. Åtta procent tyckte att den var
ganska dålig eller mycket dålig och resten av de som svarat, omkring 30 procent,
tyckte att den var varken bra eller dålig.
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Figur 23. Uppfattning om belysningsutbildningen.

Sjuttiosex personer hade gått utbildningen i utvärdering och där var ganska många
missnöjda jämfört med de andra utbildningarna. Över 30 procent angav att utvärderingsutbildningen var ganska dålig eller mycket dålig. Endast 10 procent tyckte
att den var mycket bra och 25 procent tyckte att den var ganska bra. Över 30 procent
tyckte att den var varken bra eller dålig.

Figur 24. Uppfattning om utvärderingsutbildningen.

Den frivilliga ventilationsutbildningen hade genomgåtts av 59 energi- och klimatrådgivare. Lite mer än hälften av dem tyckte att den var ganska bra och 24 procent
tyckte att den var mycket bra. Resterande 24 procent tyckte varken eller, men
ingen svarade att de tyckte ventilationsutbildningen var dålig eller mycket dålig.

Figur 25. Uppfattning om ventilationsutbildningen.

Bäst betyg har alltså ventilationsutbildningen fått, med 75 procent som svarat att
den var ganska bra eller mycket bra.
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Populärast att gå bland tilläggsutbildningarna har varit belysningsutbildningen
med 85 deltagare. Utvärderingskursen har besökts av 76 rådgivare medan ventilation och media- och kommunikationsutbildningen har besökts av 59 respektive
57 rådgivare.
Tabell 3. Antal deltagare i tilläggsutbildningarna från Energimyndigheten.
Tilläggsutbildningar

Totalt antal deltagare

Medie- och kommunikationsutbildningen

57

Belysningsutbildningen

85

Utvärderingsutbildningen

76

Ventilationsutbildningen

59

7.4.3 Ytterligare utbildning?
Så många som 60 procent av energi- och klimatrådgivarna anser att de behöver
ytterligare utbildning. Det finns önskemål om utbildningar inom ett flera områden,
till exempel solel, transport, isolering, ekonomi, miljöteknik och företagsrådgivning.
Många skulle även vilja gå om grundutbildningen med jämna mellanrum och
dessutom få utbildningar som uppdaterar deras kunskaper inom alla områden som
berör energi- och klimatrådgivningen generellt. En övervägande majoritet svarar
att de vill gå de utbildningar som redan erbjuds regelbundet istället för bara en gång.
Här är några av önskemålen:
”Det behövs ständigt en vidareutbildning för att möta morgondagens krav.”
”Företagsutbildningen har jag inte gått än, men man behöver hela tiden hålla sig
a´jour med den ständiga utvecklingen, och energi- och klimatområdet är stort.”
”Kontinuerlig utbildning är bra, projektledarutbildning vore bra.”
”Ja, fördjupad utbildning om klimatskal och isolering samt om injustering av
värmesystem.”
”Förnyelsebara energikällor, värmesystem djupare utbildning.”
”Belysning och företagsutbildning.”
”Utbildning i argumentations- och presentationsteknik, utbildning inom kyla.”
”Fortlöpande utbildning om förnybar energi och ny teknik.”
”Fördjupad energiteknisk kompetens (d.v.s. mer av det som grundutbildningen
innehöll). Även om vår roll inte ska vara ”expertens”, är allmänheten idag så
mycket mer påläst och välinformerad än för 5–10 år sedan, vilket också ställer
motsvarande högre krav på oss som rådgivare för att vi ska kunna göra nytta.”
”Det skulle vara mycket bra med en Pannrumsutbildning där man går igenom det
viktigaste på varje system.”
Öppna svar redovisas i bilaga 3.
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8

Bakgrundsuppgifter

I detta kapitel redovisas diverse bakgrundsuppgifter om de kommunala energioch klimatrådgivarna såsom köns- och åldersfördelningen, vilken utbildning
de har och hur länge har de arbetat som energi- och klimatrådgivare.

8.1

Demografisk struktur – kön och ålder

Av energi- och klimatrådgivarna som svarade på enkäten för totalt 290 kommuner,
fanns det några som endast arbetat en del av året. Vissa var nya i sin yrkesroll,
andra vikarierade för ordinarie rådgivare när denna inte är anträffbar. Det fanns
även energi- och klimatrådgivare som arbetar i flera kommuner.
Mellan åren 2006 och 2008 ökade andelen kvinnliga energi- och klimatrådgivare medan andelen manliga minskade. År 2009 kom ett trendbrott, och andelen
kvinnor bland energirådgivarna minskade från 31 (2008) till 25 procent (2009).
År 2010 vände trenden igen, och år 2012 var 38 procent av energi- och klimat
rådgivarna kvinnor, vilket är den största andel sedan mätningarna startade.

Figur 26. Energi- och klimatrådgivarnas kön 2012 (procent män och kvinnor).

Figur 27. Procent kvinnor 2006–2012.
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Totalt 23 procent av energi- och klimatrådgivarna är äldre än 55 år (född före
1956) och 25 procent är yngre än 36 år (född efter 1976). Övriga 52 procent är
mellan 36 och 55 år gamla.

Figur 28. Åldersfördelning bland energi- och klimatrådgivarna år 2012.

Jämfört med tidigare år finns det antalsmässigt fler yngre energi- och klimatrådgivare (det vill säga under 45 år) och framförallt i åldersgruppen 45 till 54 år har
antalet minskat i jämförelse med tidigare år, bild 22.

Figur 29. Fördelning av ålderskategorier bland energi- och klimatrådgivare i procent
mellan åren 2009 och 2012.
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Bland energi- och klimatrådgivarna har männen en genomsnittlig högre
medelålder. Männen dominerar i grupperna födda tidigare än 1965 (över 47 år
gamla), medan kvinnorna dominerar i de yngre åldersgrupperna, de som är födda
efter 1966 (yngre än 47 år gamla).

Figur 30. Könsfördelning i olika åldersgrupper.

8.2

Tjänstgöringsår

År 2012 hade en majoritet av energi- och klimatrådgivarna (66 procent eller 191
personer) tjänstgjort färre än fem år. 35 procent av dessa har arbetat som rådgivare
kortare tid än två år. Det antal rådgivare som arbetat fler än tio år med energi- och
klimatrådgivning ligger på ungefär samma nivå som året innan, 22 procent år 2012.

Figur 31. Antal tjänstgöringsår för energi- och klimatrådgivare.
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Den grupp energi- och klimatrådgivare som arbetat med rådgivning i mindre än
fem år, består huvudsakligen av kvinnor. Bland de som arbetat över fem år, är
huvuddelen män.

Figur 32. Förhållandet mellan kön och tjänstgöringsår.

8.3

Utbildning

En majoritet av energi- och klimatrådgivarna (78 procent) är högskole- eller
universitetsutbildade. Detta är en ökning jämfört med föregående år (76 procent),
och den högsta andelen sedan mätningarna startade.

Figur 33. Andel energi- och klimatrådgivare med högskoleutbildning.

Andelen energi- och klimatrådgivare med enbart gymnasiebetyg är 17 procent,
fem procent anger annat, utformningen av svaret gav dock inte möjlighet att ange
vad som avsågs.
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De energi- och klimatrådgivare som har högskole- eller universitetsutbildning fick
även ange vilken inriktining deras utbildning haft. Flera svar kunde ges. Totalt
svarade 244 rådgivare. Ungefär hälften har en teknisk eller naturvetenskaplig
utbildning och över 40 procent anger att inriktningen var energi. Av de svarande
hade 12 procent helt annan utbildningsbakgrund, till exempel juridik, pedagogik,
arkitektur och systemvetenskap. Eftersom det fanns möjlighet att fylla i flera
svarsalternativ så har troligtvis många kryssat i både teknisk-, naturvetenskapligoch energiinriktad utbildning. Det har medfört att summan blivit över 100 procent.
Yrkeserfarenheter som varit till nytta i energi- och klimatrådgivningens verksamhet är framför allt kunskaper i projektledning. Tidigare angavs ofta praktiska
kunskaper från bygg- och VVS-branschen. Betydligt färre har den bakgrunden
bland rådgivarna idag. Tekniska kunskaper anses dock fortfarande vara viktiga,
liksom ”mjuka” erfarenheter från konsult- eller rådgivande verksamhet eller
kunskaper från miljöområdet som tillsyn och/eller miljösamordnare.

Figur 34. Tidigare yrkeserfarenhet som varit till nytta i energi- och klimatrådgivningens
verksamhet. 227 svar, flera svarsalternativ har kunnat anges.
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9

Rapportering av rådgivningssamtal

I detta avsnitt beskrivs resultatet av den månadsvisa rapportering som har genomförts av rådgivarna under år 2012.

9.1

Bakgrund och förutsättningar

I januari 2012 togs ett excelformulär fram för rapportering av de kommunala
energi- och klimatrådgivarnas rådgivningssamtal. Detta gjordes som en förberedelse
inför en mer permanent lösning där rapporteringen ska ske på Energimyndighetens
websida Kontakten, som är en intern sida för landets energi- och klimatrådgivare.
Ibilaga 1 finns ett exempel på excelformulär. Till excelformuläret togs en instruktion
fram där bakgrunden till rapporteringskravet beskrevs och även detaljerade beskrivningar till hur formuläret skulle fyllas i och rapporteras, se bilaga 1.
Med en utförlig rapportering av rådgivningssamtalen som genomförs av energioch klimatrådgivarna, erbjuds möjligheten till kvalitetssäkrad uppföljning på flera
olika plan. Den enskilda energi- och klimatrådgivaren kan enkelt följa upp sitt
eget arbete. Kommunerna kan göra uppföljningar och få en bra överblick av vilka
frågor som är aktuella inom kommunen, samt även statistik av verksamheten.
Energimyndigheten har möjlighet att när som helst göra uppföljningar och plocka
fram information och statistik t.ex. inför olika informationsinsatser. Dessutom
underlättas Energimyndighetens och Sveriges rapportering till EU angående
Sveriges rådgivning om förnybar energi samt värme- och luftkonditioneringssystem,
i enlighet med EU-direktiven om förnybar energi och byggnaders energiprestanda.

9.2

Kort sammanfattning

I tabellen nedan visas korta fakta och nyckeltal som hämtats från den rapportering
av rådgivningssamtal som landets kommunala energi- och klimatrådgivare lämnat
för elva månader under 2012. Den typiske rådsökaren är en man som i ett telefonsamtal frågar om råd angående sin privata energisituation, företrädesvis om
värmepumpar eller generellt värmesystem.
Tabell 4. Översikt antal samtal, kommuners rapportering och frågornas tema.
Feb–dec 2012

Kap.

27 091

9.3

2 463

9.3

Totalt antal samtal, landet
Genomsnittligt antal samtal per månad
Genomsnittligt antal samtal per kommun

93

9.5

Totalt antal uteblivna rapporter

120

9.4

Kommuner med fullständig rapportering

253

9.4

3

9.4

Genomsnitt antal frågor per samtal

2,7

9.7

Antal frågor om luftkonditioneringssystem >12 kW

152

9.8

1 336

9.8

10 940

9.8

Kommuner utan någon rapportering

Antal frågor om värmesystem >20 kW
Antal frågor om förnybar energi
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9.3

Rådgivningssamtal

Under elva månader, februari till december 2012, har energi- och klimatrådgivarna
i Sveriges 290 kommuner genomfört drygt 27 000 samtal med privatpersoner,
företag och organisationer. Med antagandet att antalet samtal i januari borde varit
ungefär lika många som i februari så blir uppskattningen att totalt antal samtal blir
drygt 30 000 för alla tolv månaderna 2012.
I denna rapport redovisas den statistik som faktiskt rapporterats in under de elva
månader som rapporteringen i excelformuläret varit i bruk. Fördelningen av
samtal under året har varierat kraftigt. Som förväntat är det fler samtal under höst
och vinter och färre under vår och sommar. I diagrammet nedan visas antalet
registrerade rådgivningssamtal per månad under år 2012.

Figur 35. Antal rådgivningssamtal 2012.

9.4

Uteblivna rapporter

De allra flesta kommuner har rapporterat varje månad. Dock har rapporter uteblivit från en del kommuner. Hur många kommuner som brustit i rapporteringen
har varierat mellan olika månader. Det har pendlat mellan 7 och 17 uteblivna
rapporter, se figur 36.
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Figur 36. Antal kommuner med utebliven rapportering.

Sett över hela året så har ändå rapporteringen varit god. Totalt 87 procent av alla
kommuner har rapporterat varje månad. Det är endast 1 procent som aldrig rapporterat. Från resterande 12 procent saknas rapportering från en eller flera månader.
Tabell 5. Sammanställning över kommunernas rapportering
Antal kommuner med fullständig rapportering

253

Antal kommuner med sporadisk rapportering

34

Antal kommuner som aldrig har rapporterat

3

9.5

Jämförelse mellan kommuner/energikontor

Energikontoren har i uppdrag från Energimyndigheten att bland annat samordna
de lokala energi- och klimatrådgivarna i regionen. Det innebär att vara en länk
mellan myndigheten och rådgivarna, att stödja dem i sitt arbete samt att ordna fyra
närverksträffar under året. Antal kommuner som ingår i respektive energikontor
varierar starkt. I Halland finns endast 6 kommuner medan det i Västra Götaland
finns 49 kommuner, se figur 37.

Figur 37. Antal kommuner per samordnande energikontor.
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Då det är olika många kommuner som tillhör de olika energikontoren är det naturligt att antalet rådgivningssamtal per energikontor varierar.
Genomsnittligt antal samtal per kommun inom respektive samordnande energikontor har tagits fram. De energikontor som har flest samtal per kommun är främst
energikontoret i Västernorrland, men även Halland och Jämtland. Det kan kännas
naturligt att kommunerna i kallt klimat har många rådgivningssamtal, men energikontoret i Norrbotten ligger ändå bland de med minst antal samtal.

Figur 38. Samtal per kommun inom respektive samordnande energikontor.

Det är två kommuner som utmärker sig väsentligt med totalt antal rådgivningssamtal under år 2012. Det är Göteborg som rapporterat 972 samtal och Jönköping
som rapporterat 713 samtal. Dessa två extremer är borttagna ur nedanstående
diagram (figur 39). I diagrammet framgår att det är få kommuner som rapporterat
riktigt många samtal, medan många kommuner rapporterat få samtal. Varje stapel
representerar en kommun. Det är ändå svårt att dra några riktiga slutsatser här
eftersom antal invånare i respektive kommun inte framgår.

Figur 39. Samtal per kommun.
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Om samtalen grupperas i intervall så blir det tydligt att de allra flesta kommuner
rapporterat färre än 100 samtal för samtliga 11 månader. Närmare bestämt 66 procent eller 2 av 3 kommuner. Endast 14 kommuner, eller 5 procent, har rapporterat
fler än 250 samtal, se figur 40.

Figur 40. Antal kommuner och samtalsintervall.

Sex av de sju kommuner som rapporterat över 300 samtal för år 2012 finns inom
de tre största energikontoren, Västra Götaland, Sydost och Skåne. Det är tydligt
att kommunerna inom dessa energikontor rapporterar många rådgivningssamtal.
Tabell 6. Kommuner som rapporterat fler än 300 samtal.
Kommun

Antal samtal

Energikontor

Göteborg

972

V:a Götaland

Jönköping

713

Sydost

Hässleholm

360

Skåne

Simrishamn

351

Skåne

Sundsvall

348

Västernorrland

Götene

337

V:a Götaland

Olofström

324

Sydost

9.6

Rådgivningens genomförande

Energi- och klimatrådgivarna arbetar på olika sätt i olika kommuner. En del
arbetar mest från kontoret och en del arbetar mer än andra ”ute på fältet”. Många
har naturligtvis en kombination av kontorsarbete och uppsökande verksamhet.
Det är intressant att se på vem rådsökaren är, och hur fördelningen ser ut avseende
kön och situation. Det visar sig att den typiske rådsökaren är en man som i ett telefonsamtal frågar om råd angående sin privata energisituation.

57

9.6.1 Hur sker rådgivningen?
Rådgivning sker fortsatt vanligtvis genom telefonsamtal till energi- och klimatrådgivaren. I figur 41 nedan redovisas fördelningen mellan olika rådgivningssätt
under år 2012.
Andelen telefonsamtal har pendlat mellan 42 och 55 procent per månad över året.
Genomsnittet ligger på 49 procent per månad. Uppsökande rådgivning har varierat
mellan 16 och 36 procent. Största andelen uppsökande rådgivning skedde i juli
och september. Genomsnitt över året ligger på 25 procent per månad.

Figur 41. Hur rådgivningen sker.

9.6.2 Vem är rådsökande?
Majoriteten av de som söker rådgivning är män. I figur 42 visas fördelningen
mellan män och kvinnor som sökt rådgivning under år 2012. Andelen män har
pendlat mellan 62 och 67 procent per månad. Genomsnittet ligger på 64 procent
sett över hela året.

Figur 42. Samtalens könsfördelning.
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Liksom tidigare sker rådgivningen framförallt till privatpersoner. I figur 43 visas
fördelningen mellan olika typer av rådsökande under år 2012. Andelen privatpersoner har pendlat mellan 74 och 86 procent. Genomsnittet ligger på 79 procent
sett över hela året.

Figur 43. Fördelning mellan olika typer av rådsökande.

9.7

Rådgivningens innehåll

Genom att studera vad rådgivningssamtalen handlar om erhålls en tydlig bild över
de populäraste frågorna. Varje samtal kan innehålla flera frågeställningar samtidigt,
vilket är mer regel än undantag. Varje samtal behandlar i snitt nästan tre olika
ämnen. I diagrammen nedan framgår vilka frågor som dominerar samtalen.
Värmesystem är fortsatt det dominerande området för rådgivning. I figur 44 redovisas fördelningen mellan olika samtalsämnen under rådgivningen under år 2012.
Observera att varje samtal som regel innehåller flera olika ämnen.

Figur 44. Samtalens innehåll.
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Posten ”Övrigt” är utspridd över flera områden men handlar framför allt om klimat
skal och allmänna energisparråd, se figur 45. Även här förekommer oftast flera
frågor under ett och samma samtal.

Figur 45. Övriga samtalsämnen.

För att se vilka frågor som är dominerande har samtliga frågor rangordnats efter
hur vanliga de är. I figur 46 kan utläsas att frågor om värmepumpar och värmesystem generellt är vanligast, tätt följt av allmänna energisparråd.

Figur 46. Rangordnade samtalsämnen.
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Andelen samtal som handlar om värmesystem är relativt okänslig för årstider
(cirka vart fjärde samtal). Det är dock tydligt att frågor som rör förnyelsebar
energi blir mer aktuellt på våren och sommaren. Ventilationsfrågor är också relativt okänsligt för årstiderna. Cirka vart tjugonde samtal handlar om ventilationssystem, se figur 47.

Figur 47. Är några frågor årstidsberoende?

9.8

Rådgivning om förnybar energi samt större värmeoch luftkonditioneringssystem

Rådgivarna har, i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda, uppdraget
att ge information och rådgivning om större värme- och luftkonditioneringssystem.
Under året har totalt 152 samtal registrerats som handlat om luftkonditioneringsanläggningar större än 12 kW. Det motsvarar drygt en halv procent av alla samtal.
Antal samtal som handlar om värmesystem större än 20 kW är nästan tio gånger
vanligare. Totalt 1 336 sådana samtal har registrerats. Det innebär att i nästan vart
tjugonde samtal (nästan 5 procent) gavs rådgivning angående större värmesystem.
Totalt 15 procent av alla frågor handlade om förnybar energi i någon form.
Observera att det i samma samtal kan hanteras flera frågor. Störst andel frågor
handlade om biobränslen, tätt följt av solvärme och solel. Endast mindre andelar
handlade om vindkraft och vattenkraft, se figur 48.
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Figur 48. Fördelning av samtalen om förnybar energi.
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10 Diskussion
Årets uppföljning av den rådgivningsverksamhet som bedrivs i kommunerna har
modifierats något jämfört med tidigare år. Energimyndigheten införde månadsvis
rapportering av samtal under år 2012 och underlaget från denna rapportering har
redovisats i ett särskilt kapitel. Det har även tillkommit ett antal frågor, bland
annat avseende det stöd i form av olika verktyg som myndigheten tillhandahåller.
Nya frågor finns även om effekten av verksamheten, som återspeglar de ökande
kraven från Energimyndigheten att kunna visa konkret effekt av energi- och
klimatrådgivningen.

10.1 Organisation
Energi- och klimatrådgivning finns i Sveriges alla 290 kommuner och är en opartisk
och teknikneutral rådgivning riktad mot hushåll och företag. I och med att energioch klimatrådgivningen finns spridd över hela landet, har de som arbetar med rådgivningen god kännedom om lokala förhållanden och oftast en stark förankring hos
näringsliv, organisationer och invånarna i kommunen. Rådgivningens opartiskhet
liksom dess lokala förankring borgar för att rådsökande kan få effektiv hjälp med
en stor variation av frågeställningar.
Det finns några särskilt positiva trender i årets verksamhetsrapport. Dels har
andelen rådgivare som är placerade direkt under kommunledningen ökat något
sedan 2011 liksom andelen kommuner som bidrar med egna medel till energi- och
klimatrådgivningen. Trenden med en ökning av antalet kommuner som samarbetar
bröts under år 2012, dock var minskningen ganska liten jämfört med tidigare år.
På ställen där flera kommuner samarbetar har rådgivarna större möjligheter att
använda sina olika respektive kompetenser och skräddarsy sina insatser. Det möjliggör en nyanserad och kvalitativ rådgivning som brukar framhållas som positiv
av rådgivarna. Att samarbeta kan på många sätt vara en fördel, bland annat då
rådgivarnas uppdrag tenderar att breddas över tiden.
Det finansiella stödet från Energimyndigheten motsvarar cirka en halvtidstjänst
för en rådgivare. I dagsläget beviljas det finansiella stödet för två år i taget vilket
medför att det kan finnas svårigheter att planera verksamheten långsiktigt och strategiskt. Trots detta erbjuder allt fler kommuner tillsvidareanställningar istället för
tillfälliga anställningar, vilket är en positiv utveckling. Detta ger mer stabilitet och
trygghet för rådgivarna.
Under år 2012 hade 35 procent av landets energi- och klimatrådgivare arbetat
mindre än två år och 31 procent hade arbetat mellan två och fem år. Det finns alltså,
trots förbättrade anställningsformer, en viss rörlighet och omsättning inom gruppen
av rådgivare. Detta kan få till följd att kunskapsuppbyggnaden inom området i
någon utsträckning blir lidande, och att det går långsammare för kommunerna att
bygga en stabil och långsiktig resurs för hantering av energi- och klimatfrågor.

63

Nivån på stödet till kommunerna för att bedriva energi- och klimatrådgivning har
varit oförändrad sedan år 2003, alltså de senaste 10 åren. Eftersom nivån på stödet
inte har höjts, medan vissa omkostnader har ökat, kan det medföra att antalet rådgivningstimmar är lägre idag än för ett antal år sedan. Det har dock under år 2012
skett en liten ökning av antalet kommuner som lägger till egna medel för rådgivningsverksamheten. Hur stor denna finansiering är varierar mycket mellan kommunerna men ligger i de flesta fall under 50 000 kr per år. I dagsläget är det cirka
180 kommuner som tillskjuter medel utöver stödet från myndigheten. På samma
sätt som år 2011 kan konstateras att när stödet mestadels går till löner blir det färre
medel kvar till t.ex. annonsering, mässdeltagande och utåtriktat verksamhet. Detta
kräver större kreativitet av energi- och klimatrådgivarna för att hitta billig eller
gratis marknadsföring.

10.2 Energi- och klimatrådgivarna i fokus
Inom energi- och klimatrådgivarkåren ökar antalet kvinnor år för år, vilket kan
vara tecken på ett trendskifte. Rådgivningen har under de senaste tio åren genomgått en förändring från att vara mer bygg- och installationsteknisk mot att inkludera
andra kunskapsområden såsom klimat och miljö.
Ett trendskifte är också att åldersfördelningen i kåren har förskjutits till allt yngre
energi- och klimatrådgivare. Majoriteten har arbetat kortare tid än fem år. Det är
intressant att ställa frågan vad denna utveckling får för konsekvenser för energioch klimatrådgivningen på sikt. Det kan även vara värt att fundera över vad den
höga omsättningen av energi- och klimatrådgivare beror på.
Utbildningsnivån är generellt sett högre bland de unga. Då utbildning huvudsakligen är en fördel, kan det ändå vara intressant att ställa det i relation till vikten
av praktisk erfarenhet. Sådan erhålls huvudsakligen genom yrkeserfarenhet med
anknytning till miljöfrågor, fastigheter och energianvändning eller en utbildning
som är tydligt kopplat till ämnet (bygg, teknik etc.).
Energi- och klimatrådgivarna önskar allt fler utbildningar för att kunna möta morgondagens krav. Det gäller bland annat presentationsteknik, kyla, förnybar energi.
Rådgivarna önskar även möjligheten att kunna repetera grund- och tilläggsutbildningarna med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade med utvecklingen
inom energiområdet. På sikt kan det vara relevant att ställa frågan om vad en
rådsökande bör kunna förväntas ha för erfarenheter och (för-)kunskaper av energioch klimatrådgivaren. Vad är verkligen relevant och vad är det inte? Vad behöver
en blivande rådgivare ha i bagaget redan vid anställning? Vad är viktigt för att
kunna ge kvalificerade råd och erbjuda mer än att hänvisa till material på webben,
som en intresserad rådsökande själv lätt kan hitta?
Energi- och klimatrådgivare som är tekniker önskar inte sällan att få lära sig mer
teknik. Icke-tekniker vill och behöver också lära sig mer teknik, men kanske på
en annan nivå. Det är rimligt att ställa frågan om Energimyndigheten ska hålla
med fördjupade utbildningar inom områden där somliga energi- och klimatråd
givare redan är högskoleutbildade och har yrkeserfarenhet? En annan fråga är
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vilka utbildningar Energimyndigheten ska tillhandahålla? Grunden för myndig
hetens verksamhet är energifrågor och det är inom det området som tyngdpunkten
på utbildningarna bör finnas.
Mot bakgrund av efterfrågan på broschyrmaterial, liksom vissa utbildningsönskemål,
framkommer en tendens att vilja utvidga rådgivningsområdena. Det frågas efter
material och kunskap om småskalig elproduktion (solceller, vindkraft), men även
om att utföra beräkningar (lönsamhet, energibesparingar). Här är det viktigt att
poängtera att energi- och klimatrådgivare ibland bör vara försiktiga med för att
ge alltför detaljerade råd – framförallt av ekonomisk natur för att inte hamna i
skadeståndsfrågor om gjorda kalkyler inte stämmer. Där bör istället annan expertis
konsulteras av den rådsökande. Grundutbildningen bör ännu mer konkret lyfta
juridiska frågor om rådgivningen och tydliggöra vad den bör innehålla och vilka
frågor som energi- och klimatrådgivare ska undvika att ge råd om. Ett annat
alternativ är att genomföra en påbyggnads- och/eller repetitionsutbildning som
komplement till grundutbildningen då rådgivaren har arbetat en tid som rådgivare.
Det är många energi- och klimatrådgivare som har ett kluvet förhållande
till Energimyndighetens webbplats. Rådgivarna vet att det där finns mycket
information, men anser också att den är svår att navigera på, framför allt för
rådsökande. Materialmängden gör det ibland komplicerat för allmänheten att
hitta rätt information. 42 procent av rådgivarna uppger dock att de hänvisar till
Energimyndighetens webbplats några gånger per vecka. År 2011 var siffran
35 procent, alltså har förtroendet för webbplatsen ändå förbättrats något under det
gångna året. Energimyndighetens hemsidor uppdateras och utvecklas kontinuerligt
och satsningar på att hitta en bättre struktur kan ha bidragit till att energi- och
klimatrådgivarna känner att de vill hänvisa till den.
Vissa svar energi- och klimatrådgivarna ger i enkäten tyder också på att kommunerna inte alltid förstår sin roll som arbetsgivare. Dels händer det att kommunen
anställer personer med bristfälliga kunskaper inom området, dels introduceras
nyanställda inte alltid i verksamheten på ett bra sätt. Till exempel så behöver den
nye energi- och klimatrådgivaren ordentlig information om verksamheten i den
aktuella kommunen, han eller hon behöver få inblick i förordningar och regelverk
som styr verksamheten och inte minst behövs tydlighet i de krav på redovisning
som finns. Kanske är detta en sak för energikontoren att engagera sig ännu mera
i, exempelvis genom att införa ett ”faddersystem” där energi- och klimatrådgivare
i grannkommuner hjälper nya kollegor in i sitt arbete, vilket redan från början
gynnar samarbete. Det finns energikontor som redan arbetar på ett sådant sätt,
med positiva resultat.

10.3 Att organisera sin verksamhet och
marknadsföra den
För att marknadsföra energi- och klimatrådgivningen satsar många rådgivare på
att annonsera och skicka direktreklam. Detta kostar pengar och effekten av den
typen av marknadsföring är inte alltid given. Desto mer intressant är det att fler
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och fler energi- och klimatrådgivare hittar kanaler in i lokala medier. Över hälften
av rådgivarna har lyckats att synas i tidningar och radio med egna inslag. Detta är
ett bra sätt att lyfta fram goda exempel och synliggöra verksamheten utan att det
kostar så mycket.
Allt fler rådgivare börjar använda andra medier att nå målgruppen, till exempel
via bloggar. Nästan alla landets energi- och klimatrådgivare, 97 procent, har en
egen hemsida på kommunens webbplats. Det är bra att rådgivningen har en framträdande plats på kommunens webbplats så det är enkelt för målgruppen att hitta
rådgivaren. Det är dock viktigt att inte medel för rådgivning läggs på att ta fram
och lägga upp konkret fakta utan istället länka till den informationen som finns
på Energimyndighetens webbplats.
Ett återkommande önskemål från energi- och klimatrådgivarnas sida är att
Energimyndigheten hjälper till att marknadsföra verksamheten från centralt håll
genom kampanjer av olika slag, till exempel i TV. Detta kan vara ett bra sätt att
nå ut, men sådana kampanjer är kostsamma och effekten är oftast bara kortsiktig.
Lokalt anpassad reklam som ständigt ”nöter på” kan i det långa loppet visa sig
vara det mest effektiva för att nå ut och för att öka medvetenheten om att energioch klimatrådgivningen finns.

10.4 Fördelning av tid och aktiviteter
Allmänheten är alltjämt den största målgruppen för energi- och klimatrådgivare
och tar mest tid. Mycket tid går också åt för organisationer och där nämns oftast
bostadsrättsföreningar. Vad gäller energi- och klimatrådgivning mot företag är
fördelningen mellan kommunerna ojämn. Vissa kommuner är inte särskilt aktiva
alls inom företagsrådgivning medan omkring en femtedel av kommunerna uppger
att de ägnar största delen av sin tid åt företagsrådgivning. Det är dock möjligt att
det finns aktiviteter riktade mot företag som inte syns i statistiken, eftersom till
exempel frukostmöten och liknande åt företagarnätverk redovisas som aktiviteter
mot organisationer.
Fortfarande lägger 65 procent av energi- och klimatrådgivarna största delen av sin
tid på telefonrådgivning, e-post och att ta emot besök på sitt eget kontor. Är detta
arbetssätt fortfarande är tidsenligt och kostnadseffektivt i jämförelse med aktiviteter
där rådgivaren möter många personer på en gång? Samtidigt kan naturligtvis
strukturen bland befolkningen i en kommun vara en orsak till att inget annat än
ett visst arbetssätt fungerar.
Det finns kommuner som inte redovisar några utåtriktade aktiviteter alls. Mellan
7–8 procent av kommunerna deltog eller genomförde inte några utåtriktade
aktiviteter alls. Med sådana aktiviteter menas deltagande i mässor, utställningar,
temadagar och seminarier. Det är viktigt att verksamhetsplanen är så pass robust
att i alla fall en del aktiviteter ska kunna genomföras även vid personalbyte.
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Skälet till en liten verksamhet och att det läggs ned mindre än en halvtid på energioch klimatrådgivning kan naturligtvis bero på kommunens struktur. På vissa håll är
också ”marknaden” för liten för att genomföra en stor mängd aktiviteter. Men att
det finns intresse för rådgivningen syns även i antalet telefonsamtal, som inte sällan
är betydande i just dessa kommuner. Det borde visa att det finns underlag för att
göra mer än att svara i telefon eller på mail.

10.5 Utvärdering
En stor del av landets energi- och klimatrådgivare, över 70 procent, följer upp
effekterna av sin rådgivning och sina aktiviteter genom någon form av statistik.
Det kan förståeligt nog vara svårt att exakt hålla reda på antal personer som sökt
råd under en utställning, mässa eller temadag, varför sådan statistik aldrig blir
en exakt vetenskap. Det ger dock värdefull fingervisning om vilka aktiviteter
som fungerar bra inom rådgivningen.
En mycket stor del av de som utvärderar effekterna av sina aktiviteter, använder
informationen i nästa års verksamhetsplanering. Det är mycket positivt, eftersom
de på så sätt utformar rådgivningen efter vad som visat sig fungera tidigare.
Även marknadsföringsinsatser genom annonser, flygblad och affischer bör utvärderas. De allra flesta energi- och klimatrådgivarna har annonserat någon gång
under året. Vilket resultat har det fått? Har annonsen varit tillräckligt synlig, har
den nått rätt målgrupp och har den haft avsedd effekt? Det bör också tas hänsyn
till att mindre än en fjärdedel av energi- och klimatrådgivarna gått utbildningen i
utvärderingsmetodik hittills. Metodiken behöver sätta sig innan alla blir bekväma
med den. Det är viktigt att redan vid planering av en aktivitet även planera metod
för uppföljning.

10.6 Kontakten med Energimyndigheten och
energikontor
Energi- och klimatrådgivarnas nöjdhet med Energimyndigheten ligger på samma
nivå jämfört med föregående år. Närmare 80 procent tycker att de får mycket stort
eller ganska stort stöd från Energimyndigheten. Rådgivarna är även nöjda med
nyhetsbrevet, broschyrmaterialet, Kraftsamling och i viss mån webbsidan även
om den emellanåt upplevs för svår att hitta i.
Det som rådgivarna skulle uppskatta från Energimyndighetens sida är mer
närvaro/tillgänglighet och snabbare kommunikation. Även tydligare direktiv
om vad energi- och klimatrådgivare förväntas göra samt en bättre definiton av
rådgivarens roll och arbetsuppgifter efterfrågas. Detta återspeglar hur yrkesrollen
succesivt förändrats på senare år, till att omfatta ett allt bredare kunskapsområde.
Tydligheten med vad en energi- och klimatrådgivare ska eller inte ska ge råd om,
blir då nödvändig. Det kan finnas juridiska risker med att exempelvis ge råd eller
göra kalkyler som påverkar en rådsökandes val eller agerande på ett sätt där lagligt
ansvar kan utkrävas, om något visar sig gå fel.
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Intranätet har efterfrågats i många år och under år 2012 lanserades Kontakten.
Under år 2012 är en stor del av de funktioner som är tänkta att finnas där ännu inte
igångsatta. Ett förhållandevis stort antal energi- och klimatrådgivare har ännu inte
skaffat inloggning och av dem som gjort det anger över hälften att de sällan eller
aldrig loggar in. Rådgivarna upplever att Kontakten ännu fungerar ganska dåligt
och ser ingen större anledning att använda den. Förhoppningsvis är det främst
uppstartsproblem, och det faktum att verktyget ännu inte är komplett, som gjort att
energi- och klimatrådgivarna upplever Kontakten som mindre meningsfull i dagsläget. Önskvärt vore att utvecklingen av det webbaserade verktyget går snabbt
så att inte förtroendet för dess funktioner och syfte hinner grumlas. Med tanke
på att ett intranät har efterfrågats sedan länge finns ett bevisat intresse för att den
ska vara ett smart och användbart verktyg.
Det finns många exempel där energi- och klimatrådgivarna ingått lyckade samarbeten med externa aktörer. Till exempel med studieförbunden, företagsnätverk,
sotare eller lokala företagare. Andra saknar helt eller i stor utsträckning denna
form av kontakter. Ibland ges förklaringar som att det är viktigt att värna om sin
objektivitet och opartiskhet. Ändå kan det finnas vinster med att utöka sitt samarbete. Ett sätt att inspirera vore om energikontoren och Energimyndigheten hjälpte
till att hitta och sprida goda exempel som visar på vad rådgivarna kan uppnå med
ett givande samarbete för att inspirera andra.

10.7 Rådgivningssamtal
Erfarenheterna från året med energi- och klimatrådgivarnas rapportering via
excelformuläret har varit många. Referensgruppen med energi- och klimatrådgivare gav värdefulla synpunkter om excelformuläret och dess funktionalitet,
innan det lanserades till rådgivarna i landets alla 290 kommuner. Rapporteringen
genomfördes under februari till december 2012.
De allra flesta energi- och klimatrådgivare har varit positiva och sett möjligheterna
till rapportering som ett stöd i sitt arbete. Hela 87 procent av alla kommuner har
rapporterat sina rådgivningssamtal varje månad. Ett fåtal kommuner har inte
rapporterat något alls på hela året, vilket är anmärkningsvärt. Det är totalt 34 kommuner som har rapporterat mellan en och tio månader. Orsaken till detta kan till
exempel vara att rådgivaren slutat eller blivit sjuk. Vid överlämning till en ny
rådgivare är det därför viktigt att samtliga dokument och instruktioner gås igenom
och att det blir ett så kort uppehåll i verksamheten som möjligt.
När rapporteringen under år 2013 flyttas till Energimyndighetens webbplats för
energi- och klimatrådgivarna, Kontakten, kommer en ännu bättre och mer komplett bild av rådgivningen att erhållas. Då kommer även andra aktiviteter, såsom
seminarier och mässor mm, att dokumenteras på samma sätt som samtalen.
Det är glädjande att konstatera att över 27 000 samtal har registrerats för de
11 månader som rapporteringen genomförts. En bedömning är därför att ca
30 000 samtal genomfördes, sett över hela året 2012.
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Genom den rapportering som gjorts under 2012 framgår tydligt att energi- och
klimatrådgivarna ger råd som kopplar till EU-direktiven om förnybar energi
och byggnaders energiprestanda. I nästan vart tjugonde samtal gavs rådgivning
angående större värmesystem, det vill säga system större än 20 kW. Rådgivningen
angående större luftkonditioneringssystem, system större än 12 kW, var inte
lika frekventa, men sådana system är heller inte så vanliga i Sverige. Ungefär
en halv procent av alla samtal innehöll sådana frågor. Frågor om förnybar energi
var många, närmare bestämt 10 940 st eller 15 procent av alla frågor.
Som förväntat sker de flesta, ca hälften, av alla rådgivningssamtalen via telefon.
Men vart fjärde samtal sker genom uppsökande rådgivning, vilket är positivt. Det
är en signal att energi- och klimatrådgivarna är engagerade och aktiva med sin
uppgift. Innehållet i samtalen är även det som förväntat, huvudsakligen inriktat på
värmesystem, och då speciellt värmepumpar. Därefter kommer frågor om förnybar
energi och klimatskal (till exempel tilläggsisolering och fönster).
Några svårigheter har konstaterats vid införandet av rapporteringssystemet.
En erfarenhet är att det aldrig går att vara för tydlig. Alla nya system och rutiner
måste vara så intuitiva som möjligt, eftersom det alltid finns de som inte tar till sig
instruktioner, hur tydliga och lättlästa de än är. En annan erfarenhet är att det som
kanske tas för givet, till exempel att samtliga rådgivare har tillgång till excel, inte
alltid stämmer.
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Bilaga 1 – Instruktion samt mall för månadsrapportering
Bilaga 1 – Instruktion samt mall för
månadsrapporteringen
Reviderad version 2012-02-24:

Detta är en reviderad version av den instruktion som är daterad 2012-01-26. Vad som
tillkommit är några råd på sidan 3. Råden avser följande:
· Finns det andra sätt att hantera rapporteringen om jag har ansvar för flera kommuner?
·

Vad gör jag om jag inte har Windows (eller äldre version av Windows), eller om jag
har äldre versioner på Excel?

·

Vad gör jag om jag har fler än 32 rådgivningssamtal på en månad?

Instruktion till den tillfälliga rapporteringsmallen för energi- och klimatrådgivare

Nya krav på rapportering
EU-direktiven om förnybar energi (2009/28/EG) och byggnaders energiprestanda
(2010/31/EU) ställer nya krav på rådgivning inom värmesystem, luftkonditioneringssystem
och förnybar energi. Rapportering av dessa områden ska göras till EU-kommissionen via
Energimyndigheten.
När extranätet lanseras kommer det att innehålla en rapporteringsmodul, där ni enkelt fyller i
uppgifter vid varje rådgivningstillfälle. För dig som energi- och klimatrådgivare är
rapporteringen även ett verktyg att följa upp och planera ditt arbete.
Rapportering via en tillfällig lösning
Eftersom Sverige ska börja samla in uppgifter redan i februari, det vill säga innan extranätet
är i funktion, behöver rapporteringen de första månaderna göras på annat sätt.
Energimyndigheten har därför tagit fram en rapporteringsmall i Excel som fylls i och
översänds till Energimyndigheten varje månad. Observera att Excelmallen är en temporär
lösning fram till dess att extranätets modul för rapportering tagits i funktion. Excelfilen
kommer inte att vara heltäckande avseende alla delar av den rådgivning som görs. När
rapporteringsfunktionen i extranätet tas i bruk kommer den att vara mer utförlig.
Hur du ska gå till väga
Du har fått en Excelfil som innehåller den rapporteringsmall som ska användas. Denna mall
ska du återanvända för flera månader. Spara därför originalfilen så att du enkelt kan skapa
kopior från den. Gör så här:
1. Spara en kopia under namnet kommun_månad.xlsx
OBS: det är viktigt att både kommunens namn och aktuell månad finns i filnamnet!
2. Vid eller efter varje rådgivningssamtal ska du fylla i mallen enligt beskrivningen nedan.
3. Första vardagen i månaden ska du rapportera dina rådgivningssamtal för föregående månad
till Energimyndigheten. Detta gör du genom att skicka filen med den nyss avslutade
månadsrapporten till
EKR-rapport@energimyndigheten.se
4. Börja om från punkt 1 och skapa en ny kopia för nästa månad.

Observera att du som rådgivare själv har ansvaret för att alla dina rådgivningssamtal
rapporteras till Energimyndigheten.
Tyvärr har mallen inte kunnat låsas för att undvika oavsiktliga ändringar. Du får absolut inte
göra egna ändringar i mallens utformning, eftersom detta försvårar sammanställningen som
Energimyndigheten gör av alla kommuners rapporter. Du måste också vara noga med att
kontinuerligt spara filen.
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Så här fyller du i rapporteringsmallen
Högst upp till vänster ska du ange vilken månad och vilken kommun som rapporteringen
avser samt namn på rådgivaren.
För varje rådgivningssamtal ska du ange dels ”Allmänna uppgifter” dels ”Samtalets innehåll”.
Varje samtal representeras av en kolumn. All rådgivning ska registreras; både telefonsamtal,
mailfrågor, besök hos dig eller om du varit ute på besök.
1. ”Allmänna uppgifter” innehåller bakgrundsinformation om den rådsökande och hur
rådgivningen skett. Här finns runda ”knappar” som du klickar i. Endast ett alternativ per
rubrik är möjlig.
2. ”Samtalets innehåll” består av ett antal rubriker som täcker in de vanligaste frågorna du
möts av som rådgivare. Kategorierna är ventilationssystem, värmesystem, förnybar energi
och övrigt.
Här finns fyrkantiga ”boxar” där du markerar vad du pratat om genom att klicka i rutan.
Under ditt samtal kan du behandla flera olika områden. Det går därför att markera flera olika
samtalsämnen.
3. Längst ner i rapporteringsmallen finns två gröna rader där du har möjlighet att fylla i egen
text om du vill. Detta är lämpligt om du vill följa upp någon lokal aktivitet, t.ex. kampanj på
biblioteket eller artikel i lokaltidningen eller liknande. Dessa rader kommer dock inte att
följas upp centralt av Energimyndigheten.

För dig som är rådgivare i flera kommuner
Om du har ansvar för rådgivning i flera kommuner kan du skapa en fil per kommun, enligt
instruktionen ovan. Du ska då också skicka in en fil per kommun vid avrapporteringen. Ett
alternativ är att kopiera den första fliken och skapa en flik för varje kommun i ett och samma
Excelark. Varje flik döps då till aktuell kommun. Denna hantering kräver en del kunskaper i
Excel. Vid frågor: prata med din IT-ansvarige eller mejla saga.ekelin@wspgroup.se
Rent praktiskt vid t.ex. en telefonrådgivning så bör du fråga vilken kommun personen bor i, så
att du kan välja rätt fil eller flik att fylla i. Det fungerar inte att skriva allt i en fil/flik för att
sedan fördela samtalen efteråt. Detta eftersom det är mycket besvärligt att ”avmarkera” de
runda knapparna under ”Allmänna uppgifter”. Varje samtal ska bara registreras en gång, i en
kommun.
Om ni är flera rådgivare som turas om med ansvaret i en kommun
Om du har rådgivning tillsammans med andra rådgivare i en och samma kommun så finns det
i princip två sätt att hantera detta:
1. Om ni kan använda en och samma fil utan att det innebär problem, så är det allra bäst. Detta
fungerar bra t.ex. om ni har ansvaret olika dagar och kan komma åt samma fil. Då skapas en
fil enligt ovan, alla rådgivares namn skrivs in i rutan för detta, och en fil skickas in vid
avrapporteringen.
2. Om det inte fungerar enligt punkt 1 så skapar varje rådgivare sin egen fil enligt ovan och
skickar in den vid avrapporteringen. Detta kan vara nödvändigt om ni arbetar samtidigt som
rådgivare eller om ni inte kan komma åt samma fil. Detta innebär att det kommer att skickas
in två eller flera filer för en och samma kommun vid varje avrapportering, vilket i detta fall är
okej.

För att bemöta några förväntade synpunkter så är här svar på några frågor:
Vi är medvetna om att det kan uppstå många situationer, och komma många frågor, som inte
riktigt passar in i denna mall. Men syftet med mallen är inte att allt ska kunna registreras fullt
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ut. De rubriker som valts är de rubriker som vi i dagsläget ser som mest intressanta att följa
upp.
·
·
·
·
·

Om du har ett annat operativsystem än Windows, eller om du har äldre versioner på Excel,
kontakta saga.ekelin@wspgroup.se
Om man har mer än 32 samtal på en månad, så börja om med en ny fil och kalla den första
filen kommun_månad_1.xlsx och den andra filen kommun_månad_2.xlsx
Om det ringer någon om sådant som inte kan anses vara rådgivningsfrågor, t.ex. vill sälja
annonsplatser, så ska det samtalet inte registreras alls.
Om du får en fråga utanför de vanliga kanalerna, t.ex. när du är i butiken eller står på en
mässa, så kan du själv välja hur du vill registrera samtalet. T.ex. som ett telefonsamtal.
Vid ett företagsbesök, eller besök hos en bostadsrättsförening, kan du möta och tala med
flera personer. När du ska ange kön i mallen så välj då den kontaktperson du haft.

Om du har andra frågor om rapporteringen, som inte har med själva Excelmallen att göra, kan
du kontakta Karin Fant på tel 016-544 22 92 eller mejla karin.fant@energimyndigheten.se
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Så här ser Excelfilen ut:
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Bilaga 2 – Enkäten
Bilaga 2 – Enkäten
Instruktion för ifyllande
Nyhet för i år är att ni är två personer som ska fylla i enkäten. Det är både energi- och
klimatrådgivare och ansvarig chef. Frågorna 4-10 ska besvaras av ansvarig chef och ni kan
skicka länken mellan er. När du fyllt i en sida, klicka på Nästa så sparas svaren. Du kan hoppa
fram och tillbaka mellan sidorna och när som helst pausa och fortsätta fylla i enkäten vid
senare tillfälle.
Alla frågor ska vara ifyllda, såvida inget annat anges, för att enkäten ska anses vara klar.
Enkäten ska vara klar senast 30 november. Fram till dess kan du när du vill gå in och ändra
eller lägga till, klicka bara på länken så kommer du in i enkäten igen. När du är färdig kan du
skriva ut dina svar.
Om du har några frågor kan du kontakta Maria Malmkvist, tel 08-688 70 88,
maria.malmkvist@wspgroup.se.

Årsrapport 2012
Text med kursiv stil förklarar syftet med vissa frågor och ger stöd för att fylla i svaren. Varje kommun
ska fylla i en rapport.
1. Ange kommun
Ange den kommunen i vars uppdrag du svarar på rapporten. Arbetar du åt fler än en kommun ska du
fylla i en rapport för varje kommun. Är ni fler rådgivare så dela upp kommunerna mellan er.
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Del 1 Organisation

Den här gruppen av frågor handlar om hur verksamheten är organiserad i din kommun. Frågorna 410 besvaras av ansvarig chef.
2a. Vem/vilka är kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan lämna en kommentar om
tjänsten är vakant och om du som fyller i enkäten inte är energi- och klimatrådgivare.
Förnamn
Efternamn
E-post
Kommentar:

2b. Namn på dig som fyller i rapporten.
Förnamn
Efternamn
E-post

2c. Namn på övriga energi- och klimatrådgivare i kommunen.
Skriv namn på dina kollegor.
Förnamn
Efternamn
E-post

Förnamn
Efternamn
E-post
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Förnamn
Efternamn
E-post

3. Ovanstående rådgivare samarbetar inom följande kommuner:

Frågorna 4-10 besvaras av ansvarig chef.
4. Vem är ansvarig chef för den kommunala energi- och klimatrådgivningen?
Förnamn
Efternamn
Befattning
Postadress
Telefon
Mobil
E-post
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5. Var i den kommunala organisationen är energi- och klimatrådgivningen placerad?
Exempel på organisationsnivå är: samhällsbyggnadsförvaltning, miljö- och byggkontor,
kommunledningskontor m fl. Vi vill inte veta var du är placerad fysiskt. Tillhör du inte den kommunala
organisationen kan du välja mellan extern konsult eller annat. Väljer du annat ska du ange vad.
Kommunledning
Miljöförvaltning
Miljö- och byggförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Teknisk förvaltning
Fastighetsavdelning/-enhet
Medborgarkontor/-service
Stadsarkitekt/-planering
Näringslivsenhet
Extern konsult
Annat, ange vad:

6. Enligt vilken av nedanstående modeller har energi- och klimatrådgivningen drivits år 2012 i
din kommun?
Egen regi. Kommunen har anställt en
energi- och klimatrådgivare eller använder
sig av befintlig personal.
Samarbete. Flera kommuner svarar
tillsammans för att tillhandahålla energioch klimatrådgivning åt kommunernas
invånare. Samordning kan ske av en
regional samarbetspart/organisation.Vilka
kommuner samarbetar?
Entreprenad. Kommunen har träffat avtal
med konsultföretag eller annan part om att
överlåta energi- och klimatrådgivningen på
denna part.
Annan modell, beskriv:
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7. Vilken anställningsform har energi- och klimatrådgivaren?
Frågan ska endast besvaras av kommuner som bedriver energi- och klimatrådgivning i egen regi
eller i samarbete med flera kommuner.
Tidsbegränsad tjänst (t
ex projekt eller visstid)
Tillsvidareanställning
Annat, ange vad:

8. Är tjänsten vakant?
Ja, varför?
Nej

9. Hur mycket egna medel satsar kommunen per år på den kommunala energi- och
klimatrådgivningen, dvs utöver bidraget från Energimyndigheten?
0 kronor
1-25 000
kronor
25 000-50 000
kronor
50 000-75 000
kronor
75 000-100
000 kronor
100 000-500
000 kronor
mer än 500
000 kronor
Vet ej

79

10. Hur många timmar per vecka ägnas åt energi- och klimatrådgivning i kommunen?
Här ska det totala timantalet per vecka anges om det finns fler än en energi- och klimatrådgivare i
kommunen. Det betyder, om det finns fler rådgivare, att timantalet kan överstiga 40 timmar per
vecka.
<10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60

Del 2 Uppföljning av verksamhetenHär följer några frågor om hur du har följt din
verksamhetsplanering.
Som hjälp att besvara följande frågor är det en fördel om du plockar fram din verksamhetsplan!
Frågorna 11-62 besvaras av rådgivare.
11. Har verksamhetsplanen för året följts?
Ja
Nej, varför
inte:
Delvis

12. Följs din verksamhet upp inom kommunen?
Ja, hur:
Nej, varför
inte:

13. Använder ni de verktyg som Energimyndigheten tillhandahåller i samband med
verksamhetsplanen?
På Energimyndighetens hemsida finns verktyg i form av mall för verksamhetsplan samt vägledning
för verksamhetsplan.
Ja
Nej, varför
inte:
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Förbättringspotential för energi- och klimatrådgivningen
14. Ge exempel på vad som fungerat bra under året inom energi- och klimatrådgivningen:

15. Nämn förbättrings- eller utvecklingsområden för energi- och klimatrådgivningen:
Under denna fråga kan du skriva vad som inte fungerat så bra under året, men där du ser en
möjlighet eller ett behov av att förbättra din verksamhet inom kommunen.

Samarbeten/nätverk
16. Vilka samarbetar du med inom den kommunala organisationen?
Ange vilken enhet/förvaltning t ex bygglov, näringslivsfunktioner eller samhällsbyggnad.

17. Vilka samarbeten/nätverk har du externt?
Med externt menas utanför den kommunala organisationen.
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Del 3 Ditt dagliga arbete som energi- och klimatrådgivare
Vi vill gärna ha en översiktlig beskrivning av hur du fördelar din tid som energi- och klimatrådgivare.
Tidsaspekten i frågorna handlar dels om hur du delar din tid mellan olika målgrupper (allmänheten,
företag och organisationer) och sedan hur du fördelar din tid på olika aktiviteter (telefonsamtal,
mässor m m.).
Är ni fler rådgivare i en kommun får du ange er totala nedlagda tid, inte den enskilda rådgivarens.
Arbetar du/ni åt flera kommuner ska tiden fördelas mellan kommunerna. Rådgivning mot dina
målgrupper
18. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas åt…?
Markera i rutan med siffrorna 1-4 vilken målgrupp som tar din tid. 1 är den målgrupp tar mest tid och
4 är den som tar minst tid.
Allmänheten
Företag
Organisationer/föreningar
Annan målgrupp
Om du svarat "annan målgrupp" ange vilken/vilka:
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Genomförda aktiviteter

Här vill vi veta hur du fördelar din tid mellan olika aktiviteter, t ex rådgivning genom telefon och epost. Arrangerar du egna aktiviteter såsom temadagar, seminarier, infomöten osv?
Under 2012 sker den största delen av aktivitetsrapporteringen (som gäller specifika
rådgivningstillfällen) månadsvis i en Excelfil som skickades ut i början av året. I framtiden kommer
den detaljerade aktivitetsrapporteringen att ske i rapportmallen i Kontakten.
19. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas åt…?
Markera i rutan med siffrorna 1-11 vilken aktivitet som tar din tid. 1 är den aktivitet som tar mest tid
och 11 den som tar minst tid.
Rådgivning via telefon och
e-post, besök på kontoret
Arrangera egna aktiviteter
Annan rådgivning till
allmänheten
Deltagande i regionala
projekt
Deltagande i
mässor/konferenser
Mediekontakter
Egna webbplatsen
Nätverkskontakter
Besök på
företag/Brf/organisation
Administration
Annat
Om du svarat på annat, var god ange vad:
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20. Vilka aktiviteter har du genomfört och hur många gånger?
Här vill vi veta mer om de aktiviteter, som riktar sig till många personer, som du genomfört under
2012 samt hur många gånger. Temadagar, seminarier, kvällsföredrag och informationsmöten är
samma typ av aktiviteter, liksom mässor, utställningar och marknadsdagar.
Inga

1-5

6-10

11-20

21-40

41-50

>50

Temadagar/seminarier
Mässor/utställningar
Inom vilka områden:

Del 4 Uppföljning och utvärdering av energi- och klimatrådgivningens effekter
Här vill vi veta om och i så fall hur du undersöker effekterna av ditt arbete med energi- och
klimatrådgivningen. Hittills har du fått redovisa vad du gjort, nu vill vi veta om du har en uppfattning
om vad det resulterat i.
21. Följer du upp effekterna av dina aktiviteter?
Ja
Nej, varför
inte:

22. Om du svarat JA på föregående fråga: ange vilken metod du använder för att mäta
effekten.
Metoderna finns beskrivna i Handboken för energi- och klimatrådgivare ”Utvärdera med effekt”.
Handboken finns på Energimyndighetens hemsida i webbshopen. Det går att kryssa i flera alternativ.

Enkäter
Uppföljande
samtal
Statistik
Personliga
intervjuer
Fokusgrupper
Skrivbordsanalys
Annat, vad/hur:
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23. Har du analyserat resultatet?
Här vill vi veta vad ni dragit för slutsatser efter analys.
Ja. Ge några
exempel:
Nej

24. Vilka styrkor/svagheter av genomförda aktiviteter kan du se efter analysen?

25. Ligger analyserna till grund för verksamhetsplanen nästa år?
Ja
Nej, varför
inte:
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Del 5 Media/information
26. Hur har den kommunala energi- och klimatrådgivningen marknadsförts i din kommun
under år 2012?
Här vill vi veta om du använt dig av annonser i tidningar, gjort riktade reklamutskick till vissa
målgrupper, skrivit egna artiklar, insändare eller svar på frågor i lokaltidningar, kommuntidning till
medborgare eller utnyttjat en egen webbplats för energi- och klimatrådgivningen. Det går att kryssa i
flera alternativ.
Annonsering
Direktutskick (Direktreklam, DR)
Inlägg i lokala medier (till exempel
frågelåda, artiklar, insändare)
Egen webbplats
Mässor, öppet hus, seminarier,
event
Annat, ange vad:
Beskriv eller ge exempel: Ex radiointervju, inlägg i media m m.

27. Har kommunens energi- och klimatrådgivning egna sidor på kommunens webbplats?
Om du svarar NEJ på denna fråga kan du hoppa över de två kommande frågorna.
Ja
Nej

86

28. Ungefär hur många unika besökare hade dessa sidor senaste året (2012)?
<100
100-500
500-1000
1000-2500
2500-5000
>5000
Kan inte
uppskatta/räknar
inte

29. Länkar ni till Energimyndighetens webbplats?
Ja
Nej

Information till energi- och klimatrådgivare
30. Känner du stöd för din verksamhet från Energimyndigheten?
En del av din verksamhet är att ha kontakt med Energimyndigheten. Nedan följer frågor om dessa
kontakter.
Mycket stort
stöd
Ganska stort
stöd
Varken stort
eller litet stöd
Ganska litet
stöd
Mycket litet
stöd
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31. Hur kan Energimyndigheten stödja dig bättre i ditt arbete som energi- och
klimatrådgivare?

32. Hur viktigt är det tryckta informationsmaterialet från Energimyndigheten för ditt arbete
som energi- och klimatrådgivare?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Varken viktigt
eller oviktigt
Ganska
oviktigt
Mycket
oviktigt
Har inte sett
materialet

33. Är det något informationsmaterial i form av trycksaker och broschyrer som du önskar att
Energimyndigheten tar fram?
Beskriv i så fall vilket material du efterfrågar.

34. Saknar du någon information på Energimyndighetens webbplats?
Nej
Ja, vad:
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35. Hur ofta använder du Energimyndighetens webbplats?
Varje dag
Några gånger
per vecka
Några gånger
per månad
Mer sällan
Aldrig

36. Hur ofta hänvisar du dina kontakter till Energimyndighetens webbplats?
Varje dag
Några gånger
per vecka
Några gånger
per månad
Mer sällan
Aldrig

37. Hur ofta använder du Kontakten?
Varje dag
Några gånger
per vecka
Några gånger
per månad
Mer sällan
Aldrig
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38. Hur tycker du att Kontakten fungerar?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra
eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Har aldrig
använt
Kontakten

39. Saknar du någon funktion i Kontakten?

40. Saknar du någon information i Kontakten?

41. Hur ofta använder du Energikalkylen?
Energikalkylen är ett webbaserat verktyg för beräkning av energieffektivisering i småhus och
lägenheter.
Varje dag
Några gånger per
vecka
Några gånger per
månad
Mer sällan
Aldrig
Känner inte till
Energikalkylen
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42. Hänvisar du till Energikalkylen?
Ja
Nej, varför
inte:

43. Saknar du någon information i Energikalkylen?

44. Läser du Energimyndighetens elektroniska nyhetsbrev?
Jag läser varje brev
Jag läser ibland och skummar
efter de nyheter som intresserar
mig
Jag läser aldrig nyhetsbrevet

45. Vilket innehåll vill du helst se i nyhetsbrevet?

46. Hur tycker du att nyhetsbrevet, som informationskälla, fungerar?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra
eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Ingen åsikt

91

47. Hur viktig är konferensen ”Kraftsamling” för ditt arbete som energi- och klimatrådgivare?
Mycket viktig
Ganska viktig
Varken viktig
eller oviktig
Ganska
oviktig
Mycket oviktig
Har aldrig
deltagit

Kontakter regionala energikontor
48. Har du kontakt med något regionalt energikontor?
Här ska du ange OM du har kontakt med ditt regionala energikontor. Svarar du JA ska du ange ditt
energikontor i nästa fråga. Svarar du NEJ ska du ange varför du väljer att inte ha kontakt.
Ja
Nej, varför
inte:
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49. Vilket/vilka regionalt kontor?
Behöver bara besvaras om du svarat JA på föregående fråga.
Sydost
Värmland
Halland
Mälardalen
Stockholm
Region Örebro
Skåne
Östra
Götaland
Gävle Dala
Hållbar
Utveckling
Väst
Jämtland
Norrbotten
Västernorrland

50. Vilka kontakter har du haft med det regionala energikontoret under år 2012?
Kontakter kan se olika ut och ske i olika former. Här får du ett urval vanliga kontakter. Det går att
kryssa i flera alternativ.
Deltagit i nätverksträffar eller liknande
E-post och/eller telefonkontakt
Deltagit i utbildningar
Varit med och arrangerat aktiviteter
tillsammans med det regionala
energikontoret
Annat, ange vad:
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51. Hur bra fungerar ditt samarbete/stöd med det regionala energikontoret?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra
eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Ingen åsikt

Energimyndighetens utbildningar för energi- och klimatrådgivareHär frågar vi efter utbildningar som
genomförts/arrangerats genom Energimyndigheten. Andra utbildningar ska inte rapporteras här.
52. Vilken eller vilka av de obligatoriska utbildningarna har du genomgått totalt, dvs även före
2012?
Kryssa i vilken/vilka utbildningar du gått och vad du anser om kvaliteten på respektive utbildning.
Kvaliteten
Dålig
Grundutbildningen
Transportutbildningen
Företagsrådgivningsutbildningen
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Mycket bra

53. Vilka andra utbildningar som Energimyndigheten har genomfört/arrangerat har du gått år
2012?
Kryssa i vilken/vilka utbildningar du gått och vad du anser om kvaliteten på respektive utbildning.
Kvaliteten
Dålig

Mycket bra

Media och
kommunikation
Belysning
Utvärdering
Ventilation
Annat:

54. Anser du att du behöver ytterligare utbildning för att klara dina uppgifter som energi- och
klimatrådgivare?
Ja, vilken:
Nej

55. Är det något du vill tillägga?
Om det är någon aspekt av din verksamhet som vi inte frågat om, eller om det finns aspekter som du
vill uppmärksamma oss på, får du gärna skriva dina kommentarer här.

Del 6 Bakgrundsuppgifter
56. Kön
Man
Kvinna
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57. Vilket år är du född?
1945-1955
1956-1965
1966-1975
1976-1985
1986-1995

58. Vilken är den högsta utbildningen som du genomgått?
Grundskola/folkskola
Gymnasium eller
motsvarande
Högskola/universitet
Annat:

59. Vilken inriktning hade din utbildning?
Besvaras endast om du svarade högskola/universitet på föregående fråga.
Teknik
Ekonomi
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Humaniora
Energi
Marknadsföring/Försäljning
Annat:
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60. Vilken yrkeserfarenhet har du som varit till nytta i din verksamhet som kommunal energioch klimatrådgivare?
Det går att kryssa i flera alternativ.
Projektledning
VVS-/Elinstallation
Bygg (praktisk
kunskap, t ex
snickare)
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör/Agenda
21/miljösamordnare
Fastighetsskötsel
Teknik
Konsult/övr.
rådgivning
Lärare
Journalist
Lantbrukare
Drifttekniker
Annat, ange vad:

61. Hur länge har du varit kommunal energi- och klimatrådgivare?
<2 år
2-5 år
5-10 år
10-15 år
15-20 år
>20 år
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Tack för din medverkan!
Dina svar är registrerade och du kan avsluta enkäten genom att trycka på knappen "Stäng".

Bilaga 3 – Öppna svar från 29 frågor
Bilaga 3 – Öppna svar från 29 frågor
1.1

5. Var i den kommunala organisationen är energi- och
klimatrådgivningen placerad?

(Svar: Annat, vad?)
Utbildningsförvaltningen
Myndighetsstab
Konsument Göteborg (bla kommunens konsumentrådgivning)
Kultur- och föreningsförvaltningen
Samhällsskydd
Kommunledningskontoret
Kommunalt energibolag
Energikontoret Skåne
Rådgivningen bedrivs i samarbete med övriga kommuner i stockholms län, Håbo kommun samt KSL. I den lokala
styrgruppen finns miljöinspektör Hans-Olof Henriksson samt två personer från Södertälje kommun som vi samarbetar lokalt
med. Dessa är en miljöstrateg och en bygginspektör.
Oxelö Energi
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning (2)
Älvsbyns Fastigheter AB (helägt kommunalt bolag)
Kulturförvaltningen
Kommunalförbundet (5)
Kultur och Fritid/ Konsument
Tillväxtkontoret
Teknik och service avdelningen
Eget gemensamt ägt bolag, Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB (5)
Lapplands kommunalförbund
Energi och klimatrådgivningen bedrivs gemensamt med övriga Stockholms kommuner samt Håbo kommun och KSL.
Lokalt i kommunen finns en styrgrupp bestående av en projektledare (miljöstrateg), en bygginspektör samt en
miljöinspektör från Nykvarns kommun som vi samarbetar med.
Byggnadsnämndens förvaltning
Fritids- och servicekontoret
Konsult och service (Gemensam administration som servar alla kommunens verksamheter)
Stöd och processkontor
Stadsbyggnadskontoret
Hållbar utveckling som är en enhet inom samhällsbyggnadssektorn där näringsliv, miljö, bygg och karta, plan och mark är
verksamheter
Lapplands kommunalförbund (3)
Miljöförvaltningen, Stenungsunds kommun
Miljöenheten i Stenungsunds kommun
Direkt under kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen, avd Plan och Bygg
Samhällsskydd
Samarbetsorganisation!(3)
Kommunledning, Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och föreningsförvaltningen

1.2

8. Är tjänsten vakant?

(Svar: Ja, varför?)
De grundläggande behoven täcks upp, se kommentarer på föregående frågor. (2)
Pensionsavgång under året. Åke P som arbetar med bl.a. energieffektivisering inom kommunen upprätthåller
service till allmänheten
Ny tjänst utlyst i samverkan med Tanums kommun
Är under rekrytering
3/12-2012 börjar en ny. Se svar under kommentar på fråga 2A
Nuvarande tjänsteman är tjänstledig. Beslut om framtiden tas våren 2013.
Västerås stad har två energi- och klimatrådgivare, en tjänst är vakant p.g.a. av att vi inte lyckats rekrytera under
året
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1.3

11. Har verksamhetsplanen för året följts?

(Svar: Nej, varför?)
Se tidigare kommentarer. Rådgivningen har sköts, ett antal arrangemang har arrangerats med tillhörande annonser
mm. (2)
Verksamhetsplan saknas
Anhörig till projektledaren drabbades av svår sjukdom och gick bort.
Eftersom rådgivaren gick på mammaledighet, svårt för vikarien att följa planen
Nya aktiviteter har tillkommit och en aktivitet har blivit i mindre omfattning beroende på samverkan med
utomstående
Tjänsten har varit vakant under en del av året och omprioritering av verksamheten har gjorts med större fokus på
att nå ut till företag.
Det mesta har följts. Det är endast ett delprojekt som inte har genomförts, energi- och klimatrådgivning till
förening.
Inte hunnit så många energitillsyn som planerades, Personalbrist på Miljökontoret

1.4

12. Följs din verksamhet upp inom kommunen?

(Svar: Ja, hur?)
Rapportering till chef (14)
Redovisning till nämnden (4)
Regelbundna möten (5)
Mot verksamhetsplanen. (6)
Genom redovisning för politikerna (4)
Verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen (4)
Vet ej (3)
Inom ramen av kommunernas verksamhetsuppföljning (3)
Med årlig verksamhetsplanering, halvårsrapport och årsberättelse.(3)
Vi följer upp verksamheten på våra styrelsemöten. (4)
Genom schemalagda planeringsmöten inom tekniska förvaltningen (2)
Rapportering till förvaltningschef och förvaltningsnämnd (3)
Information om vad som pågår (2)
Styrgrupp (2)
Redovisning till politik och kommunledning! (2)
Redovisning till verksamhet och ev. vidarebefordring till politiken (2)
Genom uppföljning (3)
Genom muntlig och skriftlig uppföljning. (2)
I återkommande verksamhetsberättelse
Egen utvärdering (2)
Interna samråd
Årsberättelse
Redovisning till KSAU
Uppföljning årligen till KS
Uppföljning från besök på företag
Bokslut och årsredovisning
Via bygg- och tekniknämnden
Hos bygg och miljökontoret
Vi har kvartalsrapportering
Kontinuerligt
Via kommunens styrsystem (Strtsys)
Månadsvis rapportering
Vi har kvartssamtal
Verksamhetsrapport kvartalsvis
Genom styrtal.
Vid möten eller månadsbrev
Uppföljning av uppdragshandlingar
Genom samråd med förvaltningen
Av förvaltningschef och nämnd
Enskilda samtal och årsredovisning
Redovisning till Bygg- och miljönämnd
Verksamhetsplan, enkäter, intervjuer
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Huvudsakligen i förvaltningens årsrapport
Utvärdering av aktiviteter som utförts
Löpande information och årlig rapportering
Delvis inom uppföljningen av energiplanen
Presenteras för kommunstyrelsen varje år.
Genom samtal med enhetschefen och interna möten
Viss statistik från besökande på hemsidor
Genom ständig dialog med samhällsbyggnadskontoret.
Halvårs rapporteringar till kommunstyrelsen
Genom samråd med förvaltningen
Redovisas inom förvaltningen
Rapportering till EM
Jag kontaktar de sökande efter ca 6 mån och frågar om dom har gjort några åtgärder efter rådgivningen.
Redovisa kontinuerligt på APT samt för Kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med styrgruppsmöten för
energieffektiviseringsprojektet
Förvaltningen resp politisk nämnd får uppföljning på verksamheten
Presentation vid ledningsgruppsmöte för planerings frågor. Inte ekr egentligen utan mer det energistrategiska arbetet där
EKR är en del.
Redovisning av aktiviteter under året till byggnadsnämnden
Vissa aktiviteter jämförs från år till år
Ser på aktivitetsrapporten och utifrån den så ser man om vi klarat målen.
Delvis inom uppföljningen av energiplanen
Verksamheten avhandlas på avdelningsmöten.
Redovisar samtal och aktivititeter till miljö- och byggnämnden, rådgivningens aktiviteter under året beskrivs också
översiktligt i det kommunala hållbarhetsbokslutet
Att samarbeta med andra verksamhet och följa reglerna
Egen uppföljning samt genom styrgrupp för energifrågor
Arbetet redovisas på APT och besöksrapporter
Detta är mitt första år i Hallstahammar. Hur det har varit tidigare kan jag inte svara för, men jag ämnar att följa upp
verksamheten genom att genomföra telefonenkäter för genomförda samtal, utvärdera effekterna av marknadsföringen via
telefonenkäter samt enkäter på evenemang. Annars tycker jag att uppföljningen via Energimyndigheten håller bra koll på
verksamheten. Budgeten kommer att följas upp av mig tillsammans med ekonomiavdelningen.
Genom att bocka av i verksamhetsplanen, samt följa upp energi o klimatplanen.
Bland annat genom arbetet med vår energi- och klimatstrategi och i den kommunala verksamhetsplanen
Ja, genom verksamhetsbeskrivning vid årets slut
Genom att varje informationstillfälle till allmänhet, företag och organisation, delges även chefer och politiker. Den gamla
verksamhetsplanen gås igenom när den nya presenteras.
Vi ser till att fullmäktigemålen uppfylls så långt det är möjligt.
Rapportering till Samhällsbyggnadsnämnden
Ja, vi rapporterar månatligen in till Energimyndigheten antal rådsökande/uppsökande samtal. Utöver det dokumneterar vi
namnuppgifter på de som godkänner detta för återkoppling.
Redovisning till chefen (Håkan Eck)
Vi har en politisk beredning som ansvarar för detta=hållbarhetsberedningen
En sammanställning av verksamhetsplanens mål och åtgärder görs i slutet av varje år och redovisas för ledningen - antal
rådssökande, aktiviterer och kontakter.
Genom möte med politiker, rapport till närmaste chef etc.
Verksamhetsberättelse presenteras för Kommunstyrelsen
Varje år som en del i hållbarhetsbokslutet under "energi och klimat". Denna ingår i kommunens årsredovisning.
Statistik över energirådgivningen och viss telefonuppföljning av vidtagna åtgärder
Av ansvarig chef, hållbarhetsnätverk, verksamhetsplan till KS
Genom ibland redovisning till styrande politiskt utskott.
Aktivitetsredovisning för ansvarig politisk instans (direktionen) när nya verksamhetsplanen beslutas. Ekonomisk
redovisning vid halvårs- och helårsbokslut för övriga verksamheter.
Redovisning av Verksamhetsberättelse årsvis i Kommunstyrelsen samt i kommunens årsredovisning under miljö.
Genom Torsby utveckling AB, redovisning till kommunstyrelsen
Antal rådgivningstillfällen, mässor, möten, webenkäter
Genom regelbundna möten och avstämningar mot planen.
Enkel koll med de som frågat om man har bra uppgifter om dem. Nya rutiner på gång.
Verksamheten följs upp och utvärderas av mig själv i min egenskap av EKR. Se även min presentation på årets
Kraftsamling.
Månatlig enkät till energimyndigheten, vid den årliga redovisningen/verksamhetplaneringen
Den uppföljning som sker är via Energimyndigheten och via samtal med ansvarig chef.
Redovisning inför olika avdelningar i statistik och VP
Genom redovisning till kommunens klimatnämnd
Följs upp genom informationstillfällen för Kommunstyrelsen
Av mig själv via statistik, samt tas upp på veckomötena.
Denna rapport finns tillgänglig
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Kontaktpersonen går igenom verksamhetsplanen
Den finns med i förvaltningens verksamhetsplan och följs upp varje år när den nya verksamhetsplanen presenteras.
Återrapportering av klimatplan med tillhörande mål
Redovisning av utförda aktiviteter, antal samtal och besök
Projektplaner och ekonomi stäms av projektledaren löpande. Ekonomi stäms av ekonom och chef inför varje tertialbokslut.
Slutavstämning under slutet av året.
Genom kontinuerlig statistik av telefon, besök, aktiviteter, projekt m.m
Årlig redovisning för förvaltning och sedan inför Agenda 21-gruppen.
Redovisas inför Bygg & Miljönämnden
Redovisning årsvis i sammanställd årsredovisning för Samhällsbyggnadsförvaltning
presentation av vad som hänt under året för nämn och KSAU
Genom två möten årligen med samarbetskommunerna
Verksamhetsberättelse presenteras för Tekniska nämnden.
Ja av energirådgivaren och dennes närmaste chef (projektansvarig)
antal samtal följs upp av nämnden, en haltidsavstämning görs med närmaste chef
Kontinuerlig information om projektet till Tillväxt och samhällsbyggnadsutskottet (politiker)
I årlig uppföljning i samband med budgetavslut
Genom strategisystemet stratsys och i bygg och miljönämnden.
Statistik, ringa upp tidigare rådsökande, besöksrapporter till företag
Kvartalsvis uppföljning i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Genom planeringar ihop med chef och uppfyllnad av mål samt genom statistikredovisning till politiker.
Genom kontinuerlig statistik av telefonsamtal, besök, projekt, aktiviteter m.m.
Bokslut, redovisning vid verksamhetsplanering
Enstaka projekt följs upp. Statistik på antal samtal och aktiviteter.
Inom ramen av kommunernas verksamhetsuppföljning
Genom gemensamma möten mellan de tre samarbetskommunerna och rådgivaren två gånger per år
Dels i årsredovisningen dels som en egen del vid redovisningen av arbetet med kommunens energiplan.
Från och med 2012 kommer medborgarenkäter att genomföras, genomförande av verksamhetsplan följs av uppdragsgivare
(kommunledningskontoret)
Uppföljning sker delvis. Bl.a. genom att samma personer återkommer med nya frågor eller talar om hur det gått.
Med enkät samlat in önskemål om framtida temakvällar och aktiviteter
Verksamhetens aktiviteter stäms av och rapporteras till chef. Metod för direkt uppföljning av vissa, mätbara resultat är under
utarbetning.
Ja inom; Konsument Sundsvall och i viss mån inom avdelningen; Förening Information
Efter ca 6 månader ringer jag tillbaka till de kontakter jag haft under det gångna halvåret. Jag brukar göra det under den mer
lugna perioden under juni - augusti. På så sätt kan man få återkoppling om rådgivningen gett någon effekt samt ev bidra med
mer stöd om det bedöms nödvändigt.
Efter ca ett halvår ringer jag tillbaka till de kontakter jag haft under det gångna halvåret. Jag gör det under den mer lugna
perioden under juni - augusti. På så sätt kan man få återkoppling om rådgivningen gett någon effekt, om man gjort någon
förändring, samt ev. bidra med mer stöd om det bedöms nödvändigt. (3)
Dagbok, kontinuerliga möten
Återrapportering till berörd politisk instans (informationsärende i KS), i vilken ingår såväl lokala aktiviteter som statistik
från gemensam telefonrådgivning och webbsida.
Regelbundet i styrgruppen för genomförandet av miljöplanen. Ekonomisk redovisning samt redovisning till
Energimyndigheten årligen.
I årsredovisningen samt till Energimyndigheten årligen
Följs upp med kvartalsmöten inom Sektor Teknisk Service
Vi redogör för vår miljönämnd vad vi genomfört
Mätbara mål följs upp i delårsbokslut och redovisas också i den årliga verksamhetsberättelsen
Statistik månad för månad, vid mässor återkopplar vi med utställarna
Verksamhetsplanen förankras och följs upp som informationsärende i tekniska nämnden. Dessutom sker en ekonomisk
uppföljning i ekonomisystemet.
En sammanställning av verksamhetsplanens mål och åtgärder görs i slutet av varje år och redovisas för ledningen - antal
rådssökande, aktiviterer och kontakter.
Genom rapportering i olika grupper och nätverk samt viss statistik
Via Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Inom avdelningen Miljö och byggavdelning, uppföljning av verksamhetsplan
EKR följs upp årligen med en årsrapport där webb, telefon och aktiviteter redovisas för samarbetet. Lokalt redovisas
aktiviteter i verksamhetsuppföljningen.
Inom avd. Samhällsbyggnadskontoret. Uppföljning av VP.
Regelbundna arbetsplats träffar och genomgång av arbetsuppgifter.
Löpande dialog med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionala projekt som genomförs i kommunen innehåller uppföljning och utvärdering i projektplanerna. Egna lokala
aktiviteter följs upp/utvärderas främst kvantitativt, bl a för nästa års planering
Återrapportering halvår- och årsvis till närmaste chef samt årsvis till kommunstyrelsen inför ny verksamhetsplan ska tas.
Halvårs- och årsrapportering till närmaste chef samt årsrapportering till MoB-nämnden
Halv- och helårsrapportering till avdelningschef samt årsavstämning till BN inför ny ansökan.
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Inom ramen av kommunernas verksamhetsuppföljning
Två årliga möten med representanter från samarbetskommunerna och energi- och klimatrådgivaren
I samhällsbyggnadsnämndens halvårs- och helårsavstämning
Redovisning till verksamhet och politiker
Avstämningar av budget och verksmahetsplan 2 ggr per år samt i samband med medarbetarsamtal
Genom schemalagda planeringsmöten inom tekniska förvaltningen
Tas upp i årsrapporten men i år blir det lite speciellt då vi fått speciell revision av PWC. Då tar vi upp denna betydligt
grundligare genomgång i miljö- och byggnämnden
Uppföljning av verksamhetsplan redovisas i nämnden
Huvudsakligen i Konsument Göteborgs förvaltningsårsrapport
Avstämning av verksamhetsplanen vid årsredovisning
Genom tertialrapporterna
Skriver årlig rapport utifrån bedriven verksamhet
Timfördelning mellan rådgivning till hushåll, företag och organisationer, sammanställer även antal ärenden som rapporterats
in månadsvis till Energimyndigheten
Löpande information och årlig rapportering
I årsredovisningen, rapporteringar till miljö- poch byggnadsnämnden och till viss del i "Pilen", kommunens målprogram
Arbetet redovisas på APT och besöksrapporter
Vi följer upp verksamheten på våra styrelsemöten
Möten med ansvarig tjänsteman ca 4 ggr /år
Styrgruppsmöten med representanter från medlemskommunerna samt kanslichef, LKF Direktion
Verksamheten följs delvis upp i samband med arbetsplatsträffar inom miljöområdet.
Endast i form av ekonomisk uppföljning, samt redovisning av aktiviteter under året
Genom informationstillfällen till kommunstyrelsepolitiker i hållbarhetsutskottet
EKR och EKRs chef följer upp inom förvaltningen utfört arbete dels med genomgång av fördelning av timmar och dels
genom uppföljning av verksamhetsplan. vilka aktiviteter som är genonomförda, vad som gick bra samt mindre bra.
Rapportering till förvaltningschef och förvaltningsnämnd
Genom att förvaltningens egna verksamhetsplan följs upp.
Verksamheten följs upp årligen i rapport till Energimyndigheten samt i kommunens årsredovisning. Det som går att mäta är
hur många personer som energirådgivningen når varje år i olika former. Effekten av minskad energianvändning kan vi
enbart mäta med den övergripande energianvändningen för Sundbybergs stad. Sundbybergs stad följer årligen upp
energistatistik för stadens verksamhet och för Sundbyberg stad som geografisk yta. Varje år utvärderar ansvariga tjänstemän
årets aktiviteter och förändrar och utvecklar kommande års aktiviteter för att nå fler personer med ett så kvalitativt innehåll
som möjligt.
vi redogör för vår miljönämnd vad vi genomfört, samt ifall vi inte hunnit eller kunnat genomföra något
Med årlig verksamhetsplanering, halvårsrapport och årsberättelse.
Har nyckeltal för rådgivningen, tex antal besökta brf:er, som hanteras i ett kommungemensamt verksamhetssystem.
Uppföljning även centralt inom samarbetet.
I december redovisas projektet för MBN och verksamhetsplan för 2013 presenteras
Verksamhetsplanen följs upp varje tertial i nämnden
Vi stämmer av varje tertiär hur vi ligger till tidsmässigt jämtemot planen
Verksamheten rapporteras till kommunstyrelse och miljö- och byggnämnd och förvaltningsledning
verksamhetsberättelse och årsredovisning i form av ett särskilt miljöbokslut
Genomgång efter varje kvartal. EKR tillsammans med ansvarig chef.
Bland annat genom årsrapport och i samband med årsbokslut för kommunen
Genom löpande verksamhetsuppföljning i Budget och prognos samt Stratys
Medarbetarsamtal med energirådgivaren, uppföljningsmöten
Via uppföljning på planeringsdagar med vår avdelning. Samt kontinuerligt så för jag statistik på inkomna ärenden till EKR
och följer upp dem och analyserar.
Månadsrapporter till energimyndigheten samt kvartalsrapporter till miljöchefen
Via styrgruppen med representanter från medlemskommunerna, kanslichef och direktion
Genom den gemensamma basverksamheten inom EKR-samarbetet
Genom kontinuerlig kontakt med miljösamordnaren på Hammarö kommun.
Inom ramen för verksamhetsredovisningen för Medborgarservice
Styrgruppsmöten med representanter från medlemskommunerna samt kanslichef, LKF Direktion (2)
Aktivitetsredovisning för ansvarig politisk instans (direktionen) när nya verksamhetsplanen beslutas. Ekonomisk
redovisning vid halvårs- och helårsbokslut för övriga verksamheter.
delvis i år, miljösamordnartjänsten har varit vakant delar av året.
Till viss del, uppföljning av hur många vi når på mässor och informationsträffar
Statistik över energirådgivningen och viss telefonuppföljning av vidtagna åtgärder
Verksamhetsrapportering på APT, rådgivningsstatistik, mm
Informerar Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Avrapportering till nämnd, samt i samband med bokslutsarbete
Vid rapportering av verksamhetsplanen till politikerna.
Vi ser till att fullmäktigemålen uppfylls så långt det är möjligt
Styrgruppsmöten, statistik, återuppringning, för företag med besöksrapporter och utfall av energikartläggningscheckar
Statistik, styrgruppsmöten ca 1 ggr/månad, uppföljande samtal ibland, enkät, företagsrapporter
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Avstämning med närmaste chef samt nämnd.
Återkoppling med företag, bostadsrättsföreningar, platsbesök mmm
Med årlig verksamhetsplanering, halvårsrapport och årsberättelse.
Återkoppling med närmsta chef, rapportering till KS
I delårs och helårsbokslut som behandlas av Miljö- och byggnadsnämnden
Energi o Klimatprogram med målsättning internt i kommunorg. samt externt mot hushåll och företag

(Svar: Nej, varför inte?)
Vet faktiskt inte, eftersom jag är helt ny har jag inte hunnit göra så mycket. Trafikantveckan hade jag uppföljning på genom
möte med inblandade parter, där vi diskuterade vad som fungerat bra och dåligt m.m.
Redovisar i min verksamhetsplan som presenteras för ledande politiker att uppföljning görs till Energimyndigheten, ingen
efterfrågan har gjorts i övrigt.
Ingen har hittills ställt krav på det.
Tycker inte det behövs i en liten kommun
Bristande resurser/intresse ?
Detta efterfrågas inte från kommunens sida (2)
Tidsbrist. Det skulle bestämmas hur.
Det är nog ingen som har tänkt i dom banorna
Mindre uppföljning i samtalsform har funnits men ingen rutin för mer omfattande uppföljning.
P.g.a. personalomsättning, fick ny chef
Tillhör inte kärnverksamheten på avdelningen, fastighetsavdelningen
Dålig organisation både tjänstemän-politik
Inte annat än via enkäterna till er
Tidsbrist

1.5

13. Använder ni de verktyg som Energimyndigheten
tillhandahåller i samband med verksamhetsplanen?

(Svar: Nej, varför inte?)
Vi har en egen modell.(12)
Vi använder en mall som är anpassad efter miljökontorets verksamhetsplan (2)
Jag har under det här året försökt arbeta efter verksamhetsplanen för 2011, eftersom energirådgivningen var vakant under
2011. (2)
Kände inte till den.
Vet ej.
Vi ser inget behov av dessa i nuläget.
Vi tycker att det räcker med vår egen uppföljning.
Arbetet med verksamhetsplanen 2012 hade påbörjats innan mallen kom, men innehållet är i stort sett detsamma.
Har gjort delvis men detta år har tjänsten varit vakant och min insats akut.
Ny på jobbet. Inte fått information om det på grundutbildningen. Svårnavigerad webbplats, hittar inte dit nu heller.
Vi är nyblivna energirådgivare och har inte fått så många förfrågningar än.
Jag är ny på tjänsten. Ska försöka göra det nästa år.
Ska vara "Ja, verktygen används, men följande kommentarer:" Verktygen används för att Energimyndigheten begär det.
Men de verkar vara anpassade för att vara enkla att sammanställa för Energimyndigheten och inte för att de ska vara
användbara för kommunerna. Se exempel på "Budget" i mallen för verksamhetsplan. Inte vad en ekonom kallar budget och
inte något som går att arbeta efter. Van måste i princip ha en egen, mer detaljerad VP vid sidan av den man skickar in till
myndigheten.
Jag använder båda delarna men skulle nog vilja påstå att det blir en ganska torftig verksamhetsplan om man bara skall följa
de riktlinjerna. Mer ambitioner, vissioner och djäklar anama, annars händer där inte mycket på området.
För att hemsidan är ostrukturerad och svåranvänd.
Första året för mig som energirådgivare, VP för 2013 kanske följer mallen, om den anses lämplig.
Arbetet med verksamhetsplanen 2012 hade påbörjats innan mallen kom, men innehållet är i stort sett detsamma.
Vi verksamhetsplanerar med övriga verksamheter och vi följer den modell som Umeå kommun använder.
Delar av det används vid inskickning av vplanen. Men internt har vi andra mallar.
Har egen mall. Dock inte sagt att det mycket väl skulle gå att använda energimyndighetens verktyg.
Första gången la vi upp planen enligt mallar -sedan har planen modifierats i mindre omfattning
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1.6

14. Ge exempel på vad som fungerat bra under året inom
energi- och klimatrådgivningen.

Samarbetet mellan kommunerna Vännäs, Umeå och Nordmaling. I samband med seminarier mm. Positiv respons från
privatpersoner som kontaktar rådgivningen i olika ärenden.
Lyckat solenergiseminarium. Lyckad Earth Hour med många besökare. De kvantitativa målen för telefonsamtal och
föreläsningsbesökare är uppfyllda.
Det tröga arbetet med att få företag att vända sig till kommunen med energifrågor verkar äntligen lossna.
Trafikantveckor var bra, jag var med på nationaldagen. Rapporten som ska in varje månad har varit bra.
Under den korta tid jag arbetat som rådgivare tycker jag att kontakten med energikontoret har varit både bra och givande.
Bra stöd från Energikontoret.
Jag har arbetat sedan Augusti och det som jag känner ar fungerat bäst är nätverks arbetet genom HUV och delregionen,
Norra Bohuslän Älvsborg och Dalsland.
Skolkontakten, varit och föreläst till både mellanstadie- och högstadieklasser. Företag/näringslivskontakt har etablerats på
ett bättre sätt
Utbildningar för EKR Kontakt med övriga EKR i nätverket
Inom Åre kommun så har vi ett stort stöd från ledningen att arbeta med frågorna. Vi får den tid som behövs. Det känns som
att den tiden framöver kommer att utökas.
samarbetet med energikontoret(regional), samt samarbete med andra kommuner.
Hittat fram till Bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar.
Kommunikationen med kommuninvånarna. Tillgänglighet.
Företagsrådgivning, mässor och kampanjer.
Projektet med Energikontor sydost visade vilken besparingspotential det finns inom industrin. Kommuninvånarna har insett
att det finns en opartisk rådgivning vilket de tycker är bra eftersom de slipper "försäljar" snack. Även politikerna har börjat
lyssna på diverse förslag från rådgivaren
Bra samarbete med grannkommunen Ludvika Bra samarbete med miljöinspektör Bra samarbete med regionala energikontor
och andra rådgivare i regionen Lyckad kampanj för energinsnåla transporter med gratis luftrycksmätare Bra föreläsning om
värmepumpar med många deltagande Har börjat ta fram energiinformation för nyinflyttade, dock ej klart än. Bra synlighet i
media Bra medverkan på seniormässan
Många och populära utåtriktade aktiviteter
rådgivning åt allmänhet och företag EU-projekt VACO2R som Ulricehamn s kommun är med
Kontakt och hjälp till olika organisationer, PRO, SFI, idrott.
Rådgivning till allmänheten och företag. Samarbete med andra organisationer. Informationsinsatser vid olika evenemang.
Har gjort en enkel sammanställning av energiråd som vistitkort ca 6-8sidor A5 i bokform. Sammarbetet med landsbyggds/
näringslivsutvecklare.
Detta första år har ägnats mycket till att bygga upp nätverk och kontakter. Seminarier och temadagar har anordnats för såväl
företag som privatpersoner, vilka har funkat bra.
Att få igång ett arbete med energifrågorna, både med politiker och tjänstemän.
Den uppsökande verksamheten har fungerat mycket bra i de projekt jag arbetat i. Fokus i år har varit att bredda
energirådgivningen utanför kommunens gränser och öka den regionala samhörigheten samt att öka den interkommunala
samverkan genom arbete över verksamhetsområdena.
Utåtriktade aktiviteter - temakvällar för allmänheten, trafikantvecka, Earth Hour m.m.
Solenergiinformation och transportinfo
Mer kontakter/uppdrag i Degerfors, samarbetet med kommunens miljöinspektörer, bättre samarbete med energikontoret
Örebro.
Samverkan med grannkommuner och regionalt nätverk, samarbeten inom kommuen t.ex. med folkhälsosamordnare,
bibliotek, brottsförebyggande råd. Samarbete med bostadsrättsförening. Kontakt med företag via miljöinspektörer, samt till
viss del inom nattvandringsprojektet (med Energikontor Sydost).
Vi har blivit mer tillgängliga för rådgivning under året som gått. Utöver det så har vi anordnat mer träffar än tidigare år
(mässor och tillställningar). Vi har också utvärderat vår marknadsföring och kommer även där bli mer synliga.
Deltagande på byggdemarknaden i Torsåker. Vädret var bra vilket gav många besökare, som i sin tur pratade med andra
vilket resulterade i många telefonkontakter månaden efter. (vårt deltagande vid motsvarande marknadsdag i kommunens
andra tätort regnade och blåste bort och var i det stora hela misslyckad). Vi har deltagit som "gästföreläsare" vid några
möten arrangerade av fjärrvämebolaget, vuxenskolan samt folkpartiet. Dessa möten har upplevts som lyckade. Sammarbetet
inom GDE:s nätverk har varit bra, bl.a. har vi hjälpt till vid den av grannkomunen Falun arrangerade elbilsmässan.
Efter att en längre tid har försökt att etablera kontakter med företag, så har intresset på senare tid ökat markant för denna
grupp av rådsökande. Stort intresse bland alla grupper av rådsökande för solceller.
Vi har genomfört en del lyckade aktiviteter och kampanjer som earth Hour, skolbesök, trafikantveckan, föreläsning om
värmepumpar, studiebesök hos vindkraftverk och solelanläggning, och familjekväll för hållbar utveckling och folkhälsa
m.m.
Kommunicering av budskapet till medborgare
Kontakten med allmänhet och företag och samarbete med andra energirådgivare samt agenda-21 samordnaren.
Arbetet med hållbara resvanor inom olika projekt såsom Västsvenska pakets Nya Vägvanor har varit väldigt uppskattade
och framgångsrikt genomförda projekt. Ett projekt hade som målgrupp nyinflyttade och ett annat skolbarn och deras
föräldrar. En planerad cykeldag mottogs positivt. Trafikantveckans ecodriving evenemang hade många besökare och
engagerade politiker. En av kommunens politiker hamnade på 3. plats i landets ranking.
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Att få kontakt med företag eftersom Näringslivskontoret, Miljö- och bygginspektörer gör reklam för mig. Starkt
engagemang från företag i Energimässan som jag och kollegan MOna Tjernström energi- och klimatrådgivare i S-vall
arrangerar. Bra att samverka inte bara inom det egna länet utan även med Jämtlands läns energikontor och rådgivare.
Kontakt med skolor. Belysningsprojektet i samarbete med Dalslands kommunerna och Vänersborgs kommun. Samarbete
med kollegor i Bohuslän och Dalsland. Sitta på biblioteket en till två dagar/mån.
Att synas och höras i media. Lätt att få utrymme. Arrangemang (seminarie, bilfri dag osv) fungerar (men kräver mycket tid).
Kontakten och arbetet med energikontoret har fungerat bra.
Kontakten med det regionala energikontoret och samarbete med kollektivtrafiken i länet. Arrangemang av lokal mässa och
samarbete med kollegor inom miljö- och konsumentfrågor. Stort intresse bland skolor och förskolor för tävling i samband
med Earth Hour. Möjlighet för EKR att delta i alla basutbildningar för ökad kompetens.
Energirådgivningen trycks ha blivit mer känd bland medborgarna, vilket har resulterat i ett ökat antal rådgivningar under
hösten. De som fått rådgivning uttrycker att de är mycket nöjda.
Flödet av informationsmaterial från Energimyndigheten. Företagsrådgivningen och synkning mot energimyndighetens
fokus. Kostnadseffektiv profilering av verksamheten.
Rådgivning rill allmänheten via kommunens hemsida. Medvärkan på Mässa Telefonkontakt efter att invånare besökt
hemsidan.
Energimyndighetens utbildningar, stöd och framför allt informationsmaterial är bra.
Mycket bra marknadsföring i form av en energispalt i en lokal gratistidning som når alla hushåll samt en reportageserie i
samma tidning om goda exempel på energieffektiviseringar i kommunen. Mycket bra sammarbetsprojekt med
grannkommuner (föreläsningar, temakvällar, etc.).
Samarbete med grannkommuner. Respons hos skolor och information/diskussioner/temaveckor där.
För kort period för att ge en bedömning.
Ett bra och utökat samarbete med grannkommuner i Skaraborg. Högt/stort deltagande på olika lokala arrangemang där vi
nått ut till många. Bra marknadsföring i lokala medier.
Utlån av energimätare på biblioteket. Framtagande av transportplan för hållbara resor i Tranemo. Energi- och operakväll,
maj, 150 pers. Globalfestival. Miljöläger för ungdomar 4 dgr – en workshop (2 tim) om energifrågor med regeringens
energitalesperson Cecilie Tenfjord-Toftby.30 ungdomar fr Norden samt Polen, Lettland, Litauen. Med i arbetsgruppen
Sjuhärads cykelled. En turistcykelled på nästan enbart bilfri väg, 50 km. Deltog i Earth hour. Arbete med att ta fram en
cykelstråksplan för snabbare och säkrare pendlingscykelstråk. Antagen oktober 2012. Framtagande av nya miljömål, inom
energi – god bebyggd miljö, antas 2013. Ansökan till cykelprojektet NCB 2 – beviljat i oktober 2012. Projekt tillsammans
med Hållbar utveckling väst - Hållbar samhällsplanering, planarkitekt o miljö/energistrateger samarbetar för att hitta
gemensamma verktyg för hållbar samhällsplanering.
Genom information har såväl enskilda som företag kontaktat energirådgivningen.
Utlåning av energimätare och energidisplayer på våra bibliotek. Vi har synts i lokaltidning och TV. Antal rådgivningssamtal
har ökat. Delregionalt samarbete kring mässor.
Utlåning av energimätare och energidisplayer på våra bibliotek. Vi har synts i lokaltidning och TV. Antal rådgivningssamtal
har ökat. Delregionalt samarbete kring mässor.
Samarbetet med kommunens kontaktpersoner och övrig personal i samband med aktiviter i kommunen ex.aktiviter under
trafikantveckan, energimässa Telefon och mailrådgivningen Skrivit återkommande artiklar i Trelleborgs allehanda i ämnet
energi och klimat under hela 2012
Företagsrådgivning ihop med miljöinspektörerna har varit lyckat!
Samarbetet med energikontoret och övriga energi-och klimatrådgivare i Jämtlands län och Västernorrland. Att folk vet om
att vi finns och att de kan kontakta oss.
Ingen kommentar
Företagsrådgivning. Koncentrationen på verklig besparing / konvertering istället för allmän energi-information.
Jag kan inte peka direkt på något som varit speciellt bra. Det har flutit på i vanlig ordning.
Energi- och klimatrådgivningen är välkänd inom kommunen vilket gör att många invånare tar kontakt för rådgivning.
Rådgivnignen har synts på flera mässor och i media under året.
De företag som jag varit i kontakt med tidigare hör av sig igen.
Den "lilla" kontakt med EM har fungerat bra och snabbt.
Samarbetet och samordningen mellan Tranemo och Bollebygd och även med Svenljunga.
Samarbete med det lokala energikontoret.
Att upphandla konsulter för energirådgivning har fungerat mycket bra. Även kontakten med konsulterna har fungerat bra.
Det känns bra att de aktiviteter som planerats också har blivit av som planerat.
Samarbetet med övriga Stockholms kommuner, breddat den lokala styrgruppen m en person från bygglov-viktigt för
kompetensen i gruppen
Sedan jag påbörjade min anställning som energi- och klimatrådgivare i juni, blev det betydligt mer konkret arbete efter
sommaren då jag fick ett mentorskap med en utav energi- och klimatrådgivarna i Helsingborg. Det är bättre struktur och
uppföljning av energi- och klimatrådgivningen nu. Men uppföljningen och den egna statistiken över rådgivningen bör
utformas något mer precist, dels för att få bättre uppfattning om önskemål hos kommuninvånarna, men även att se trender.
Nätverksträffarna har fungerat bra och varit ett gott stöd till arbetet med energi- och klimatrådgivningen. Likaså har
grundutbildningen varit till god hjälp. Har även genomfört presentationer vid diverse tillfällen. Lärorikt och har uppskattats
av åhörarna. Synliggörandet av energi- och klimatrådgivningen tycks ha fått en god start, och hoppas på att det kan få lov att
vara så framöver också.
Event riktade till allmänheten, framförallt cykeldagen under våren var mycket uppskattad
Det som Lidingö själva gjort: Uppskattat inslag på mässa, de företag som fått energirådgivning har varit nöjda. Jag har fått
ett bra nätverk i stockholmskommunerna med många nya idéer inför nästa år.

106

Utbildningar Regionmöten Mentor och stöd från tidigare EKR Bra samarbete med skolan
Mycket positiv respons från kommunens företagare angående energirådgivning.
Vi har börjat hitta formerna för att på sikt jobba än mer mot specifika målgrupper och i nätverk. Detta för att vi med mer
riktade insatser kan få en ökad effekt av rådgivande insatser. Vi har och kommer fortsätta att uppdatera vår hemsida och
bilda ett servicecenter för att tydligare och bättre kunna möta allmänheten och bidra med energi- och klimatrådgivning
Samarbetet med övriga kommuner, kommunala aktiviteter och projekten där energi- och klimatrådgivningen ingick
Regionssamarbetet har fungerat utmärkt! Ett samarbete som detta gör att nyckelpersoner i en kommun kan falla bort utan att
det blir för stor påverkan på rådgivningen.
Kontakterna med BRF, Företagare och Hushåll samt informationen till berörda enheter inom kommunen om
energirådgivningen
Energieffektivisering har politiskt uppmärksammats som ett område med stor besparingspotential. Detta har gett bättre
förutsättningar samt uppskattning.
Företagskontakterna har varit väldigt goda och resulterat i många energirundvandringar. Det börjar faktiskt gå lite "ryckte"
att det lönar sig att ringa till rådgivaren då man slipper anlita konsult. Ingen fara, inga mätningar eller avancerade
beräkningar görs av mig! (det där med avancerad beräkning är dock VÄLDIGT svårt att definiera, fixar man att göra
beräkningarna med penna, papper, miniräknare och tabellsamling tja då anses det vara en väldigt simpel energiberäkning
inom den bakgrund jag har, och vi får väl förutsätta att rådgivarna faktiskt har en viss kompetens ute i kommunerna!) Andra
saker som gått väldigt bra: Kiviks marknad: ger både reklam och direktkontakt med ett VÄLDIGT stort antal människor,
över 300 personer var inne i montern och satt ner och diskuterade med oss. Det gick ut ca 500 visitkort utöver detta. Allt till
ett VÄLDIGT lågt pris. Det känns ibland som att vissa mässor kostar ENORMT men ger lite, denna är tvärt om, dessutom
träffar man på "ej frälsta" som man vanligtvis aldrig når. Vi har tagit fram en skrift om energi i fritidshus då söktrycket var
massivt från denna kundgrupp, i skrivande stund har vi skeppat ut ca 250ex i pappersformat, ca 50 ivägmailade PDFér samt
ca 200 nedladdningar av PDFén från kommunens hemsida! Jag har gjort en hel del hembesök i hus som varit oerhört
svårdiagnostiserade via telefon eller besök på kontoret. Detta har varit ENORMT uppskattat och resulterat i väldigt många
förfrågningar från grannar och bekanta till de man besöker. (Jag delar ut specialmärkta visitkort när jag gör besök, bara för
att kunna se om återkopplingen är bättre vid denna typen av aktivitet gentemot "konventionell" rådgivning). Besökande
rådgivning kräver mer av rådgivaren kompetensmässigt, men detta kravet tycker jag är rimligt (återigen, en viss nivå måste
en rådgivare hålla!)!
Samarbetet med mina kollegor, arrangemangen Earth Hour och Trafikantveckan. Samarbete med biblioteket där jag föreläst.
Samarbete med olika föreningar och samfund har varit lyckade.
Utökat samarbete med grannkommuner i Skaraborg. Stort antal besökare på lokala arrangemang och mässor där vi nått ut
till många. Bra marknadsföring i lokala medier
De större satsningar som gjorts under året har varit mycket lyckade, tex solardays, lönsamkväll om el mm
I kommunen har många företagsbesök genomförts i samarbete med kommunens miljöinspektörer.
Samarbetet med NENET, Norrbottens Energikontor Rådgivningsverksamheten Nätverksträffar
För den nye rådgivaren upplevdes grundutbildningen och utvärderingsutbildningen som mycket givande och bra. Det
regionala nätverket fungerar mycket bra, liksom kontakten med det regionala energikontoret. Regionen har tagit fram nytt
mässmaterial. Överlappningen mellan ordinarie rådgivare och den som var vikarie under föräldraledigheten. De utåtriktade
verksamheterna och samarbetet mellan olika enheter på kommunen vid de aktiviter som är "bredare". Samarbetet mellan
rådgivningen och miljösamordnaren.
Samarbetet med NENET ( Energikontoret) Samarbetet inom energieffektiviseringsprojektet Samarbetet med
Miljöavdelningen inom projektet energitillsyn vid 30 företag med egna fastigheter
Jag är ny här så jag vet inte!
Allt har fungerat bra inom EK-rådgivningen
Föreläsningen om solenergi var mycket välbesökt. Deltagandet i bomässan var lyckat. I stort sett har de planerade
aktiviteterna mot allmänheten fungerat bra.
Energi- och klimatrådgivarens insats i sin helhet har fungerat mycket bra. Samarbetet Bollnäs-Söderhamn och i hela
Hälsingland. Kontakten med kunderna. Innovation blogg för hälsingekontoren. Medverkan i Trafikantveckan.
Synliggörandet i Energibilaga och media.
Lokal Energi och Klimatmässa Aktiviteter kring Earth Hour Aktiviteter under Europeiska trafikantveckan. Energikväll för
lantbrukare Rådgivning via telefon, mail och möten på kontoret
Bra planering, bra stöd från Energikontoret
Haft en väl genomförd företagsmässa bla med energimyndighetens informationsmaterial och en lamprigg som visar olika
sorters belysning och energiförbrukning. Nätverksträffar och HUV:s arbete har varit bra stöd för att komma igång som ny på
tjänsten.
Samarbetet med SISU sörmlandsidrotten där vi arbetat med föreningar för att förbättra deras energianläggningar. Samarbete
med näringslivskontoret och företag när det gäller energianläggningar. Energifrågorna kommer även med i den
översiktsplan som kommunen arbetar med.
Samarbete med miljöinformatören på tekniska förvaltningen. Event mot allmänheten Plusenergihusvisning av en
kommunbyggnad som är under uppförande.
Villa- och energimässa i samarbete med Emmaboda kommun och föreningen villaägarna i Glasriket blev lyckad med fler
besökare än förra året. I samband med mässan ordnades en miljöbilsutställning med föredrag om sparsam körning av
miljöfordon syd.
Samarbetet med grannkommuner fungerar fantastiskt bra!
* Lyckad solföreläsning * Uppstartat sammarbete med Miljöalmanackan
Utbildningar Regionmöten Stöd från mentor och tidigare EKR
Företagsbesök, Kommundagar, Informationskvällar, Besök hos EKR, m.m.
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Telefonrådgivning, Webb, rådgivning till BRF:er och evenemang
Vårt heldagsarrangemang med olika aktörer i samband med Earth Hour
Samarbetet med våra grannkommuner.
Goda kontaker med press och media. Mässan sol, vind vacuum gav bra samtal och kontakt med allmänheten. Samarbete
med bilprovningen. Bra uppstart för eventuella samarbeten med upplands motorbranschförening. Bra samarbete med
Upplands idrottsförbund.
Samarbete och projektaktiviteter med våra grannkommuner
T ex samarbete med miljökontoret resulterade i en välbesökt informationskväll med utställning och föredrag.
Arbetet utifrån verksamhetsplanen. Ett flertal lyckade projekt samt god samverkan med andra aktörer.
BoMässan, Nätverksträffarna, Konferensen (På väg åt rätt håll), Trafikantveckan, Vintercyklisten.
Energitävlingen mellan kommunerna. Kontakterna med sotaren och brandmyndigheten. Mycket intresse vid
mässdeltagarande
Samarbete med våra grannkommuner (3)
Den uppsökande verksamheten
Lokala och regionala mässor samt företagsrådgivningen.
Intern samverkan Energiråddgivningen är en integrerad del i kommunens operativa arbete med att nå lokala klimat- och
miljömål. Även kontakten med media har fungerat bra.
Fler aktörer söker samarbete med energi- och klimatrådgivningen.
Samarbetet med sotaren, fick adresser till alla som hade en vedpannor och pelletspannor i alla tätorter i Flens Kommun.
skickade ut 1188st direktinbjudning till en themakväll om sol, pellets och ved. Europen solar days och Susainsinable energy
week
Utställning, mässa, föreläsning och samarbete med miljötillsyn för att nå företag.
Jag har varit med och ordnat två lyckade mässor, haft några föredrag mot allmänhet och ökat andelen information mot
företag.
Jag har satsat extra mycket på kontakter med företag i år. Bland annat har jag använt stödet till energikartläggningscheckar
som ingång. Dessutom har vi gjort en inventering av antalet större oljepannor i kommunen/länet samt inlett ett projekt med
landsbygdsbutker. Med detta sammantaget har jag pratat med många företag under året och många av dessa kontakter har
varit mycket konstruktiva och uppskattade. Därutöver har jag haft relativt lite inkommande samtal och besök från
privatpersoner men det förekommer. Undantaget är mässor i kommun/region där vi har fått kontakt med ovanligt mycket
folk. Det känns bra att jobba vidare under 2013.
Bättre rutiner för uppföljning
Jag har satsat extra mycket på kontakter med företag i år. Bland annat har jag använt stödet till energikartläggningscheckar
som ingång. Dessutom har vi gjort en inventering av antalet större oljepannor i kommunen/länet samt inlett ett projekt med
landsbygdsbutiker. Med detta sammantaget har jag pratat med många företag under året och många av dessa kontakter har
varit mycket konstruktiva och uppskattade. Därutöver har jag inkommande samtal och besök från privatpersoner.
Undantaget är mässor i kommun/region där vi har fått kontakt med ovanligt mycket folk. Ser framemot ett bra 2013. (2)
Platsbesök hos privatpersoner och företag. Utställning på företagarmässan
Ökad samverkan med övriga kommunala förvaltningar, t ex vid Trafikantveckan. Upprepade kontakter med skola/fsk om
dels samarbetets gemensamma utställning på Tekniska muséet, dels musikteater om energi och miljö. Många barn har nåtts
och genom dem hemmen.
Rådgivningen till allmänheten via telefon, e-post och besök på kontoret. Även rådgivningen till allmänheten i samband med
bygglovavdelningens Öppet Hus varje måndag kl. 16-18. Tillgängligheten till rådgivaren har varit god.
Vi har ett fortsatt bra samarbete mellan Stockholmskommunerna. Vi har börjat arbeta mer med transporter. På ett
evenemang hade vi en ecodrivingsimulator och vi lät besökare provköra vår elbil.
Ökad kompetens inom transportområdet Delvis aktiviteter under trafikantveckan
Tillgänglighet (både fysiskt samt via mail och telefon) Tillgång på information/broschyrer Delaktighet på olika
nätverksträffar Aktivt deltagande på olika evenemang, mässor mm. Marknadsföring Samarbete mellan rådgivarna
Samarbetet med Energikontoret inom olika projekt som t ex utbildning tillsammans med miljöskyddsinspektörer angående
tillsyn och rådgivning till företag. Vi har även initierat ett framtida samarbete vid energitillsyn. Vi har även inlett
diskussioner kring ett EU-projekt gällande energieffektivisering i företag. Även rådgivningen och kontakter med olika
media har fungerat bra.
Samverkan i olika lokala och regionala nätverk
Samarbetet med de övriga kommunerna i Stockholmsarbetet har fungerat mycket bra och jag har fått stöd i form av
projektmodeller och mallar till förfrågningsunderlag för upphandling. Genom regelbundna möten i nätverket har jag fått
många uppslag till hur olika event och projekt kan genomföras. Jag har dessutom fått möjlighet att låna körsimulator och
elcykel samt övrigt informationsmaterial till event i trafikantveckan m.m.
Vi har genomfört en del lyckade aktiviteter och kampanjer som Eart Hour, skolbesök, trafikantveckan, föreläsning om
värmepumpar, studiebesök på vindkraftverk och solcellsanläggning och familjekväll för hälsa och hållbar utveckling m.m.
Kontakten med allmänhet och företag
Hemsida Kontakten med allmännheten Medverkan på oktobermässan
Utökade kontakter med företag. Energieffektiviseringarbetet mot företag har ökat väsentligt.
Aktiviteter, European Solar Days, European Sustainable Energy Week, Trafikantveckan Rådgivning till företag, tycker det
är lätt att få komma dit. Har valt att fokusera på livsmedelsbutiker detta år.
Målgruppsinriktade projekt mot företag och ungdommar har fungerat bra och samarbetet med EKR för Stockholmsregionen
går bra
Aktiviteter, Earth hour, Trafikantveckan, föreläsning på bygdegårdar. Rådgivning till företag, lätta tt få kontakt med
företagen. I år har fokus legat på livsmedelsbutiker
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Utökade kontakter med företag. Energieffektiviseringarbetet mot företag har ökat väsentligt.
Telefon rådgivning. Min egen roll i energieffektiviseringsarbete.
Jag har bytt förvaltning vid årsskiftet, vilket gör att jag känner mig mer i rätt miljö. Jag är en av projektledarna (50% tjänst)
inom det regionala samarbetet, vilket är en bra koppling till arbetet som lokal EKR.
Sammarbete mellan Osby och Hässleholms kommun om EKR. Sammarbete inom nätverket med Energirådgivarna Skåne.
Testresenärsprojekt där bilister fått prova kollektivtrafiken. Ökande intresse hos företagen för hjälp från EKR.
Sammarbete mellan Östra Göinge och Hässleholms kommun om EKR. Sammarbete inom nätverket med Energirådgivarna
Skåne. Testresenärsprojekt där bilister fått prova kollektivtrafiken. Ökande intresse hos företagen för hjälp från EKR.
Sammarbete med Östra Göinge och Osby kommun om EKR - Projekt mot allmänheten för ökad användning av
kollektivtrafiken - Sammarbete med miljöinspektörerna för energitillsyn har påbörjats och fallit väl ut i responsen från
företagen - Sammarbete Energikontoret Skåne för org av trafikantveckans avslutande "Super lördag" - Sammarbete med
Europa Direkt kring Sustainable Energy Days med aktiviteter för allmänheten
Solcellsmånad i samband med European solar days och Planet Lund. Föredrag, demo m.m. Annonsering i Vi i Villa har gett
resultat.
De mässor jag har varit med på har varit välbesökta. där har många kommit fram och frågat, de har fått se vem som är EKR.
Det har varit många intressanta diskussioner som har fått allmänhet att tänka till. Olika nätverk, intressanta, bra med
kontakter med andra. Olika projekt, mycket intressanta.
Samarbete med våra grannkommuner.
Många bra och välbesökta arrangemang under året; energi- och klimatmässa, info om solenergi på solar days, visning av
kommunens elbilar och elcykel under trafikantveckan samt arbete med trafikfrågor som att försöka öka antalet cyklande
(mobility management) samt utdelninga av reflexer till alla skolbarn 6-9 år.
Lokala och regionala mässor samt företagsrådgivningen.
Samverkan med olika förvaltningar inom kommunen som kommunledningskontoret - klimat- och hållbarhetsfrågor, markoch planeringsenheten - energi- klimat- och hållbarhetsfrågor i översiktlig planering m m, barn- och ungdomsförvaltningen energi- klimat- och hållbarhetsfrågor i undervisningen
Upplever stort förtroende bland allmänheten
Jag är nyanställd sedan september 2012 och har nyligen gått grundkursen i energi. Jag har tagit rådgivning av samtal och
besök. Jag börjar få struktur på hur jag skall lägga upp mitt arbete och nå ut till de jag ska rådgiva.
Ett par samverkansprojekt t ex elmopedturnen samt ett mkt välbesökt solcellsföredrag och telefonrådgivning som ökat under
året. En ny biblioteksutställning togs också fram som åkte runt bland de tre kommunerna med gott resultat.
Införande av "drop in" på köpings bibliotek, måndagar kl 16-19, har ökat kontakten och tillgängligheten mot allmänheten.
Deltagande på näringslivsfrukostar har givit företagskontakter.
Tycker själv att det har fungerat bra att upprätthålla samt skapa nya värdefulla kontaktvägar inom de tre kommuner som jag
jobbar inom samt att jag även har haft bra samarbete och hjälp av energikontoret.
Det har känts meningsfullt att arbeta med föreningar med engan lokaler, särskilt idrottsklubbar med egna lokaler på landet.
Rena energiruinen.
Aktiviteten med provkörning av laddhybridbil under europeiska trafikantveckan fungerade bra och förändrade inställningen
till aktuell fordonstyp hos många.
Många och populära utåtriktade aktiviteter
Ett fungerande kontaktnät med planerade nätverksträffar med energikontor NENET och energi och klimatrådgivare i norr
och västerbotten.
* Samarbete mellan oss EKR inom länet. * Samarbete Energikontoret.
Genomförande av olika arrangemang; gilla jorden -utställning/föreläsning spara hushållsel, solardays - information och
visning av solenergi, solenergi Kiviks marknad, superkonceptet under trafikantveckan, energimässa, föreläsning med Lars
Andrén. Samarbetet i nätverket Energirådgivarna i Skåne.
Sammarbetet med SEVAB kundträffar, Europen solar days och Susainsinable Energy Week.
Samarbetsprojekten, så som fototävling och Bomässa, med andra rådgivare har varit lyckade.
Det som fungerar bra är tex samarbetet med Fastighetsavdelningen, Att jag jobbar som byggnadsinspektör på
bygglovavdelningen
Uppsökande verksamhet fungerar mycket bättre än att sitta på kontoret och vänta på samtal.
För mig som är relativt ny har kontakten med Energikontoret, nätverksträffar och kollegor runt om i Skåne haft stor
betydelse och jag har upplevt mycket stöttning. Annonseringen som jag haft både individuellt och gemensamt med andra
energi och klimatrådgivare har haft stor genomslagskraft. Många samtal börjar med - jag såg annonsen, eller jag såg
telefonnr. i tidningen. Det upplever jag som positivt, för jag trodde inte att annonsering hade så stor genomslagskraft. Flera
som ringer, är på besök eller lyssnar på föredrag har många frågor och är tacksamma för att jag har tid att ge svar, råd, tips
eller förslag etc.
En hel del träffar ex husbyggar/husrenoverarskola har fungerat bra. Två mässor har dragit mycket folk och fått
efterverkningar. Projekt uthållig idrott har fått bollklubbar att energieffektivisera. Med mera.
Ny i rollen som energi- och klimatrådgivare, har varit många intressanta utbildningar som fungerat bra. Samarbetet med
Energikontoret Skåne fungerar utmärkt likaså med övriga EKR i Skåne.
Vi har kommit igång med energitillsyn med miljöinspektörer. Vi har också startat projektet Energieffektiva företag i
Östergötland. Jag ordnade en miljöbilsmässa, unik händelse och deltagande bilföretag var nöjda och förvånade.
Öppet hus på måndagkvällar på biblioteket i Bromölla Kontakter med allmänheter om alternativa transportsätt. Utåtriktade
aktiviteter för att öka intresset för solceller.
Jag har satsat extra mycket på kontakter med företag i år. Bland annat har jag använt stödet till energikartläggningscheckar
som ingång. Dessutom har vi gjort en inventering av antalet större oljepannor i kommunen/länet samt inlett ett projekt med
landsbygdsbutker. Med detta sammantaget har jag pratat med många företag under året och många av dessa kontakter har
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varit mycket konstruktiva och uppskattade. Därutöver har jag inkommande samtal och besök från privatpersoner.
Undantaget är mässor i kommun/region där vi har fått kontakt med ovanligt mycket folk. Ser framemot ett bra 2013.
Studiebesöket på passivhus väckte intresse hos allmänheten så det blev fullt hus, så vi ser fram emot energisafarin nästa år (i
stort sett alla vi ringt har varit positiva ang. att låta allmänheten få komma hem till dem på energisafari). Hade vi haft bra
väder så hade det nog varit mycket folk på Bilfridag, men trots det usla vädret så kom ändå hysat många personer - så vi är
nöjda. Utställning om sparsam körning på medborgarkontoren - bra med något som talar för sig själv. Barnen var duktiga på
att dra dit sina föräldrar... (det var leksaksbilar i utställningen).
Visitkort som bokform A5 med energispartips,Sammarbetet med landsbyggds/näringslivsutvecklare.
Lokala och regionala mässor samt företagsrådgivningen.
Vi har haft många besök. Vi har varit med i media, både nationellt och lokalt. Vi har fått ett Energikontor som vi har stora
förhoppningar på.
Telefonrådgivningen fungerar mycket bra i Vellinge. Kontaktfrekvensen är mer än dubbelt så hög som i Burlöv och
Trelleborg som vi också sköter och sex gånger så hög som i Malmö som vi ansvarade för 2011. Det utåtriktade arbetet med
att synas fungerar bra på köpcenter.
Samverkan med Energikontoret, bl.a. genom medverkan i projektet Futurize, samt gemensam marknadsföring av Energi och
klimatrådgivningen, utbildningar ordnade av Energimyndigheten
Genomförande av olika arrangemang; gilla jorden - utställning/föreläsning spara hushållsel, solardays - information och
visning av solenergi, solenergi Kiviks marknad, superkonceptet under trafikantveckan, energimässa, föreläsning med Lars
Andrén. Samarbetet i nätverket Energirådgivarna i Skåne
Länssamarbetet i samband med större utåtriktade projekt som Solar days, Eusew och Trafikantveckan. Vi anordnade Earth
Hour med flera andra myndigheter och bolag.
Utbildning, rådgivning till privata
Samarbetet med övriga Stockholmskommuner och att vi lokalt fått en ny styrgruppsmedlem från samhällsbyggnadskontoret,
det ökar gruppens kompetens och möjlighet att nå ut med rådgivningen mer effektivt.
Det har varit ett bra samarbete med EKR i närliggande kommuner. Jag upplever att vi har haft goda kontakter och att vi har
lyckats bygga upp ett litet nätverk som fungerar bra och smidigt när det är dags för samverkande aktiviteter. Bra och tydlig
information och bra dialog med e-myndigheten samt med energikontor. Månadsrapporteringen har fungerat bra dock med en
liten trög start och lite oklarheter. Men funktionen med rapportering varje månad tycker jag är bra. Det blir som en slags
uppföljning och summering av det egna arbetet varje månad. Man får möjligheten att gå igenom varje enskild kontakt som
man haft den senaste månaden och reflektera och eventuellt ta en ny kontakt och kolla hur det har gått.
Rådgivning till privatpersoner och företag samt mässor inriktade mot dessa grupper
Sedan kommunen anställde en energi och klimatrådgivare i egen regi finns EKR på plats och blir mer integrerad i
verksamheten. Samarbete med miljöstrateg, miljö och hälsoinspektörer och näringslivsutvecklare har växt mycket under
året.
Malmö har tagit tillbaka ansvaret gällande Energi- och klimatrådgivning vilket tidigare varit outsourcat. Eftersom vi först i
mitten av oktober aktiverade tjänsten Energi- och klimatrådgivare kan kommande frågor vara svåra för oss att besvara.
Energinätverksmötena har varit bra.
Besök hos bostadsrättsföreningar. Ljus och broschyrer med information om energirådgivningen delades ut till
kommuninvånare i samband med earth hour av stadens politiker. På nationaldagen visades utställning med elektriska
apparater ”Vem slukar mest energi?” och broschyren ”Bli klimatsmart” delades ut till besökare. Vid Sundbybergs kräftskiva
informades besökare om transporter och fick prova på sparsam körning i simulator. företag har fått information om EKC och
energismart företag vid näringslivsrådets frukostmöten och i råderts nyhetsbrev. Vid demokrativeckans öppet kommunhus
fick ca 30 besökare information från energi- och klimatrådgivningen och många av dem testade sparsam körning i en
simulator. På bilprovningen fick totalt 120 kunder transportrådgivning av energi- och klimatrådgivningen under två dagar i
oktober.
Samarbetet med Tekniska muséet. Samarbetet med värdkommunerna.
Vårat solcellsprojekt har fungerat bra - resan mot solen
Tillgänglighet (både fysiskt samt via mail och telefon) Tillgång på information/broschyrer Delaktighet på olika
nätverksträffar Aktivt deltagande på olika mässor, evenemang mm. Marknadsföring Samarbete mellan rådgivare
Rådgivning till privatpersoner. Kontakter med näringslivet. Samarbete inom kommunen avseende hållbara transporter.
Att jag lyckats nå ut till målgruppen brf:er känns kul. Samarbetet inom Stockholms regionen fungerar väldigt bra.
rådgivning till allmänheten Arbetet med passivhus
Utbildning i sparsam körning, bomässan, hemsidan, bokmärken på biblioteken
Samarbete inom nätverk (energikontoret). Energitillsynsprojektet med miljökontoret.
Alla rådsökande har fått råd och tips inom rimlig tid. Samarbete med miljöinspektörerna har påbörjats inom
företagsrådgivningen.
Lokaliseringen på biblioteket. Trafikdagen.
Ljusutställning under Umeås ljusfestival höstljus med information om lågenergibelysning. Under västerbottens
hållbarhetsvecka uppmärksammades bilfridag med stort antal besökare.
Samarbete med olika förvaltningar
Tycker själv att det har fungerat bra att upprätthålla samt skapa nya värdefulla kontaktvägar inom de tre kommuner som jag
jobbar inom samt att jag även har haft bra samarbete och hjälp av energikontoret.
Kontakten med konsumentvägledaren
Tycker själv att det har fungerat bra att upprätthålla samt skapa nya värdefulla kontaktvägar inom de tre kommuner som jag
jobbar inom samt att jag även har haft bra samarbete och hjälp av energikontoret.
Informationen till kommuninvånarna om verksamheten
Ökad efterfråga
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Rådgivning till privatpersoner och företag samt mässor inriktade mot dessa grupper
Samarbetet mellan mig och min kollega. Kontoret har flyttat och det blev bättre än vad jag hade hoppats på. Besöken ute i
verkligheten har också gett mycket.
Genomfört ett större lyckat evenemang. Energirådgivning vid nybyggnadtion har gett bra resultat. Aktiv solcellsrådgivning
har gett bra resultat. Energirådgivningen har anlitats som föreläsare vid flera evenemang.
Besök ute hos allmänheten när de söker råd. Förr utförde vi bara besök undantagsvis. Numera gör vi besök när sökande
efterfrågar eller det är mer komplext eller flera frågor, vilket känns bra för att bättre kunna bedöma status och lämplighet på
det befintliga och ge mer anpassade råd.
Samarbetet mellan kommuner som samordnas av KSL.
Nätverksträffar, kontakter med lokala energikontoret.
Utbildningar Regionmöten Mentor Stöd från tidigare EKR Bra samarbete med skolan
- Västerås stads områdesvisa Energisparkampanj. Har gett många samtal, upprepade kontakter och även inslag i media. Förbättrad kontakt med bygglovshandläggarna, för att väva in mer energirådgivning inför nybyggnation. - Deltagande i
ByggaBo-mässa på ABB-arena.
Är mycket bra att fokus hamnat mer på transporter och att det är mer energi och KLIMAT rådivning.
Samarbetet mellan kommunerna fungerar mycket bra. Att få tips och ideer vad andra kommuner gjort hjälper till att göra bra
projekt och lära av andra. Att ha en gemensam aktivitetsplan är mycket givande och den uppdateras ständigt mm.
Att kommunicera energi- och klimatrådgivningen samt erbjuda rådgivning under Håbo kommuns miljövecka med
miljömässa. Samarbetet med andra kommuner ger ett stort mervärde och ökar vår synlighet och rådgivning.
Energirådgivning vid bygglov Rådgivning till föreningar
Har arbetat fram ett processflöde för inkommande ärrenden och försöker standardisera så att jag hela tiden kan utveckla
effektivisera och förbättra rådgivningen. Har arbetat upp en 6 stegsraket som är uppskattad. Det har fungerat mycket bra
med sammarbetet med GDE (Gävle Dala Energi kontor). Vi hjälper varandra och sammarbetet är mycket bra och vi kan
hjälpa varandra mycket. Sammarbetet med EKR i regionens kommuner fungerar mycket bra. Sammarbetet med Biblioteket
har fungerat mycket bra, de är mycket hjälpsamma och driftiga. De hjälper till med utlånandet av energibesparande
hjälpmedel. Bra respons i media.
När vi går ut med anonser märker vi en tydlig ökning av rådsökande. Att vi är två rådgivare i kommunen gör det lättare att
genomföra seminarium ute i Brf, företag och allmänheten. Materialet på energimyndigheten hemsida är ett väldigt bra
redskap.
Bra respons från allmänhet ute på mässor och andra aktiviteter. Cementerade samarbeten inom kommunen, kommunala
bolag, samt med andra kommuner gör att gemensamma åtgärder enkelt kan genomföras.
Deltagande i företagarfrukostar ger möjlighet till möte med ett stort antal företagare samt deltagande på 8 dagars
bygdevecka i olika kommundelar ger möjlighet att nå privathushållen både permanetboende och de som har fritidshus
Samverkan med Energikontoret, bl.a genom medverkan i projektet Futurize, samt gemensam marknadsföring av Energi och
klimatrådgivningen, utbildningar ordnade av Energimyndigheten
Samarbetet med Miljö & Bygg förvaltningen Samarbetet med konsumentsekreterarna Samarbetet med politikern Föredrag
till allmänheten
Energitillsyn med miljöinspektörer. Miljöbilsmässa i kommunen med 20-tal miljöbilar av olika märken.
Den gemensamma basverksamheten. Täby Kommun har ingen egen aktiv EKR inom stadsbyggnadsförvaltningen.
En ny person tar över rollen och håller på att utbildas. Viss överföring av innehållet i rollen har varit bra.
har endast jobbat sedan sept så jag kan inte utvärdera detta
Informationsinsatser och dialogmöten med skolor har kunnat genomföras som planerat och lite till
Samarbetet med andra inom förvaltningen och samarbetet med andra förvaltningar. Samarbetet med mina kollegor i länet
genom Energikontoret. Även med EKR i Jämtland och Energikontoret i Jämtland.
Det löpande arbetet med besök och information
Samarbetet med Energikontor Värmland inom olika projekt som t.ex utbildning tillsammans med miljöinspektörerna
angående tillsyn och rådgivning till företag. Vi har även initierat ett framtida samarbete vid energitillsyn. Rådgivningen i
allmänhet har fungerat bra. Kontakten med media har fungerat väl. Den nya miljösamodnaren på Hammarö kommun har
tidigare varit EKR och känner till vårt arbetsområde bättre.
Kontakt med skolor. Belysningsprojekt tillsammans med Dalslandskommunerna och Vänersborg Samarbete med kollegor i
Bohuslän och Dalsland
Industribesök
Kontakt med skolor. Belysningsprojekt Samarbete med kollegor (2)
Ett projekt som drivits över gränserna mellan lokal tidning, studieförbund, kommun och energi o klimatrådgivning. Vi har
fått annonser och massor av artiklar för 0kr just för samarbetets skull. Energifrågor har fått en stor plats hela våren och
skapat mycket debatter och frågor hos kommuninvånarna.
Påbörjat samarbete med biblioteket och företagsprojekt
Artiklar i lokaltidningen såsom t ex "Bensin är billigt" har skapat en del kontakter och reklam för energirådgivningen.
Samverkan med Energikontoret, bl.a genom medverkan i projektet Futurize, samt gemensam marknadsföring av Energi och
klimatrådgivningen, utbildningar ordnade av Energimyndigheten
Samverkan med Energikontoret, bl.a genom medverkan i projektet Futurize, samt gemensam marknadsföring av Energi och
klimatrådgivningen, utbildningar ordnade av Energimyndigheten
Ett par samverkansprojekt t ex elmopedturnen och Samsöföreläsning samt ett mkt välbesökt solcellsföredrag och även
telefonrådgivning som ökat under året. En ny biblioteksutställning togs också fram som åkte runt bland de tre kommunerna
med gott resultat.
Ett par samverkansprojekt t ex elmopedturnen samt ett mkt välbesökt solcellsföredrag och telefonrådgivning som ökat under
året. En ny biblioteksutställning togs också fram som åkte runt bland de tre kommunerna med gott resultat.
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Mycket bra marknadsföring i form av en energispalt i en lokal gratistidning som når alla hushåll. Mycket bra
sammarbetsprojekt med grannkommuner (föreläsningar, temakvällar, etc.).
Det mesta har fungerat bra.
Mobilsamåkning - transportrådgivning Arbetet med earthhour - kampanj mot skolorna, delade ut ljus till skolelever
Energismart företag är en metodik som genom kommunikation i flera steg syftar till att stimulera företag att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder. Kommunens energi- och klimatrådgivning har erbjudit företag att få ett kostnadsfritt besök
på ungefär en timme av en energi- och klimatrådgivare för att identifiera effektiviseringspotentialen i verksamheten.
Företagen har också fått råd om åtgärder för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. Besökte näringslivsrådets
frukostmöte - för att berätta om energismart företag
Samarbete inom regionen med anddra rådgivare och med energikontor, gemensamma aktiviteter som vi har.
Energirådgivningen trycks ha blivit mer känd bland medborgarna, vilket har resulterat i ett ökat antal rådgivningar under
hösten. De som fått rådgivning uttrycker att de är mycket nöjda.
Samarbetet med övriga delar av kommunen.
Inköp av två elcyklar som lånas ut som prova- på- cyklar till företag i kommunen och förvaltningar inom kommunen.
Cyklingskurs i samarbeta med Cykelfrämjandet och Studiefrämjandet där 15 av 17 deltagare lärde sig att cykla.
Samarbete med bibliotek Foto-orientering trafikantväckan Energiutmaningen Utökad medverkan i olika arrangemang
Bra att vara två rådgivare eftersom den ena varit tjänstledig stor del av året
Samarbete med lärcenter och bibliotek (lovakriviteter)Foto-Energiutmaningen Utökad medverkan i olika arrangemang
Energiutmaningen Deltagande på Borgvik ljusfestival Utökad medverkan i olika arrangemang
Samarbete med reseption/information Utökad medverkan i olika arrangemang Företagssamordningen
Energirådgivaren har idag en halv tjänst (50%) för energi/klimatrådgivning. Tjänsten kombineras med 50% som
byggnadsinspektör. Energi/klimatrådgivning kan på detta vis kombineras med exempelvis tekniskt samråd, arbetsplatsbesök
eller allmän rådfrågning om bygglovsärenden, då man lätt kan glida över på energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen
sker därigenom på ett effektivt sätt i kommunen. Utöver energi/klimatrådgivaren finns ytterligare en handläggare med
spetskunskap när det gäller energirådgivning. Den som har denna tjänst arbetar som bygglovshandläggare och fungerar som
en backup när ordinarie energi/klimatrådgivaren inte finns på plats. Vi hargenomfört en större aktivitet om "Passivhus" Den
8 februari, Skansen Färjestaden, ”Passivhus” konferensdag med studiebesök Violvägen (Bo Jonssons passivhus) på
morgonen. Konferensen genomfördes i två delar, en på dagtid och en på kvällstid, tillsammans med Kalmar och Borgholms
kommuner samt Energikontor Sydost. Föreläsare var Lars Andrén och Lars Tirén. Hela projektet blev mycket uppskattat
och vi hade så många besökare som vi kunde ta emot i de lokaler vi valt. 1- Studiebesök Violvägen (Bo Jonssons precis
färdigställda passivhus) på morgonen, allmänhet, nätverket för Energikontor Sydostochentreprenörer var inbjudna. 2Förmiddagen var en nätverksträff för Energikontor Sydost. 3- Eftermiddagen var entreprenörer inbjudna på föredrag och
diskussioner. 4- Kvällstid var allmänheten inbjudna på föredrag och diskussioner. Vi har också annordnat utställningar på
våra tre bibliotek och i entrén till kommunhuset. 1- En utställning, om energibesparning i hemmet. 2- Lämplig litteratur från
biblioteken om klimat och energi har placerats intill vår utställning. 3- På biblioteken finns nu ett särskilt ställ där vi
tillhandahåller informationsmaterial från Energimyndigheten och EnergikontorSydost. 4- Med hjälp av 2 stycken
adventsljusstakar visar vi skillnaden mellan glöd-lampa och led-belysning. 5- El-mätare finns för kostnadsfri utlåning till
kommunens invånare
Kontakter med allmänheter om alternativa transportsätt. Utåtriktade aktiviteter för att öka intresset för solceller.
Energi- och klimatrådgivarens insats i sin helhet har fungerat mycket bra. Samarbetet Bollnäs-Söderhamn och i hela
Hälsingland. Kontakten med kunderna. Innovation blogg för hälsingekontoren. Meverkan i Trafikantveckan. Synliggörandet
i Energibilaga och media.
energi möte
Rådgivning till privatpersoner och företag samt mässor inriktade mot dessa grupper
Mer kontakter/uppdrag i Degerfors, samarbetet med kommunens miljöinspektörer, bättre samarbete med energikontoret
Örebro.
Utlåning av energimätare och energidisplayer på våra bibliotek. Vi har synts i lokaltidning och TV. Antal rådgivningssamtal
har ökat. Delregionalt samarbete kring mässor.
Rådgivning till privatpersoner och företag samt mässor inriktade mot dessa grupper.
Event mot allmänheten
Samarbetet med övriga förvaltningar genom att vi sitter i en "Miljöbyrå". Att möte människor där människor finns är lyckat
med många aktiviteter, exvis tillsammans med mobilitetsgruppen på Stadsbyggnad. Samarbete med miljöinspektörer för
företagsrådgivning. Samverkansformen med 3 andra kommuner är mkt bra.
Publika event Företagsrådgivning med miljöinspektör Samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi har haft många besök. Vi har varit med i media, både nationellt och lokalt. Vi har fått ett Energikontor som vi har stora
förhoppningar på. (4)
* Samarbete mellan EKR inom länet. * Samarbete Energikontoret * Samarbete Miljöinspektörer för att nå ut till företag.
Energibilagan, kampanjveckor, personliga besök, Nya fastighetsägare kontaktar energirådgivningen, samarbete med
föreningar.
Rådgivning till privathushåll Kontakt med företag och bostadsrättsför. Föreläsningar öppna för allmänheten
Samarbete med näringslivssamordnaren.
Rådgivning till privatpersoner. Kontakter med näringslivet. Samarbete inom kommunen avseende hållbara transporter. (3)
Samarbetet med Filipstad
Tillgängligheten har ökat och fler vet var energi- och klimatrådgivningen är placerad
Muntliga och skriftliga råd har uppskattats. Jag har börjat få upp tryggheten i företagsbesök.
Nätverksträffar
Har haft bra ut´byte av mina kollegor i länet. Regionkontoret är en bra samarbetspartner. Aktiviteter tillsammans med
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kommunerna i sydnärke har varit lyckade.
Samarbete med kollegor i länet har varit mycket bra. Regionkontorets personal är en bra resurs för oss rådgivare.
Verksamheten har fungerat bra trots byte av rådgivare och en tids vakans under sommaren
+ samverkan med näringslivsenheten hos företagen + drivit rådgivningen som ett projekt med aktivitetsplan, toppen.

1.7

15. Nämn förbättrings- eller utvecklingsområden för energioch klimatrådgivningen.

Få fler boende i kommunen mer medveten om att gratis hjälp finns att tillgå.
Företagsrådgivningen har ej kommit igång som önskat. Nya tag med detta under 2013.
Det som varit negativt under året är att många rådsökande är besvikna att det bara finns bidrag för sol-el att söka och inga
bidrag för konvertering av värmesystemen finns kvar. Det är fortfarande många som har t.ex. direktel-värme kvar i
kommunen.
Eftersom jag började på tjänsten i mars, har det varit en inkörsperiod för att bli varm i kläderna, och jag känner att kontakten
med företag inte varit den bästa. Jag vill även jobba med skolor, eftersom jag tror att det finns mycket roligt att göra där och
det har inte heller varit prioriterat i år. Det har varit svårt att jobba med Tärnabyområdet pga. långa avstånd (15 mil)
Även om Söderköping inte har så många stora företag, bör rådgivningen bestå av mer uppsökande rådgivning mot företag.
Samarbete med miljöskyddsinspektörerna kan vara en väg till detta. Vårt kommunala bostadsbolag innehar den största
andelen lägenheter i Söderköping, men någon riktad information till de boende har aldrig genomfört, så där finns det absolut
utvecklingspotential.
För kort tid som ekr i Trollhättan för att svara på det.
det känns som om rådgivningen går mot uppsökande rådgivning vilken kräver nya mötersplatser som blir naturliga dessa bör
hittas och eventuellt skapas. kan finnas både verkliga och virituella.
I vilka sammanhang man syns (vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt) Arbeta med övergripande med energifrågor, inkludera
rådgivningen i det strategiska arbetet med energiomställning i kommunen. Lägga den mesta tiden på det som ger störst utfall
(t.ex. företag snarare än enskilda individer)
Samstämmighet mellan olika myndigheter borde bli bättre, exempelvis Boverket/Energimyndigheten
att besöka företagare. ska gå utbildningen nästa vecka så hoppas att få tips hur man kommer i gång.
Kan bli bättre mot Företag. Företag är ofta svåra att nå men det kommer nog om elpriser och oljepriserna stiger mer.
Aktiviteter som riktas mot småföretag och föreningar kan bli fler.
Bättre arbetsfördelning höst/vinter/vår och sommar.
Under 2013 ska arbete med föreningar inledas för att hjälpa dem att energieffektivisera, detta har jag tyvärr varit lite dålig på
under året
Vill ytterligare förbättra samarbetet med näringslivsenheten på kommunen. Vill ytterligare förbättra samarbetet med
bygglovshandläggare och medverka på byggsamråd. Vill göra fler företagsbesök. Vill ha fler aktiviteter och rådgivning mot
föreningar. Rådgivningen bör synas ännu mer.
Vi var något underbemannade under början av året innan vikarier var i full gång
utvekling av energiledningssystem-light utvekling av miljödiplomering Både är en systematiskt arbete för energibesparing
inom SMF
Uppsökande verksamhet till lokala företag.
Det mesta fungerar bra eftersom det finns lång erfarenhet av verksamheten. Resurserna kan dock alltid utökas och därmed
kan mer åstadkommas, t ex arbete i skolorna. Mer uppsökande verksamhet.
Vi håller på att ta fram en energivagn sol-vind-fönster och bygg, klar under våren 2013 så vi når ut till våra ytterområden i
kommunen.
Energirådgivningen i Hallstahammar är ej använd i den utsträckning som jag hade hoppats på av allmänheten. För att
förbättra detta kommer jag att jobba mer riktat mot föreningar och företag under nästa år.
Möjligheten och behovet att förbättra ligger i att nå ut till företagen och föreningarna.
Företagsdelen av rådgivningen har fungerat sämre i år. Detta kan bero på att jag väntat in besked för uthållig kommun, som
jag tror kommer vara en bra ingång till företagen, samt att jag ännu inte gått företagsutbildningen.
Företagsrådgivning (kommer inom kort att göras i samband med tillsyn enligt miljöbalken) Transportrådgivning
Företagsinformationen får en särskild kampanj under slutet 2012 och hela 2013, eftersom den haltar lite. Jag har vidtagit
åtgärder för att öka företagsrådgivningen. B.l.a kommer en folder att delas ut till SME via miljöinspektörerna.
Telefonkontakt tas efter deras besök. Det finns ett stigande behov av solenergiinformation som också kommer att stärkas
under år 2013, med en större mässa troligtvis i augusti.
Prioritera företagsrådgivningen ännu mer.
Utökad kontakt med företag, samarbete med näringslivsansvariga.
Något att förbättra är fortfarande vår uppsökande verksamhet gentemot företagen. Vi har också haft ambitionen att synas på
biblioteken. I östervåla kommer detta under nästa år vara en verklighet då medborgarkontoret flyttar sin verksamhet till de
lokalerna.
Har under senare tid provat att följa med det mobila biblioteket på vissa av deras turer på landsbygden för att ge energi &
klimatrådgivningsinformation. Detta har på vissa håll fungerat bra, men på andra håll inte fungerat så bra. Har en idé om att
ha permanent informationsmaterial i bussen och marknadsföra detta lite bättre.
Styrgruppen för Energi- och klimatrådgivningen med förvaltningscheferna från de tre samarbets-kommunerna bör börja
fungera igen för bättre styrning och feedback.
Skapande av projekt "Alla ska veta". Ökad företagsrådgivning
Om cykeldagen läggs på en dag där inga andra konkurrerande evenemang hålls, kommer det att dra mera besökare. Arbetet
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med företag hanns inte med i lika stor utsträckning som planerat i år. Detta arbete ska utökas nästa år. En föreläsning om
energibesparande åtgärder för allmänheten ställdes in på grund av för lite anmälningar/låg efterfrågan. Aktiviteten kommer
att hållas vid en lite mera lämplig tid under nästa år när energifrågorna är mera aktuella för privatpersoner dvs. under
vinterhalvåret.
Att frigöra mer tid för att jobba mot företag.
Bidraget från Energimyndigheten har inte räknats upp på grund av kostnadsökningar på flera år vilket har till följd att det
blir mindre pengar över till verksamhet. Under 2013 kommer vi att få dra ner ytterligare på verksamheten eftersom det nu
inte finns pengar till resor, inköp av informationsmaterial osv. Det går tyvärr inte att driva en vettig verksamhet längre när
som vi arbetar heltid med Ekr. Kommunernas ekonomi ger ingen möjlighet till bidrag till verksamheten.
Förankring med resten av kommun är viktig. Att inte rådgivningen blir en frispelare vid sidan av. Det är bra om man på ett
genomtänkt sätt kan använda EKR även för att bidra till näringslivsutveckling, utbildning osv.
Förbättringspotential finns att starta upp samarbete med företagarföreningar för att lättare nå ut till företag. Konkreta mål för
EKR behöver sättas upp. Bättre system för uppföljning av aktiviteter. Hitta nya sätt att nå ut till olika målgrupper vid
arrangemang av aktiviteter. Etablera fler mediakontakter.
Då företagsrådgivningen har tagit större utrymme så har allmänhetens fått backa en del. Har inget mätetal på kunder som
inte nått fram på grund av att man inte är tillgänglig 100% av arbetstiden. Skulle behöva mera resurser för att kunna vara
tillgänglig för alla målgrupper. Redovisningen till EM. är ineffektiv (Excel-ark) och täcker inte en bild av verkligheten i
verksamheten. Man borde jobba på och få en bra kundhanterings- och redovisningsmodul till Kontakten.
Finnas 1 dag/vecka i ex biblioteket.
Det vore bra om Energimyndigheten gjorde landsomfattande annonsering och/eller kampanjer om energi- och
klimatrådgivningen och energieffektivisering. Jämför "Godnatt Glödlampa"-annonseringen.
I år har färre personer kontaktat oss jämfört med andra år trots bättre och mer marknadsföring. Troliga orsaker kan vara färre
bidrag, många som gjort mycket redan, varmare vinter i fjol, etc. Har inbjudit (via olika medier) till invånarpåverkan dvs. att
de kan höra av sig med förslag på aktiviteter som de vill se.
Företagsrådgivning. (4)
Kan inte resonerar än vad som behövs för att förbättra det.
Ingen riktad rådgivning mot företag har skett. Rådgivaren deltagit i Företagsutbildningen november 2012.
Företagskontakter, Föreningskontakter.
I större utsträckning få gehör från företagen om genomförande av energieffektivisering
Vi kommer att förbättra hemsidan alternativt samverka med sidan radgivningvast.se. Utökat samarbete med skolan.(2)
Föbättra den kvalitativa uppföljningen Vara med vid fler evenemang som kommunen arrangerar
Lite för få samtal.
Svårt att få tiden att räcka till om man skall göra besök hos de som vill. En ½-tidstjänst räcker inte till om man vill vara
aktiv. Skulle underlätta om Energimyndigheten gick ut och gjorde en reklam kampanj att vi finns men då poängtera att vi
jobbar åt Energimyndigheten och inte åt kommunen. Det har fortfarande en dålig klang med kommunen och man tror att vi
kommer för att "hitta" fel. Detta gäller inte de vi besker utan de vi vill besöka.
Ett ständigt pågående arbete är att jag som EKR försöker ändra synen på EKR från allmän "miljönisse" till en kompetent
samtalspartner, särskilt vad gäller företag.
Jag har för avsikt att försöka nå SME-företagen på ett bättre sätt. Jag har inte kommit in där som jag skulle vilja.
Öns företag har ännu inte hittat till Energi- och klimatrådgivningen. Det är ytterst få företag som själva söker kontakt. Där
gäller det att bedriva uppsökande verksamhet, vilket kommer att prioriteras nästa år.
Det hade räckt med att ha en prioriterad målgrupp under året och inte fler. Då tiden inte räcker till.
Vore bra om telefonstatestiken på kontakten kunde komma i¨gång så vi slipper allt dubbelarbete!!! Börjar bli riktigt
tröttsamt nu!!!
Vår ambition är att samordna fler företagsbesök och gärna med fler grannkommuner
Mer uppsökande information
Det är viktigt att viktig information når rätt person men också att det följs upp att den viktiga informationen har nått fram.
Förankringen inom kommunen. Detta ska förbättras väsentligt under 2013.
Mer fokus på synliggörandet i kommunen, samt ökad fokus på företag och andra organisationer. Likaså bör statistiken och
uppföljningen bättras på, vilket redan har skett i viss mån. Synliggörandet har prioriterats i nästkommande verksamhetsplan,
likaså valet att delta på mässor och dylikt för att få så mycket lärdom som möjligt. Förutom företag bör planer tas fram på
hur man på effektivt sätt når ut och lockar bostadsrättsföreningarna, som är många. Arbetet med rådgivningen bör också
fokusera på samarbete med andra förvaltningar så som miljöförvaltningen. Sådant arbete har varit tänkt tidigare, men tycks
inte fungerat så bra. Detta bör kunna planeras nästa år och tillämpas år 2014. Jag fick ingen bra överlämning av föregående
energi- och klimatrådgivare. Min mentor har varit fantastisk.
Det är en utmaning att nå ut och få intresse hos företag för energi- och klimatrådgivningen
Förankra arbetet så att politiker känner till den. Arbeta hårdare med att få företag att vilja ha rådgivning. Ett brev räcker inte.
Företagsrådgivningen och flerfamiljsbostäder är prioriterade områden.
Det är svårt att få privatpersoner till att gå på anordnade aktiviteter. Vi provar med att ha informationskvällar på biblioteket
under nästa år.
Tidigare nämnda aspekter med nätverksarbete kan förbättras och intensifieras. Vi kan bli bättre på att göra bättre urval av
olika målgrupper där vi aktivt arbetar mot att få igen energieffektiviserande åtgärder. Framförallt behövs mer riktade
insatser mot företag och industri i kommunen
Tydligare arbetsbeskrivning, bättre styrning och samordning samt utvärdering av projekt
Under året var ett fåtal större projekt planerade, vilket falerade för att jag (projektledaren) var tvungen att ta ledigt vid
kritiska tillfällen. Nu är det svårt att planera för det oplanerbara, men om man har ett antal enkla projekt som plan B, så är
det lätt att snabbt ställa om aktiviteterna om stora projektet får förhinder.
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Klarare riktlinjer för EKR:s arbetsuppgifter i kommunen
Att genomföra skolprojekt kräver mycket tid och planering. Inte alltid enkelt med delade tjänster. Vad gör skolverket?
Något som är en ren KATASTROF är rapporteringsmallen! Så enormt mycket tid som går åt för att följa upp enkla frågor.
Om man inte enbart sitter på rumpan inne på ett kontor hela dagarna är upplägget med en exelfil totalt hopplöst! Normalt
sett är är jag inne på kontoret ca 8 timmar i veckan, då frågor jag får under den tiden är "lätta" att föra in, men de frågor man
får via telefon och "live" är omöjliga att föra statistik på då man omöjligtvis kan hålla allt i huvudet tills man är tillbaka på
kontoret. Exeldokumentet är dessutom en mardröm för en dyslektiker att fylla i! Övriga förbättringspotentialer: ytterligare
ökad satsning på företag skall göras under 2013. Resultatet i besparad kWh/arbetstimme utklassar det mesta. Undvikande av
temaveckor av olika slag: visserligen är det bra att synligöra olika "dolda" områden, men utfallet i besparad
kWh/arbetstimme är på tok för lågt om man skall driva hela konceptet själv i en kommun. Det är framförallt förberedelserna
som är tidskrävande samt dokumentationen efteråt, denna tidsåtgång ger dessutom ingen besparing alls! Ett område som är
svårt men som ändå behöver göras är att försöka rangordna kunskapsnivån på olika föreläsningar och
uppdateringsutbildningar som man bjuds in till. Många gånger är nivån på utbildningarna helt för lågt satta och skulle
kanske mer passa mot den breda allmänheten än mot de som skall utbilda och rådgöra allmänheten. Webbplatformen
MÅSTE åtgärdas...
Svårt att nå ut och synas inför tex. föreläsningar. Kräver mer tid att nå ut.
Mer riktad rådgivning mot BRF, nyligen startat projekt
Företagsarbetet
Minskad efterfrågan efter energirådgivning
Rådgivningen är fortfarande inte så känd som den borde vara, varken hos allmänhet eller hos företag. (behov)
Rådgivningens sida på kommunens hemsida skulle kunna bli mycket bättre. (behov) De utåtriktade verksamheterna skulle
kunna få större uppmärksamhet hos allmänhet (får det ofta från media, så i efterhand blir det allmänhet) (behov/möjlighet beroende på tema blir det olika lyckat) Kontakten med media skulle kunna intensifieras mellan de utåtriktade
verksamheterna, t.ex genom insändare. (möjlighet) Rådgivaren skulle kunna finnas på plats på fler lokala marknader.
(möjlighet - brist på tid och bra "utomhusmaterial")
Brist på tid för större utåtriktad verksamhet Samt Brist på pengar för att anordna mer och större seminarier inom
Energiområdet
Att få in fler rådtagare till kontoret!
Företagrådgivning. Svårt att få företagen intresserade fastän information getts vid företagsfrukostar. Tror på
samverkansprojekt mellan flera kommuner för att nå företag. Även samverkan med miljöinspektörer håller på att utvecklas.
Ska också utveckla kunskap så att man riktar sig mot en företagsbransch i taget.
Mer uppsökande rådgivning under 2013
Om vi kan ge alla mer medvetenhet om energi och klimatfrågor når automatisk en minskad energianvändning.
Hemsidan är svår att hinna med att uppdatera liksom att skriva artiklar
Samverkan i gemensamma frågor kan utvecklas mycket. Energiråd i miljötillsynen för små och medelstora företag,
planerades för 5 företag men blev 2. Gemensamma publika event som inte blev av. Samarbete med företagssekreteraren
Det har varit få kontakter med företag i kommunen. Mer aktivt uppsökande från kommunen är önskvärt.
Verksamheten måste marknadsföras mera.
Tidsbristen är största problemet, svårt att hinna med alla bitar. Rådgivning, arrangera mässor och föreläsningar, rådgiva
företag, göra annonser och skriva artiklar, fixa med hemsidor och texter till den, beställningar, materialuppdateringar,
uppföljningar, deltagande i div. projekt, möjligheten att hålla sig själv uppdaterad o.s.v Näst intill omöjligt när man arbetar
ensam och har fler arbetsuppgifter än energi- och klimatrådgivning.
Företagsrådgivningen har ej kommit igång som önskat, ny tag på det området!
Företagsrådgivningen och flerfamiljsbostäder är prioriterade områden.
Klarare riktlinjer för EKR:s arbetsuppgifter i kommunen
metoder för att nå företag uppföljningsinstrument
Att synas ute mer både i mindre och större sammanhang. Medborgaran glömmer bort att vi finns.
Synas mer för allmänheten.
Att vara mer aktiv med information till nya målgrupper.
Ingen åsikt (5)
Jag jobbar en del med marknadsföring, men där går det alltid att förbättra sig. Samtidigt har man konkurrens från andra
nyheter när man ska skriva på kommunens sida i tidningen.
Marknadsföringen kan/bör förbättras såväl nationellt som regionalt och lokalt.
Rådgivningsdelen; det har inte kommit så mycket besök som planerat. Vi planerar att förändra denna till nästa år, så att vi
ökar samarbetet med grannkommunerna och bygglovgivningen. Vi avser att ge rådgivning ihop med bygglovsprocessen för
att "fånga in" fastighetsägare.
Minskande intresse från allmänhet och organisationer. Svårt att nå ut till dessa kategorier.
Utveckla rutiner och metoder för energirådgivning mot företag Utveckla digital rådgivning
Ökad medverkan i bygglovsärenden
Mer gemensam aktiviteter typ Europen days
Strävan finns att ständigt förbättra verksamheten
Via energikontoret hade vi planerat information mot BRF vilket inte hunnits med men kommer att göras under nästa år. Jag
har haft en del information mot företag men tycker att det är svårt att göra uppföljning på. Många investeringar dröjer
kanske något år innan de genomförs.
Jag vill inte påstå att det har fungerat dåligt men det finns potential för utveckling. jag tänker då på samarbetet med
miljöskyddsinspektörernas tillsyn. Här finns potential att involera energifrågor. Vi har börjat med det under hösten 2012 och
vi kommer att fortsätta under 2013.
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Bättre utbildningar och kurser "praktik & teori" Bättre på mässor
Potential för utveckling finns för ökat samarbetet med miljöskyddsinspektörernas tillsyn. Här finns potential att involera
energifrågor, men det är inte säkert att det landar så bra om vi kommer tillsammans med miljöinsp.
Frågor som rör energieffektivisering vid om- ny och tillbyggnad bör kunna utvecklas/uppmärksammas ännu mer lokalt.
Utveckla möjlighet att nå fler personer vid ett och samma tillfälle, som ett komplement till den enskilda rådgivningen.
Jag ser fram emot att arbeta för mer energi- och klimatrådgivning vid tillsyn. Vi kan utveckla vårt arbete med transporter.
Det är svårt att få engagemang för aktiviteter/projekt både från allmänheten och företag, även fast mycket tid lagts på
annonsering, inbjudningar mm
Nya kanaler för marknadsföring Rapporteringsmallen behöver ersättas av ett bättre verktyg som är mer detaljerad
Införskaffa lite nya "saker" som vi kan ha i vår monter som vi använder på mässor och dylikt och för att kunna locka in fler
besökare.
Rådrummet har flyttat till nya lokaler (november) med nya rutiner för telefon- och öppettider, vilket kommer att frigöra mer
tid för exempelvis företagsbesök framöver. Samarbetet med företagslotsar, universitet och företagsnätverk kan öka. Med ett
mer frekvent samarbete ökas också vår kunskap.
Nå ut till ännu fler både allmänhet och små och medelstora företag
Inrapporteringsmallen för energi- och klimatrådgivning för stora värme- och kylsystem är klumpig. Men där ska väl
förbättring i inrapporteringsverktyg vara på väg.
Styrgruppen för Energi- och klimatrådgivningen med förvaltningscheferna från de tre samarbetskommunerna bör börja
fungera igen för bättre styrning och feedback.
Transportrådgivningen måste utvecklas.
Liten tipshörna från Energimyndigheten på aktiviteter
Antalet kontakter med allmänhet och villaägare har minskat med 30-40 %. Bedömningen är att det rådande konjunkturläget
gjort att åtgärder och investeringar i energibesparingsåtgärder minskat bland allmänheten. (2)
Rådgivning till allmänheten, tycker det är svårt att få kontakt. Har varit på biblioteket ett par gånger men väldigt få kommer
dit. I Bräcke har jag varit på bygdegårdar och pratat, försöker få till samma här i Ånge också. Skickat brev med erbjudande,
en förening bokade men ställde in. Tror det kan fungera bättre
Målgruppsinriktad rådgivning för BRF är inne på 3e året i Nynäshamn och har i år gått trögt. Inför nästa år lägger vi nog
fokus på andra områden.
Alla områden kan förbättras och jag tycker att de gör det hela tiden. Man provar att göra på ett sätt och fungerar det inte så
provar man på ett annat sätt och om det går bättre så försöker man utveckla det. Lär sig mer hela tiden också, råden blir
bättre med tiden
Svårt att nå ut till t ex företag - förbättra samarbetet med näringslivsenheten (vilket påbörjats). Svårt mäta nytta i kWh,
vilket vi arbetar på i vårt regionala samarbeten.
Sammarbetet med miljöinspektörerna är på gång men förväntas utvecklas under 2013 liksom sammarbetet med
samhällsbyggnadsavdelningen där förståelsen och kunskapen om EKR-tjänsten nu är större. Hur vi gemensamt kan gå ut
med information till företag och invånare i kommunen.
I ökad omfattning samköra aktiviteter med övriga arrangemang i kommunen samt ökad marknadsföring för större
uppslutning kring de aktiviteter som genomförs.
- Sammarbete med Näringslivskontor och PROEFF med företagsluncher var ett lyckat koncept men kan utveckla inbjudan
och göra det till ett mer regelbundet inslag nu när kontaktnätet börjat byggas upp. - Arbeta vidare för att etablera
kontaktvägar till näringslivet för ökat fokus på energieffektivisering
På tre av orterna gick det inte att få tillräckligt mycket folk till föredragen. Det gäller att hitta redan existerande
sammanhang att bli en del av, istället för att tillföra ytterligare något nytt. Samt att hitta vägar att nå de människor som är
intresserade.
Tydliggöra mitt arbete som EKR i kommunen (tjänstemän och politiker). Arbeta mer med företag och skolor.
Med de resurser som finns när jag jobbar i tre kommuner så tycker jag att verksamheten fungerar bra.
Minskande intresse från allmänhet och organisationer. Svårt att nå ut till dessa kategorier.
Ökade kontakter med SME företag
att marknadsföra rådgivningen så att det blir mer kännt att denna tjänst finns. rådgivning mot företag. jag skulle önska att
energimyndigheten skulle kunna göra en reklamkampanj gemensam för alla komuner i sverige att rådgivningen finns tex tv
reklam. det är många som inte vet att detta finns tyvärr. att annonsera enskilt är dyrt och många läser idag tidningen på
webben.
Att nå ut till företag och få dem intresserade som var ett av målen i v-planen var svårare än väntat trots medverkan i
projektet EnergInVäst där företag erbjöds konkret utbildning tíll relativt låg kostnad.
Har haft svårigheter med att sålla fram företag som är berättigade till energikartläggningsstödet, d v s ligger över 500
MWh/år på ett effektivt sätt.
Att bättre utnyttja verktyg för utvärdering av verksamheten. Bättre planering vid aktiviteter för att nå så många som möjligt i
målgrupper. Mer fast tid i övriga kommuner i form av t.ex öppet hus.
En petitess. Flytta stäng knappen i denna enkät. När man går tillbaka och snabbt vill trycka nästaknappen för att komma
vidare är det otroligt lätt att stänga allt så man får gå tillbaka från börja ingen
Kommer inte på något särskilt/vet ej/ingen kommentar.
Vi var något underbemannade under början av året innan vikarier var i full gång
Året har varit splittrat på grund av pensionsavgång och att efterträdare som energi och klimatrådgivare slutat Men nu är en
ny energi och klimatrådgivare anställd börjar 3/12 2012 som kommer att styra upp verksamheten igen.
* För få kontakter. Måste arbeta aktivt utåt för att nå ut. Fortsätta mot företag. Här finns många kWh att spara jämfört
privatpersoner. Här har uppslag från Energikontoret varit till stor hjälp (d.v.s tips på olika aktiviteter och hjälp med att
genomföra dem).
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Företagsrådgivning - kommer förhoppningsvis igång under 2013 Marknadsföring! Trots annonser och artiklar finns det
fortfarande många som inte känner till att rådgivningen finns.
Mer gemensama aktiviteter typ Europen days.
- Jag har inte blivit involverad i samarbetet, om "yttre miljö och handelsutveckling" för ett tryggare centrum, som
kommunens Näringslivsutvecklare driver tillsammans med både privata och offentliga organisationer. Mina kunskaper
skulle kunna vara till nytta vid eventuella belysningsinvesteringar. - "Energifrågor vid miljötillsyn" är också ett arbete där
mina kunskaper skulle kunna vara till nytta. Jag vet dock inte om informationen om mina tjänster når ut.
Försöka komma ut mer till företagen.
Hjälp med aktuella broschyrer och tips. Många av de broschyrer vi jobbar med är gamla och tekniken har gått framåt.
Detsamma gäller med tester.
Förutom energi och klimatrådgivningen arbetar jag också som miljöstrateg, det innebär att jag alltid har telefonen med mig
för att kunna svara på bl.a. frågor från alla och envar. När det gäller energi och klimatrådgivningen upplever jag att man
ibland måste sitta ner och i lugn och ro diskutera med den som ringer och det är svårt om man te.x. är ute i något annat
ärende. Energi och klimatrådgivningen hade ibland mått bättre av att jag hade haft telefon- och besökstider. Det ska jag
försöka ändra på till nästa år
Företagsrådgivningen har varit ganska inaktiv under året. Men här arbetas det fram planer för nya vändor med företag till
våren.
Behöver bli bättre på att utvärdera mina informationsinsatser, exempelvis Solar Energy Days och trafikantveckan
Företagen är svårflörtade och utan samarbete med miljöinspektör svårt att få företagen bli intresserade av
energieffektiviseringar.
Antalet kontakter med företag skulle kunna ökas.
Potential för utveckling finns för ökat samarbetet med miljöskyddsinspektörernas tillsyn. Här finns potential att involera
energifrågor, men det är inte säkert att det landar så bra om vi kommer tillsammans med miljöinsp.
Det är inte så många som kontaktar oss utan vi måste ut och ta kontakt med folk där de rör sig. Vårt energismartprojekt
nästa år kan förhoppningsvis ge ringar på vattnet bland de medverkandes bekanta bl.a. eftersom de kommer ha en dispay väl
synlig i hemmet för sin energiförbrukning. Eventuellt skulle man kunna börja köra "energipartyn" á la tupperware hemma
hos folk då de bjudit in alla sina bekanta och då visa och låta dem prova på energismarta grejer, fast utan försäljning men
med fika förstås. Likväl som att bjuda in till en föreläsning dit de kanske kommer lika många - locka med en LED-lampa,
uppvevningsbar ficklampa el. dyl. till värden/värdinnan som tack för fikat. Tyvärr var det inte så många som vi hoppats som
tog med sig av informationsbladen vid sparsamkörnings-utställningen. Det är lättare när man själv står där och kan prata
med dem om det.
Vi håller på att ta fram en energivagn(gammal husvagn) för att visa sol-vind -fönster och bygg klar under våren 2013 då når
vi ut till våra ytterområden i kommunen.
Minskande intresse från allmänhet och organisationer. Svårt att nå ut till dessa kategorier.
Vi arbetar i bolagsmodell. Vi har många besök och vi skulle vilja komma ut mer och göra mer insatser, men det kräver mer
personal och som det ser ut nu så har vi inga möjligheter att anställa. Vi behöver mer pengar till vår verksamhet. Vi har en
lyckad modell som borde få extra ekonomiska resurser av energimyndigheten och visa övriga landet hur bra vår modell
fungerar.
Företagen har visat ett kompakt ointresse för energi- klimatfrågor. Vi samarbetar med miljöinspektörerna för att komma
fram.
Företagsrådgivning samt insatser mot transport (4)
Företagsrådgivning - kommer förhoppningsvis igång under 2013. Marknadsföring! Trots annonser och artiklar finns det
fortfarande många som inte känner till att rådgivningen finns.
Månadsrapporteringen över samtal har ju skett i en excel-fil som vi har fått maila in till Energimyndigheten varje månad.
Ser fram emot att den ska bli webb-baserad
Förbättrad kommunikation med skola, företag och organisationer.
Finns ett behov att utveckla och förbättra förankringen inom kommunen. Detta är ett prioområde år 2013.
Tillgängligheten för kunderna kan förbättras. Någon form av telefontid tror jag kan behövas för att ge de rådsökande en mer
kvalitativ EKR. Jag ser också att det är viktigt att förtydliga för den rådsökande vad det är de kan få hjälp med, vilka tjänster
som vi kan erbjuda och vad vi ej kan erbjuda. Jag upplever att många rådsökande är osäkra där och kanske väljer av den
anledningen att inte ta en kontakt. Rikta rådgivningen mer mot fler av våra målgrupper så som företag och
bostadsrättsföreningar. Utöka samarbetet med övriga aktörer utanför kommunen.
Trots att vi arbetat starkt för att nå företagen och öka rådgivningen till dem är det svårt att få genomslag för
förändringsarbetet. Här krävs ett kontinuerligt stöd för att driva arbetet långsiktigt!
Fysiskt placering kan eventuellt bli bättre så att man fångar upp besökare som inte hade ärenden till EKR från början.
Kommunen bygger just nu en ny entre och EKR jobbar på att få en naturlig plats där.
Rådgivning mot såväl privatperson, företag och industriverksamheter skall öka och förbättras. Marknadsföringen skall ses
över och fler ska ha kännedom om att Malmö har en energi- och klimatrådgivare. Utbildningspaket mot skolor, BRF och
företag.
öka antalet samtal till telefonrådgivningen förankring av energi- och klimatrådgivningen i organisationen öka antalet
företagsbesök utveckla utvärderingen av alla aktiviteter
Mer kontakt med förskolor och högre skolnivå. Mer info till nämnder.
Nå fram till rätt person samt sprida kunskap mer kan alltid förbättras
Nya kanaler för marknadsföring rapporteringsmallen behöver ersättas av ett bättre verktyg som är mer detaljerad.
Införskaffa lite nya "saker" som vi kan ha i vår monter som vi använder på mässor och dylikt och för att kunna locka in fler
besökare.
Ökad kontakt med alla delar av den kommunala organisationen för att på så sätt öka kännedomen om våra tjänster. Synas
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"på stan" i samma syfte.
Känner att det är tid och pengar som tyvärr sätter begränsningarna. Skulle önska att jag hade mer av bägge. Ytterligare
samarbete med kommunens "näringslivsförening" för att nå ut till fler företag. Jag vill även utveckla samarbetet med
bygglovsavdelningen.
Företagsrådgivningen. Vi har inte fått det stöd / engagemang från energikontoret som vi räknat med.
Rådgivning kring transportfrågor; hur man väcker ett intresse och når ut.
Mer omvärldsbevakning.
Svårt att få upp intresset hos allmänhet och företag.
Telefonrådgivningen har minskat men kan med rätt markandsföringsinsatser öka igen.
Att bättre utnyttja verktyg för utvärdering av verksamheten. Bättre planering vid aktiviteter för att nå så många som möjligt i
målgrupper. Mer fast tid i övriga kommuner i form av t.ex öppet hus. (2)
Bristande kommunikation på grund av personalomsättningen
Utöka kontakterna med företagarföreningar
Ökad samarbete med de lokala företag
Trots att vi arbetat starkt för att nå företagen och öka rådgivningen till dem så är det svårt att få genomslag för
förändringsarbetet .Här krävs ett kontinuerligt stöd riktat mot företagen för att driva arbetet långsiktigt!
Kontakten. Beställningar av broschyrer, de är slut. Inga nya verkar tryckas upp. Fortfarande är det viktigt att de finns, allt
kan inte gå digitalt ännu. Fortfarande svårt att komma åt företagen. Kontakterna till oss minskar fortfarande. Behöver synas
mer utåt, kanske i sociala medier och på nätet.
Att planera och arrangera evenemang är mycket tidskrävande. Det har tagit tid från övrig energirådgivning.
Att ordna lokala mässor eller informationskvällar. Det finns inga att "hänga på" heller i kommunen. Arbetar på att vara i
huvudbiblioteket (alternativt i även de mindre biblioteken ) en fast veckodag några timmar (två), kanske med
konsumentrådgivning.
Tycker att det mesta fungerat bra, men en konkretisering kan göras av Energimyndigheten i form av ytterligare förslag på
aktiviteter.
Kontakt gentemot företagare har en stor förbättringspotential.
Företagsrådgivningen och flerfamiljsbostäder är prioriterade områden.
Företagsrådgivningen har potential att utvecklas. Har prioriterats ner under året på grund av den vakanta tjänsten. Man
skulle kunna använda sig ännu mer av "temaveckor" för att lyfta frågan. T ex Sustainable Energy Week.
behöver förankra energirådgivningen mer internt- mot fler förvaltningar. Kontinuerligt arbete
Tycker det fungerat bra, men det är t.ex. svårt att få folk att ta till sig och sprida informationen. Svårt att hitta rätt kanaler för
att nå så många som möjligt. svårt att nå de som behöver få information men inte är intresserade. Förbättra möjligheterna att
nå ut med information om energirådgivningen t.ex när allmänheten söker bygglov.
Öka samarbetet generellt. Vi kan lära och inspireras mycket av varandra. Det gör vi inom vårt samarbete. Gemensam
nationell annonsering som samordnas av energimyndigheten samtidigt som lokal annonsering sker för att nå ut på bred
front.
Det har varit svårt att få igång arbetet med Företagen, men det kommer förhoppningsvis bli mycket bättre framöver då vi
byter avdelning och kommer arbeta närmare näringslivskontoret. Vi kommer planera verksamhetsplanen för 2013
tillsammans och förhoppning är att det kommer bli mer fokus gentemot företagen. Vi har arbetat inom kommunen med att
Energi och klimatrådgivningen ska arbeta som komplement till Miljökontorets Energitillsyn. D.v.s att företag kan komma
till oss för opartiska råd och inte vara oroliga för att man sitter på dubbla stolar. Det har tagit lång tid att få igång detta då det
är viktigt att rollerna är mycket tydliga. Som energi och klimatrådgivare är det mycket viktigt att vi håller vår oberoende och
opartiska inställning och inte kommer med någon myndighetsroll. Vi tittar nu på en kommunikationsplan för att vi ska få
detta så tydligt och bra som möjligt. Vi har haft problem med hemsidan och växeltelefonen, mycket frustrerande men detta
är nu åtgärdat.
Vi har en tendens att "försvinna". Folk verkar inte förså vår roll.
Upprätta samarbete med skolan via någon/några lärare. Tillgängligheten; man är ofta ute på tjänsteärenden eller möten då
det kan vara svårt för allmänhet att ställa frågor. Få tar aktivt kontakt med energi- och klimatrådgivningen.
Genomförande av energieffektivisering och energiomställning är otillfredsställande pga att entreprenörer har inte i tillräcklig
omfattning tagit till sig de framtagna tekniska innovationer och i många fall saknar kompetens inom energieffektivisering
samt att samordning mellan de som har genom rådgivningen bestämt sig att åtgärda bristerna men inte får möjlighet att
genomföra åtgärder pga ovanstående och ibland pga finansieringsproblem Möjlighet till förbättring: Lokal energi-och
klimatmässa och anordnande av olika seminarier för de lokala entreprenörer planeras 2013-2014
Månadsrapporterna till Energimyndigheten funkar inte så bra
Företagen svårflörtade, svårt utan samarbete med miljöinspektören
EKR ligger i Täby Kommun under stadsbyggnadskontoret, den borde flyttas till miljöförvaltningen Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor SRMH
Den nye måste utbildas och få mer vana. Det tar lite tid.
viktigt att energimyndigheten satsar på gemensam reklam för energirådgivarna i sverige kanske via webb eller tv för att visa
att vi finns.
Att utveckla mera effektiva sätt att komma i kontakt med allmänhet, föreningar och företag så att de känner till vår
verksamhet och söker rådgivningstjänster.
Det är ganska "trögt" att nå ut till små företag. De kontakterna skulle kunna vara flera.
Annonseringen kan förbättras. Vi kommer därför samannonsera i framtiden. Fler projekt kommer att riktas mot Hammarö.
t.ex aktiviteter under trafikantveckan.
Bidraget från Energimyndigheten har inte räknats upp på grund av kostnadsökningar på flera år vilket har till följd att det
blir mindre pengar till verksamhet. Vi kommer också att dra in en tjänst från och med 2014. Det kommer inte att kunna gå
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att driva någon vettig verksamhet längre.
Arbeta för en större helhetssyn beträffande energifrågorna.
Se svar från Lysekils kommun (2)
Potential för utveckling finns för ökat samarbetet med miljöskyddsinspektörernas tillsyn. Här finns potential att involera
energifrågor, men det är inte säkert att det landar så bra om vi kommer tillsammans med miljöinsp.
Företagsrådgivningen behöver förbättras
Det har tyvärr varit lite trögt med samverkan och rollfördelningen var otydlig. Det känns angeläget att synas mera och att
jobba med mera riktade projekt.
Att nå ut till företag och få dem intresserade som var ett av målen i v-planen var svårare än väntat trots medverkan i
projektet EnergInVäst där företag erbjöds konkret utbildning tíll relativt låg kostnad. (2).
Väldigt få företagskontakter trots ett väldigt gott samarbete med näringslivsenheten. Kommer att fokusera ännu mer på
denna målgrupp nästa år.
Mer har kunnat göras. Samarbete mer miljöinspektörerna behöver startas upp och implementeras.
Utveckla utvärderingen av alla aktiviteter.
Fler besök på företag för rådgivning. Ytterligare tid och resurser för uppföljning av effekter av rådgivning.
Marknadsföring av rådgivningen och event. Befintliga kanaler måste utnyttjas bättre.
Det har inte varit så många skolklasser till utställningen Spelet om energin på Tekniska museet som jag satte upp som mål i
verksamhetsplanen. Vi har inte hunnit med så många energiöversyner som jag satt upp som mål hos företag och
bostadsrättsföreningar.
Aktivitetsredovisningen! (4)
Måste jobba mer proaktivt, se svar Storforz
Nattvandring på lokala verksamheter. Första projektet håller just på att ta form. Vi har blivit kontaktade av Stiftelse
Capelagården som är intresserade och den 5 decemberhar vi bokat tid för en nattvandring. Vi befinner oss i startgroparna
och hoppas det ska bli fler liknade vandringar under 2013. Vår inriktning kommer då att i första hand bli turistanläggningar,
då det passar in i ett projekt som kommunen driver.
Antalet kontakter med företag skulle kunna ökas.
Marknadsföra energi- och klimatrådgivaren bättre åt kommuninvånarna.
Trots att vi arbetat starkt för att nå företagen och öka rådgivningen till dem är det svårt att få genomslag för
förändringsarbetet. Här krävs ett kontinuerligt stöd för att driva arbetet långsiktigt!
Prioritera företagsrådgivningen ännu mer.
Vi kommer att förbättra hemsidan alternativt samverka med sidan radgivningvast.se. Utökat samarbete med skolan.
Trots att vi arbetat starkt för att nå företagen och öka rådgivningen till dem så är det svårt att få genomslag för
förändringsarbetet. Här krävs ett kontinuerligt stöd riktat mot företagen för att driva arbetet långsiktigt.
Energi i tillsyn (ekr för små och medelstora företag) och ekr för de anställda.
Uppföljning av enskilda aktiviteter, för att se vilken nedlagd tid som ger mest nytta. Vi skall utveckla uppföljningen av
företagsrådgivningen med energistatistisk trend för de besökta företagen (ca 100 st över flera år)
Allt har fungerat bra. Aktivera samarbete med näringslivssekreteraren Göra en sammanställning över kommunens företag
Energiuppföljning på besökta företag, ca 10 st
Vi arbetar i bolagsmodell. Vi har många besök och skulle vilja komma ut mer och göra mer insatser, men det kräver mer
personal och som det ser ut nu så har vi inga möjligheter att anställa. Vi behöver mer pengar till vår verksamhet. Vi har en
lyckad modell som borde få extra ekonomiska resurser av energimyndigheten och visa övriga landet hur bra vår modell
fungerar. (4)
För få kontakter. Måste arbeta aktivt utåt för att nå ut. Fortsätta mot företag. Här finns många kWh att spara jämfört
privatpersoner. Här har uppslag från EK varit till stor hjälp (d.v.s tips på olika aktiviteter och hjälp med att genomföra dem).
Utveckling av mera uppsökande verksamhet.
Nådd flera företag p g a info-verksamhet och platsbesök. Det har gjorts åtgärda för att effektivisera engergianvändning. Det
finns alltid behov att förbättra energieffektivisering.
Energi i tillsyn (ekr för små och medelstora företag) och ekr för de anställda.
Detta år har varit lite speciellt då ordinarie rådgivare varit delvis tjänstledig, men viktigt för att möte den minskande
spontana ringningen är att jobba mer proaktivt
Energi- och klimatrådgivningens hemsida skulle kunna förbättras, bland annat genom att snabbare uppdatering. Få
företagare hör av sig till Energi- och klimatrådgivningen och här finns utrymme för att bättre nå ut till denna målgrupp.
Ökad kontakt med alla delar av den kommunala organisationen för att på så sätt öka kännedomen om våra tjänster. Synas
"på stan" i samma syfte. (4)
Samarbete med banker, mäklare och miljöinspektörer måste bli bättre.
vi kommer att förbättra hemsidan
Har varit svårt att få kontakter. Kan Energimyndigheten göra reklam i till exempel TV?
Upplever det svårt att få kontakt med de som skulle behöva vår hjälp. Marknadsföringen måste bli bättre. Men den kostar en
hel del. Finns det inga möjligheter utöver Energimyndighetens hemsida. Till exempel TV-reklam för att visa att vi finns.
På grund av dödsfall av förre energirådgivaren vid halvårsskiftet har det varit viss vakans fram till ny energirådgivare
började i mitten av september. Nu ser vi fram emot kontinuitet i arbetet.
-Före ordningen i projektform var splittringen total mellan ER och andra arbetsuppgifter - varit sjukskriven 7 månader

119

1.8

18. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas
åt…?

(Svar: Annan målgrupp?)
Skola/skolelever (43)
Vi försöker nå turisterna genom att finnas ute på affärer under säsong.
PRO, idrott org.
Kommunala fastigheter
Skolor och Media
Barn & ungdom (2)
diffust, man måste ju fylla i Annan målgrupp när man ska sätta 4 siffror (2)
privatperson
Gymnasieskolan, Högstadiet.
bemanning vid mässor
3. Fritidsboende (ej skrivna i kommunen) 4. Energimyndighetens utvärdering
Enteprenörer, tillverkare
Kommunen (2)
Omsorgspersonal
Myndigheter skulle kunna vara en sådan målgrupp. Vi har haft en del kontakter med Länsstyrelsen exempelvis. Dessutom
kan man ju räkna kommunen internt som en målgrupp.
Myndigheter, kommun, Lst (3)
I "Allmänheten" ingår Barn och ungdomar I "Organisationer/föreningar" ingår främst Brf och andra boendeföreningar
Skolor och arbetsplatser
Mässor, föreläsningar, politiker (2)
Skolor och studieförbund
Myndigheter, Länsstyrelsen, Landsting (2)
Allmänheten inkluderar barn och ungdom.
Tid för träffar t ex, nätverksträffar, andra energirådgivare, seminarium, kompetensutveckling, etc
Försäljare av olika energispar produkter
Inom kommunen
4= samarbete med rådgivarkollegor. (2)
Kommunala fastigheter
Deltagande i projekt arrangerade av Nenet, t.ex skolprojektet Futurize (4)
Kommunala förvaltningar
Annan målgrupp är interna samarbeten inom Västerås stad. t ex Projektgrupp kring utveckling av en hållbar stadsdel,
Lokalgrupp för ombyggnad av stadsbyggnadskontorets lokaler.
Vänner och bekanta
Egen utbildning
Projekt Klimatfamiljer
Medarbetare inom Solna stad
Lantbrukare.
Sv. Kyrkan, ideella föreningar
Nätverk och organisationer, typ. företagarförening fastighetsorg. Riksbyggen - HSB
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19. Av din tjänst, rangordna hur stor del av din tid ägnas
åt…?

(Svar: Annat, vad?)
Kompetensutveckling: Gå Energimyndighetens utbildningar inkl hemuppgifter. Inläsning inom olika områden.
Platsbesök
Kurser Utbildning (13)
Marknadsföring
Solfångarförening
Skolinfo/Skolprojekt/skol/elevkontakter (4)
Arbetsplatsträffar
oklart igen, man måste fylla i Annat om man ska sätta 11 siffror (2)
Vi har under året satsat på att hålla föredrag samt medverkat på mässor och vi har uppskattningsvis informerat ett par tusen
personer.
Vi har bara haft tel, mail och besök kontakt med privatpersoner.
möten m EKR-kollegor
Besök hos privata rådsökande
Samordning med kollegor
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Utbildning grundutbildning + kraftsamling.
Utbildning, nyutbildad
3. Fritidsboenden
Kunskapsinhämtning, omvärldsbevakning mm.
eget info matrial
Annat har under 2012 bl.a. varit att göra en uppföljande inventering av antalet större oljepannor (p>50 kW) i Ragunda
kommun. Inventeringen i kommunen har ingått i en inventering som omfattat hela länet. (4)
I Stockholmsregionen har vi en gemensam telefonrådgivning och webbsida. För besök hos företag, Brf och andra
organisationer anlitas energikonsult, där kontakt tas och planering sker av lokal EKR.
Enhetsmöten och andra kontakter som inte direkt har med EKR att göra.
Möten som inte handlar om verksamheten som sådan utan som grupptillhörighet i kommunal verksamhet som delvis också
ingår i administration. Svårbesvarat dock då olika saker kan inräknas på olika ställen.
Utbildning och inläsning/uppdatering (3)
Jag deltar även i översiktlig planering och detaljplanering där jag kan jobba med energirådgivning i ett tidigt skede
Förhoppningsvis mer företag nästa år (2)
Utbildningar i Energimyndighetens regi
10 = Fortbildning (2)
byggsamråd
Uppdatera vår permanenta utställning (Energicentrum A6) (5)
Skolor
Utbildning och inläsning/uppdatering (2)
Kunskapsinsamling, uppdatering av vad som händer, nya tekniker, läsa nyhetsbrev, branschtidningar, internetsidor m.m. Vi
har så brett kunskapsområde så det krävs mycket att hänga med!
Interna möten.
Interna "kontakter". T ex med bygglovsavdelningen.
Utbildning av en ny EKR
Hembesök
har jobbat sedan sept svårt att uppskatta
Föredrag och mässor. (3)
Egen kompetensutveckling
Uppföljning företagsbesök och telefonkontakter
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20. Vilka aktiviteter har du genomfört och hur många
gånger?

(Svar: Inom vilka områden?)
Seminarium om Solenergi Företagsmässa
Sem. Solenergi, Värmepumpsteknik och elbilar m.fl. Mäss. Bo&lvilla och bo&leva
Hållbarhetsmässan, trafikantdag, utställning på nationaldagen
Belysning, rådgivning (2)
Det har varit mässor som har riktat sig till privata hushåll bostadsrättsföreningar, föreningar. Och också temadagar för dessa
grupper, då även trafik teman. Hur många vet jag inte exakt då jag bara arbetat sedan agusti.
energianvändning/minsking, klimat, närodlat/klimatsmartmat
Solenergi, hållbart resande, energieffektivisering, allmänna energispartips, klimat, hållbar energi och framtidslösningar
belysning, värmesystem, solenergi, effektiva transporter
Termografering, belysning, kalla fönster, vattenförbrukning, bilåkning, solfångare, klä på sig rätt.
Lågenergihus & solel, köpstopp, matens pris, källsortera dina resor, Hjälpas åt att må bra - en bra start på hållbar
utveckling!, avfall - en resurs, badskumt (externa föreläsare på samtliga)
Kostnader och besparingar för olika energisparåtgärder samt de enkla energibesparingarna.
Sol, direktel, lampor, uppvärmning, lantbruk mm mm.
Temakväll om värmepump. Kvällsföredrag om att spara energi. Kvällsföredrag om sol/biovärme.
Allmän energiinformation Solfångare
Energi! Transporter
Energibesparning allmän. (3)
Energirådgivning vid stormarknad under Sustainable energy week På väg utan min bil under trafikantveckan Föreläsning på
frukostmöte med företag Belysningsföreläsning Infodag till företag Bo- och byggamässan i Västerås
Transport,Solenergi,(2)
Trafik, energirådgivning, klimatrådgivning, projektpromotning, klimat, hållbar utveckling, vikten av hållbarhet och des
problematik
Energibesparande åtgärder, värmepumpar, transporter, klimatfrågor, sol- och bioenergi
Transport och solenergi, samt företagsseminarium
Tema: trafik, förnyelsebar energi, Elsmart-turné med Energikontoret och Energimarknadsbyrån, informations-e.m. för PRO
Mässa/utställning: Sol, belysning
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Belysning, spara energi i hemmet, transport, bostadsrättsförening, energikartläggning i företag, biogas
Earth hour, företagsmässa, demonstration av solel, trafikatvecka bland annat
Energieffektivisering, företag Elproduktion med solceller Trafikantdag Föreningar (fotboll främst) Nya byggregler
Bioenergi (Pellets och Biogas) Energieffektivisering(Flerbostadshus)
Mässa, informationsmöte
Mässor: Energi- och klimatrådgivning på Hem & Villamässan i GBG, Utbildning ungdomar på Vetenskapsfestival i GBG,
Transporter dvs. hållbara resvanor:Ecodriving, kollektivtrafik- och cykeldag. Energiskola till miljödiplomerade
företag.Företagarmingel. Tävling "På egna Ben" samt utskick till nyinflyttade inom projektet "Nya Vägvanor".
Uppvärmning, energieffektivisering, solenergi, transporter, energieffektiv belysning.
Förnybarenergi, Belysning, Elavtal, Gör din egen el.
Eco-driving,allmän information,
Allmänt om energi i villan Transportrådgivning Andelsägd Vindkraft Solvärme
Informationsträffar för testresenärsaktivitet i samarbete med UL. Arrangemang av årets energidag i Östhammar på temat hur
man kan spara energi i vardagen.
Medborgardialog, vindkraft och energi, två tillfällen med totalt över 200 deltagare
Energibesparing i hemmet, Belysning, Klimatpåverkan, Företagsrådgivning med inspektörer, Resurshushållning
Byggmässa
Föreläsningar om energi och klimat, temadagar om klimat, m.m.
Passivhus energibesparing idrottsföreningar biogas elcykel. europeiska trafikantveckan energikartläggningscheckar företag
Kyrkan energikartläggning energisnål belysning - visning o info energibesparing i hemmet SFI Klimatpåverkan
Belysning, transport, solenergi, allmän "Marknadsföring" av EKR m.m.
Solceller, solpaneler, uppvärmning samt allmän information om energibesparing
Transporter, Förnybar energi., Energieffektivisering (3)
Solenergi, energieffektivisering, transporter (3)
Allmänt, sol,
Lokal energimässa
Biogas, solenergi, transporter, lantbruk, belysning, företagsrådgivning, byggnation, medveten konsument.
Solenergi, allmänna energiråd, företagsrådgivning
Belysning, transport
Energiseminarium för allmänheten i Norrtälje kommun under tre kvällar i oktober. Referensgruppsmöte (december 2011);
Belysning med ljusdesigner Lotta Löfgren och Gunnar Moberg, Philips. Seminarium för politiker och tjänstemän (maj);
energieffektivisering i flerbostadshus med Willy Ossiansson, energibesparing på ICA Maxi Solna med Niclas Johansson, de
nya EU-direktiven med Kristina Tegman, WSP. Referensgruppsmöte (september); Mattias Goldman, Gröna bilister.
Mässor/utställningar Mässan Äntligen Hemma (mars-april) Mässan Fastighetsförvaltning 2012 (november) (20)
Via samarbetet: samt Lokalt: JULAS energimässa Järna/Mölnbo villaägarförening Temadag, torget: hållbara transporter (bla
elcykel) (3)
Energibesparing, Energianvänding, Energieffektivsering, Energi- och klimatrådgivningen i allmänhet, Energikartläggning
Transport, belysning, värme, hushåll
Temadagar/seminarier via samarbetet samt Lidingöspecifikt: Lidingömässan (oktober 2012)
Belysning och värme (2)
Klimat och Energihushållning
Förändrade energikrav vid ny- och ombyggnation 2013 Företagsmässa
Energieffektivisering i byggnader, belysning, intern förankring, energieffektivisering i företag, transporter,
energieffktivisering till allmänheten
Passivhus.
Solenergi, biogas, vindenergi, energieffektivisering inom lantbruket, "energimässa", demo monter på marknad.
Transport, klimat, energi, allmänna energispartips till villaägare.
Energidag på Uddetorps Lantbruksgymnasium, EKR- rådgivning på Villaägarföreningens årsmöte, Info om EKR på Skara
energi, Monter på PåLandet festivalen i Axvalla travbana, Villahemmässan i Göteborg, Villafamiljens mässa i Lidköping +
monter på Julavaruhuset i samband med deras El- och värmefestival och på klimatkväll Lundsbrunns bygdegård mm
Egen el, förnyelsebara energikällor, belysning
Temadagar/seminarier: Energieffektiva hus (3 st), Solenergidagarna, Trafikantveckan, Earth hour, allmänt energispar,
belysningsval, Sparsam körning. Mässor/Utställningar: 5 st (Visa att rådgivningen finns, ge råd, små tävlingar i montern)
Tjej- och halvvättern (allmänt), Vätternrundan (allmänt), Motala Expo (allmänt men mot företag), Energimässa Öst (allmänt
men mot företag), BoMässa Motala (energieffektivt boende, allmänhet)
Sol-el och solvärme ( seminarier) Fritidsmässan i Skellefteå
Belysning, klimat, energieffektivisering, transport, solenergi.
Energi, Klimat, Transporter, Belysning
Energi allmänt, biogas, solceller, Earth Hour, miljö för framtiden.
Energieffektiv byggnation, solenergi, företagseffektivisering, hushålls-spartips m.m. cykelfrämjande
Energispar villaägare och miljöbilar
Energi, klimat, belysning, effektivisering, uppvärmning mm.
Temadagar/seminarier visa samarbetet samt Festival för allmänheten
Belysning
Boende, energieffektivisering
Byggnader, transport, beteende
Belysning,Energieffektivisering,Solceller (5)
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Förnybar energi och energieffektivisering
Energieffektivisering, Transporter, Energikartläggningscheckar, Solenergi, elanvändning, Värmesystem, Klimat.
Resor/Transporter
Temadagar: Solfångare/celler. Mässor: Uppvärmning, solceller, ventilation m.m.
Transporter, belysning, allmän energirådgivning,
Seminarier: Energi i lantbruk Mässor: Energi/klimat för allmänhet företag och organisationer
Sol, energi, hållbara transporter, Earth Hour, uppvärmning, landsbygdsrådgivning, energieffektiv idrottsförening
Belysning, biogas, transporter, allmänna energifrågor (t.ex. uppvärmning, elförbrukning)
Boende, solenergi, energieffektivisering, ecodriving, allmänna energifrågor
Seminarium/temadag till KomVux, Allmänhet och företag, Solsafari, cykeldag, bilprovning, Mässor/utställningar; två egna
mässor, liten utställning i samband med Earth hour, Julas energihelg och i samarbete med Villaägarna.
Temadagar och seminarier har främst rört småskalig elproduktion och närvärme medan mässorna främst kretsat kring
belysning och solvärme. (2)
Energieffektivisering och användning av förnybar energi
Energieffektiva hus Transporter Energirådgivning
Lokalt Vaxholm: Earth Hour i samarbete med lokala butiker och restauranger. Medverkan vid Miljövecka i Vaxholms stad,
med info-tält på kajen. Trafikantveckan i samarbete med övrig förvaltning och Naturskyddsföreningens lokalkrets.
Transportutställning på Vaxholms bibliotek. Resten via samarbetet.
transport, energibesparing, klimat
Energibesparing, belysning, uppvärmning, solenergi, Earth Hour, miljödiplomering, internationella besök
information om allmänna klimat frågor, information om miljö, klimat och energibesparings tips
Klimat Transporter
Företagslunch, monter på mässa
Energieffektivisering, bostadsbyggande/förvaltning, företag, samhällsbyggande, uppvärmning, klimat.
Företagslunch olika företag generellt, energibesparing, uppvärmning, jordbruk
Värme- och ventilation samt solenergi
Via samarbetet samt Mässan Nordbygg - stått i Energimyndighetens monter Renovera energismart (fastigheter). Lokalt
Earth Hour på två platser (klimat). Lokalt info till miljö- och hälsoskyddsnämnden (allmänt). Lokalt Hållbarhetsveckan och
Trafikantveckan: Botkyrkatrampet (transporter). Sparsam körning (även redovisat i månadsrapporten)(transporter).
Biogasbilar/lätta lastbilar för företag (transporter). Spelet om energin (skola, även redovisat i månadsrapporten) - tekniska
museet (allmänt).
Energi i villan, energieffektivisering i företaget, solenergi, sparsam körning, alternativa transporter och energieffektivisering
i lantbruk.
Energibesparing i villan, klimatpåverkan, solenergi, energieffektivisering i företaget, alternativa transporter och sparsam
körning. (2)
belysning, solceller, allmänt energi
Minska energinotan. Lågenergilampor. Energi i största allmänhet
Energieffektivisering, förnybar energi, transporter
Seminarier: Energi i lantbruk Mässor: Energi/klimat för allmänhet, företag och organisationer
Hållbart liv hemma, samverkansprojekt WWF/IKEA/Kalmar kommun med fem tematräffar under året, seminarium om
passivhus i samarbete med Mörbylånga och Borgholm, European Solar Day 12 maj i samarbete med Euronom, Kommunens
dag på Stortorget, mat- och miljömässa 16 september arr. Centern, Södermöre, energisparkampanj hos Kalmarhem i
september, el- och värmefestival på JULA 27 oktober, energieffektivisering lantbruksföretag 8 november i samarbete med
Hushållningssällskapet och länsstyrelsen, HSB Sydost energi/miljömässa 14 november,
Belysning, passivhus, halvera energinotan, bioenergi
har ej hunnit med mer då jag började i september
Externa eller egna föredrag om solceller, energieffektivisering allmänt respektive mot lantgårdar och BRF och
samverkanaktiviteter kring Att bli energineutral med inspiration ifrån Samsö, Elmopedturnestopp, och
trafikantveckoaktiviteter samt deltagande vid energimässa och hem- och villamässa. Framtagande av biblioteksutställning
som vandrade runt kring energi ingick också.
Bostadsbyggande. Avlopp & Energimässa, Infokväll till företag angående energikartläggning
Allmänna energiråd Energieffektivisering Energikartläggning Solenergi Transporter (trafikantvecka)
Information till föreningslivet om energi i egna lokaler Information till miljö- och byggnämnden om solenenergi alla former
Tema för kommunstyrelsen om fordonsgas Gnesta Expo, Mässa där vi hade energiinformation till omkring 700 besökare
Energieffektivt byggande, transporter
Belysning, energieffektivisering.
Egen el. Solel. Transporter. Allmänt energi, klimat och transport.
solenergi, trafik, spara hushållsel, lantbruk
European Solar Days 2012 - Utställning med Solenergiföretag på dagen och på solenergiföredrag kvällen. Earth Hour 2012 Kommunala fastigheter och gatubelysning släcktes ner i en stadsdel och ett fakeltåg genofördes i dessa kvarter. Utställning Varje onsdag i veckan har vi besökstid i kommunhusets entré till energi- och klimatrådgivaren och varje gång rullar vi fram
en utställning på skärmar som visar hur man kan göra olika energibesparande åtgärder. Det innebär att vi visar den mellan
40 - 45 dagar/år. Vi låter även utställningen stå framme lite extra någon vecka i september och någon vecka i mars.
Sustainable Energy Week 2012 - Vi deltog med en aktivitet vid bilprovningen om lufttryck i däcken.
Enegibesparing i hemmet (Bomässan i Vänersbog) Egenpoducerad el (Lilla Edets Miljödag) Energiförbrukning
(fototävling) Kollektivtrafik (Europeiska trafikantveckan)
Utställningar inom allmän energi med tonvikt på uppvärmning ventilation belysning. Seminarier mest ventilation och
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uppvärmning
Belysning o stand by, Värmekällor, Energivandringar, Spara energi, Vandrande skolbussar, Earth hour
Solar days, Trafikantveckan, Sustainable energy week, Allmänna energiföredrag på Rotary, Villaföreningasr etc, Hus o
hemmässa, Villamässa mm
Miljöbilsmässa, cykelbytardag, energiråd för bostadsrättsförening,Energieffektiva företag i Östergötland, Vättern runt
Energi, med tonvikt på solceller.
Temadagar och seminarier har främst rört småskalig elproduktion och närvärme medan mässorna främst kretsat kring
belysning och solvärme.
Transporter
Seminarier: Energi i lantbruk. Mässor: Energi/klimat för allmänhet, företag och organisationer.
Allt. Boende, Transport, Energi, Klimat,
solenergi, energieffektivisering i bostäder
Energieffektivisering boende, Passivhus, EPC, Vindkraft
Lantbruk, Uppvärmningssystem, solenergi, Klimatskal
Solar Days, Earth Hour
Medverkan/Utställning i samband med Earth-hour Medarrangör och Utställare på Mässa/festival presentation av EKR:s
arbete och tjänster. Information om e-myndigheten samt hållbar utveckling väst. Medverkan på utställning i lokalt
arrangemang. Presentation av kommunens verksamhet.
Egen el, sol, transporter (2)
Lågenergihus & solel, köpstopp, matens pris, källsortera dina resor, Hjälpas åt att må bra - en bra start på hållbar
utveckling!, avfall - en resurs, badskumt (externa föreläsare på samtliga)
Transporter, solenergi, Earth Hour, Biogas, energieffektivisering, belysning
Temadagar/seminarier via samarbetet samt marknadsdagar i Sundbyberg;nationaldagen, kräftskiva, öppet kommunhus,
Företag, belysning (5)
Via samarbetet samt fanns på plats när Villaägarnas riksförbund hade medlemskväll. Dessutom har jag varit på plats på en
företagsfrukost och berättat om energi- & klimatrådgivningen samt haft ett pass under ett klimatseminarium för företag om
enkla energisparåtgärder.
Belysning Spartips
Seminarier: Solenergi Mässor: Boende
Transporter, belysning och elsparande i BRF.
Transporter och energisparande för allmänhet.
Energieffektivisering, spara energi
Allmänna energiråd Energieffektivisering Energikartläggning Solenergi Transporter (trafikantvecka) (2)
Energieffektivisering, företagsrådgivning
Energieffektivisering (2)
Soldagarna, Egen El kväll , bilprovningen, Marknader , föredrag butiksprojeket, Företagsmässa, föreläsning om
energieffektivisering
Klimat, energieffektivisering, solenergi, vindenergi, vattenenergi, värmepumpar, ventilation och elbilar.
belysning och värme
Solenergi, Earth Hour, Trafikantveckan mm
belysning, energieffektivisering och transporter
Via samarbetet samt Seminarium samfällighet , kommunmässa
Temadagar/seminarier Energikväll i Håbo "Hur du gör ditt hem mer energieffektivt" samt via samarbetet.
allmän rådgivning, uppvärmning
Jag tolkar ovanstående fråga som antalet aktiviteter och inte antalet dagar. Trafik, Belysning, Lönsamma energiinvesteringar
för villan, Värmekällor, Klimatskal.
Solenergi, transporter, isolering, biogas, inneklimat, energieffektivisering för företag
Energieffektivisering boende, Passivhus, EPC, Vindkraft
Miljöbilsmässa,cykelbytardag,Energieffektiva företag i Östergötland,Vättern runt,
har endast jobbat sedan sept
Energi och byggande, trafikantveckan, Gröna bilister, energieffektivisering i flerbostadshus. Via samarbetet deltagande vid
mässa Äntligen hemma och Fastighetsförvaltning (nov 2012)
Energibesparing, belysning, uppvärmning, solenergi, Earth Hour, miljödiplomering, internationella besök
Förnybarenergi, Belysning, Elavtal, Gör din egen el (3)
Temadagar och seminarier har främst rört småskalig elprodutkion och närvärme medan mässorna främst kretsat kring
belysning och solvärme.
Trafik, livsmedel
solenergi, transporter, uppvärmning
Solenergi. Stödformer till företag
Energieffektivisering boende, Passivhus, EPC, Vindkraft (2)
OBS. Här skrivs sammanlagda för kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust in då alla verksamheter både riktar sig till
och lockar folk från alla kommunerna även om de fysiskt är på en av orterna. Externa eller egna föredrag om solceller,
energieffektivisering allmännt respektive mot lantgårdar och BRF och samverkanaktiviteter kring Att bli energineutral med
inspiration ifrån Samsö, Elmopedturnestopp, och trafikantveckoaktiviteter samt deltagande vid energimässa och hem- och
villamässa. Framtagande av biblioteksutställning som vandrade runt kring energi ingick också. (2)
El från solceller, belysning,klimat och omställning.
Medborgardialog, vindkraft och energi, två tillfällen med totalt över 200 deltagare
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Allmänt om energi; Energi, ventilation och radon; Belysning; God belysning är god design
Energi (3)
Deltagande på marknad
1- Tema "Passivhus" 2- Biblioteken "Energibesparning i hemmet"
Energi med tonvikt på solceller.
Tema: trafik, förnyelsebar energi, Elsmart-turné med Energikontoret och Energimarknadsbyrån, informations-e.m. för PRO
Mässa/utställning: sol, belysning
Soldagarna, Egen El-kväll, bilprovningen, Marknader, Företag butiksprojektet,
Energieffektiv byggnation, solenergi, företagseffektivisering, hushålls-spartips m.m.
Solel, energieffektivisering, hushållselsspar, företagsrådgivning, klimat och elproduktion
Energismart byggande, energieffektivisering, spara hushållsel, klimataktiviteter
Allt. Boende, transport, energi, klimat. (4)
Sol, Biobränsle - pannrum, trafik, byggnation.
vindkraft
Mindre belysningsutställning till E.H
Allmän Energi- och klimatrådgivning Tema Belysning Tema Solenergi
Energieffektivisering i företag, EKC
Belysning och solel. Företagsmässa i Askersund och Örebro. Kopparbergs marknad.
Belysning och solel. Företags mässa i Askersund.
EE företag Rådgivning hushåll
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21. Följer du upp effekterna av dina aktiviteter?

(Svar: Nej, varför inte?)
Det är svårt/väldigt svårt.(4)
Har inte hunnit med det än helt enkelt
Jag har inte kommit in i arbetet så pass mycket att jag fått några rutiner för utvärdering i enskilda fall.
Har inte haft uppföljningsbara mål med aktiviteterna. Har inte vetat vad jag förväntas följa upp.
Håller på att ta fram underlag till uppföljning att börja med 2013
Bedömt det svårt att få till en uppföljning som ger bra svar till rimlig kostnad/arbetsinsats
Delvis, men svårt
En uppskattning av denna effekt är mycket svår att göra med relevant tillförlitlighet. På hur lång sikt bör man sätta mål? Vad
är ökad medvetenhet värd i kWh? Har jag rätt att tillskriva mig förtjänsten i någons ändrade vanor? Hur stor andel av
beslutet att t ex börja cykla har jag haft rådighet att påverka?
Låter i stället kundkontakter där kunden varit extra engagerad ligga aktiva för att återkoppla och höra hur det gick. Görs inte
systematiskt på alla aktiva kunder. Har försökt med påtryckande telefonkontakt och önskan av enkätsvar men det har stört
relationen med kunden.(Man vill "inte ha en telefonförsäljare till rådgivare"- kommentar ur verkligheten).
Delvis gjort. Inte på allt dock. Oftast endast koll vad de som jag arrangerat ihop med eller kontaktperson till org t.ex vad de
tyckte om det. Tycker att det är väldigt svårt att utvärdera resultat av mässor och andra publika saker. Man kan få betyg på
föreläsningen t.ex men svårt att se resultat. Svårt att bedöma arbetet att förändra människors attityder i samhället vilket är
det vi i stort sett jobbar mot.
vi har inte gjort något som vi kan följa upp
inte tillräckligt. Det lilla som görs är vi återträffar. Inte aktivt. Nya rutiner på gång 2013.
Innehar detta uppdrag tillfälligt.
Inkommande samtal och mail är få så det utgör inte tillräckligt stort underlag. Merparten av rådgivningen sker muntligt vid
direkta samtal. Då är det svårt att följa upp. Sen utvärderas de aktiviteter som arrangeras.
Tycker inte det behövs i sån liten kommun
Har bara jobbat några månader/har inte jobbat så länge (2)
Tidsbrist. Avsaknad av rutiner och mallar.
Svårt vid rådgivning. Vid mässor räknas antal samtal. Ibland har större intervju-undersökningar genomförts. Men tyvärr
oftast inte. Men man har ju en magkänsla själv när "större aktiviteter" genomförs, hur lyckade de var. Men en enskilda
rådgivningen är svår.
Då jag inte vet om det blir utfört
det har inte varit möjligt med de aktiviteter jag har valt att göra
tidsbrist (4)
Det är svårt och tar tid
Har inte gjort det än
svårt att kontakta mässdeltagare
Det är svårt med långsiktig uppföljning. Dessutom görs detta bättre av energimyndigheten i samlat grepp.
Överlag låg efterfrågan i kommunen (3)
Svårt att hitta ett enkelt och fungerande system. Genom kontakter med besökare efteråt kan det ibland framkomma vad
effekten blivit.
Utvärdering sker i den mån det är möjligt. Ofta är det svårt att mäta effekt på rådgivningsinsatser. Företag och BRF är
grupper där det finns möjlighet att utvärdera.
Har inte hunnit, dålig ursäkt men sann.
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Det är svårt att följa upp aktiviteter som ex trafikantveckan, endast antagande
I år har jag inte genomfört några pga arbetssituation
För att det är jättesvårt att uppskatta och eftersom man bara gör det en gång per år tar det tid att komma in i det. Bättre stöd
från energikontor/energimyndighet vore användbart.
Det enda man gör är en utvärdering hur det har gått. Tycker att jag kan för lite, Tänker gå utvärderingskursen nästa år. Det
har blivit andra utbildningar i år.
Jag upplever att det är svårt att följa upp aktiviteter såsom mässor och utställningar och föredrag, man har ju inte namnet på
de personer som deltagit. Men en del annat kan man följa upp såsom annonsering eller mindre föredrag såsom hos te.x.
bostadsrättsföreningar. De kan man kontakta och följa upp åtgärder hos.
Har inte haft tid, och dåligt planerade aktiviteter. Har under årets utbildningar lärt mig mer om vikten av uppföljning, och
hoppas kunna få till det bättre framöver
Jag försöker men det är svårt och känns inte alltid lämpligt till de aktiviteter det har varit frågan om.
Svårt och framförallt kostsamt. Har inga medel till det idag. (5)
Nya anställda rågivare under verksamhetsåret, ny strategi för utvärdering är under utveckling på uppdrag av styrgruppen
Det handlar om mer långsiktiga resultat som inte går att mäta så snabbt.
Inte med kort enkät eller så efteråt. Däremot noterar man vad som gått bra och mindre bra.
har bara jobbat några månader
Svårt med uppföljning av inderekta effekter ( tex skolbarn). Tidsbrist. Till viss del avsaknad av metoder.
jag vet inte hur jag skall utvärdera.
Svårt att veta hur. Att be om kontaktuppgifter från de som besöker/deltar i aktivitet är inte praktiskt möjligt. Däremot
utvärderas själva aktiviteterna genom antalet deltagare osv.
Nya anställda rågivare under verksamhetsåret, ny strategi för utvärdering är under utveckling på uppdrag av styrgruppen (3)
det var inte den typ av aktivitet
Svårt i praktiken
Har inte riktigt lagt upp det så att det är så lätt att följa upp. Inte avsatt tid för det.
Främst tidsbrist, och att det är svårt med mätbara resultat.
Vi har inte kommit igång med detta men inser att det är viktigt att göra det.
Hur kan man följa upp en aktivitet vid en mässa eller annan informationsinsats? Har ni några tips?
Inte mera än att jag hör mig för om lite feedback. Det räcker för att utveckla eller göra på annat sätt
Delvis, vissa ärenden följs upp
Har för lite underlag än så länge, tänker följa upp företagsbesöken när jag har fler fallstudier
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22. Om du svarat JA på föregående fråga: ange vilken
metod du använder för att mäta effekten.

(Svar: Annat, vad/hur?)
Vi kan konstatera en förändrad inställning till energihushållning från byggherrar.
skickar mail (3)
Får göra hembesök skriver besöksrapporter.
utvärderingsenkät av t.ex. seminarium
Vi är rådgivare i en liten kommun och uppföljningarna sker ofta i samband med att man springer på varandra i olika
sammanhang.
Besökare på hemsida
Mentometerknappar (4)
Ingen specifik metod har följts, men antal som deltog på aktiviteterna samt vad man kan göra bättre till en annan gång har
funderats kring.
I vissa fall där kunden är intresserad av återkoppling
Goda exempel i tidningar.
tidningsartiklar, epostutskick, flygblad
Egen utvärderingsmodell för kvalitet och kvantitet. Se mitt framträdande på årets Kraftsamling
"märkt" återkoppling
experiment med uppskattning av sparade kWh för varje kontakt/aktivitet
Enkät skickades ut via mail
Det har varit många rådgivningar om vedkaminer. "Kollade" med skorstensfejarmästaren hur många kaminer han har
besiktigat i år, det var 34 st. Har antagit att man eldar 4m3 travad ved/år och 75% verkningsgrad.
Inom det gemensamma arbetet sker uppföljning av inkommande telefonsamtal och mail samt vilken inverkan vi har haft på
dem som kontaktat oss. Våra koncept för Brf- resp Företagbesök har uppföljning inbyggt som ett moment, för att undersöka
vilka energisparåtgärder organisationerna genomfört eller planerar att genomföra.
tävling med enkät och pris
Artiklar, inslag i media
I en del ärenden träffas vi igen
Samverkansprojekt följs upp gemensamt (3)
Intresselapp för företag/personer att fylla i om de önskar vidare kontakt
fråga till utställare efter energimässa för respons (2)
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Återkoppling till berörda personer vid spontanmöten.
Gör hembesök och skriver besöksrapport
Vad gick bra/dåligt, noterar deltagares respons m.m.
Ber kollegor utvärdera aktiviteter.
tipspromenad
Kvalitetssäkring! (4)
Antal sökta Energikartläggningscheckar.(2)
Hur många energikartläggningscheckar vi har i kommunen
Företagsbesöksrapporter
kollegor om vi gjort saker tillsammans (energibilaga mm)
De som ringer efter aktivitet tillfrågas hur de har fått vetskap om mig. (2)
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23. Har du analyserat resultatet?

(Svar: Ja. Ge några exempel.)
positiv respons från åhörare. Dock svårt att nå ut med arbetet till de yngre generationerna.
Jämför statistiken med föregående år
Det verkar som dom flesta privata rådsökare har ganska bra koll på vad dom behöver göra och att dom vill ha lite stöd för att
verkligen göra det som ger bäst besparing. Dom jag frågat som gjort åtgärder säger att det var samtalet med mig som
avgjorde att dom gjorde något åt energianvändningen.
val av aktiviteter och valda tidpunkter
delvis
många börjar med åtgärder i värmekällan och inte med energiförluster, många får aha-upplevelse när de fått lånat
energimätare och provat hemma. många säger att de börjat byta till Led-lampor när jag träffar dom senare.
Hur energimässan bäst utformas, effekter av ecodrivingsimulatorer, hur man bäst annonserar för att nå rätt målgrupp.
Efter ett reportage i tidningen om solvärme så ökade antalet rådgivningar om solvärme radikalt. Vid ett projekt fick
deltagarna fylla i en enkät om projektet
Statistisk analys av samtalens innehåll visar(naturligt nog) att samtalen (även telefonsamtalen) om en viss fråga ökar i
samband med att frågan uppmärksammas med en temakväll. Data visar också att det är färre samtal under sommaren, att det
är en något större andel män som vänder sig till rådgivningen men att andelen kvinnor ökar med utåtriktade aktiviteter.
Dels följer vi upp antal, med enkäter vid föredrag så mäter vi att kvaliteten är tillräckligt hög
Företag drivs inte direkt av ekonomisk vinning för att utföra energieffektivisering. Lönsamma åtgärder utförs inte alltid
Mediavänliga insatser får stor spridning och vi har ännu inte funnit en bra väg att nå företag
En slutsats som framkommit är att uppföljningsresultatet kan vara ganska fiktivt.dvs. ett troligt resultat av aktiviteten. Om
inte aktiviteten leder till en egen insats till följd av aktiviteten, så blir den enbart antagen.
Beräknat sparade kWh, frågat om man varit nöjd med aktiviteten/samtalet/besöket bl.a.
Ökade kontakter när aktiviteter genomförts
Genomsnittlig besparing blev 9 226 kWh hos de som genomfört åtgärder. 85 % hade fått stor eller mycket stor nytta av
energirådgivningen.
Efter cykeldag utfördes djupintervjuer med 20 deltagare om förbättringsmöjligheter, upplevelsen, nöjdheten.Detta
sammanfattades och analyserades i en rapport och förbättringsförslag lämnades.
antal besökare olika arrangemang, ska söka upp företag för att se om någon energieffektivisering gjorts sedan förra besöket.
Att det är lättast att få ut vårt budskap genom att satsa på föredrag, seminarier, föreläsningar.
De vi når är nöjda men vi når få
Hur man effektivast når ut till sin målgrupp med information
EKR kanske inte ska arrangera en mässa i egen regi utan delta som en del av mässor som andra aktörer anordnar. Arbeta
mer med uppsökande rådgivning för att nå fler som inte redan är energimedvetna.
Kanske visa mig ute mera
Vid projekt eller "större" aktörer (föreningar, företag, brf) etc. ringer jag och pratar eller återbesöker dem med jämna
mellanrum. Samarbetar sedan med en lokaltidning som gör reportage med dem i en serie om goda exempel på
energieffektiviseringar.
Svårt att få folk att svara på enkäter och få någon riktig respons, de flesta svara bra och inte så mycket mer. Vill väl klara av
enkät och gå hem....
Vid framförallt mässor är det bra med något tema och en aktivitet eller tävling i montern som lockar besökare. Under
sommar 2012 har fokus lagts på solel och solenergi, hösten 2012 fokus på belysning och riktad information om LED vilket
är vad allmänheten ofta frågar efter och söker information om.
Solcellskvällen hade 150 besökare, det måste anses som lyckat. Miljölägrets deltagare fick fylla i en enkät, majoriteten var
mycket nöjda eller nöjda. Utlåning av elmätare på biblioteket, låntagarna uppgav i enkät att de tex köpt ny frys samt numer
stängde av standby.
Alternativ konvertering el, värmepump
Stort intresse för solceller hos allmänheten. Övriga analyser görs vid årsskifte.(2)
Jämfört statistik mellan privatpersoner, organisationer och företag
Vilken typ av frågor folk ställer, gör att man försöker lyfta frågan inför mässor odyl
Sparade kWh samt fördelning av "kvaliteten" på besparingen/konverteringen. Kvalitets utvärdering av EKR.
I huvudsak antalet besökare.
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Jag vet vem och hur många som ringer och vad de frågar om. Jag har fått ett hum om vad besökarna tycker om de aktiviteter
som ordnats.
vissa tror att vi kan utföra konsulttjänser, i andra fall fortsätter jag till rådsökande kan svara ja på att rådgivningen har gett
önskade svar
Flera av de bostadsrättsföreningar som har fått energirådgivning har också gjort åtgärder. Allmänhet som besökte
energiseminarierna för småhusägare tycket att seminarierna var givande.
Att man på ett enkelt sätt kan bidra med att energiförbrukningen minskar
Att företagarna uppskattar att kommunen tillhandahåller energirådgivning.
Att vi med tidigare insatser inte hittat målgrupper och nått ut till företag för att få dem att börja energieffektivisera
planering för bättre underlag, effektivare val av målgruppen, planering av när i tiden aktiviteten ska genomföras för bästa
resultat
Genomgång av samtalsstatistik för att bättre lära känna målgrupper och ta fram strategi för att nå ut. Även luck-analys:
Vilka målgrupper är svåra att nå? Hur når vi dem? Även analys av vilka händelser, annonser och aktiviteter som genererar
frågor.
Konstaterat ökat intresse ifrån Företagare om effektivisering
Specialvisitkort som kommer tillbaka från hembesök (delar ut ca 5 kort på varje ställe, mellan 1-2 kommer tillbax genom ny
rådsökande), Vid marknadsevent kör jag också med "märkta" kort.
Ser bra effekter av att ha använt simulator för hållbart resande och vi skall fortsätta utbilda i detta.
Vi har haft ett tema och en aktivitet eller tävling i vår monter på mässor som lockar besökare. I somras hade vi fokus på
solel och solenergi och under hösten fokus på belysning och information om LED som allmänheten ofta frågar efter och
söker information om vilket varit mycket uppskattat. Även uppskattning av sparade kWh i samband med vissa arrangemang.
De satsningar som gjorts mot barn och unga har varit mycket lyckade. Svåra att mäta i antal KWh men barnen pratar halvår
efteråt om det de fick vara med om.
Hur marknadsföringen fungerat, varför man besöker en energimässa t ex
Rent allmänt om det var mycket folk som uppmärksammande en aktivitet - försöker använda samma koncept nästa gång en
aktivitet görs (marknadsföring, typ av aktivitet, tid, plats). Annars fundera på vad som ska göras bättre nästa gång.
Kundenkäter vart 3-år /Betygsättning av energirådgivarens kompetens, uppträdande etc.
Vikande trend på att besöka arrangemang, uppskattat bland deltagare, eget sökande
tittar på antalet deltagare i olika aktiviteter. Många besökare=värt att göra igen.
Att det finns stort behov av energi och klimatrådgivning.Att människor är mycket positiva till att rådgivningen finns.
strategi ex. var, vad man väljer att marknadsföra. Förändringar inför kommande VP. Resurs kontra nytta per enskild
aktivitet.
Ämnen som intresserar allmänheten och vilka aktiviteter som fungerar, planerar man några energieffektiviserande åtgärder
efter föreläsningen?
Jämförelser av statistiken mot föregående år
Konstaterat ökat intresse ifrån BRF samt förskolor
Omvandla energin till kronor som går att spara då lyssnar medborgarna mer
Kan vara svårt att redovisa total kWh effekt då resultat av aktivitet kan vara långsiktig
Hur marknadsföringen fungerat, orsaken till besöket på mässan och om besökaren är nöjd eller missnöjd med utbudet.
Vid konvertering av värmesystem, vanligen installation av bergvärme, uppnås en betydande besparing av mängden köpt
energi, uppåt 80 %. Andra typer av åtgärder oavsett om de handlar om tilläggsisolering eller någon elinstallation, varierar i
konkreta effekter utifrån olika förutsättningar. Beteendepåverkande åtgärder svåra att bedöma på lång sikt - dock på kort sikt
ger de resultat - är erfarenheten utifrån några projekt som rådgivningen varit delaktiv i. Transportfrågorna svårbedömda
utifrån människors intensioner.
Se fråg 22. Trettiofyra kaminer á 4800KW x 0.75 = 3600KW x 34 = 1.224 MW i minskad elförbrukning
svårigheter att redovisa i kWh (3)
Vad gäller våra föreläsningar så följs de upp genom enkät. Vi gör succesivt ändringar genom de ändringsförslag vi får.
Om det ställs många frågor, både under och efter mötet drar jag slutsatsen att det varit intressant om det är få deltagare
tolkar jag det som att intresset inte varit så stort eller att marknadsföreningen av mötet varit fel.
Försökt att få en uppfattning vadbesökarna/deltagarna är intresserade av för framtida aktiviteter.
Att aktiviteter varit uppskattade. Det är svårt att få fram minskade antal kWh. Att man kanske måste välja bort vissa
aktiviteter då de är svåra att följa upp.
Kanske fel att kalla det analys men i samband med att jag gör uppföljande samtal får man ju också en uppfattning om hur
kunderna uppfattar samtalet man tidigare haft. Vidare när det gäller inventering av oljepannor så kan man ju analysera det
hela om det finns potential för utveckling inom olik geografiska områden samt bland olika målgrupper. Här kan man bl.a. se
att skattereduktionen för tillverkande industrik kraftigt påverkar viljan och intresset för att ersätta olja med något annat
alternativ.
Energianvändningen i Herrljunga kommun, vilken hade minskat med ca 10 % mellan 1990 och 2000, har under det senaste
decenniet hölls nästan konstant. För att bryta den trenden och få fart på energieffektiviseringsarbetet och användning av
förnybara krävs politiska initiativ
Uppföljande ger en uppfattning om hur kunderna uppfattar samtalet man tidigare haft. Vidare när det gäller inventering av
oljepannor så kan man ju analysera det hela om det finns potential för utveckling inom olik geografiska områden samt bland
olika målgrupper. Här kan man bl.a. se att skattereduktionen för tillverkande industrik kraftigt påverkar viljan och intresset
för att ersätta olja med något annat alternativ.
Svårt nå fram i informationsbruset. Viktigt att tänka process, inte projekt/aktivitet i det dagliga arbetet. Dvs återkom med
information/rådgivningen flera gånger under en period och via olika kanaler, alternativt arbeta efter ett tema under en tid.
Alltså planering och upprepning!
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Rådgivning kring uppvärmningssystem är dominerande.
bekräftelse på beviljat ekonomiskt bidrag kan ses som en bekräftelse på lyckad rådgivning och att konkreta åtgärder kommer
genomföras.
Solenergikväll: Kunskapen om solfångare och solceller har ökat hos de flesta deltagare som svarade på en utvärdering.
Informationsträffar för nya svenskar har gett lägre energianvändning i hemmet.
Efter en minimässa gjorde vi uppföljande samtal och då framkom det vad utsällarna tyckte
vi fick statistik på kommuninvånares cykelvanor vid en enkätundersökning i trafikantveckan.
Att marknadsföringen varit tillräckligt omfattande
Drar lärdom till nästa tillfälle, bedömd sparpotential
Återkoppling och uppföljning av företag. Enkäter till allmänhet.
Vilka aktiviteter som fungerar bäst, tid, plats, samarbeten med andra (2)
Återkoppling och uppföljning av företag. Enkäter till allmånheten.
Se fråga 24
Svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kwh. Det gäller både att kunna mäta (eller i alla fall
beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur stor del av
besparing/minskning som beror av just vår verksamhet.
Bibehållen effekt i beteendeförändring, vilka införda besparingsåtgärder rådgivningen lätt till och dess besparing i kWh och
CO2.
att företag är villiga att invetsera i energibesparande åtgärder efter rådgivning och att bilister är villiga att resa kollektivt
efter prövoperiod.
Att det finns god besparingspotential hos företagen och att de är mottagliga för rådgivning, att de bilister som testar
kollektivtrafiken ofta blir positivt överraskade
Kan vara svårt att mäta total kWh då resultat av aktivitet kan vara långsiktig
hur marknadsföringen har fungerat, syftet med besök på föredrag eller mässa, om man är nöjd med arrangemanget etc
Mest givande att delta i samarrangemang med andra - föreningar, organisationer, företag, förvaltningar. Fler besökare, bättre
annonsering, mer genomslag. Stort intresse för solenergi och energieffektivt byggande, märks på inkommande frågor, därför
fokus på dessa områden under 2012
Viktigt med återkoppling till tidigare förda rådgivn.samtal
Att företag är svåra att nå genom epost/telefon. Att annonsering i lokalpressen är viktig samt att det är bra att ha föredrag
som "ligger i tiden" eller strax före...
Ex. vid medverkan höstmässa (oktober) uppstod det en stor variation och bredd på rådgivningssamtalen och det var svårt att
urskilja något specifikt energiområde som rådfrågades, samt att det var ganska många samtal i förhållande till mässans
storlek. En slutsats kan vara att man når personer som vanligtvis inte ringer eller mailar om rådgivning, vilket i sin tur visar
att man under en period kan ha tätare uppsökande rådgivning i form av öppet hus på offentliga ställen.
Givetvis funderar man hur en aktivitet har gått och försöker fra lärdom av det. Tydligt är det att "enkla" grejer har varit mest
lyckade. Jag har gjort en lamputställning som hela tiden drar mycket folk när jag använder den. Jag har varit med i två
lokaltidningar och lokalradion (Radio Sörmland). Analysen är att de vardagliga frågorna är de bästa att arbeta med då man
får en massa kontakter. Nästa gång frågar folk om "större" saker typ uppvärmning
Dels följer vi upp antal, med enkäter vid föredrag så mäter vi att kvaliteten är tillräckligt hög
Många gånger är det att få en bekräftelse från energi och klimatrådgivaren på att dom tänkt rätt i sina funderingar. Eftersom
jag haft 0,5 tjänst som rådgivare och 0,5 tjänst som ansvarig för drift och underhåll av kommunens fastigheter har jag haft
stor nytta av utbildning och kunskaper jag fått genom energi och klimatrådgivningen. Vad gäller kommunens fastigheter
förs energistatistik på samtliga och där framkommer tydligt besparingseffekter genom energieffektivisering.
Svarsfrekvens ca 80 %. Flertalet "nöjda" alt "mycket nöjda" med aktiviteten.
Tex marknadsföring av arrangemang hur och var marknadsföring ska ske
Försökt få en uppfattning vad besökarna/deltagarna är intresserade av för framtida aktiviteter.
Det var väldigt få som deltog i fototävlingen. På Miljödagen kom många som var intresserade av solelsproduktion och elbliar. Montern på Bomässan var också välbesökt. Europeiska trafikantveckan, alla elever i åk 3 utom en klass deltog i
skapartävlingen. Merparten av eleverna i åk 6 deltog i cykelteknikbanan. Det var få elever i åk 9 som skrev en berättelse i
novelltävlingen.
Det sparas energi med rådgivningen, den stora insatsen jag gör är att beskriva hur byggfysik fungerar det är inte bara att byta
ut oljepannan det krävs många åtgärder för att det ska bli rätt
När det gäller mässor har intresset för energieffektiviering minskat. När jag är på stan och har olika aktiviteter är intresset
större. Jag mäter hur många människor jag når ut till, hur många jag pratar med. Hade velat göra uppföljning på dem jag gett
råd till, men har inte hittat metoder för den uppföljningen än. Vi har nämligen så att man inte behöver uppge telefonnummer
Problemet är att nå ut till de som inte redan är frälsta.
SCB energistatistik,antal borrtillstånd för bergvärme, antal besökare, samtalsregistrering
Vi har sett att intresset för elcyklar har vuxit enormt. Intresset för solceller har också ökat betydligt.
Uppföljande ger en uppfattning om hur kunderna uppfattar samtalet man tidigare haft. Vidare när det gäller inventering av
oljepannor så kan man ju analysera det hela om det finns potential för utveckling inom olik geografiska områden samt bland
olika målgrupper. Här kan man bl.a. se att skattereduktionen för tillverkande industrik kraftigt påverkar viljan och intresset
för att ersätta olja med något annat alternativ.
Tex marknadsföring av arrangemang hur och var marknadsföring ska ske
På våra mässor/utställningar så har vi arbetat en hel del med olika teman så som solceller, belysning m.m. Enligt
uppföljningen så är det i stort sett lika stor mängd besökare från mässa till mässa i förhållande till hela mässan som besöker
vår monter. En analys som jag gjort är att de besökare som kommer in har oftast en specifik fråga eller är intresserad av
information inom ett vist ämne, det är mer sällan som det kommer in spontanbesökare i montern. Fråga är om detta är bra
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eller dåligt. Men i min värld så är det bra att de som är intresserade kan få svar på sina frågor. Men man vill ju även lyckas
nå och intressera dem som från början inte har "intresset" för energieffektivisering.
Hur man ska marknadsföra sig på bästa sätt måste man fundera på
Mycket stort intresse för belysningsfrågor på en mässa, tack vare den kunskap de fick är de beredda att ändra sitt beteende
aktiviteter som marknadsdagar svårt att mäta effekten, transportprojektet vid bilprovningen når många personer med
kvalitativ rådgivning
ingen kommentar
Hur ofta det är värt att arrangera en "energirunda". Inte varje år pga för lite nytt som tillkommer
bekräftelse på beviljat ekonomiskt bidrag kan ses som en bekräftelse på lyckad rådgivning och att konkreta åtgärder kommer
genomföras.
Att det är svårt att nå ut med information och marknadsföring.
Inom samarbetet analyseras resultatet.
Besparingspotential i kWh.(2)
Sammanställt och analyserat enkäter,
Följer upp hur frågorna ändras över tid, hur följs mina råd
Ex. vid medverkan höstmässa (oktober) uppstod det en stor variation och bredd på rådgivningssamtalen och det var svårt att
urskilja något specifikt energiområde som rådfrågades, samt att det var ganska många samtal i förhållande till mässans
storlek. En slutsats kan vara att man når personer som vanligtvis inte ringer eller mailar om rådgivning, vilket i sin tur visar
att man under en period kan ha tätare uppsökande rådgivning i form av öppet hus på offentliga ställen.
Nöjda "kunder", djungeltrumman
Ex. vid medverkan höstmässa (oktober) uppstod det en stor variation och bredd på rådgivningssamtalen och det var svårt att
urskilja något specifikt energiområde som rådfrågades, samt att det var ganska många samtal i förhållande till mässans
storlek. En slutsats kan vara att man når personer som vanligtvis inte ringer eller mailar om rådgivning, vilket i sin tur visar
att man under en period kan ha tätare uppsökande rådgivning i form av öppet hus på offentliga ställen.
Folk följer mina råd
Ökad efterfråga och energimedvetande
förändrat var vi gör reklam för vår verksamhet
Kombinationen energirådgivning, energikrav och energidifferentierad bygglovstaxa ger effekt.
Att vi måste jobba mer med kommunikation och annonsera mer lokalt i Håbo för att berätta att vi finns och vad vi erbjuder.
Ett annat exempel på vad vi dragit för slutsatser efter analys är att vi satsar rätt när vi erbjuder skolor att gå på Tekniska
museets utställning. Den är uppskattad av både lärare och elever, de lär sig och den engagerar eleverna.
Rådgivning i samband med bygglov har i flera fall gett resultat i att klimatskalet har förbättrats. Men det är svårt att få en
siffra på hur många kWh som rådgivningen har sparat.
Att det är otroligt viktigt att tänka till innan man utför en aktivitet, vad är det som man vill mäta. Det är mycket komplext.
Fått mycket god respons från inkomna ärenden där de erhållit beställarkompetens vid införskaffande av ny värmekälla. En
annan analys som gjordes av mina kollegor är att det tog för lång tid att utföra "klimatkontot" så många struntade i det, fast
vi delade ut lågenergilampor till de som genomförde aktiviteten. Utdelandet av Cykelsadelskydd har blivit mycket
uppskattat och mycket goda samtal. Analysen är att det var ett bra sätt att få igång samtal med allmänheten.
vilken typ av rådgivning som behövs fördjupning i, ex. belysning, biogas, solvärme
Det är mest val av uppvärmning man vill ha råd om. väldigt lite transport rådgivning
SCB:s energistatistik.antal borrtillstånd,antal besökare,antal hembesök,samtalsregistrering
Svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kwh. Det gäller både att kunna mäta (eller i alla fall
beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur stor del av
besparing/minskning som beror av just vår verksamhet.
nöjda rådgivare som kommit vidare
genomgång av statistik sker inom nätverket med analys av vad som är bra och vad som kan förbättras
De personer man pratat med i efterhand är mycket positiva till den oberoende rådgivningen.
Solenergikväll: Kunskapen om solfångare och solceller har ökat hos de flesta deltagare som svarade på en utvärdering.
Mest effektiva sättet att få ut sitt budskap är via föredrag, seminarier och mässor.
Lättare att få ut budskapet via föredrag och mässor
Ett bra sätt att få ut sitt budskap
Uppföljande ger en uppfattning om hur kunderna uppfattar samtalet man tidigare haft. Vidare när det gäller inventering av
oljepannor så kan man ju analysera det hela om det finns potential för utveckling inom olik geografiska områden samt bland
olika målgrupper. Här kan man bl.a. se att skattereduktionen för tillverkande industrik kraftigt påverkar viljan och intresset
för att ersätta olja med något annat alternativ.
hur man kan förbättra verksamheten
Att företag är svåra att nå genom epost/telefon. Att annonsering i lokalpressen är viktig samt att det är bra att ha föredrag
som "ligger i tiden" eller strax före...(2)
Vid projekt eller "större" aktörer (föreningar, företag, brf) etc. ringer jag och pratar eller återbesöker dem med jämna
mellanrum.
Ljusdesignkurs: Föreläsningen fick höga betyg men marknadsföringen behöver förbättras.
Görs under början av 2013 (4)
Vid rådgivning i värmesystem följs kontakten upp med samtal för att se vad det blev. I flera fall kan man se att rådgivningen
har stor betydelse för utfallet
Vi har sett att intresset för elcyklar har vuxit enormt. Intresset för solceller har också ökat betydligt.
Hur man ska marknadsföra sig på bästa sätt måste man fundera på
beräknat sparade kWh, frågat om man varit nöjd med aktiviteten/samtalet/besöket bl.a.
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Stort intresse för solceller hos allmänheten. Övriga analyser görs vid årsmöte.
förändrat var vi gör reklam för vår verksamhet
Strategi ex. Var, vad man väljer att marknadsföra. Förändringar inför kommande VP. Balansen mellan kommunerna. Resurs
kontra nytta per enskild aktivitet.
Företagsrådgivningen är väldigt bra, företag kontaktar oss och berättar om lyckade åtgärder, folk fyller ogärna i enkäter
dock.
Om nedlagd tid är effektiv, hur tycker företagaren att förslag varit
Svarsfrekvens ca 80 %. Flertalet "nöjda" alt "mycket nöjda" med aktiviteten.
uppföljning av besök, räknad fram besparingar av energiinsatser
strategi ex. var, vad man väljer att marknadsföra. Förändringar infor kommande VP. Balansen mellan kommunerna. Resrus
kontra nytta per enskild aktivitet.
Att det är svårt att nå ut med information och marknadsföring.(4)
Vid rådgivning i värmesystem följs kontakten upp med samtal för att se vad det blev. I flera fall kan man se att rådgivningen
har stor betydelse för utfallet
Har en mall för hur jag ordnar aktiviteter och här finn även utrymme för att utvärdera den genomförda aktiviteten. Här
noterar jag statistik och kostnader och jag får då en uppfattning om hur kostnadseffektiv aktiviteten var.
har analyserat olika annonsmedier
Vi har under året dragit slutsatsen att de som medverkat på en aktivitet har till större delen varit nöjda med informationen de
fått (2)
Kom målgruppen till seminariet. Vid uppföljning genom tel. kontakt med företag, blev det någon effekt.

1.14

24. Vilka styrkor/svagheter av genomförda aktiviteter kan
du se efter analysen?

Ej relevant. Se svar på föregående frågor. (4)
Har ej genomfört en analys. (4)
Svårt att redovisa resultatet i kWh. (2)
Inga kommentarer (2)
Återkommer (4)
Den största utmaningen är att nå ut genom informationsbruset.(4)
Styrkor: erfarenhetsutbyte Svagheter; svårt att nå vissa målgrupper (5)
Se ovan
Ingen analys har genomförts. (2)
Bra sätt att nå ut till folk.
Att vårt budskap når fram.
Förberedelse är A och O. Liksom marknadsföring.(2)
Ökat intresse för energirådgivning
Har utvärderat enskild aktivitet, räknar med att göra detta under 2013
Styrka: viss annonsering är med värdefull. Personlig kontakt värdefullt. Företagsrådgivningen ger gott resultat. Svaghet:
Svårt att locka allmänheten till kvällsföreläsningar. Viss marknadsföring ger låg effekt.(3)
Styrkor-vår kunskap, vi är flera energi- och klimatrådgivare placerade på samma kontor vilket gör att vi lätt kan utnyttja
varandras olika kompetens. Svagheter-Just nu är vi i ett uppbyggnadsskede av arbetet med företagsrådgivningen, den går att
utveckla mer.(2)
Intressanta ämnen som lockar intresserade åhörare. Detta utmynnar även i allmänna diskussioner kring energi under pauser
och efter de olika aktiviteterna. -Svårt att nå ut till den breda allmänheten samt yngre personer.
Seminariet om solenergi lockade många besökare. På mässorna är det svårt att locka in folk i montern.
Jag ser svaghet i att vara ensam som rådgivare som en svaghet när det är större grupper som försvarar felaktiga rykten "typ
att glödlampor värmer såpass att den energi man spar genom att byta till lågenergi måste man betala på värmeräkningen".
Det argumentet fick vi på Bo & Levamässan i Karlstad sist när vi var 3st rådgivare och då lyckades vi övertyga personerna i
fråga.
Vet ej, eftersom jag som svarar på den här enkäten är så pass ny att jag inte hunnit utvärdera något av det jag gjort. Men av
det lilla jag hunnit se är det personliga mötet viktigt, och att jag som rådgivare är väl påläst för att vara trovärdig och ha en
tung röst.
Har inte gjort det än så avanserat utan kommer nästa år att utvärdera mer efter plusmodellen
Det är svårt att nå allmänheten och företagare.
Idrottsföreningar har dåligt ställt och har sällan utfört åtgärder, de aktiviteter som utförs på våren leder ofta till återbesök på
hösten men utan att något hänt (våren och sommaren är en svår tid att nå ut med energiföreläsning) tyvärr så är
entreprenörer dåligt uppdaterade på energifrågor och särskilt solfångare+solceller
Ofta är aktiviteterna mycket populära. Bättre planering i tex tid på året och marknadsföring kan öka uppmärksamheten.
Bra att få veta vad som var bra/dåligt för att kunna förbättra nästa gång
Då vi redan har mött över 11 000 personer i våra aktiviteter så är vi nöjda med antalet. Resultatet är svårare att bedöma
effekten av men när vi är ute känner många till oss och återkommer vilket vi tar som ett bra betyg.
Jag vill gärna ha feedback på de råd jag ger; då jag får återkoppling på hur de råd jag ger fungerat på praktiken
Svårigheter att nå berörd/ansvarig person avseende uppföljning.
Sista ordet är ännu inte sagt. Får man väl ta till orda uppskattas det mycket, det finns ett latent engagemang. Det behöver
väckas mer. Allvaret i omfattningen av klimatförändringarna och allvaret i brådskan att göra något radikalt, måste
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"marknadsföras" mycket mer nationellt, och globalt för den delen.
Väldigt många vet vilka vi är, och tycker det är viktigt. Men uppslutningen är dålig. En stor svaghet är att vi inte når ut i
mediabruset, för små resurser.
En svaghet gällande att nå företagen är att EKR ännu inte gått utbildningen i företagsrådgivning, vi har inte heller
miljötillsyn i kommunen så den ingången är svår, näringslivskontoret har först nu börjat belysa möjligheterna med miljö för
företagen. I Falköping arbetar EKR mycket med samverkan och nätverk och de projekt som genomförts där det varit
kommunöverskridande eller avdelningsöverskridande samverkan har fått stort genomslag.
Mer insatser behövs för företagsrådgivning och transporter
Styrkor: Upptäcka möjligheter att förändra fokus i aktiviteterna. Svaghet: För lite tid avsatt i verksamhetsplanen för
utvärdering och uppföljning.
Det går att uppnå energibesparingar vid nästan alla typer av aktiviteter, att folk är nöjda med att jag (EKR) finns som hjälp
och stöd.
Marknadsföring och intresseskapande aktiviteter bör utökas och förbättras.
Har ej gjort någon analys men vår uppfattning är att aktiviteterna är uppskattade och fått positivt resultat.
-vi bör göra en uppföljning förr eller senare, gärna under nästa år (om det hinns med, är ändå inte den högst prioriterade
arbetsuppgiften).
Styrka: Vi når fram till många människor, hyfsat många deltagare på aktiviteterna Svaghet: Det är svårt att utvärdera den
praktiska effekten i sparade kWh
Utkommunicering till utlandsfödda medborgare, därav skapande av projekt "Alla ska veta"
Cykelarbetet riktat mot barn har även påverkat föräldrarnas resevanor och haft ett mycket positivt utfall. Samarbetet i
regionala projekt har ökat arbetsmaterialets kvalitét och bidragit till många bra erfarenhetsutbyten. Alla projekt har
svagheten att beteendet av målgruppen kan ändras tillbaka till de tidigare vanorna och darför är ett fortsatt arbete mycket
viktigt.
Om arrangemanget varit välbesökt jämfört med tidigare år och om det kan ha berott på inbokad föreläsare på mässan,
möjlighet att provköra elbil etc. Hur besökaren fick info om arrangemanget (via radioreklam, tidningsannons, affisch etc),
om företaget gjort några energieffektiviseringsåtgärder efter förra besöket etc.
Ett bra sätt att komma i kontakt med mycket folk.
Locka allmänheten
Att större inblandning av kommunorganisation i aktiviteterna hade underlättat i viss mån.
Det finns ett intresse för energifrågor bland allmänheten och de allra flesta tycker det är viktigt. Det har saknats tydliga mål
för vad man vill uppnå med respektive aktivitet.
Genom att skriva ner aktiviteten och vad jag tyckte om den så lär jag mig att hantera olika målgruppers behov och vad som
var mest populärt. Får sällan återkoppling av besparad kWh/år då dialogen ofta inte fortsätter så länge. Ex. Spar energi i ditt
boende - med en liten förening.
Mässan var bra med mycket konkreta svar.
Jag har bara följt upp ett mindre antal rådgivningsinsatser och kan inte dra så stora slutsater. Jag upplever dock att de flesta
rådsökande verkligen har haft nytta av energi- och klimatrådgivningen.
De som troligen genomför något är de som är svårast att få återkoppling ifrån = svaghet. Majoriteten av de som man
återkopplar till är otroligt glada och tacksamma för att man hör av sig igen (oavsett om det är enkät, telefon eller mejl) =
styrka. Många av de större vi har följt upp har verkligen gjort stora besparingar (energi och pengar) = styrka.
Uppskattat med opartisk information till allämänhet. Svaghet att det inte är tillräckligt konkreta tips, information.
Bra att ha ett aktuellt tema som locka många, exempelvis solenergi eller LED. Belysningsutställning alltid bra då det är
något som berör samtliga hushåll, föreningar och företag. En svaghet i mindre kommuner är risken för färre besökare än
önskat. Samordning och inte konkurrens med andra lokala aktiviteter är av stor vikt.
genom att vara påläst och svara på frågor som är viktigt för frågeställaren innan ett beslut som avser energifrågor
I mina förhållandevis små kommuner så behöver vi arbeta ännu mer med att marknadsföra energi- och klimatrådgivningen.
Det har varit svårt att ordna egna aktiviteter som lockar deltagare. Vi fokuserar därför på att arrangera aktiviteter i
anslutning till andra händelser som samlar folk.
I mina förhållandevis små kommuner så behöver vi arbeta ännu mer med att marknadsföra energi- och klimatrådgivningen.
Det har varit svårt att ordna egna aktiviteter som lockar deltagare. Vi fokuserar därför på att arrangera aktiviteter i
anslutning till andra händelser som samlar folk.
Vi behöver ha mer utåtriktad verksamhet för att synas ännu mer i kommunen Bättre samarabete med milöinspektörer för att
nå ut till fler företag
Att arbeta med företagen sprider sig väldigt bra till fler. Ringar på vattnet kan man säga. Privatpersoner är väldigt tacksamt
att arbeta mot på mässor, men svårare att få till föreläsningar.
Ökar den egna kompetensen utifrån de frågor som ställs. Svårt att få in exakt vad våran del är i beslutet av åtgärder och vad
besparingen har blivit.
EKR i Vårgårda har visat ett gott resultat vad gäller besparade kWh där företagen står för de flesta sparade kWh. Jag anser
själv att min analysmetod är bra eftersom den ger ett entydigt (nåja, så gott det går) resultat n/ utvärdering av EKRverksamheten in Vårgårda.
Det har blivit svårare att få ut folk till mässor och informationsmöten, samt att intresset minskat när bidragen tagits bort.
Att det är mycket få företag som tar kontakt med rådgivningen.
Den uppföljning som görs är intern och den ligger till grund för nästa verksamhetsplan.
Svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kWh. Det gäller både att kunna mäta (eller i alla fall
beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur stor del av
besparing/minskning som beror av just vår verksamhet. Dock pekar resultatet efter en enkätundersökning från tre
energiseminarier på att allmänheten tycker att energirådgivning är viktigt, att kommunen ska ge energiinfo samt att
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seminarierna var givande, flera personer trodde att de skulle göra åtgärder hemma. Många som får rådgivning är redan
väldigt insatta. Svårt att nå de som inte är intresserade av energi/klimat. (4)
Aktiviteterna har haft mycket fokus på att synliggöra energi-och klimatrådgivningen, då detta till viss del förbisetts tidigare.
Problematiken med detta är att föreläsningarna inte riktigt kunnat gå på djupet, exempelvis att ha en om belysning, en om
ventilation m.m. Ser dock fram emot att få göra detta nästa år.
När något kostar pengar minskar intresset att göra något åt sin energiförbrukning
Att energirådgivningen till företagen uppskattas och förhoppningsvis sprider man det vidare till andra företag.
Det finns en del underlag och tankar på hur man kan börja bearbeta denna målgrupp. Det behöver dock sammanställas till ett
gemensamt verktyg och därefter välja några målgrupper som kan vara nyckelaktörer för att skapa goda ex. som vi kan sprida
Effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier är svårt att mäta i energibesparing i kWh och minskad CO2-utsläpp.
Projekt i mindre skala som riktar sig till en specifik utvald grupp är kanske lättare att utvärdera, där uppföljning bl.a. via
intervjuer med deltagarna efter avslutad projekt (6 månader-2 år) kan man ange uppskattad energibesparing efter de åtgärder
som planeras eller genomfördes. Det är dock svårt att praktiskt genomföra en sådan uppföljning efter så lång tid! Andra
omvärldsfaktorer eller interna förändringar kan också påverka resultatet av vår insats.
Man frestas att rikta aktiviteter till målgrupper som är lätta att nå. Det ser bra ut i statistiken, men de grupperna söker ofta
information även om vi inte anstränger oss. Lokal annonsering ger sällan märkbar effekt, om det inte görs i samband med
energi-händelse eller annan aktivitet. Energinyheter i media gör ofta att folk kontaktar rådgivarna - oavsett om vi är
omnämnda eller ej. Det är svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kWh. Det gäller både att kunna
mäta (eller i alla fall beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur
stor del av besparing/minskning som beror av just vår verksamhet.
Styrkor: Man når "svåra" grupper när man är delaktig i breda händelser som egentligen inte riktar sig till "rådsökande".
Även förvånansvärt många företag kommer in från denna typen av arangemang. (typ av arangemang: Marknader,
jaktmässor, lantbruksdagar, äppeldagar) Svagheter: när man deltar i riktade verksamheter typ hem och villa och liknande
mässor är det oftast människor som har tillräklig kunskap för att göra något, utfallet i besparad kWh/arbetstimme krymper,
desutom är återkopplingarna färre (spontan reaktion: folk går dit för att få en klapp på axeln och för att få skryta lite om hur
duktiga dom är, det behövs säkert, men skall man lägga så mycket pengar på det?)
Svårigheter att nå ut med arrangemangen, måste använda mycket tid för att synas i mediabruset. Och det kostar mycket och
budgeten för snål. Men lärt mig att annonsera på andra sätt som fungerat som inte kostat något och som gett bra resultat.
Ett tema och utställning på mässor som lockar besökare, t.ex. solcellsdemo och belysningsutställning, något som berör
många olika kategorier av besökare. Kan bli färre besökare i en liten kommun vid mindre lokala arrangemang, därför viktigt
med sammarbete med grannkommuner så att man kan satsa på även större mässor tillsammans med närkommuner i
Skaraborg
Aktiviteterna har varit uppskattade och deltagarna mycket nöjda med den information de fått men de vet ännu inte om de tex
kommer att installera solel.
Efter många års arbete vet jag vilka arrangemang som fungerar och drar en bra publik och de flesta som svarar på enkäter är
ju positiva till arrangemanget. En del kan tycka att en mässa är för liten, men 20-25 utställare i en liten kommun och med
begränsade utrymmen får vara ok. Jag kan också konstatera vilken marknadsföring som fungerar bäst och lägga krutet där.
Om det var bra marknadsföring inför aktiviteten (allmänhet och media). Om det var en typ av aktivitet som var tilltalande
för målgruppen.
Svagheter: Eftersom Skellefteå kommun infört Kuntjänst kan det en del gånger uppfattas " Att det är svårt att komma i
kontakt med EKR" Enkäten ger också svar på vilka starka/ svaga sidor EKR har ( kunnig, tillmötesgående, uppträdande etc.)
Stor spridning på att arrangemang äger rum, men lågt deltagande.
Svårt att nå företagare i helt nya forum. Lättare att nå dem på tex frukostmöten som de redan kommer på eller genom besök
på deras företag.
Vi kan erbjuda en bred kunskap då vi samarbetar och har tillgång till bred kompetens i vårt regionala energinätverk.
Svagheten är att det själv är svårt att vara insatt i alla de ämnesområden som energi och klimatrådgivning kräver.
Styrkor främst att få en spridning (ålder, kön m.m.) på dem man får kontakt med. Svagheter (förbättringsmöjlighet)
uppföljningen.
Är ämnet intressant, har man lagt arrangemanget på rätt tid, rätt plats eller om man riktat sig till rätt målgrupp. Har man
annonserat på rätt ställe o s v.
Seminariet om solenergi lockade många besökare På mässor är det svårt att locka folk in i montern
Svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kWh. Det gäller både att kunna mäta (eller i alla fall
beräkna/uppskatta) faktisk energibesparing och/eller minskad Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur stor del av
besparingen/minskningen som beror av just vår verksamhet. (18)
Generellt uppskattas aktiviteterna av dem som deltar men det kan vara svårt att väcka intresse så att fler kommer. En annan
svaghet är att det är svårt att kvantifiera resultatet av exempelvis en föreläsning.
Styrkan är att det finns mycket att informera om men svagheten är att veta exakt vad som går hem hos mottagarna just nu
Arrangemang som drar en bra publik, där enkäterna till 80-90 % ger en positiv respons på arrangemanget och där utställarna
är nöjda är en bra aktivitet. Oavsett arrangemang så är medelåldern på besökare ofta hög (och så har det alltid varit).
Vissa frågor/områden är enklare att bedöma än andra. Ett exempel är konvertering av en elpanna till värmepump jämfört
med en bilist och dess vanor att köra snålare efter att ha fått en föreläsning om sparsam bilkörning. Vanor som går att
"koppla" till en elmätare är enklare att utvärdera.
Styrka: Samarbete med skorstensfejarmästare och bygglovkontoret. Svaghet: Vet ej årsförbrukning av ved. Behov finns av
BRA rådgivning inför kaminköp!!
Föreläsningar: Svårt att anpassa till alla pga olika intresse och kunskapsnivåer. men genom den respons vi får genom
enkäten märker vi att mycket ändå går fram. Vi hade en liten energimässa som följdes upp med enkäter till deltagande
utställare. Av den fick vi kvitto på att de överlag var nöjda och fick även många bra synpunkter på hur mässan kan utvecklas
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till annan gång. Vi följer upp hemsidesbesök genom årlig statistik. Det kan väl ses som både en styrka och en svaghet att
besöksantalet hållt sig på samma nivå ett par år i rad.
Hur informationen sprids och vilka som samverkar har stor betydelse för hur många som kommer. Vilken tidpunkt som
aktiviteten sker på och andra aktiviteter som sker samtidigt påverkar antalet deltagare.
Bra att få veta vad som dom tycker är intressant och vill veta mer om.
Svagheter av genomförda aktiviteter är att det är svårt att få ett resultat som visar på vilken besparing i kWh som blivit.
Styrkor är att de är uppskattade.
Det är väldigt bra om man genomföra riktade insatser för olika målgrupper. Det kanske inte når så många men det ger effekt
på ett helt annat sätt än om man "bara" idkar allmän rådgivning och väntar på att bli uppringd och/eller på att bli besökt vid
en mässa.
Styrkor: Bra dokumenterat underlag Svagheter: Saknas en långtidsplanering
Det är väldigt bra om man genomföra riktade insatser för olika målgrupper. Det kanske inte når så många men det ger effekt
på ett helt annat sätt än om man "bara" idkar allmän rådgivning och väntar på att bli uppringd och/eller på att bli besökt vid
en mässa.
Som nämnts har vi bra uppföljningsmetoder för Brf och Företagsbesök. Där är dock den ofta långa tiden från besök till
genomförda åtgärder ett visst hinder för att fånga upp gjorda besparingar. Det är svårt att avgöra vilken inverkan just vår
information och rådgivning haft på ev beslut om energisparåtgärder, och vad som beror av andra informationskällor. Det är
även svårt att mäta effekten av enstaka aktiviteter som t ex mässor och seminarier (bl a på grund av föregående) och då
beräkna besparingar i kWh och minskade utsläpp. Det blir lätt "hypotetiska" resonemang. Ett steg i riktning mot ökad
mätbarhet i det lokala arbetet kan vara att vid varje kontakt/eller visst antal kontakter ställa frågor om informationen
upplevts som nyttig, om den kan väntas leda till åtgärd/beslut om åtgärd och i så fall vad.
Svårt att svara på eftersom vi nu bara har tillgång till rådgivningsstatistik som analysunderlag.
Genomförda aktiviteter, litet intresse från allmänheten och företag
Eftersom bara vissa delar (företag/föreningar) av rådgivningen följs upp är det svårt att dra någon slutsats.
Styrkor: Spontana återkopplingar som man får direkt i anslutning till en aktivitet. Personer som kontaktar rådgivningen efter
en informationsinsats. Svagheter: Svarsfrekvensen på enkäter är som mest 50 %. Återkoppling kan bygga på enbart en
persons uttalande.
Kunskaperna ökar hos allmänheten, genom de olika informationsinsatserna som genomförs på olika plan. Vår mini
energimässa var populär. Många önskade att den skulle vara årligen återkommande.
Vi förstod vilka cykelvägsavsnitt som upplevdes problematiska. Vi lärde oss också mycket efter vårt första deltagande i
trafikantveckan. Vi kommer att även ha ett cykelevent på våren och vi vet också nu vilken plats som är bättre att vara på vid
nästa event. Det är emellertid svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kWh. Det gäller både att
kunna mäta (eller i alla fall beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna
avgöra hur stor del av besparing/minskning som beror av just vår verksamhet.
Styrka: Vi når fram till många människor och får hyfsat många deltagare. Svaghet: Det är svårt att utvärdera den praktiska
effekten i sparade kWh.
Om aktiviteten ligger vid rätt tidpunkt Om målgruppen var den rätta Om investeringar som gjordes
Inte alltid lätt att veta vad allmänheten vill veta och vad jag kan visa
Återkoppling mot företag, föreningar ger direkta och en mycket bra kommunikation, medan återkoppling till allmänhet ofta
är mycket svårbedömda. (2)
Att välja platser och tidpunkter där många rör sig för aktiviteter som inte kräver lika mycket av målgruppen. Samma
aktivitet kan få helt olika antal deltagare beroende på plats eller tidpunkt. Bäst verkar vara att samarbeta och ordna
aktiviteter i samband med någon etablerad aktivitet som någon ordnar.
Samma aktivitet kan ha väldigt olika antal besökare beroende på val av tid och plats. Aktiviteter som kräver mindre av
målgruppen är bra att ha på platser och tider där många rör sig. Aktiviteter som kräver mer av målgruppen verkar bättre att
ha på platser där folk känner sig bekväma, tex på arbetsplatser. Seminarier lockar fler personer i små avlägsna byar än i
centralorten.
Svårt att nå både män och kvinnor samt alla åldrar. De som är intresserade kommer till sammankomsterna och är även nöjda
i efterhand. De som är med på sammankomsterna delar gärna med sig av egna exempel som de genomfört hemma.
+Att företag är benägna att investera i energibesparande åtgärder efter rådgivningsbesök. +Att tidigare bilister kan ändra
vanor och börja resa kollektivt när de fått möjlighet att prova en längre period. -Svårt att få upp besökarantalet vid aktiviteter
som ej samorganiseras med andra arrangemang i förhållande till kostnads- och arbetsinsats.
+ att sammarbete med miljöinspektör ger goda möjligheter för att etablera företagskontakter + att osbyborna lockas av
välkända föreläsarnamn - att rådgivning till passerande vid mässor ger marknadsföring men inte så givande samtal.
+ besök hos företagen ger effekt i satsade energibesparingsåtgärder + testresenärsprojekt ger beteendeförändring hos bilister
+ rådgivning på bilbesiktningar genererar bra samtal - spontan rådgivning till allmänheten på offentlig plats ger
marknadsföring men sämre kvalité i rådgivningssamtalen - längre "kampanjtider" krävs för att nå företagen när satsningar
görs samt i möjligaste mån använda sig av etablerade mötestillfällen för att nå ut med information
Mässor och arrangemang är nästan alltid välbesökta. Det är dock alltid svårt att locka yngre besökare, men jag tror att det
beror på tidsbrist. Jag har lärt mig vilken annonsering som fungerar bäst för att få många besökare.
En analys ger besked om den genoförda aktiviten gav den effekt som jag hade förväntat mej och kan ge uppslag till ev.
förändringar/förbättringar.
har ej hunnit börja att arbeta efter analyser
Företagsaktiviter genom EnergInVäst fungerade inte delvis pga otydlighet/osäkerhet på tillvägagångssätt/bredd på
målgruppen. Vel med tider etc gjorde processen rörig. Solcelllsföredrag med Lars Andren lockade väldigt många delvis pga
att många ställt frågor kring det så att jag visste att intresset var stort och kunde beställa ett specialföredrag med fokus på
just det. Elmopedturnen med tre seminarier riktade mot företag respektive gymnasie och allmänhet var ett lyckat resultat av
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en ny samverkansgrupp där fokus och annat växte fram främst pga av alla engagemang, olika
nåätverk/kompetenser/ingångar men också stor framförhållning. Mkt viktigt.
Styrkor: * Positivt med kostnadsfri oberoende hjälp * Kräver mycket arbete och förberedelser för att få uppföljning att
fungera bra.
Från ex. i fråga 23 tycker jag att man nådde ganska många personer med bra spännvid på rådgivningen. Svaghet med
aktiviteten tycker jag är att det inte rådfrågas något om transporter och där ligger svagheten delvis på mig då jag hade med
mig dåligt med material i form av roll-ups och broschyrer etc.
Styrkan är att nå många medborgare när man lättar från kontorsstolen. Att media uppmärksammar aktiviteterna är givetvis
en fördel. Svårt att se svagheter. Möjligen att det blir svårare. Det behövs något som "drar intresset" typ en fysisk
värmepump eller en lamputställning. Att stå med ett bord och broschyrer fungerar dåligt
Då vi redan har mött över 11 000 personer i våra aktiviteter så är vi nöjda med antalet. Resultatet är svårare att bedöma
effekten av men när vi är ute känner många till oss och återkommer vilket vi tar som ett bra betyg.
Inget konkret åt något håll
+ Bra föreläsare + Stor andel nöjda. + Stort engagemang
Bra att få veta vad som dom tycker är intressant och vill veta mer om.
- I fototävlingen hade vi nog för många teman, en för varje månad, 12 st. - Orsaken till att så många var intresserade av solel
och elbilar under Miljödagen, får jag till att det fortfarande finns bidrag att söka för solel samt att rena elbilar är väldigt nytt
för gemene man. - Beträffande Bomässan visade vi på konkreta energibesparingsmöjligheter som finns i ett vanligt hem och
hur mycket de kan spara genom att genomföra dessa enkla åtgärder i hemmet. - Europeiska trafikantveckan,
Mässorna har inte gett mycket alls detta år. Det har varit lite besökare och intresset hos dem som varit har inte varit om
energi i alla fall. Aktiviteter på stan är mycket bättre. Där kan man tala fritt med alla som kommer fram. Det gäller bara att
ha något intressant att locka dem med, vilket vi faktiskt lyckas rätt bra med detta är.
Aktiviteterna har fungerat bra för de som kommer. Men det behövs bättre marknadsföring. Exempelvis var
mässarrangörerna alldeles för dåliga på att påannonsera ett energiseminarium som jag höll. Kunde kommit fler åhörare.
Antal inkommande samtal har minskat drastiskt från 15 i veckan till ca 15 i månaden. Företagen ska börja följas efter att vi
gjort energitillsynen SCB:s statistik är tyvärr inte pålitlig och släpar, men berättar i vad som händer i kommunen
Bilprovningens statistik över körda mil och bränslen bra
Om vi genomför fler aktiviteter, typ informationsmöten så kommer vi troligtvis att nå ut med ännu mer information.
Det är väldigt bra om man genomföra riktade insatser för olika målgrupper. Det kanske inte når så många men det ger effekt
på ett helt annat sätt än om man "bara" idkar allmän rådgivning och väntar på att bli uppringd och/eller på att bli besökt vid
en mässa.
De är svåra att utvärdera, men jag tror att de har en viktig betydelse ändå med anledning av spontana kommentarer/feedback
man kan få. Det är mycket svårt att mäta vilka effekter som verkligen beror på min aktivitet. Jag tror att våra aktiviteter är en
av många faktorer som gör att folk gör något. Vad gäller telefonsamtal så kan man ju gissa att de gör det man råder dem till
åtminstone i vissa fall, men det är mycket det beror på vad gäller större investeringar. Redan innan de kommer till oss har de
ju fattat en massa beslut.
Aktiviteter som informationsblad i brevlådor genererar ofta fler rådgivningssamtal från privata intressenter medan riktad
information till företag och organisatiner genererar besök och frågor om specifika åtgärder
Lite som jag beskrev i fråga 23. så kan man ju se en styrka i att tex ha en mässa med ett tema. Där borde man ju ha chans att
fånga upp både dem som är intresserade och har specifika frågor men även dom som inte är insatta i ämnet. I de fall där man
vill locka "icke intresserade" så är ju någon form av aktivitet/tävling i montern ett bra sätt att locka till sig besökare och
sedan få en möjlighet att diskutera med dem.
Styrkor-vår kunskap, vi är flera energi- och klimatrådgivare placerade på samma kontor vilket gör att vi lätt kan utnyttja
varandras olika kompetens. Svagheter-Just nu är vi i ett uppbyggnadsskede av arbetet med företagsrådgivningen, den går att
utveckla mer.
Ett bra demonstrationsmaterial väcker stort intresse.
Svårt att mäta effekten av aktiviteter som mässor eller seminarier i kWh. Det gäller både att kunna mäta (eller i alla fall
beräkna/uppskatta) faktiskt energibesparing och/eller minskade Co2-utsläpp, och att kunna avgöra hur stor del av
besparing/minskning som beror av just vår verksamhet. Tekniska museets utvärdering visat att vi satsar rätt när vi erbjuder
skolor att gå utställningen, den är uppskattad av både lärare och elever, de lär sig och den engagerar eleverna. Pedagogernas
åsikter om utställningen tas med i utvecklingsarbetet.
Eftersom bara vissa delar (företag/föreningar) av rådgivningen följs upp är det svårt att dra någon slutsats.
Den största utmaningen är att nå ut genom informationsbruset.
Styrka: Företagen positiva till besök. Svaghet: Svårt att få ett riktigt intresse för "vårt" budskap. Aktiviteter har få
besökande.
Styrka: Aktiviteterna har genomförts på bästa sätt. Svaghet: Lite lågt intresse för aktiviteterna.
Styrkor: Deltagare får den information som de förväntat sig. Samarbetspartners upplever våra aktiviteter som positiva. Vi
har en bra kanal ut till de som deltagit på tidigare aktiviteter. Svagheter: Marknadsföring till nya målgrupper
Avsaknad av återkoppling i många fall
Från ex. i fråga 23 tycker jag att man nådde ganska många personer med bra spännvid på rådgivningen. Svaghet med
aktiviteten tycker jag är att det inte rådfrågas något om transporter och där ligger svagheten delvis på mig då jag hade med
mig dåligt med material i form av roll-ups och broschyrer etc.
Från ex. i fråga 23 tycker jag att man nådde ganska många personer med bra spännvid på rådgivningen. Svaghet med
aktiviteten tycker jag är att det inte rådfrågas något om transporter och där ligger svagheten delvis på mig då jag hade med
mig dåligt med material i form av roll-ups och broschyrer etc.
Tillgänglighet
Behövs bättre kontakt med företagsorganisationer
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Styrkor- bred kunskap, vi är flera Energi och klimatrådgivare placerade på samma kontor vilket gör det lätt att utnyttja
varandra kompetenser. Svagheter- Vi är i ett uppbyggnadsskede av arbetet med företagsrådgivningen, vilken går att utveckla
mer.
Styrkor: - Uppskattat - Sparar kilowatt timmar och koldioxid. Svagheter: - Egna arrangemang är tidskrävande att ordna.
Rådgivning mot bygglovssökande kan ge resultat som är enkla att följa upp. "Allmän" energirådgivning kan vara ganska
diffus och mycket svårare att se resultatet av. D.v.s. att uppföljningen är svårare
Det är mycket viktigt att man tänker till innan aktiviteterna så att man kan dra tydliga analyser. En svaghet som jag upptäckt
är att det är svårt att analysera själv och man behöver bolla med kollegor och i nätverken för att det ska bli bra. Viktigt att
tänka igenom kommunikationen till en aktivitet, hur når man ut, till vilka når man ut, vad vill man att uppnå. Viktigt att
paketera det viktigaste budskapen- vad är det som du vill att de ska ta med sig hem. Styrkor som jag ser av de genomförda
aktiviteterna är att det är genom möten som man kommer fram. Som exempel så hade jag hyrt in en körsimulatorn under vår
Hållbarhetsvecka och det var halvbra aktivitet och svårt att få vuxna att prova men många barn ville köra och det var inte
syftet. Men fördelen är att man kan tala med föräldrarna under tiden och då kunde man börja diskussioner med dem och jag
fick in flera ärenden till EKR.
Styrka: Personlig kontakt och hembesök ger mest nytta för fastighetsägaren Svaghet: man har inte ännu nått fram med
budskapet till de lokala entreprenörerna
Svårt att veta vilken teknik nivå man ska ha vid föredrag till allmänheten, vad har publiken för kunskaper.
SCB:s statistik opålitlig och släpar efter, Bilprovningens statistik antal körda mil bra
Händer väldigt lite efter konsultationen.
Det är en styrka att vara "oberoende" rådgivare. Det är svårt att dra några säkra slutsatser av vad rådgivningen ger i sparade
kilowattimmar.
Åsa Forsberg: Styrkor: Spontana återkopplingar som man får direkt i anslutning till en aktivitet. Personer som kontaktar
rådgivningen efter en informationsinsats. Svagheter: Återkoppling kan bygga på enbart en persons uttalande.
Det är väldigt bra om man genomföra riktade insatser för olika målgrupper. Det kanske inte når så många men det ger effekt
på ett helt annat sätt än om man "bara" idkar allmän rådgivning och väntar på att bli uppringd och/eller på att bli besökt vid
en mässa.
Positiva reaktioner/att nå ut och väcka intresse
Företagsaktiviter genom EnergInVäst fungerade inte delvis pga otydlighet/osäkerhet på tillvägagångssätt/bredd på
målgruppen. Vel med tider etc gjorde processen rörig. Solcelllsföredrag med Lars Andren lockade väldigt många delvis pga
att många ställt frågor kring det så att jag visste att intresset var stort och kunde beställa ett specialföredrag med fokus på
just det. Elmopedturnen med tre seminarier riktade mot företag respektive gymnasie och allmänhet var ett lyckat resultat av
en ny samverkansgrupp där fokus och annat växte fram främst pga av alla engagemang, olika nätverk/kompetenser/ingångar
men också stor framförhållning. Mkt viktigt. (2)
De som troligen genomför något är de som är svårast att få återkoppling ifrån = svaghet. Majoriteten av de som man
återkopplar till är otroligt glada och tacksamma för att man hör av sig igen (oavsett om det är enkät, telefon eller mejl) =
styrka. Många av de större vi har följt upp har verkligen gjort stora besparingar (energi och pengar) = styrka.
Om vi genomför fler aktiviteter, typ informationsmöten så kommer vi troligtvis att nå ut med ännu mer information.
konsekvens
Det går att uppnå energibesparingar vid nästan alla typer av aktiviteter, att folk är nöjda med att jag (EKR) finns som hjälp
och stöd.
I mina förhållandevis små kommuner så behöver vi arbeta ännu mer med att marknadsföra energi- och klimatrådgivningen.
Det har varit svårt att ordna egna aktiviteter som lockar deltagare. Vi fokuserar därför på att arrangera aktiviteter i
anslutning till andra händelser som samlar folk.
Kvällsaktiviteter med 2-3 besökande är inte bra men svårt att förutse. Vanligast i småkommunerna. Samverkan med flera
förvalningar och större evenemang ger många kontakter, både under evenemang och en tid efter. Företagsrådgivningen med
miljöinspektörer är väldigt framgångsrika. Styrka är då också att vara opartisk och att miljötillsynen inte bedriver hård
tillsyn med snabba krav om åtgärder.
Vissa kvällsevent har dålig uppslutning i mindre kommuner. Företagsbesök är uppskattade och ger mycket sparad energi till
en billig kostnad
+ Bra föreläsare. + Stor andel nöjda. + Stort engagemang.
Stort förtroende efter besök och insatser Kan inte alltid svara på tekn. lösningar, stort kunskapsområde
Har inte följt upp någon större aktivitet ännu, ska bli spännande att göra det
Jobbar efter en aktivitetsmall där jag beskriver tema samt ställer frågor som syfte och mål med aktiviteten med mera. Mallen
underlättar arbetet och genom uppföljningen så blir saker som kan förbättras tydliga. Skulle kunna utnyttja och samarbeta
mer med externa kontakter.
Kanske annonsera tidigare samt ev göra totalutskick som tidigare
Vi har fått fram bra information, men jag tycker att det kunde varit några på vissa arrangemang.
Vi har fått fram bra information, men jag tycker ibland att det borde vara fler som kommer och lyssnar
Gensvaret beror väldigt mycket på vilka ekonomiska incitament som finns för olika åtgärder.
Jobbar med EE till företag i UKE3 och det är steget mellan att företagen vet vad som bör göras och att få dem till att göra.
Informationen går fram men steget till aktivitet för att nå målet är trögt.
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1.15

25. Ligger analyserna till grund för verksamhetsplanen
nästa år?

(Svar: Nej, varför inte?)
För att inga djupare analyser gjorts på ett tag!
Har inte gjort någon analys (14)
Tycker inte de behövs
Har inte jobbat så länge (2)
Har inte funnits möjlighet till detta i år (2)
Ej relevant.
Se svar på föregående frågor. (4)
Har ej tillräckligt underlag
Delvis, försöker bättra där man inte har hunnit hjälpa så mycket
Både ja och nej. Då jag inte arbetat så mycket med föreningar under 2011 tänkte jag försöka arbeta mer med dem under
2013
Delvis bygger nästa VP på analys av vad som fattats/ kan bli bättre
eftersom vi inte gjort någon uppföljning.
Nej, då ingen sådan analys gjorts. har ändå ganska bra koll på vad jag mäktar med och var intresset finns.
Bara i vissa fall.....
Inte tillräckligt bra underlag. Men kan ha lite i bakhuvudet vid planering av framtida aktiviteter.
Delvis, så både ja och nej!
Frångått det gamla konceptet. Mer fokus på samtliga målgrupper, tidigare har hushållen varit den mest nådda gruppen.
Jag vet inget om nästa års VP pga ny samverkansform.
Ja och Nej. Klart man inte planerar aktiviteter som inte fungerar eller intresserar. Verksamhetsplanen styrs mer av olika
projekt, samhällsaktuella ämnen och vad vårt direktiv från myndigheten är än av våra utvärderingar.
har inte gjort några eftersom jag bara har jobbat några månader
Ja, till exempel har Tekniska museets utvärdering visat att vi satsar rätt när vi erbjuder skolor att gå utställningen, den är
uppskattad av både lärare och elever, de lär sig och den engagerar eleverna. Pedagogernas åsikter om utställningen tas med i
utvecklingsarbetet.
För att en ingående analys inte gjorts
Forts på svaret Ja: Betr samarbetet: Till exempel har Tekniska museets utvärdering visat att vi satsar rätt när vi erbjuder
skolor att gå utställningen, den är uppskattad av både lärare och elever, de lär sig och den engagerar eleverna. Pedagogernas
åsikter om utställningen tas med i utvecklingsarbetet.
Jag är ny och har ej hunnit att börja arbeta efter analyser
De ger inget som vi inte redan visste
Jo, de gör de till viss del, men mycket är eget tänkande utan ingående analyser + inspiration från andra kommuner och deras
projekt som de vittnar om att har varit lyckade.
Verksamhetsplanen utgår från styrgruppens prioriteringar från föregående års utvärderingar samt rådgivarnas föreslagna
prioriterade områden
Energikontoret Västernorrland har initierat många projekt som Ekrarna är med i. Alla nationella projekt som vi var med i
under 2012 kommer vi att köra igen under 2013.
Har ju ej gjort riktig analys. Men erfarenheterna tar man med sig
Ja, till exempel har Tekniska museets utvärdering visat att vi satsar rätt när vi erbjuder skolor att gå utställningen, den är
uppskattad av både lärare och elever, de lär sig och den engagerar eleverna. Pedagogernas åsikter om utställningen tas med i
utvecklingsarbetet.
se svar fråga 21
De har inte genomförts tillräckligt frekvent.
Verksamhetsplanen utgår från styrgruppens prioriteringar från föregående års utvärderingar samt rådgivarnas föreslagna
prioriterade områden (3)
Endast indirekt
Större omfattande analyser gör inte mer än vad som varit bra dåligt och att försöka utveckla det i kommande verksamhet.
Planen redan klar

1.16

26. Hur har den kommunala energi- och klimatrådgivningen
marknadsförts i din kommun under år 2012?

(Svar: Annat, ange vad?)
Via biblioteket och uppsökande verksamhet
Facebook (8)
Utskick till alla idrottsföreningar. utskick till alla bygdeföreningar.
Marknadsundersökning (2)
Frukostmöten,(2)
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Blogg (5)
utskick till bygglovsökande. Via tjänstemän på Näringslivskontoret, Miljöinspektörer m fl.
Har egen Facebook och gemensam webbplats med kollegor i Västra Götaland.
Energihyllor på biblioteken
Bokmärken till biblioteket (4)
ingen marknadsföringen än.
tidningsartiklar
Torsby NU
TV (3) samt lokal-TV (2)
Radio (4) samt närradio (3)
Mejlutskick (2)
Mail med "direkt reklam"
Radiointervju varannan vecka
bygglov direkt
Projekt-ekopiloter och BRF i tillsynen
intervju. Facebook
Radioprogram, stående informationspalt i tidningar (som skribent i egenskap av energirådgivare)
Tv på kommunkontoret med information om vad som aktuella saker händer i kommunen
Medverkan på enrgidag på lantbruksgymnasium
intevju i dagstidning
Artiklar, intervjuer
Miljöalmanacka till alla hushåll
Facebook och gemensam Webb-plats radgivningvast.se
reklam
Reklamkort på offentliga platser.
visitkort i alla sammanhang
TV-intervju
radiointervju
Tidningsartiklar (3)
Företagsbroschyr (2)
Kommunens Facebook
energitips till alla företag som är miljödiplomerade, tekniska samråd
se beskrivning nedan (3)
Energibilaga gemensamt med öv. Hälsingkommuner och grannlandskap
I samband med aktiviteter.
radiointervju, facebook,affischering
Reportage i lokaltidningen
Affischering (2)
radiointervju, facebook, affischering
radiointervju, bokmärken
Radiointrevjuvarannan vecka(första gången den 2 oktober)om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen
på P4 Godmorgon Stockholm kl 8.30. Intrevjuer med rtidningar, bl a DN och Expressen.
Webbplats kommunens hemsida
Frukostmöte för företagare
Reklamskärm på galleria
Facebook, pressmeddelanden, radiointervju och adresserat utskick
Pressmeddelanden
radio, artiklar i kommunala och regionala tidningar som görs som direktutskick.
Broschyr till hyresgäster
information i miljökalender och kommuntidning
Facebook, gemensam hemsida, frågespalt i lokalpressen
FB, gemensam hemsida.(2)
Genom ett bra samarbete (4).
Info vid ansökan om bygglov, bygganmälan.
artikel, Visste du att..(3).
klimatprojekt under året
I samband med aktiviteter.
Elcykeltur under trafikantveckan
kommunens infoblad
Information vid tre tillfällen på anslagstavlor i samtliga småorter.
press, radio

Kommentarer:
Annonsering i lokaltidning, annonsblad, ett extrautskickat hantverkarblad
Sammarbete med den lokala tidningen i en artikel om uppvärmnings alternativ, på tidningens initsiativ.
kommunblad kommunen sänder ut till kommunens invånare, pressmeddelande inför kommande event
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Delat ut kepsar med solcell och fläkt till barn med texten "Energirådgivare Arvika Kommun" delat ut pennor med mitt tryck
och kommunens telefonnummer, deltagit i intervjuer ang eco-driving som jag var med och genomförde i kommunen,
intervju med lokala tidningen om energi och lampor, Går ständigt med tröja med texten Energi- & klimatrådgivning Arvika
på mig för att folk ska se mig och det leder till många diskusioner när jag är ute och går på staden eller i skolor.
Regelbundna energispartips på webbplatsen.
Utskicka till lantbrukare om energicheckarna. Artiklar i tidningen vid aktiviteter. LED-skylt vid motorvägen.
Annonsering har i första hand varit gemensam med andra rådgivare i länet samt inför arrangemang. Ett par artiklar i
lokaltidningar, dels i samband med kampanj om trafikrådgivning, dels som ny rådgivare.
Vi medverkar 2 gånger i P4 Göteborg som en fast programpunkt. Vår marknadsundersökning av elavtals kvalite fick god
uppmärksamhet.
Det lokala annonsbladet, når ut till 95% av hushållen.
TV4 nyhetssändning, radioinslag P4 Västerbotten, debattartiklar i Västerbottens Kuriren, energikrönikor i VR bladet
Eget direktutskick till föreningar
Seminarier och filmvisning i samband med Earth hour, artikelserie i tidning, projektblogg, deltagande på mässor,
annonsering i lokalpress och via biblioteken mm.
Annonsering i lokalt reklamblad, energibilaga i länstidning
PR via artiklar i pressen
Lokal-tv har gjorde en längre intervju med oss rådgivare (kosument/energi/budget) som har sänts ett par gånger, ytterligare
ett inslag kommer att göras nu inför vintern.
artiklar i media i samband med aktiviteter, egen blogg tillsammans med 4 grannkommuner (radgivningsekot.blogspot.se)
Bloggen har ca 500 sidvyer i månaden.
Våra aktiviteter har fått uppmärksamhet i den lokala pressen.
Radiointervju om bioenergi. Ett par inlägg i lokaltidning om solceller och energieffektivisering
Intervjuad i radio 2 ggr om leksands miljömål och om trafikantveckan
Annonsering på kommunens hemsida och två lokala tidningar Utskick med bygglovshandlingar Tidningsartiklar
Informationsmaterial vid cykeldagen
Radiointervju. Video ute på youtube inför energimässan nu i september. Egen hemsida för energimässan.
Frågespalt i lokaltidningen.
Framför allt artiklar i tidningen. Artiklar/annonser i lokala reklambladet har bra genomslag. Annons på nätet.
Annonser i det lokala annonsbladet som distribueras gratis till alla hushåll i kommunen. På biblioteken finns särkilda
energihyllor med energifakta från energimyndigheten. Där finns även info om hur man kommer i kontakt med rådgivningen.
Anslagstavlor i livsmedelsbutiker har utnyttjats vid större arrangemang.
Målgruppsriktad info. till BRF genom mappar laddade med infomaterial från Energimyndigheten och Energikontor. Inlägg i
debatter om energi i pressen. Var där och ha åsikter så sparar du annonskostnaderna. Stående material energi och klimat på
biblioteken året runt. Klimattips och kontaktuppgifter på disktrasor går som "smör i solsken". Vår dödsannons för
glödlampan var på gränsen men skapade fart på debatten om alternativa ljuskällor.
Bokmärken på Bibliotek
En egen energispalt i lokaltidning 1 ggr/månad samt en serie om goda exempel i samma tidning är de två bästa exemplen.
Annonser om aktiviteter ex föreläsningar, earth hour, test av elcykel för allmänheten, glödlampans död. Artiklar: Solvärme,
elavtal, alternativ till glödlampan
Reportage i Svenljunga-Tranemo samt Borås tidning om energioperakvällen.
Torsby Nu kommer ut 4 ggr/år till alla hushåll i kommunen. (Kommuntidning)
Medverkat i några radioutfrågningar. Annonser i Vi i Villa Synas på mässor och dylikt.
Kommunens web-sida
Lagfartsprojektet. Mitt i
Radiointervju varannan vecka (första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen,
P4 Godmorgon Stockholm kl 8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen. (17)
Bygglov direkt är tillfälle i veckan då vi har "drop-in" på stadsarkitektavdelningen. Kommuninvånare har då möjlighet att få
bygglov och startbesked direkt, om alla handlingar är korrekta. I samband med detta presenterar jag även energi- och
klimatrådgivningen på mitt kontor när dessa stiger in.
Samarbetets gemensamma hemsida uppdateras frekvent och det finns även en facebook-sida. Radiointervju varannan vecka
(första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen, P4 Godmorgon Stockholm kl
8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen.
Annonseringen i tidning var ett RIKTIGT bottennapp, fick inte in ett enda "märkt" samtal. Dom pengarna hadde jag hellre
kunnat hyra en plats i ICA´s enetre för...
Jag kontakade media som kom och gjorde filmreportage, totalt sett har media publicerat 9 inslag underåret som berör Kumla
kommuns energi och klimatrådgivning! Kolla gärna in
http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1336080549&archive=&start_from=&ucat=1,10
Till exempel: Lokalradio på plats under Trafikantveckan - intervjuer. Artiklar i lokaltidningar efter olika arrangemang.
Utskick till tomtkön om energieffektivt byggande inkl kontaktinformation. Facebooksida har startats.
Deltagit i JOLAS energikampanj. På onsdagseftermiddagar så har vi öppet hus för energirådgivning och byggrådgivning
Radiointervju, tidningsartiklar, Bomässa, Miljöalmanacka till alla hushåll i kommunen.
Har gett två rediointervjuer kring energi och transporter i vår lokala radio. Skrivit artiklar i lokaltidningen.
Radiointervju, artiklar och annonser i lokalpressen, artiklar i kommuntidningen, information på kommunens hemsida
Under Earth Hour hade vi digital media och öppen paneldebatt på biblioteket i samarbete med informationskontoret
Artikel om energibesparing i hemmet, kommunens lokaltidning. Gjort direktinbjudningar till drygt 200 företag att delta i
InVest-projektet.
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Reklam=annons på bibliotekets bokmärken
Artiklar om projekt vi drivit. Radiointervjuer vid utfasningen av glödlampor samt inför julbelysningen.
Artiklar med hjälp av pressmeddelande inför eller efter aktiviteter.
Jag annonserar varje månad i det lokala annonsbladet. Tillsammans i regionen annonserar vi regelbundet i ViiVilla. Jag har
också deltagit vid två tillfällen i Radio Jämtland under året.
Jag annonserar varje månad i det lokala annonsblad. Tillsammans i regionen annonserar vi regelbundet i ViiVilla. Jag har
också Energistället i närradion, Radio Krokom, en gång pre månad en halv timme,med aktuellt info. DEt samsänds men
Radio Berg, Åredalen, Mittradion och även med en del av Norge, och även delar av Strömsunds kommun
Lokalt: Annonsering, Informationsutskick till alla som fått lagfart i Vaxholm, artiklar i kommun- och lokaltidning. Genom
samarbetet: Radiointervju varannan vecka (första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela
Stockholmsregionen, P4 Godmorgon Stockholm kl 8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen.
Regionens gemensamma hemsida www.energiradgivningen.se uppdateras frekvent och det finns även en face-booksida.
Två radiointervjuer. Artikel i Hem&Bostadsbilaga i lokaltidningen.
Har sammanställt en broschyr om rådgivningen riktad mot företag. En broschyr som anställda på tillväxtkontoret kan dela
till de företag som de har kontakt med.
Artiklar i olika lokaltidningar och radiointervjuer om uppvärmning, elanvändning, belysningsalternativ m m
Tips på energismarta julklappar
Intervjuad i radio tre gånger om Leksands miljömål, Trafikantveckan och Dala Energiwebb
Har haft 4-5 artiklar inom olika ämnesområden i lokalpress. (2)
Artiklar i kommunens tidning
Artiklar i kommunbladet
Radiointervju varannan vecka om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela stockholmsregionen, P4 Godmorgon Stockholm
kl 8.30. Intervjuer med tidningar bl.a. DN och Expressen. Direktutskick till de som ansökt om lagfart för villa, radhus,
fritidshus och tomt.
Fyra stycken radiointervjuer i P4 för att berätta om inbjudna föreläsare, sol- och cykelevent, testresenärsprojekt samt
superlördag under trafikantveckan.
4 st radiointervjuer i P4 som gav marknadsföring av egna aktiviteter
Tre stycken radiointervjuer för marknadsföring av aktiviteter och projekt mot allmänheten på P4 Kristianstad.
radiointervju
Artikel i "Nytt boende Kalmar" om energirådgivning, blogginlägg i IKEA/WWF-projektet Ecoration, TV-inslag TV4
Sydost om "klimatsmart elev", intervju i Radio Kalmar om värmeljus kontra eluppvärmning, föreläsning på
Linnéuniversitetet om miljö/klimat/luftemissioner/luftkvalitet
Intervjuv att jag börjat arbeta som rådgivare.reklam på hemnets webbplats
Artiklar i lokaltidningen såsom t ex "Bensin är billigt" har skapat en del kontakter och reklam för energirådgivningen
Radiointervju om belysning. Två tidningsartiklar om belysning
Vi medverkar 2 gånger i P4 Göteborg som en fast programpunkt. Vår marknadsundersökning av elavtals kvalitet fick god
uppmärksamhet.
Radiointervju inför trafikantveckan, kommunens websida och facebooksida, affischer på stan med möjlighet att ta visitkort
Senaste numret av kommuntidningen ett helt uppslag
2 stycken intervjuer i lokalradio P4, 14 artiklar i kristianstadsbladet, intervjuad i kommunens egna Tidningen Kristianstad,
annonserat i Vi i villa gemensamt med övriga EKR Skåne
Artiklar i tidningar om miljöbilar, varning om fukt, utlåninng av läckagedetektor, cykelbytardag, solceller
Under olika mässor i Skåne har fått ett stort antal besökare.
Jag annonserar varje månad i det lokala annonsblad. Tillsammans i regionen annonserar vi regelbundet i ViiVilla. Jag har
också Energistället i närradion, Radio Krokom, en gång pre månad en halv timme,med aktuellt info. DEt samsänds men
Radio Berg, Åredalen, Mittradion och även med en del av Norge.
I samband med aktiviteter har vi annonser, affischer (med "talappar" med telnr), nyhet på hemsidan, nyhet i lokaltidningen.
TV intervju Rapport, Smålandsnytt, TV4 lokalt, Radiointervjuer
radiointervju inför trafikantveckan, kommunens websida, affischer på stan med möjlighetatt ta visitkort
Annonsering i lokal press dels i den egna kommunen men även i samverkan med närliggande kommuner. Annonsering på
webbplatsen inför arrangemang, mässor o liknande. Information om EKR:tjänster på mässor, öppet hus, m.m.
T.ex. två radiointervjuver med lokalradion, 4 st. mässor/marknader i regionen Örebro norra län.
Har sammanställt en broschyr om rådgivningen riktad mot företag. En broschyr som anställda på tillväxtkontoret kan dela ut
till de företag som de har kontakt med.
Radiointervju varannan vecka (första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen,
P4 Godmorgon Stockholm kl 8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen. Alla nyinflyttade i kommunen
får en tidning där rådgivningen har en annons.
Bokmärken, bomässa
Två radiointervjuer i Lokalradion, 5 mässor /marknader i Regionen Örebro norra län
Vi har 15sek (3 olika bilder) var 10:e min på 7 skärmar i Faluns största galleria under 3 månader. Kommer fortsätta med det
nästa år.
Samarbetets gemensamma hemsida uppdateras frekvent och det finns även en facebook-sida. Radiointervju varannan vecka
(första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen, P4 Godmorgon Stockholm kl
8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen.
genom uppringning till företag
Samarbetets gemensamma hemsida uppdateras frekvent och det finns även en facebook-sida. Radiointervju varannan vecka
(första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen, P4 Godmorgon Stockholm kl
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8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen.
En hel del artiklar i media om utförda och genomföranden av aktiviteter. TV4 nyheterna intervjuvade under trafikantveckan
och Hållbarhetsveckan.
Nya hyresgäster på Ljungbybostäder för en broschyr i välkomst mappen
Varning om fukt på sommaren,miljöbilar,utlåning av läckagedetektor och elmätare,cykelbytardag,solceller
Radiointervju varannan vecka (första gången 2 oktober) om klimatsmarta tips i hemmet, sänds i hela Stockholmsregionen,
P4 Godmorgon Stockholm kl 8.30. Intervjuer med tidningar bland annat DN och Expressen. Samarbetets gemensamma
hemsida uppdateras frekvent och det finns även en facebook-sida.
Inslag i regionala TV-nyheter om solel. Mittnytt.
Artiklar i olika lokaltidningar och radiointervjuer om uppvärmning, elanvändning, belysningsalternativ m m
se ovan
Frågespalt i lokaltidningen (2)
Jag annonserar varje månad i det lokala annonsblad. Tillsammans i regionen annonserar vi regelbundet i ViiVilla. Jag har
också Energistället i närradion, Radio Krokom, en gång pre månad en halv timme,med aktuellt info. DEt samsänds men
Radio Berg, Åredalen, Mittradion och även med en del av Norge, och även delar av Strömsunds kommun
Notis i lokaltidning, annons i gratistidning till samtliga hushåll
Intervju i lokal-TV
En egen energispalt i lokaltidning 1 ggr/månad.
Utgivning av energibilaga till länets dagstidningar och annonsering i den, gemensamt med Energikontoret och andra energioch klimatrådgivare. Inlägg i en nyligen startad Energiblogg på internet. Två gånger i år har lokaltidningar intervjuat mig
och skrivit artiklar, om elräkningar och elavgifter samt om nybyggda ernergieffektiva hus.
Under trafikantveckan 2012 fick vi ett mycket stort genomslag i massmedia.
T.ex. två radiointervjuver med lokalradion, 4 st. mässor/marknader i regionen Örebro norra län.
Lokal-tv har gjort en längre intervju med oss rådgivare (konsument/energi/budget) som har sänts ett par gånger, ytterligare
ett inslag kommer att göras nu inför vintern.
två radiointervjuer i lokalradion, 5 mässor/marknader i Regionen Örebro norra län
Samarbete med Hållbarutveckling i Skåne i det stora "Klimatvardag" där några familjer deltar
TV-intervju Rapport, Smålandsnytt, TV4 lokalt, Radiointervjuer. (4)
Artikel i FT
Jobbar mycket med att förbereda tidningsartiklar i samband med och efter aktiviteter. Lokaltidningen är tacksam för
underlag och gör ofta reportage.
Affichering har utförts i alla orter vid tre tillfällen under året.
Information via näringslivschefens utskick till företagen.
radiointervju, tidningsartiklar, pressrelease

1.17

31. Hur kan Energimyndigheten stödja dig bättre i ditt
arbete som energi- och klimatrådgivare?

Informationsmaterial, nya lagar och bidrag
Energimyndigheten bör ta fram en gemensam logotype för energi- och klimatrådgivningen för att kunna marknadsföra den
nationellt. Energimyndigheten bör vara mer opartisk i sitt informationsmaterial. information om värmepumpar testas och
uppdateras mer än biobränsle så som pellets och ved.
Jag tycker vi får bra stöd från Energimyndigheten. Nyhetsbreven och hemsidan är bra i vårat arbete samt att vi får själva
lämna förslag på mtrl och utbildning som vi behöver till energikontoret i Karlstad.
Skicka ut fler tips på bra länkar till hemsidan, bättre stöd för företagsrådgivning
Vet ej faktiskt. Ta fram ett bättre forum istället för e-kontakten som är helt hopplöst så är det ett steg till förbättring.
Funkar ganska bra. Framför allt genom det lokala energikontoret.
informationsspridning i form av webbmöte/seminarie som gör att hela Sveriges rådgivare får möjligheten till samma
information som de kranskommunerna runt energimyndigheten.
Ta fram mer och förbättra informationsmaterial (webben, tryckta rapporter, broschyrer, ...)
Jag tycker att det fungerar bra med den hjälp som jag får av Energimyndighetens hemsida.
vara tillgänglig vid frågor
Diskussioner om mitt arbete, hjälp med att skicka mig till rätt myndighet vid frågor, Informationsbrev i mailen om vad som
är på gång och om det händer något nytt. Böcker och broshyrer, mm.
Vissa medarbetare är väldigt bra på att svara på mail, medan andra är väldigt svåra att få svar från
Bättre framförhållning. Riktlinjer i nationella projekt, tex hur man ska arbeta med energicheckarna så det blir likvärdigt.
Vara mer informativ gällande nyheter inom energieffektivisering- inte bara på deras hemsida. Gärna ordna exempelvis web
möte där de senaste nyheterna inom diverse områden tas upp.
Ett aktivt fungerande extranät (förbättras enligt de åtgärder som diskuteras på nätverket "synpunkter på kontakten") som gör
det lättare att dela med sig och får ta del av andras erfarenheter och material. Ta fram nytt material (kortare broschyrer) som
riktar sig till företag.
Reviderad e och uppdaterade material
Snabbar information när förändringar sker, ex. energibidrag, nytt info.material utformats.
Nationellt grepp om marknadsföring av EKR, samt som tidigare nämnt, mycket större publicitet åt klimatproblematiken.
Informationsmaterial som betraktar människor som tänkande varelser och som analyserar allvaret i ekologi, ekonomi och
sociala aspekter, i tid och rum. Ändrat synsätt på vad som är väsentligt: Exergi! Sverige ställer återigen om till elvärme!
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Samt att människans största styrka är samarbete, ej konkurrens.
Jag får svar (bra och tydliga) på mina frågor men ibland tar det lång tid. Nåt jag undrar över är informationsbroschyrerna,
när trycks dem? Samt så måste jag även påpeka att responsen från Energimyndigheten på Kontakten känns klent, det
behöver förbättras.
Angagera sig i frågor som rör hur når vi ut? Gemensam hemsida? Gemensam marknadsföring av olika projekt, typ
trafikantveckan.
Jag tycker att jag får det personliga stöd jag behöver. Jag är i stort sett alltid nöjd med de kontakter jag har med
energimyndigheten. Marguerite och Madeleine är fantastiska!
Fortsättningsvis ta fram info-material. Ni kunde gå ut i TV t.ex. och marknadsfört våra tjänster där. Spela in en energidokusåpa med energirådgivare och några vanliga medelsvenssons som ett reklaminslag. - Hur är det att bo tillsammans med
en energirådgivare? - Hur är det att vara energirådgivare och bo tillsammans med en energirådgivare? Slår det gnistor då?
De löjliga energirådgivningsinslag som Fortum och E.on har haft i TV, kan ju faktiskt få allmänheten att tro att det de säger
är en absolut sanning...
Uppdatera allt material som finns, samt se till att det finns tillräckligt stor upplaga av materialet, så man slipper skriva ut
(det ser bättre ut att vi vissa tillfällen dela ut en snygg, fräsch broschyr än en utskrift). (2)
saknar ibland upptryckt material, t.ex om isolering och pelletspannor. Vissa kunder vill ha pappersform! Bra med enkla
guider, typ lampguiden. Gärna mer sånt! Uppmärksamma gärna fokusområden i nationella kampanjer, t.ex. om satsningar
på förnybar energi, energikartläggning hos företag.
Vi är nöjda/ Det är bra som det är/Inga ytterligare önskemål (4)
Jag vet inte hur just nu/Ingen kommentar/ Kan ej svara på frågan/Svårt att säga något konkret. (14)
Mer tryckt informationsmaterial.
Fortsatt ekonomiskt stöd
Ta fram mer visningsmaterial som lamputställnigen, roll-ups att ha med sig ute på mässor etc. Är bra för att göra sin monter
bättre på mässor etc. Fortsätta arrangera Kraftsamling, utbildningar, nyhetsbrev, ha en aktuell och bred hemsida, uppdaterat
informationsmaterial. Viktigt att Energimyndigheten kommer ut till oss på nätverksträffar, att utbildningar även
fortsättningsvis erbjuds på andra ställen än i Stockholm.
Se till att vi får ekonomiska förutsättningar att bedriva en vettig verksamhet. I ena stunden får vi höra hur viktiga vi är i
omställelse arbetet, i nästa stund får vi inga medel att göra det. Jag känner mig maktlös. Det här jobbet var så kul förr. Nu
känns det bara jobbigt när man inte för möjlighet att bedriva en vettig verksamhet. Har tidigare upplevt att jag har haft ett
starkt stöd från myndigheten, men nu känns det som jag får ett allt mindre stöd. Ärligt talat känns det som myndigheten
arbetar för att avveckla vår verksamhet.
Energimyndighetens arbete och EKRs arbete upplevs inte som synkat. Förvånande lite utbyte mellan myndigheten och
rådgivarna vad gäller information och alla möjliga typer av samarbeten som skulle kunna finnas (kunskap, kampanjer,
utredningar osv). Både STEM och EKR skulle tjäna massor på ett bättre utbyte tror jag. EKR ska arbeta på en lokal nivå.
EK ska arbeta på en regional och STEM på en nationell. EKR o EK har ett bra och nära samarbete upp till regionnivå, men
nationell samordning av projekt eller kampanjer upplevs dålig. STEM har väldigt lite med EKR att göra som det ser ut idag
(min uppfattning).. T ex har många EKR blivit mer inriktade på att lyfta kampanjer såsom Solveckan, Trafikantveckan osv.
Jag märker inte av att STEM gör något eget DIREKT arbete för att lyfta dessa händelser, t ex marknadsföring på nationell
nivå, debattartiklar, prata i TV på nationell nivå etc. Uppbackningen är svag. Att sluta kräva effekter i kWh och CO2 skulle
vara önskvärt. Jag förstår att EU kanske kräver resultat i de termerna men då tycker jag inte att det är rådgivning man ska
använda för att nå sådana resultat. Rådgivningen görs med kvalité och rustar allmänhet, företag och föreningar med
information och attityd. Effekter kan komma direkt eller långt senare. Jag tror att det är för svårt att mäta rådgivningen. Och
därmed svårt att tolka resultatet med trovärdighet i slutändan. Jag upplever att många jobbar inom sina
energikontorsgränser/länsgränser idag. Samarbeten över de gränserna ser jag sällan. Där kanske energimyndigheten kan
anstränga sig lite mer. T ex så är ju extranätet ett bra exempel på hur ni har försökt skapa plattform för dialog och samarbete
mellan alla kommuner, oavsett geografisk tillhörighet. Bra! Jag upplever att energi- och klimatrådgivningen står i en lite
osäker roll idag. Telefonrådgivningen är ett minne blott och nya sätt att arbeta måste utarbetas. Energimyndigheten gör sitt
för att komma med idéer och stöd, men jag skulle nog gärna vilja se en mer långsiktig strategi för hur man tänker sig att
EKRs roll ska se ut framöver. Hur vill man använda sig av rådgivninge på mest effektiva sätt för att nå dit man vill (vare det
kwh, CO2). Idag säger ni åt oss på Kraftsamling att vi kanske ska jobba lite mer si eller så men sen är det fritt arbete under
ansvar som gäller ändå. Kanske att ni ska styra oss mer? Arbetet är VÄLDIGT brett.
Genom att komma med tydliga direktiv. Om Energimyndigheten vill att antalet företagsbesök ska öka bör en minimigräns
för antalet besök sättas. En halvtidstjänst som EKR i en mindre kommun kan ex innebära att minst 5 företag ska besökas och
minst 1 mässa ska hållas varje år. Är det fler som arbetar i en större kommun bör miniminivån vara högre.
Ge oss bättre redskap för utvärdering och kundhantering. "Kontakten som den skulle kunna fungera" I vissa lägen skulle vi
vara hjälpta av att få tillgång till energiexperter som kan mäta verkligheten. Energianalys typ light. Utlåning av utrustning
att handgripligen hjälpa kunder som företag och allmänhet med svåra fall.
Det vore bra om Energimyndigheten gjorde landsomfattande annonsering och/eller kampanjer om energi- och
klimatrådgivningen och energieffektivisering. Jämför "Godnatt Glödlampa"-annonseringen.
Snabbare ärendehantering, enklare redovisningsmetoder, rådfråga oss ekr ute i kommunerna mer innan förändringar sker.
Mer nationella kampanjer och marknadsföring för att vi finns. Ge oss rimliga krav på hur vi ska mäta resultat av vår
verksamhet ej i kWh. Tycker inte att extranätet är så värst bra. Excel-rapporteringen av samtal väldigt dålig och konstig.
Tidigare information om olika saker, tex om olika bidrag. Fler produkttester. Dom använder jag mkt i min rådgivning.
Vid utbildningstillfällen, mera praktiska exempel önskas
Genom att fortsätta utveckla hemsidan så att den blir ett bra alternativ till Stockholms "energiradgivningen.se" och Västra
Götalands "radgivningvast.se" och kan fungera som en nationell sida för alla istället för att varje region tar fram en egen
sida. (2)
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Mer schablonmässig statistik om nyttan med energi- och klimatrådgivare
Mer tydlighet vad vi ska jobba med. På kraftsamling pratade vi bara företag nästan hela tiden, men om ni inte ger tydliga
instruktioner om hur vi ska arbeta med det är det svårt. Alla kör sitt eget race idag. Sen är det den ständiga frågan om
pengar. Vi får bara mer saker att göra, och ska bli mer kompetenta. Men utan mer pengar går inte detta. Det känns som om
Energimyndigheten måste ta ett beslut om vad man verkligen vill med sina EKR!
Genom att förtydliga vår roll hos kommunen. SE ovan.
Jag är van att arbeta självständigt och känner inte behov av ytterligare specifikt stöd från Energimyndigheten. Däremot
skulle jag gärna vilja dela med mig mitt arbetssätt till Energimyndigheten.
Det finns så mycket samlad kunskap och mycket är redan gjort. Vi ute i kommunerna borde inte måsta sitta och "uppfinna
hjulet" gång på gång. Ta fram informationsmaterial och ppt.presentationer för olika typer av informationsträffar/möten, typ
"Värme i Villan" etc, så att vi har en bank att hämta från. Ny serie bör komma ut varje år.
Utbildningar Broschyrer
Utveckla metoder för rapportering av samtal, arrangemang etc.
Se till så vi blir mer kända hos allmänheten så vi kan lägga mindre resurser för att medborgarna ska behöva leta rätt på oss.
Detta ökar antalet hjälpta medborgare. Tycker att alla EKR i sverge ska gå under ett o samma telefonnummer, som en växel
som i sin tur kopplar medborgarna till rätt kommun. På så sätt är det lättare att nå ut med generell information och
gemensamma projekt.
Tydlighet kring solcellsbidrag. Även om det förlängs är det osäkert om pengarna räcker. Rådsökande vill veta innan de
investerar.
Jag som fyller i enkäten är inte energi- och klimatrådgivare, men i min roll som projektsamordnare är det alltid bra med tips
på lyckade exempel.
skicka ut relevant information i nyhetsbrev och enkla lathundar hur enkäter och månadsrapporter ska fyllas i.
Vara mer tillgängliga. Jag brukar vända mig till kollegor eller regionkontoret i första hand, men ibland kan det vara bra att
kunna få mer raka svar från Energimyndigheten. Bättre powerpointunderlag..?
Vara mer behjälpliga vid lokala event. Vara med vid information till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
Genom att ha en egen kontaktperson på Energimyndigheten. (2)
Bättre verktyg och krav på uppföljning. Vilka frågor ställs från allmänheten och hur upplever dem den service dem får? Mer
utvärdering och uppföljning av olika kommuners innehåll i energirådgivningen. Vilka former (rådgivning, nätverksarbete,
mässor, presentationer) ger bra konkreta resultat i sparade kWh eller minskade CO2-utsläpp?
Tydligare arbetsbeskrivning för EKR. Förbättra "Kontakten" så att detta forum blir mer levande och används mer frekvent,
uppdatering av informationsmaterial till våra målgrupper och göra denna mer lättillgänglig (webbshoppen är mycket
långsam), införande av fler mallar som vi kan arbeta med ex. Powerpoint, annonser, gemensam bildbank som kan läggar i
"Kontakten". Införa enklare rapporteringssystem för telefon- och besöksstatistiken
Bättre sökbarhet på myndighetens hemsida och på webb-biblioteket. Uppdaterad hemsida. Många gånger ligger gammal
information kvar länge, bl.a. när det gällde nya regler om energideklarationer. Där borde myndigheten lagt ut en nyhet innan
som förvarning, och sedan uppdaterat sidan om energideklarationer direkt ÄVEN om ansvaret för deklarationerna ligger på
Boverket. Det finns flera exempel, t.ex. kursdatum som inte uppdateras m.m.
Genom en bra arbetsbeskrivning av EKR:s arbetsuppgifter eftersom den med tiden har förändrats en hel del och det byts
folk i olika befattningar inom kommunen
Återrapportering om goda exempel via nyhetsbrev. Inte alltid man besöker EM hemsida.
Utbildningar på relevant nivå (ni MÅSTE väl ha några riktiga experter på energiområdet i era led, det är dom vi vill prata
med och bli undervisade av!). TV "reklam" typ anslagstavlan. Som rådgivare var det VÄLDIGT länge sedan vi fick en
"löneförhöjning", samma bidrag i väldigt många år nu, indexera bidraget till löneutveklingen inom energibranchen!
Tillgängliga experter inom olika områden (och då menar jag experter på hyfsad nivå, inte hemapularkonsulter som inte har
någon fysikalisk bakgrund, utan typ lic och Dr nivå möjligen några Civ Ing/ Master som brinner för sitt område!). Mer
aktivt profilera både sig själva och energirådgivarna. Ställa högre krav på kompetensen hos rådgivare (Det räcker med 1
rådgivare som är okunnig för att det skall sabba arbetet och ryktet för 10 andra). För att bli miljöinspektör krävs 3 års
högskolestudier inom just detta området, varför är kravet så mycket lägre för att man skall jobba som rådgivare? 2-3 års
RELEVANT (många rådgivare har både 3 och 4 års utbildning, men inom biologi och miljö, inte energi) högskoleutbildning
är väl ett lämpligt krav för att betala ut bidrag till kommunerna! Uppdaterat informationsmatterial. Tillgängligt
informationsmatterial (de bästa brochyrerna har varit slut ganska länge nu...) Vi behöver verkligen hjälp med att förklara för
våra överordnande och politiker vad vi får göra och inte får, en hel del tid går åt till att försöka förklara att "det där får vi inte
jobba med", en informativ brochyr till denna målgrupp vore VERKLIGEN bra, OBS just i detta fallet behöver ni INTE
lägga nivån så högt kunskapsmässigt.... (det försöks myglass enormt mycket med att få rådgivare att göra andra
arbetsuppgifter vilket känns rent av skammligt med tanke på anledningen till att rådgivarna finns och hur mycket
kommunerna själva satsar...)
Utveckla kontakten, det står still där och den ser inte ut som vi EKR vill ha den, arbetet verkar ha stannat. Många frågor
finns om ved/pellets/fliseldning, men den frågan verkar EM inte prioritera utan fokuserar på elberoende alternativ så som
Bergvärme vilket är stick i stäv med vad Sverige/Länsstyrelser och kommuner strävar efter nämligen eloberoende
värmekällor!
Jag tycker det fungerar bra med kurser och informationsmaterial, kraftsamling tycker jag är viktig med bra utställningar.
Bättre feedback på det vi gör., varför inte samla in ett lyckat exempel ¨på genomförd aktivitet från vajre kommun under
2012 och sätta samman detta till en jättestor inspirationsfolder. Ge rådgivare shablonerberäkningar för sparade KWh för tex
ett telefonsamtal om fönster.
Meddela i t.ex. nyhetsbrev att nya publikationer håller på att tas fram - alltså redan när de är i planeringsstadiet. Om man
kan ge någon form av tidsram när den planeras att vara färdig är ju det toppen, men inte nödvändigt. För att få bättre koll på
vad som "händer". Höja bidraget samt dela upp bidraget i två delar. Att bidraget inte höjts i alla fall i takt med index och
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inflation på nästan 15 år har inte gjort vår arbetssituation lättare! (t.ex. för att få ekonomin att gå ihop får man gå ner i
arbetstid) Bidraget borde delas upp i en del för lönekostnader och sociala avgifter etc, en för verksamhet (material,
annonsering, monterhyror etc). Detta för att göra det mer rättvist mellan kommuner - och ge utrymme för att kunna köpa in
saker eller driva någon satsning. Idag är det väldigt knapert på många håll. Rådgivningen som den ser ut idag fungerar inte
helt bra. Färre söker upp oss - vi måste ut! De som kontaktar oss är all mer redan "experter" och vill ha väldig
detaljrådgivning - något som är mycket svårt att ge med det enormt breda arbetsområde vi har idag. Likaså företag vill ha
specifika, konkreta råd. Något som inte alltid är helt lätt. Jag vet inte hur det skulle kunna se ut i framtiden, men jag tror nog
på att vi måste specialisera oss - gruppera oss med olika inriktningar. Annars har vi ingen målgrupp alls snart. Men får vi
omdöme som mycket kunninga och duktiga (som vi i och för sig redan är, men det märks inte så mycket) så "vågar" nog fler
ta kontakt med oss. Allt mer blir också att vi ska ut och synas - ännu mer marknadsföring/presentation på mässor etc, men
också de nationella/internationella temadagarna som Trafikantveckan, Earth Hour, Solenergidagarna - och det kräver lite
annan kompetens för att bli riktigt bra. Ska vi kunna "utvärdera" vårt arbete i kWh måste vi antingen ha gemensamma
schabloner för att alla ska räkna lika, eller så måste vi få hjälp med att ringa upp folk säg 1 och 3 år efter rådgivning för att
höra om de har gjort någon åtgärd. Hjälp med marknadsföring (om vi ska bli mer kända av gemene man), t.ex. tv-reklam.
Men meddela oss gärna innan ni drar igång kampanjen! Och "prova" den mot några rådgivare så att det är "rätt budskap".
Ha en central "PR-rådgivare" att bolla tankar och idéer med inför mässor och andra arrangemang.
Ta fram informationsmaterial och utbildningsprogram som är aktuella och lokalt anpassade inom energiområdet,
energinycklar till mindre och medelstora företag. Redovisning av provning och energiprestanda för nya fläktar, pumpar,
ventaggregat, värmepumpar och belysning som kommer ut på marknaden samt mallar för enkla energiåtgärder
Komma på plats och berätta med kraft för politikerna vilket viktigt jobb vi gör! Man får en dålig lön för dom vet inte vad vi
håller på med och tror att vi sitter och väntar på att någon ska ringa i princip.
Direkt information till beslutsfattarna i kommunen.
Fortsätta ta fram bra material dels broschyrer men gärna också bra mässmaterial som tex belysningsutställningen.
Klimatrådgivaren får ett utmärkt kompetensstöd från Energimyndigheten. I Skåne finns ett regionalt nätverk som stöd. Jag
är nöjd med det stöd jag får. Flödet av information är stort inom detta område så det blir svårt att tillgodgöra sig allt.
Genom att besöka oss.
Nationell marknadsföring för att öka den allmänna medventandegraden om vår existens. Mer infomatrial om förnyelsebar
energi. Solceller, solfångare, pellets. Det finns ett stöd för solceller men ingen broschyr?! Det ska startas upp nätverk för
förnybart bränsle men ingen brochyr om pellets?! Det sänder dubbla budskap. Även fortsatta datum under 2013 med
ventilationsutbildning i Malmö!
Tydligare vem man ska kontakta i olika ämnen eller om man har problem med det administrativa
Vara mer lyhörda för våra åsikter och problem. Känns som man om och om igen framför samma saker. Flera gånger har jag
fått svaret att det är jättebra att man framför sina problem och åsikter men sedan händer ingenting!
Energimyndigheten bör ta fram en gemensam logotyope för energi- och klimatrådgivningen för att kunna marknadsföra den
nationellt. Energimyndigheten bör vara mer opartiska i sitt informationsmaterial. Information om värmepumpar testas och
uppdateras mer än material om biobränslen.
Ha en mycket bättre uppdatering av broschyrmaterial. Så man inte behöver komma med material som är fem år gammalt. (3)
Genom bättre information till kommunerna om förändringar och regeländringar i regleringsbrev som berör EKR:s
arbetsuppgifter
Förbättra Kontakten.
Uppdaterad och aktuell information i nyhetsbrev (2)
Vid projektansökningar att Energimyndigheten i god tid lämnar information om inriktning på eventuella medel för regionala
samverkansprojekt som finns att söka. (2)
Att tala om tydligare fokus och prioritering av olika målgrupper. Tror på ännu större genomslag om alla energi- och
klimatrådgivare fokuserar på liknande områden. Aktuella och tilltalade broschyrer.
Utarbeta teman som vi jobbar tillsammans med i hela landet.
God framförhållning då det gäller information om inriktning på eventuella medel som finns att söka för regionala
samverkansprojekt
Vid projektansökningar att Energimyndigheten i god tid lämnar information om inriktning på eventuella medel för regionala
samverkansprojekt som finns att söka
Genom att fortsätta med att ta fram informationsbroschyrer och genomföra utbildningar, bevaka vad som sker inom ny
teknik
Att Energimyndigheten annonserar i något bra media att det finns energi- och klimatrådgivare i alla kommuner.
Bättre uppdatering av material i webshop.
Jag tycker att vi har ett bra stöd idag. Kan inte komma på något speciellt, kan vara att det vore bra om det fanns nyare tester
på tex pellets- och vedpannor, fönster, isolermaterial. Rent praktiskt stöd får vi bra genom energikontoret och andra ekrar i
nätverket.
Det vore naturligtvis önskvärt om det ekonomiska stödet ökade. men framför allt vore det jättebra om Energimyndigheten
skulle vara intresserad av att komma ut i landet på en "eriksgata" och bjuda in sig för att träffa representeranter för kommunoch/eller regionledningar. Jag tror det skulle öka det interna stödet och förståelsen för vår verksamhet. (4)
Bättre rutiner för uppföjlning Bättre praktiska utbildningar inom energi- och miljöteknik
Att inte överösa oss med massa administrativt jobb, de flesta jobbar ändå bara 50% som energi- och klimatrådgivare. Jag
förstår att man vill undersöka vad ni får för pengarna, men man har ju prackat på oss en hel del olika saker förutom
energirådgivningen även klimat och transporter. Det är ganska stora komplexa frågor som går mycket i varann i olika
projekt inom kommunen. Jag tycker hellre att ni ska undersöka hur vi gör nytta som helhet inom kommunen som helhet.
En stor utmaning är som nämnts att försöka mäta eller i alla fall uppskatta resultat och effekt av EKR. Önskar ännu mer
konkret stöd i form av schabloner, mätetal etc. Ibland känns det som om myndigheten vill/önskar att vi som är rådgivare ska
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identifiera metoder mm, men det skulle underlätta om vi snarare kunde få det stödet ute i verksamheten. Det bra att
myndigheten och FSEK inventerar och sprider användbara metoder som redan finns i kommunerna eller på energikontoren.
Vara tydligare med att Sveriges totala energiomsättning behöver minska och att EKR därför behöver prioritera
energieffektivisering i all rådgivning. Ge tydligare riktlinjer hur Sverige behöver minska elanvändningen - t ex vara
restriktivare med användning av värmepumpar.
Samla nyckeltal inom olika områden på ett överskådligt sätt. Uppdatera material mer regelbundet och inte sluta trycka upp
bra material, t ex fönsterbroschyren.
Mer färdigt informationsmaterial exempelvis om solceller
enkla LCC-mallar, fler appar, t.ex. för cykling och klimatsmart resande
Tipshörna på aktiviteter saknas.
Erbjuda fler tester av produkter, anordna utbildningar inom olika områden, stötta med medel till projekt, nationella
aktiviteter. Höja det årliga bidraget för EK-rådgiv. (2)
Som ny energi- och klimatådgivare saknar jag en litteraturlista för att hitta lite djupare information än broschyrerna inom
olika områden där jag känner att mina kunskaper behöver fördjupas
Förmedla goda exempel från andra kommuner och regioner i Sverige.
Jag skulle vilja ha en litteraturlista med tips på böcker för att fördjupa sig inom olika områden. Har exempelvis utan
framgång letat efter en bok om värmepumpar som inte kräver alltför stora förkunskaper men som ändå är lite mer
djupgående än broschyrerna.
Fortsatt bra hemsida med bl a tester. Fortsatt relevanta utbildningar, typ ventilation. Fortsatt satsning på mötesplatser, typ
Kraftsamling.
Förenkla spridning och insamling av genomförda projekt och aktiviteter - kontinuerlig uppföljning till projektbank.
Möjliggöra att projektmedel kan föras över från ett år till ett annat. Tydliggöra vad som efterfrågas i den ekonomiska
redovisningen.
Bättre uppdaterad information om vissa tekniker på hemsidan så som solceller. Uppföljningsmetod av de aktiviteter som
görs kontinuerligt så att vi enkelt hittar exempel från andra EKR. Återkoppling på de sammanställningar som görs som vi
kan använda till våra chefer för att visa resultatet av EKR i Sverige/Skåne mm.
Ökad respons på genomförda aktiviteter/projekt och statistikuppföljning. Öka möjligheten att driva projekt över årsskiftet
genom att ekonomiska stödet kan flyttas med från ett år till ett annat.
* I dokument, nyhetsbrev och hemsida, samlat och enkelt ange vilka administrativa skyldigheter vi har gentemot
energimyndighet och ev. energikontor. Det som behövs är datum för deadline och/eller period för genomförande samt hur
informationen kommer nå oss (t.ex. genom nyhetsbrevet eller separat mejl). Ev. även vilka personer/instanser som ska vara
inblandade (så att jag vet om jag måste få t.ex. kommunstyrelsebeslut eller kommunchefens underskrift). Denna information
måste komma upp under hösten inför aktuellt år, så att man kan ta hänsyn till det i verksamhetsplanen. Detta är den absolut
viktigaste punkten. Det är oerhört svårt att veta vad man har att vänta och när. * Förbättra hemsidan avsevärt. Uppdatera den
ordentligt, kontinuerligt. Man ska inte behöva ha varit med sedan tidernas begynnelse för att veta vad man ska göra och var
man ska leta eller förstå vad som står. * En plan över vilka aktiviteter som kan komma att bli aktuella kommande år, även
detta behövs under hösten, innan verksamhetsplanearbetet. T.ex. European solar days, trafikantveckan, energiveckan eller
vad den hette, i juni. Allt med preliminära datum också. Kanske även ta med kraftsamling.
Vid årets kraftsamling lades stor vikt vid besök av företag samt att ge dessa råd om värmesystem och kylanläggningar. Har
energi- och klimatrådgivare i allmänhet kunskap om att ge råd om kylanläggningar som kanske krävs i en
tillverkningsprocess? (2)
att regelbundet genomföra kunskaps uppdateringar i form av kurser. stötta energikontoren så att de har möjlighet att stötta
oss ge os chans till att få mer kunskap och nätverk. utarbeta kontakten så att den blir ett bra verktyg för oss. smidigare
inrapporetering system av månadsinraporteringen.
Nygamla kurser som "halvobligatoriska". Skulle vilja gå del två av grundkursen igen ihop med andra som jobbat ett tag för
att nå längre/lära av utbildare och ta del av andras kunskap. Att verka för att energikontoren har resursperson med
specialkompetens/bollplanksuppdrag.
Det har blivit ganska rörigt med alla olika temadagar/veckor. Svårt att riktigt fokusera på vad man ska lägga energi på. T ex
försökte vi köra aktivitet ihop med transportveckan. Fick ett bra utskick med exempel på aktiviteter och att man kunde
beställa rekvisita från något energikontor. Försökte få tag i saker till en aktivitet i vid bilprovningen men det var mycket
svårt att få fram och grejerna som efter många olika kontakter till slut kom drygt 14 dagar efter den aktuella veckan. Det
vore bra med en tydlig årsplanering från energimyndigheten där alla temaveckor/dagar nationellt/internationellt finns med
och förslag på aktiviteter samt möjlighet att beställa rekvisita finns centralt eller på energikontor med tydlighet om var och
när man kan bestalla mässmaterial/giveavays etc.
Tycker att nuvarande stöd ligger på en bra nivå (13)
Fortsätta att utveckla informations flödet.
* Mer konkreta exempel/tips/stöd med marknadsföring. * Mer praktiskt inriktat utbildning för oss som jobbat några år som
EKR. * Få igång nätverk nationellt mellan oss alla EKR.
- Prioritera fler utbildningar i de största städerna, inte enbart Stockholm, i alla fall Göteborg också. Det kostar mycket i tid
för oss som sitter ensamma med en halvtidstjänst. - Förse oss med nytt och aktuellt material - Ta fram och förse oss med
generella beräkningar och statistik som vi kan anvnända i rådgivningen (ex vad kan en husägare tjäna om denne
tilläggsisolerar ytterväggen med 10 cm, i föhållande till investeringen, inkluderat vad det är för material och hur tjock
väggen är sedan innan, eller om han byter ut sina gamla tre-glas fönster mot nya). - Ta fram och förse oss med generella
beräkningsmodeller för utvärdering av effekt. - Att ni närvarar vid våra nätverksträffar, för en närmare kontakt
Mer uppdaterad information som vi kan tillhandahålla, fler tester, rakare svar på frågor - jag brukar inte fråga om jag trodde
att jag visste svaret. Det blir ofta tvetydliga svar
Det vet jag inte, men även jag kan bli bättre på att kontakta Energimyndigheten
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Jag tycker allt material samt utbildningar som ges från energimyndigheten är bra och jag saknar inte mycket. Det skulle
kanske vara mer material kring LCC och andra modeller som inte bara tar hänsyn till payofftid.
Mer information om belysning
Fler och bättre diskussionsforum med möjligheter till snabba svar.
Fortsätta att sprida goda exempel och ge utbildningar. Hjälpa till att sprida "hjul" så att inte alla behöver uppfinna det själva.
Vi behöver mer medel. Vi har en unik arbetsmodell som fungerar väldigt bra och vi behöver utöka personalstyrkan och tex
kunna trycka eget material men i dag har vi inga pengar till detta. Dagens stöd borde vara anpassat till den verksamhet som
bedrivs. Vi tar emot besök från hela Sverige och även från utlandet. Alla uppskattar vårt sätt att arbeta.
Broschyrerna! nytryck av vissa utgångna och uppdateringar av pellets, solvärme mm
Arrangera nationella kampanjer och utvecklingsprojekt som befrämjar samverkan mellan kommunerna
Jag tycker att hemsidan är bra men mer info för allmänheten kan behövas inom vissa områden. Energi- och
klimatrådgivarnas hemsida för Stockholmskommunerna är ett mycket bra komplement till Energimyndighetens hemsida.
skicka ut relevant information i nyhetsbrev och enkla lathundar hur enkäter och månadsrapporter ska fyllas i.
En viktig del som jag upplever är att som ny EKR så känner man sig väldigt "uppvaktad" med mycket stöd och många
utbildningar som ska hjälpa en på vägen. Det är väldigt mycket att ta in och även svårt att sätta ett fokus på vad man skall ta
in i sin egen verksamhet som oftast är relativt begränsad. Här önskar jag mer fortsatt vägledning även i ett senare skede för
de EKR som har varit igång ett tag men som ändå inte kanske har full koll på allt som en "fullfjädrad" EKR bör ha. Jag är
medveten om att energikontoren har en roll där de stöttar EKR i vårt dagliga arbete. Men jag ser ändå att det kan behövas
någon form av repetition/uppföljning av den information/kunskap som man fått till sig under de första åren.
Genom att hela tiden ge oss tillgång till bra utbildning och möjlighet att träffas typ genom Kraftsamling och Energiutblick
kommer man långt! (2)
Vissa medarbetare är väldigt bra på att svara på mail, medan andra är väldigt svåra att få svar från
Har inte utnyttjat era kunskaper.
fortsätta med de informativa nyhetsbreven, utbildningar och Kraftsamling konferens statistikjämförelser beräkningsmetoder
återkoppla om utvärderingsresultat i olika aktiviteter/projekt
Förslag på gemensamma kampanjer, utkast till annonser/artiklar....
Samlad marknadsföring med stora resurser, och samlad utvärdering vilket kan leda till mer konkret beskrivning av vilka
aktiviteter som ger effekt.(5)
Genom att acceptera och inse hur värdefullt samarbetet inom Stockholmsregionen faktiskt är och att det fungerar! Det är ett
effektivt sätt att använda de resurser vi får. Man behöver inte vara energi- och klimatRÅDGIVARE för att jobba med detta.
Fortsätta med en bra hemsida och nyhetsbrev. Fler tester av utrustning / produkter inom energiområdet
Erbjuda uppdaterade och bra utbildningar så vi har en bra och relevant kunskap.
Öka anslaget, för att ge mer arbetstid. (2)
En nationell "reklamkampanj" i TV och rikspress för att marknadsföra Energi & klimatrådgivarna som en "gratis" resurs.
(14)
Genom fortsatt bra tillgång på utbildningar, möjlighet till gemensamma aktiviteter som t.e.x kraftsamling där erfarenheter
kan utbytas, Utveckla rapporteringsmallen, kan schabloner kWh per typ vara någonting för uppskattning? (2)
Informera oss om viktiga saker som påverkar oss, t ex nya tester, broschyrer eller annat. Hjälpa oss med det lokala stödet
hos lokalpolitiker. Kampanj att EKR ska börja använda Kontakten (efter att den har förbättrats).
Ge konkreta exempel på aktiviteter
Ha mer kontakt och inta bara om man missat att skicka in månadsrapporten.
Ytterligare underlag för kommunikation. T ex underlag för pressmeddelande som går lätt att göra en lokal vinkel på, i
samband med någon ny rapport från Energimyndigheten eller särskilda dagar (t ex Eur. Solar Days). Utställningsmaterial
som går att låna. Jättebra med belysningsutställningen men det vore bra om det finns andra saker att låna till mässor också.
Alternativt att Energimyndigheten har en "lista" med saker som finns att låna runt om i landet. Förmedla kontakter.
Alltid bra med nytt informationsmaterial då så mycket händer inom området hela tiden som vi kan använda oss av inom
rådgivnigen. Också bra med riktad information och utbildning till oss som är mera rådgivare och information och utbildning
till de andra aktörer (såsom andra i kommunen) Stötta samverkan mellan andra aktörer både inom energimyndigheten och
utanför. utbildningar och
Svårt att svara på den frågan eftersom jag ingår i samarbetet i Stockholmsregionen. (2)
Eftersom Håbo kommun ingår i ett samarbete med andra kommuner får vi mycket stöd från varandra och kan bolla saker.
Stödet från Energimyndigheten är inte direkt anpassat till energi- och klimatrådgivningssamordnare som jag är i kommunen
vilket skulle kunna förbättras.
Titta lite mer på olika processflöden och standarder, dvs att man gör i ordning ett optimerat rådgivningssamtal på 1 timma
till en företagare, en villaägare med bra värmesystem, osv. Checklistor så att man inte missar något osv. Detta arbetar jag
med på egen hand men tror att man har mycket att vinna på att titta på detta med flera ögon. Någon utbildning där man talar
om beteende förändringar och hur man arbetar kring detta. Mer praktiska inslag i grundutbildningarna.
Kontakten kommer att kunna vara ett värdefullt verktyg för information, frågor och samråd men den behöver utvecklas mer;
fler grupper etc.
Goda exempel, aktuella energiberäkningsmodeller, sammanställning av lagstiftningen på energiområden ex krav/ BBRvärden och hur dessa påverkar materialval vid byggandet gällande energianvändning och klimatskal
Arrangera nationella kampanjer och utvecklingsprojekt som befrämjar samverkan mellan kommunerna (3)
Ta fram informationsmaterial
Samarbetet och nätverket med andra kommuner samt samarbetet med det lokala energikontoret känns tillräckligt för att
kunna utföra mitt uppdrag.
Genom aktuella/uppdaterade informationsmaterial som man kan lämna över till den som tar emot rådgivning. Det är inte lätt
att komma ihåg alla detaljer man pratar om. Det är mycket uppskattat att få ta emot faktablad som inte är reklam. Bra
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informationsmaterial när det gäller transporter.
Samla nyckeltal inom olika områden på ett överskådligt sätt. Uppdatera material mer regelbundet och inte sluta trycka upp
bra material, t ex fönsterbroschyren.
Se till att vi får ekonomiska förutsättningar att driva en vettig verksamhet. Se svar på Lysejkils kommun. (3)
Mer riktade medel till att utföra energikartläggningar bla företag, organisationer och bostadsbolag.
Det har blivit ganska rörigt med alla olika temadagar/veckor. Svårt att riktigt fokusera på vad man ska lägga energi på. T ex
försökte vi köra aktivitet under transportveckan. Fick ett bra utskick med exempel på aktiviteter och att man kunde beställa
rekvisita från något energikontor. Försökte få tag i saker till en aktivitet i vid bilprovningen men det var mycket svårt att få
fram och grejerna som efter många olika kontakter till slut kom drygt 14 dagar efter den aktuella veckan. Det vore bra med
en tydlig årsplanering från energimyndigheten där alla temaveckor/dagar nationellt/internationellt finns med och förslag på
aktiviteter samt möjlighet att beställa ev rekvisita finns centralt eller på energikontor med tydlighet om var och när man kan
bestalla mässmaterial/giveavays etc. (2)
Ej kommunspecifikt, se Stenungsunds kommun (2)
Snabbare ärendehantering, enklare redovisningsmetoder, rådfråga oss ekr ute i kommunerna mer innan förändringar sker.
Den nya portalen Kontakten känns inte som att den är en integrerad del i rådgivningen utan mer som en sak som hamnar
utanpå mest för rapporteringens skull. Om den ska bli ett riktigt bra verktyg måste det finnas en anledning att gå in där
relativt ofta.
Börja intressera sig för vårt arbete och våra invändningar samt förslag! Återvända till ett arbetssätt som bygger på
kommunikation! Mer dialog! (4)
Uppdatera sina register på oss EKR så att alla får denna länk skickad till oss.
Fler och bättre diskussionsforum med möjligheter till snabba svar.
Nationell marknadsföring för att öka den allmänna medventandegraden om vår existens. Mer infomaterial om förnyelsebar
energi. Solceller, solfångare, pellets. Det finns ett stöd för solceller men ingen broschyr?! Det ska startas upp nätverk för
förnybart bränsle men ingen broschyr om pellets?! Det sänder dubbla budskap. Även fortsatta datum under 2013 med
ventilationsutbildning i Malmö! (2)
Tillhanda de broschyrer vi efterfrågar, exvis solel som saknas helt. Hjälpa energikontoren att göra analysverktyg av våra
verksamheter, som vi regionalt gör tillsammans med EK.
Se Helsingborgsenkäten
Vi behöver mer medel. Vi har en unik arbetsmodell som fungerar väldigt bra och vi behöver utökka personalstyrkan och t ex
kunna trycka eget material men i dag har vi inga pengar till detta. Dagens stöd borde vara anpassat till den verksamhet som
bedrivs. Vi tar emot besök från hela Sverige och även från utlandet. Alla uppskattar vårt sätt att arbeta. (4)
* Mer konkreta exempel/tips/stöd med marknadsföring. * Mer praktiskt inriktad utbildning för oss som jobbat några år som
EKR. * Få igång nätverk nationellt mellan oss EKR.
Minska personalomsättningen
EM kunde vara tydligare i vissa sakfrågor, viktigast är naturligtvis elförbrukningens klimatpåverkan. Ska vi nu vara
klimatrådgivare också måste EM våga stå upp i frågan och inte ducka.
fler lättillgängliga utbildningar
Generellt har ju energirådgivningen gått ned mycket de senaste åren. Får hushållen hjälp på annat vis eller har man slutat se
om sina hus? För min egen del känner jag att jag behöver hjälp med hur man når ut på bästa sätt.
Generellt har ju energionrådgivningen till hushåll gått ned väldigt mycket de senaste åren. Får hushållen hjälp på annat vis
eller har man slutat att göra energibesparande åtgärder? På något vis så tror jag att vi behöver hjälp att få kontakt med de
som behöver råd.
Utbilda inte bara i hårda produkter, tex. energikunskap, byggnadens energidata, isolering,etc. Den sociala kompetensen är
jätteviktig!

1.18

33. Är det något informationsmaterial i form av trycksaker
och broschyrer som du önskar att Energimyndigheten tar
fram? Beskriv i så fall vilket material du efterfrågar.

Nej/Vet ej/Ingen kommentar (24)
Nyare tester av uppvärmningalternativ till direktverkande el alt. vattenburen el. ex luftvärmepump, bergvärmepumpar.
brochyrer om biobränslen pellets, ved och flis. Testa även dessa anläggningar.
Mer konkreta tips för företagsrådgivning, gärna med räkneexempel som är lätta att ta med till företagen
Kommer inte på något just nu, kanske en broschyr om de enklare åtgärderna man kan göra om man bor i lägenhet.
Mer transport betonat material. (2)
Mer lättillgängligt material (materialet är jättebra vid ingående rådgivningssamtal men funkar inte alls på mässor och
liknande när man har en kort stund att väcka intresse). Mer informationsmaterial i appform, Lampguiden är hur bra som
helst! Många material behöver uppdateras, priserna är inte relevanta Sammanställning av olika prisbilder, exempel på
kalkyler.
Mitt svar på förra frågan grundar sej på att de flesta som tar kontakt antingen redan har tittat på ett flertal hemsidor eller får
tips om nya hemsidor som de kan titta vidare på.
informationsmaterial med mer teknisk inriktning. värmepumpar i norra sverige.(luft/luft + vatten/luft)
små foldrar som berör hyreslägenheter och villor. (typ 10 tips att spara energi utan att det kostar något.)
Ny isoleringsbroschyr, ny info om solceller och solvärme. Nytt om pellets.
Broschyren Tilläggsisolera bör finnas i tryck form då den är väldigt populär för villaägarna
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Faktablad om reglering och styrning av värmesystem, om termostat, cirkulationspumpar och hur en trimmar värmesystemet.
En ny uppdaterad om broschyr om energieffektiva produkter (den gamla är från 2004).
Om att spara hushållsel (2)
LCC på olika åtgärder ( ENERGI JAKTEN; SÅ GJORDE VI! SOM ENERGI KONTORET ÖREBRO har tagit from är bra
exempel)
Allmänheten efterfrågar fler tester av olika apparater
Ex. Vad bör man tänka på vid nybyggnation? Vad bör man tänka på när man är ny som husspekulant? Kort uttryck: Första
huset Vda är det viktigaste att tänka på när man står inför ett köp av sitt första hus? 80-talisterna ska kanske köpa hus som
ska stå kvar i minst 20 år till. Då uppstår många frågor som de måste ha svar på.
Material riktat till barn och ungdomar.(2)
Generell besparingsbroschyr, typ "spara pengar i ditt boende!" (kanske en uppdaterad version) Att det material som finns
trycks upp! (t.ex. om isolering, pelletspannor)
-Informationsmaterial om effektiva transporter ex sparsam körning. I dagsläget har vi enbart Trafikverkets broschyr. Uppdaterad verion om solel. -Information om vad timmätning innebär för kunden eftersom det nu är nya regler kring att
energibolagen måste tillhandahålla detta. -Informationsblad om varmvattenförbrukning i hushåll.
Mer om ( och uppdaterad ) information om solceller och bidragsmöjligheterna. Tätare uppdateringar om
luft/luftvärmepumpar.
Uppdatera befintligt material, tex om värmepumpar, pellets, isolering, fönster, solvärme, solceller, vitvaror.
Ta bort all gammalt som finns ert utbud. Det finns ju material som är bortåt 10 år!!! Nytt material är ofta slut..
Transportområdet,Solvärme/celler,
Solel/solceller Egen-el-system Drivmedelsbroschyr (populärversion av rapport om Hållb-kriterierna, samt info om fossila
bränslen. Jämförelse, resonemang)
Reklam för Energikalkylen och lite hur den fungerar. Mera Alternativa transporter - Val av och vilken
ekonomisk/klimatvinst det ger. Mera ventilation allmänheten och speciellt för företag. Nya och uppdaterade "Spar i ditt
boende". Nya och uppdaterade om Energideklarationer. Infomaterial som vi kan ge mäklarfirmorna (samarbete med
Boverket) Uppdaterad "snålspolande armaturer" hur kan jag spara vatten och energi. En egen flik på hemsidan för
föreningar - Idrotts och övriga. Utsatt grupp som får lite hjälp av Energimyndigheten!!!
Informationsmaterialet i pappersform från Energimyndigheten är mycket viktigt i vårt arbete! Det mesta finns. Vore dock
bra med revidering och nytryck av skrifter som tar slut i pappersform. Vissa skrifter hade behövt kvalitetssäkras lite bättre.
Tack till CM-gruppen som alltid levererar så snabbt! Ges oss gärna ett namn som vi löpande kan föra fram synpunkter och
förslag rörande skrifterna till.
ventilation småhus. byggande av lågenergihus.
Vad ska en privatperson tänka på då de ska bygga nytt/ renovera sitt hus? Belysning (gärna test)
Isolering, pelletsvärme, solceller Mer nyanserad information om Värmepumpar
Information om solceller, det är mycket viktigt! (10)
Enkla åtgärder hos företag: Tryckluft, portar, spillvärme odyl.
Nja, det mesta material är ju ganska allmänt hållet, särskilt vad gäller företag. Jag tycker det är bra för då ges vi EKR ökat
spelutrymme för att ge en unik rådgivning istället för att rådgiva efter en mall.
Energieffektivt lantbruk Hur kan en fritidshusägare spara energi? Microproduktion och nettodebitering om det blir
värklighet i sommar. Uppdatera materialet om solceller och pelletsvärme! Ta fram något om fliseldning för lantbruk och för
en grupp av hus. Hur får man till en närvärmeanläggning? Hur ska den skötas, avtal, priser, hur kommer man överrens mm.
En borschyr eller fler om transporter. Alternativa bränslen, fordon och sätt att transportera sig.
Vad ska man tänka på vid om- och tillbyggnad? Information till små och mellanstora butiker - de befintliga vänder sig till
stora och på små orter har vi inte det.
Kanske mer om transporter? och kanske någonting riktat för barn och ungdomar.
Jag hade önskat uppdatering av material. Samt material i betydligt mindre format så som A5-format. Detta är mer behändigt
att dels ta med sig ut, och mer behändigt för rådsökande att få med sig. Vare sig det är på kontoret eller vid annat tillfälle.
Mer och bättre broschyrer till hushållskunder och företag
Nej, det är ju lite svårt med trycksaker eftersom de snabbt blir omoderna. Det kanske är bättre att ha några få broschyrer och
sen försöka styra till webben för uppdaterad info. Då är det dock viktigt att det finns snygga info-blad/småbroschyrer att
skriva ut på ett smidigt sätt.
Aktuellt material om belysning eftersom utvecklingen är snabb på detta område och frågor kommer om detta. Powerpoint
material om grunderna i byggnadssystem, uppvärmningssystem, ventilation och belysningssystem för att kunna hålla
enklare föredrag på ½-1 timma var till fastighetsägare och då speciellt villa och bostadsrättsföreningar.
Broschyr med enkla tips och råd för till- och ombyggnationer, broschyr med info om kylsystem inför kommande
informationsinsats, uppdatering av broschyren Värme i Villa- den är bra men något till åren
Stora och mellanstora livsmedelsbutiker (och liknande).
Isoleringsbroshyren är alltid slut, synd, det är den bästa brochyren ni har! En uppdaterad och fördjupad brochyr om
solenergi, både värme och el. Att tänka på: håll tillräklig kunskapsnivå, pedagogik, relevanta bilder (att ha textnivån på
förskolenivå och bilderna på högskolenivå känns inte genomtänkt), teknisk fakta! En riktigt BRA brochyr som förklarar och
fördjupar kunskapen om växthuseffekten och dess effekter för intreserade vuxna mäniskor!
Ved/Pellets/Flis-eldning tester på pannor och lösningar och ca priser på vad sådant kostar och hur mycket tid man måste
lägga på det, så man kan jämföra med tex. Bergvärme. Bervärmebranchen har lyckats med detta, alla vet vad det kostar och
vilken tid det tar. Annars så är jag mycket nöjd med EM material.
Nu tycker jag att det mesta finns att tillgå.
Nytt material om solceller Material att använda för arbete med barn i förskola (finns inget bra)
Det har varit svårt att få tryckta exemplar om förnster och isolering vilket är viktigt
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Plånboksvariant av Ljusguiden (mkt slittålig!). Uppdatera Fönser samt Fönsterrenovering med energiglas Uppdatera/tryck
upp nya Att tilläggsisolera hus Uppdatera/ny broschyr om pelletseldning. En broschyr om "Vad är 1 kWh?" (finns ett
koncept som används av många energibolag, tex. Tekniska verken i Linköping. Ger kort beskrivning under rubriker som
Tvätt och tork, Belysning, Disk, Matlagning samt energispartips. Längst bak finns också en lista hur lång tid man kan
använda olika produkter "för" 1 kWh. "Renoveringsguide". Olika broschyrer beroende på vilket hus man har. "Före 1930",
"1940- och 50-tal" etc. Där det beskrivs hur man "bör tänka" kring isolering, ventilation, upvärmningskälla, fönster, fukt,
inredda källare etc. Också hur man kan "rätta till" standardfel som gjorts i olika tidsperioder när man ändrat ett "tidstypiskt
hus".
Jag skulle gärna vilja att Energimyndigheten tar fram energinyckeltal för olika företagskategorier men även ta med ett till
perspektiv och det är i förhållandet hur "gamla" fastigheterna är som verksamheten bedrivs i
Samlat hur man kan beräkna olika frågor som besparing eller hur man kan räkna på kWh och kostnad för gamla respektive
ny apparater eller liknande
Kommer inte på något särskilt just nu men många broschyrer går inte längre att beställa så om dessa uppdateras och kommer
i tryck är det stor hjälp. (3)
Håll bättre koll på broschyrer med grundinformation, som tilläggsisolering, energiglas i fönster, acktankar m.m. Vissa som
man tycker är jättebra försvinner helt plötsligt.
Vill ha mer Energi och klimatutbildningspaket för skolan. Ser fram emot naturskyddföreningens projekt Energifallet som
har stöd från Energimyndigheten.
- Solceller - Solfångare - Biobränlse, pellets, ved, halm, spannmål - Allmänna energispartips. (Jag är medveten om att det
finns en liten behändig broschyr. Den vore bra om den hade haft en tydlig addresat. Vi bör ha en tydlig addresat och det är
Energimyndigheten. Alltså, samma front som på alla andra broschyrer.)
Uppdaterade och nya broschyrer om biobränslen, ved, flis och pellets. Tester av dessa anläggningar
Aktuellt material om belysning eftersom utvecklingen är snabb på detta område och frågor kommer om detta. Powerpoint
material om grunderna i byggnadssystem, uppvärmningssystem, ventilation och belysningssystem för att kunna hålla
enklare föredrag på ½-1 timma var till fastighetsägare och då speciellt villa och bostadsrättsföreningar.
info om ny teknik för energisparåtgärder
En ny skrift om fönster vore önskvärt. Solceller. Energieffektivisering i befintliga bostäder.
När man söker efter infomaterial finns flera foldrar inte tillgängliga/slut i lager. Tror på mer material tillgängligt via app.
Bra med mer aktuellt artikelmaterial
Isolering och fönster har varit slut länge i tryckta exemplar
Biobränsle, pellets och ved. Dimensionering mm.
Mer exemplar av foldrar som tagit slut för beställning Aktuella artikelunderlag App information
Aktuella artikelunderlag Fylla på de mest efterfrågade foldrarna som tagit slut för beställning
Trycka upp nya utgåvor av bra infomtrl som tagit slut, exempelvis "Att tilläggsisolera hus".
Information om energimärkningen riktat till konsumenter. Vassare solvärme och solcellsbroschyr med mer aktuella exempel
och de varianter på system som finns. Info om solfångare och solceller kan ev. finnas i en och samma broschyr.
Aktuella artikelunderlag Möjligheter att beställa de mest populärar foldrar som tagit slut för beställning
Broschyr om vedeldning Broschyr om passivhus och lågenergihus
Solceller och egen elproduktion
Vore bra om populärt material som är slut i webshop trycktes igen eller omarbetades och kom till nytryck. Ex Att
tilläggsisolera, Fönster, Fönsterrenovering, spara pengar i sitt boende.
Ett nytt material på temat solceller och detta med regelverket kring småskalig elproduktion i allmänhet vore önskvärt.
Strukturerade material för tillämpningar inom energi- och miljöteknik
Ett nytt material på temat solceller och detta med regelverket kring småskalig elproduktion i allmänhet vore önskvärt.
Ja, transportområdet är lite spretigt. Det finns mycket och bra information på både Energimyndighetens, Trafikverkets,
Gröna Bilisters, Miljöfordon Syds m fl hemsidor men det är svårt att och tar tid att få en samlad överblick. En del material
verkar vara av lite äldre datum (saknar ibland datering) och det finns heller inte så mycket som går att ladda ned eller
beställa. "Ska du köpa bil?" och "30 biltips" är två exempel på bra publikationer. En handbok för att starta/ansluta sig till
bilpool med praktiska tips vore användbart. En pdf/trycksak och power point-presentation med lättillgänglig och saklig
information om hur transportarbetet ser ut i Sverige idag (och tendenser) samt hur det påverkar miljö och klimat. På
myndighetens hemsida finns ingen omedelbart synlig information om transporter under fliken Företag, utan det kommer
först 3 nivåer ner under "Energieffektivisering i företag".
Broschyr om hur man bygger energieffektivt med naturliga/ekologiska material. En del vill inte ha plastfolie, glasull/stenull,
polyuretan eller cellplast i konstruktionen. Det finns alternativ som är miljöbättre och de borde presenteras på ett attraktivt
och korrekt sätt.
Samla ihop och beskriv bra projekt inom olika ämnesområden. Ungefär som klokboken för transporter...
Uppdatering av fönsterbroschyren, informationsblad om belysning (som nämndes på Kraftsamling), sammanställningar (i
digital form) med adressuppgifter till tillverkare inom olika områden (som t.ex. i tidigare fönsterbroschyr), broschyr om
vedeldning
Solceller Transporter Fönster Energi som klimatpåverkare
Uppdatering om belysning.
Ta fram nya broschyrer som ger enkla effektiva energibesparingsåtgärder för hyresgäster och villaägare och särskilt
beskriva/beräkna kostnader för VV-användning i hemmet och vilka produkter som ger besparingar inom det området
eftersom stora besparingar finns att göra.
Är lite orolig att vissa försvinner, kunde tex inte beställa "Att tilläggsisolera hus" senast. Vedeldning
Vedeldning
Ta fram nya broschyrer som ger enkla effektiva energibesparingsåtgärder för hyresgäster och villaägare och särskilt
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beskriva/beräkna kostnader för VV-användning i hemmet och vilka produkter som ger besparingar inom det området
eftersom stora besparingar finns att göra.
Uppdaterade broschyrer om testade värmepumpar.
Mer om transporter: - bra sammanfattning för allmänheten - riktat mot företag.
*GAS!! Vi som har gas i kommunerna får mycket frågor om det, men det är hopplöst att hitta bra information. Om
gaspannor, gasleverantörer och effekter (pos. och neg.) av att byta mot en modernare panna. *Uppdaterad
pelletsinformation, i tryckt form. Ungefär som den gamla. Men även med info om trygghet/otrygghet pga miljö- och
hälsoskyddet. *Solceller *Även en liten tunn broschyr om fjärrvärme kunde vara på sin plats. *Gärna något generellt om
just att byta värmekälla. Från gammal till modern, från ett slag till ett annat.
Många populära infobroschyrer finns inte att ladda ner/slut i lager. Mer material tillgängligt via appar. Bra med aktuell
artikelinformation
Isolerings och fönsterbroschyr. Uppdaterad solcellsinformation
Trycka upp nya utgåvor av bra infomtrl som tagit slut, exempelvis "Att tilläggsisolera hus".
Bättre info när det kommer nytt material, skicka ett ex till påseende.
ännu mer om solvärme och solel.
Jag skulle vilja ha en tydligare kanske som faktablad om ventilation och förändringar som kan göras i ex sommarhus eller
gamla hus. Det är så många om och men i broschyren som tryckts vilket är bra som övergripande men det är svårt att å ena
sidan betona vikten av god ventilation men å andra sidan mest ge dem information om olika alternativ. Jag vill alltid ha
tillgång till färska tester kring värmepumpar. Jättebra att ni börjat lägga till nya pumpar i testerna.
Överlag info.material angående transporter. För att kunna ge relevant och uppdaterad rådgivning om detta.
Kanske någon kanske säsong specialblad. Till julen om julbelysning hösten om fritidsboende och underhållsvärme och
sådant som är aktuellet för årstiden. Bladen kunde kopieras upp lokalt och distribueras alternativt tryckas för massutdelning
Fönster, tilläggsisolering, pellets - Önskemål om uppdaterat material som även går att beställa.
- Generella beräkningar, siffror för olika typer av effektiviseringsåtgärder, både för hushåll och företag (även småföretag). Generela siffror för beräkning av effekt som kan användas vid utvärdering av aktiviteter.
En av de stora frågorna som många står inför att tex byta veduppvärmning el oljeuppvärmning till tex bergvärme. Först
måste man ha reda på systemtemperaturen att den är tillräcklig låg för att få den besparing enl offerten(det står en rad om att
kalkylen baseras på max framledning 65 grader, ingen läser och/eller förstår inte vad det betyder) Nästa viktiga punkt är att
man ändrar på byggnadens fysik med tanke på vinden, krypgrunden samt har man självdrag måste man ordna ventilation
med ett mekaniskt frånluftssytem tex. Detta budskap skulle jag vilja ha i en skrift. Många som byter uppvärmningsystem
ringer till mig och detta får jag förklara gång på gång vad som händer med husets fysik(fukt).
Nya om belysning och uppvärmning främst
LCC
Isolering har funnits tidigare men nu utgått. Synd. Mer om belysning för utemiljöer, idrottsanläggningar etc. Alltså inte info
om den vanliga belysningen i hemmet
Populär versioner(enkla, korta) för företag typ checklista av olika funktioner(värme,ventilation...)
Ett färskt material om solenergi vore bra. Ett material om elfordon vore också mycket användbart.
Ett nytt material på temat solceller och detta med regelverket kring småskalig elproduktion i allmänhet vore önskvärt.
Trycka upp nya utgåvor av bra infomtrl som tagit slut, exempelvis "Att tilläggsisolera hus".
Uppdatera äldre faktablad, tex solceller. Vi saknar en bra information om pellets. Energieffektivsering i lantbruk.
-Datera upp pelletsbroschyren -Nytryck av "Att tilläggsisolera hus" -Uppdatering av "Välj rätt värmepump" map installation
i äldre hus. -Broschyr om solceller
Skrift om energideklarationer Exempel på dokumentation av energiberäkningar i samband med bygglovsansökan
Fönster, tilläggsisolering, pellets - önskemål om uppdaterat material som går att beställa.
Jag letar ofta efter bra material att ge till "nybyggare" dels de som kontaktar mig men även de som jag tar kontakt med för
att redan i ett tidigt skede få dem att fundera i banor kring energieffektivitet i det nya huset. Det finns en del material, så som
"Energieffektiva småhus" samt "Att bygga energieffektivt" ( den senare finns dock ej att beställa i webbshoppen, den kostar
pengar ) Dessa två är bra skrifter. Jag saknar dock ett material som kan användas en typ av checkklista för "nybyggare" det
bör vara en enkel skrift som inte är för tung att läsa igenom. Det kan vara kort och enkel information om vilka delar som är
viktiga att fundera igenom, tanken är att läsaren ska bli intresserad och sedan kan man fördjupa sig i de respekitve delarna,
så som val av värmesystem, isolering, installationer m.m.
I det stora hela mycket bra! Uppdatering av solcellsinformationen i trycksak önskas! Vi önskar nytryck av broschyren
Fönsterrenovering med energiglas som upplevs bättre än "Fönster" broschyren.
jämförelser mellan olika transportslag/bränslen
En översikt/jämförelse över hur miljövänliga olika uppvärmningsslag är.
Fler tester från TESTLAB (2)
En broschyr om ved och en bättre broschyr om pellets. (5)
Om passivhus/lågenergihus
Fler tester av utrustning / produkter inom energiområdet Test av brinntid hos led-lampor
Uppdaterade tester av produkter på marknaden.
En tätare uppdatering, tex "Pelletsvärme i villan". (2)
En bättre folder om energi- och klimatrådgivningen.
Ännu mer information om förnybar energi (4)
Överlag info.material angående transporter. För att kunna ge relevant och uppdaterad rådgivning om detta.(2)
Bra material överlag men: Uppdatering av solcellsinfo Nytryck av "fönsterrenovering med energiglas" vilken är betydligt
bättre än " fönster"
Ekologiskt byggande eller hur man kan bygga/renovera mer miljövänligt. Idag fokuseras nästan bara på energiaspekter

150

(även inneklimat) men inte på byggnadsmaterial. Många nya material avger emissioner som inte är hälsosamma. Folksams
byggmiljöguide är bra, men saknas mycket. Info om skorstenar, murning, kaminer m.m. När kommer en ny
solcellsbroschyr!?? Så här sparar jag el! Uppdelat på hushållsel och driftsel (till ventilation, cirk.pumpar m.m. Så här kan
jag/Tips på åtgärder som kan halvera min energianvändning i mitt hus. Så här går jag till väga. Vi måste ju klara 50% målet
till 2050.
Vissa broschyrer behöver uppdateras. Solcellsbroschyr behövs.
Mer kopplat til konsumtion och klimat. Köttkonsumtionens påverkan och shopping. Dessutom önskas exempel ¨på bra
alternativ så att det inte bara blir "du får inte". Transporter, särskilt marina sådana.
Aktuellt material om belysning eftersom utvecklingen är snabb på detta område och frågor kommer om detta. Powerpoint
material om grunderna i byggnadssystem, uppvärmningssystem, ventilation och belysningssystem för att kunna hålla
enklare föredrag på ½-1 timma var till fastighetsägare och då speciellt villa och bostadsrättsföreningar.
-Material om solceller. -Uppdaterat belysningsmaterial. -Ny/uppdaterad fönsterfolder.
Gärna något om hållbarhetsaspekter på energi ,såsom för el och värme.
Uppdaterade belysningsbroschyrer vore önskvärt. Märker att intresset för belysning är stort då jag varit med på mässor.
samtidigt är det en bransch som går snabbt fram så det är kanske svårt att ha det senaste uppdaterat.
Absolut, det finns mycket. * Bygga energisnål utbyggnad av befintligt hus. * Välj rätt varmluftspanna * Uppdaterad
information om biobränsle * Välja rätt pelletspanna * Välja rätt vedpanna * Värme i industribyggnad ( tex som värme i
villan men riktad gentemot företag) ¨ * BELOK inom industrin . ( Tror detta är mycket viktigt för att kunna arbeta mot
företagen, då många har så korta tidshorisonter och bara tittar på PAY OFF. Om man kan visa BELOK så tror jag att man
kan få företagen att arbeta mer långsiktigt och ta ett större helhetsgrepp) * Belok inom villan.
Fler tryckta (och kanske uppdaterade) exemplar av "Spara pengar i ditt boende"
Uppdatering av hur man får egen solelproduktion Olika bidrag till effektivisering - allmänt samt process hur man kan söka
bidrag till biogasanläggningar som företag, eller kooperativ
Skrift om energideklarationer Exempel på dokumentation av energiberäkningar i samband med bygglovsansökan
Korta populärversioner till företag om olika funktioner(värme,ventilation....)
solvärme /pellets
Lätt information till privatpersoner om transporter och konsumtion
Bra informationsmaterial om energieffektiva transporter. Att vi får tillbaka "Att tilläggsisolera hus".
Uppdatering av fönsterbroschyren, informationsblad om belysning (som nämndes på Kraftsamling), sammanställningar (i
digital form) med adressuppgifter till tillverkare inom olika områden (som t.ex. i tidigare fönsterbroschyr), broschyr om
vedeldning
Ta bort allt gammal material som inte är aktuellt. (2)
Ett nytt material på temat solceller och detta med regelverket kring småskalig elproduktion i allmänhet vore önskvärt.
Föreläsningsstöd till skolan. Bildmaterial som är pedagogiskt typ "Tom Tits"
Skrift om energideklarationer Exempel på dokumentation av energiberäkningar i samband med bygglovsansökan (2)
Ej kommunspecifikt, se Stenungsunds kommun (2)
Framför allt är det väldigt praktiskt att ha broschyrer och trycksaker i pdf-format så att man kan maila ut informationen till
de rådsökande. Alla jag pratar med blir positivt överraskade över hur mycket som finns på energimyndighetens hemsida
men jag upplever att de rådsökande har svårt att hitta informationen själva.
Att det som finns ska finnas att beställa! (4)
Ibland saknas det material när man ska beställa. Håll de uppdaterade så materialet inte blir för gammalt. Renovera Fönster är
bra ta inte bort den. Många känner inte till att man kan
Ett färskt material om solenergi vore bra. Ett material om elfordon vore också mycket användbart.
Håll bättre koll på broschyrer med grundinformation, som tilläggsisolering, energiglas i fönster, acktankar m.m. Vissa som
man tycker är jättebra försvinner helt plötsligt.
I det stora hela mycket bra! Uppdatering av solcellsinformationen i trycksak önskas! Vi önskar nytryck av broschyren
Fönsterrenovering med energiglas som upplevs bättre än "Fönster" broschyren.
Inte direkt men jag skulle önska att det material som finns uppdateras oftare.
Bra överlag men. Uppdatering av solcellsinfo. Nytryck av "fönsterrenovering med energiglas vilken är betydligt bättre än
"fönster"
- Solceller - Solfångare - biobränsle, pellets, ved, halm, spannmål - Allmänna energispartips. (Jag här medveten om att det
finns en liten behändig broschyr. Den vore bra om den hade haft en tgydlig addresat. Vi bör ha en tydlig addresat och det är
Energimyndigheten. Alltså, samma front som på alla andra broschyrer.)
Solel Pelletseldning Biobränsle (inte att trä brinner bra!) Pannlösningar för olika biobränslen Vattenburen värme, olika typer
av lösningar för konvertering
Se Hbg-enkäten
Uppdatera äldre faktablad, t ex solceller. Vi saknar en bra information om pellets. Energieffektivisering i lantbruk.(4)
- Solceller - Solfångare - biobränsle, pellets, ved, halm, spannmål - Allmänna energispartips. (Jag här medveten om att det
finns en liten behändig broschyr. Den vore bra om den hade haft en tgydlig addresat. Vi bör ha en tydlig addresat och det är
Energimyndigheten. Alltså, samma front som på alla andra broschyrer.)
Saknar information av typen energisystemanalys. Vilka fördelar och nackdelar har olika energikällor och tillförselsystem
med avseende på exempelvis klimat, närmiljö, arealanvändning och hälsa.
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34. Saknar du någon information på Energimyndighetens
webbplats?

(Svar: Ja, vad?)
Aktuellt om solel. (5)
Hur privatpersoner kan klimatkompensera.
Information om hur de arbetar som lyckas bäst med att nå ut till de som behöver råd.
En del av testerna börjar bli gamla, men jag vet också att dom har mycket att göra på Testlab
Fler ppt:s för ekr till fler målgrupper.
Beräkningar (vill se vilka indata som ligger bakom), uppdaterade priser över vad olika tekniker/bränslen/installationer kan
kosta.
Fler AKTUELLA tester från Testlabbet.
Säkert något men kommer inte på vad just nu.
Många tester av produkter är tyvärr några år sena och då har det kommit ut nya och bättre produkter på marknaden,
Snabbare tester!
Mer information om fritidshus.
Större solcellsanläggningar.
Mer om reglering och styrning av värmesystem och hur en trimmar värmesystemet.
Uppdaterade material.
Information som visar allvaret i situationen. det räcker inte med att byta lampor. Se tidigare svar.
Den tidigare länken för EKR, intranätet fungerar inte alls lika bra.
Information till barn och ungdomar.
Nationell lista på certifierade/ ackrediterade energikonsulter, som man kan hänvisa kunder till. Gärna med regional
indelning.
Vet ej för jag kollar den så sällan.
Flera tester- snålspolande armaturer.
Enklare statistikrapporter/redovisningar.
Vad kan fritidshusägare göra för att spara energi? Hur mycket värme ska man ha på eller ska huset stå kallt?
Mer ordnad information. Allting är mycket rörigt och svårt att hitta. Känns som om man går miste om mycket på grund av
detta.
Länk till denna uppföljning! Utvärdering av denna uppföljning gällande hela landet.
Uträkningar om när det är försvarbart att byta ut en lampa. Ska man byta ut en fungerande glödlampa till förmån för en led?
Hur gammal ska lampan vara för att det ska vara försvarbart ur en livscykelanalys? Detta gäller även alla andra produkter
som bilar och kylskåp.
Ett tydligare upplägg så att allmänheten även kan finna svar på sina vanligaste frågor. Fastighetsägarna har tagit fram ett bra
upplägg och innehåll som heter Energiakademin som kan vara värt att titta på.
Lite mer djuplodad teknisk information om energi, exergi och de fysiska sambanden inom områdena vorre väldigt önskvärt!
Fönsterrenovering och Förnyelsebara värmekällor.
Mest uppdateringar. t.ex. av Bygga nytt, Solenergi.
Lite mer om Nya PBL, energideklarationer, förädringen om förordningen Om OVK.
Tycker informationen inte är djup nog ibland. Väldigt ytlig.
Känns som aktuell information dröjer, som t ex att kommunerna skulle söka nytt bidrag fick man höra på omvägar men det
fanns inga uppgifter på energimyndighetens webbplats.
Hur privatpersoner kan klimatkompensera.
Mer tester, t ex solfångare, elbilar.
Solceller, mer om kostnader och det nya solcellsbidraget.
Strukturerade material för tillämpningar inom energi- och miljöteknik.
Det är svårt att hitta från startsidan.
Se föregående fråga ang Företag och transporter!
Aktuell info om världens oljeproduktion, prognoser för oljeproduktionen de kommande 20-30 åren och diskussioner om
konsekvenserna av (troligtvis) sjunkande oljeproduktion. Saknar också vetenskapliga rapporter om vindkraftens och
solcellers energiåtgång ocj koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. De länkar jag fått av Energimyndighetens personal
har varit till tillverkares eller branschorganisationers hemsidor. Jag önskar rapporter från forskningsinstitut.
Lista på tillverkare inom olika områden, nyckeltal i samlad form. (Jämför Marknadsöversikten som Konsumentverket gav ut
år 2006).
Mer information om klimatsmarta transporter.
Elmarknaden.
Se fråga 33.
Mer information om energirelaterad skattelagstiftning.
Uppdaterad information om energirelaterad skattelagstiftning.
Energiinfo: Saknas inte egentligen, men ibland känns den lite gammal. När det gäller EKR-sidan så saknas de uppgifter jag
skrivit tidigare.
Uppdaterad information om solel och solceller.
Hänvisning/länkar till konsulter/experter vi kan hänvisa till vid behov.
En av de stora frågorna som många står inför att tex byta veduppvärmning el oljeuppvärmning till tex bergvärme. Först
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måste man ha reda på systemtemperaturen att den är tillräcklig låg för att få den besparing enl offerten(det står en rad om att
kalkylen baseras på max framledning 65 grader, ingen läser och/eller förstår inte vad det betyder)
aktuella tester
Belysningsinformationen bör bli mer inriktad mot industri- och utebelysning, idrottshallar etc.
Se förra frågan.
Mer lättförståelig information för allmänheten.
Mer information om fritidshus.
Bättre om pellets t.ex. i energikalkylen. Lättare att hitta, och söka.
Bra information om hållbart resande, nu är den information som finns väldigt vinklat mot bilåkande.
rubriker under Hushåll: När du HAR köpt hus, När du ska renovera ditt hus. Info om luftsolfångare samt hybridsolfångare
(el & värme)
Mer lättnavigerat för allmänheten.
Svårt att specificera. men mera analyser om vad som är " rätta val" och vägledning-utifrån nationella miljömål. Gärna bra
verktyg för att arbeta med kommunikation. Typ kampanjer vi kan ansluta oss till eller göra kommunspecifikt. såsom vid eart
hour.
En sida med referensvärden och riktvärden. Detta behöver inte vara exakta siffror men lite riktvärden så att vi blir mer
standardiserade. Tex vad anser vi som EKR är " normal " vattenförbrukning, Normal elförbrukning 1 person lägenhet osv.
Vi vet att detta är komplext men man ska försöka förenkla så mycket det går för att göra det lättare för allmänheten att
förstå. Te
Se förra frågan.
Något "sammanfattande" om energieffektiva transporter.
Lista på tillverkare inom olika områden, nyckeltal i samlad form. (Jämför Marknadsöversikten som Konsumentverket gav ut
år 2006).
Vet ej. (2)
Ej kommunspecifikt, redan gett svar, se Stenungsund. (2)
Enklare statistikrapporter/redovisningar.
Fler jämförelser på olika värmepumpar. många av de som finns är relativt gamla nu..
Hemsidan är rörig! (4)
Rubriken kontakten fungerar ej.
Information till barn och ungdomar.
Gör mer lättnavigerad, mer konsumentvänlig. Bättre layout. (5)
Bättre om pellets t.ex. i energikalkylen. Lättare att hitta, och söka. (4)
Hu når man ut på bästa sätt.
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39. Saknar du någon funktion i Kontakten?

Nej/Vet ej/Ingen kommentar. (52)
Alla funktioner! Tycker inte att kontakten i dagsläget är speciellt användbar. Den är inte användarvänlig. Borde finnas
möjligheter att lägga upp material på kontakten för delning. Borde kunna göra hyperlänkar i inlägg. Borde finnas nätverk för
de olika energikontoren Svårt att följa trådar då nya medlemmar ständigt redovisas i "tråden" Borde se ut mer som ett
traditionellt diskussionsforum.
Kontakten är inte användarvänligt, lättöverskådligt eller modert.
Att kunna föra dialog om specifika frågor, (frågeplank kolleger emellan) Jämför Portalen hos Konsumentverket.
Tycker att den gapar efter lite mycket kanske. Bättre att etablera den med ett forum som alla skriver ioch dela upp den när
det blir problem för att den blir rörig. Nu är den rörig för att den inte innehåller något.
Jag skulle vilja veta när något nytt lagts in i form av epost. Känns som om den anväds lite borde finnas mer
användningsområden. Svår att hitta i har ännu inte hittat var bilderna från kraftsamling ligger...
Vet inte vad den ska användas till.
det finns ju ingen funktion just nu-känns som så. dvs det händer ju inget, gammalt information osv.
Uppdatering!!! snabbare diskussionsforum Den måste bli mer aktuell och energirådgivarna måste kunna diskutera "online".
Saknar att kunna göra hyperlänkar. Rapporteringsfunktionen för de samtal vi har varje månad. Att kunna se vilka som är
inloggade. Att det syns tydligare när någon har svarat på ens inlägg.
Rapportmall.
Har använt mig några gånger av den, men det tycks inte hända någonting. Har saknat information om utbildningar m m.
Det som tidigare låg under fliken Energi- och klimatrådgivare.
Saknar en anledning att gå in där överhuvudtaget - T.ex. kalenderfunktion med allt som händer inlagt, forum för specifika
frågor och regioner som uppdateras direkt. Rapporteringsfunktion.
Vi funderar fortfarande på när inrapporteringsfunktionen kommer igång. Känns inte som att det händer så mycket på
kontakten såsom det var tänkt. Det vore en tanke att även ha en uppdelning per region eftersom det är de människorna man
ofta möter och har kontakt med.
Vet ej, då jag inte använder den. Vi har i regionen ( 6 kommuner) ett bra kontaktnät, där vi utbyter erfarenheter och bollar
frågor mellan oss.
Har hittills bara registrerat mig där.
Förstår inte vad vi skall ha den till! Där skulle ju aktuell information finnas men att vi skulle skicka in en bidragsansökan för
2013 -14 fick vi reda på omvägar och senare bekräftat på Kramftsamlingen. Varför inte lägga den månadsrapporteringen
här????

153

Att skapa grupper om man inte kan det.
Kundhantering och redovisningsmodul. Flera vänner ...verkar som att vi inte har kommit igång eller så har man redan
tröttnat. Gränssnittet fungerar till en början. Ger inte upp .....tittar in då och då för att se om vi kommer framåt!
Inte ännu i alla fall.
Redovisning av vårt arbete bör ske där istället för via excel. Snabbare publicering och återkoppling.
Saknar struktur: indelning av EKR i energikontor så det inte bara är en lång lista, kategorisera diskussionstrådar, överblick
saknas. Saknar redovisningsfunktion. Saknar överblick i kalendern, rörigt med flera inlägg om samma utbildning på en
massa olika ställen och datum i en lång lista.
Har inte provat än.
Redovisning av samtal...det måste ju bli klart snart!
Tid att komma igång.
Jag tycker aktiviteterna bland EKR i kontakten är för liten. I början var jag inne i princip varje dag men då jag upptäckte att
vi endast var ett fåtal som använde Kontakten har jag trappat ner. Kontakten är lite svåröverskådlig.
Jag tycker det är svårt att komma ihåg att använda den...
Uppmana alla att lägga in foton. När kommer vi kunna lägga in all statistik?
Att rapportera in statistik.
Statistik för telefonsamtal!!!!!!!!
Jag har inte riktigt kommit igång med att använda den ännu, är så nöjd med HUVs forum så jag använder oftast den.
Svårt att svara på då jag inte använder den i någon större utsträckning.
Användarvänlighet. Det är mycket svårt att finna information i kontakten. Dock bra med nätverken.
Mail som talar om när det kommer något nytt inlägg.
Mycket! Tror att kontakten inte används som den är menad att göra p.g.a. brister i funktionaliteten. Önskar att kontakten
vore mer levande och användarvänlig, jag saknar t.ex. diskutioner, gemensamm bildbank, mer sakinformation, enklare
navigering och snyggare grafik. Av funktioner saknar jag gruppering (en flik) i sakfrågor (ex. fritidshus, uppvärmning,
värmepumpar m.m) och gruppering efter våra målgrupper
Snygg layout! Ett logiskt upplägg. Normala webbforumfunktioner. Ett tips: gå in på "värmepumpsforum.se", en enekel
gratis diskutionsplatform som är lättöverskådlig. Svårare behöver det inte vara! Uppfinn inte hjulet igen genom att försöka
utvekla eget! Varför blanda EKR och uthållig kommun? Vi får ändå inte jobba internt i kommunerna.
Vi skriver i kontakten vad vi saknar, men det händer inget. Den är inte som arbetsgruppen önskat att den skall se ut, vi
spenderade en hel dag i Stockholm och arbetade fram hur vi skulle vilja använda den, och våra önskningar uteblev till stor
del. Den är inte användarvänlig, och det råder ett stort missnöje över den och dess användarvänlighet. Tips: Ta in någon som
arbetar med kommersiella sidor som kan göra om den, och ha någon som uppdaterar den. Jag tycker mig märka att Det
märks tydligt att Kontakten inte är prioriterad, då gammal information finns kvar och man inte skriver om vad som händer
framöver, man missade tex. att skriva in i evenemangskalendern om Kraftsamlingen! Kontakten skulle kunna bli ett
fantastiskt redskap för oss, vi är ju så långt på gång, vad är det som bromsar?
Jag lyckades inte logga in på kontakten, skickade mail om det men fick inget svar. Kanske går nu, vet inte.
Chattfunktion, möjlighet att kunna se vilka som är online. chattider.
Har tyvärr inte varit inne där än, men jag ska, jag lovar! ;o)
Jag tycker INTE det verkar vara så stor aktivitet i kontakten, skulle gärna "vilja ha tid" att bevaka den mer men..... Kanske
mer marknadsföring för " Kontakten" ???
Rapportering av antalet samtal m.m.
Det verkar inte hända nåt alls? Senast idag stod det nåt om nån länk som skulle finnas där, men inte fanns nånstans. Konstigt
upplägg överhuvudtaget, svårarbetad.
Kommer inte in och kan registrera mig där. Er support håller på och försöker lösa problemet.
Måste engagera mig i Kontakten uppenbarligen...
Rapportering av energirådgivning måste gå att göra löpande!
Var inne i början men då fanns ingen info alls och sedan dess har jag inte varit inne.. Önskar att all statistik kunde föras på
kontakten, då skulle alla rådgivare vara inne dagligen och det i sin tur leda till att kontakten kunde användas till mycket
annat bra som t ex direktkontakt mellan myndighet och rådgivare.
Alla funktioner!! Tycker inte att kontakten i dagsläget är speciellt användbar. Den är inte användarvänlig Borde kunna göra
hyperlänkar i inläggen Det borde finnas nätverk för de olika energikontren Svårt att följa trådar då nya medlemmar ständigt
redovisas i tråden. Inläggen kapas så det blir mer av en chatt funktion än ett forum där vi kan dela med oss av tips och
erfarenheter.
Mail som talar om när det kommer något nytt inlägg.
Har använt den för lite för att kunna avgöra det.
Alla kurser finns inte med. Otydlig struktur på hemsidan. Dålig uppdatering från Energimyndighetens sida.
Rapporteringsfunktion.
Att få ett mail när någon svarat på ett inlägg. Chattfunktion.
Har inte någon större erfarenhet av Kontakten - vi behöver bli bättre på att använda den.
Var tog sidorna med Kraftsamling vägen?
Möjlighet att skriva inlägg som inte kapas mitt i texten.
Svårt att hitta där - fast det inte finns så mycket där ännu.
Jag har inte kommit igång med att använda den ännu så jag kan inte kommentera det. Här finns ett klart förbättringsområde
för mig.
Har inte tid att komma igång på den, men det ska bli.(3)
Den känns inte så levande.
Har använt den för lite för att kunna svara.
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Om mer information från Energimyndigheten kommuniceras via Kontakten så borde även Kontakten bli mer "levande". I
dagsläget händer det inte så mycket.
Använder den för lite för att ge bra svar. (2)
Chattfunktion kunde kanske vara bra för att lättare hålla kontakten med folk man träffar på utbildningar.
Kanske kunde vara bra med en chattfunktion för att hålla kontakten bättre med personer man träffar på utbildningar.
Inrapportering av projekt - en projektdatabas där det går att se och få kontakt med de som genomför andra arrangemang runt
om i landet. En sida för lån/hyra av demonstrationsutrustning och mässmaterial.
För lite aktivitet på kontakten - inte tillräckligt med ny information för att gå in och titta.
Uppföljnings-/Återrapporteringsfunktion Projekt-/aktivitetsbank med kontaktuppg och effekt uppf Möjlighet att låna/hyra
framtagen demonstrationsutrustning Tips på bra föreläsare.
Kan ej svara på det ännu måste arbeta in mig mer.
Uppdatering i realtid. 15 minuter är på tok för länge. Kalendariet uppdaterades åtmisntone i tiden för Kraftsamling för sent
då Kraftsamling länge inte stod med.
Har "kastats ut" när jag varit inloggad. Har kommenterat inlägg men browsern "tuggar" och tillslut är inget registrerat.
Upplever layouten ganska rörig.
Rapportmall Vi har även behov av att kunna ta ut relevant statistik för vår verksamhet ur denna. Det inkluderar idag
Företagsnamn.
Eftersom jag gått i pension hann jag inte nyttja kontakten och kan ej svara.
Uppföljningen!
Jag vet inte har aldrig använt den. Se fråga 55.
Jag vet inte om den gått framåt sen jag använde den, men det gav mig inget då när jag försökte jobba genom den. Det har
varit bättre med vår facebookgrupp.
Har inte funderat så mycket, har andra nätverk där jag får svar på de frågor jag ställer.
Jag är för dåligt insatt i Kontakten har bara varit inne och tittat någon gång och har inte börjat använda det på riktigt. Jag vet
att det hos en del finns en känsla av att inte våga slänga ut en fråga bland hela Sveriges energi- och klimatrådgivare för
risken att verka dum el. dyl. Kanske skulle det vara möjligt att göra små grupper för t.ex. vårt nätverk på höglandet (det kan
vara öppet så att alla andra kan gå in också), men samtidigt så missar man ju grejen med att ha tillgång till hela Sveriges
kompetens så det kanske inte var någon bra idé. Om man bara får igång det så kan det nog börja rulla, men nu i början är det
nog många som precis som jag bara varit inne men inte sett till att det händer så mycket där inne.
Titta gärna på hur konsumentverket byggt upp sin "portalen", den fungerar väldigt bra och används dagligen av
konsumentrådgivare.
Uppföljningen!
Man skulle kunna ha rubriker på olika diskussionsområden. Jag ser inte att det är så mycket aktivitet i detta nätverk. Det
behövs något för att få igång diskussionerna. Annars har vi mycket bra diskusioner i vårt nätverk inom Västernorrland och
Jämtlands län.
Jag försökte logga in på den då jag fick information om att den var igång, då fungerade den inte, jag skickade ett mail till
supporten men fick aldrig kontakt. Sedan dess har det inte blivit av att jag har försökt mer ( har varit föräldraledig en period
i höst )
Månadsredovisningen.
Omedelbar uppdatering gällande inlägg.
Om mer information från Energimyndigheten kommuniceras via Kontakten så borde även Kontakten bli mer "levande". I
dagsläget händer det inte så mycket.
Användarvänlighet bland annat.
Att få in rapporteringen i kontakten skulle vara bra. Då måste jag ju logga in minst 1 gång/månad. Eventuellt att man kan
välja att få en aktivitetsrapport med visst tidsintervall, så att man vet vad som händer och kan logga in för att ta reda på mer.
Vet ej, jag har inte prioriterat "Kontakten" ännu.
Rådgivningsstatistiken.
Kan inte logga in, skickat e-mail om det, fick ej svar.
Kan inte logga in, fick inget svar från ansvariga.
Inloggning. (2)
Oj. Här finns mycket att göra. Har inte satt in mig i allt. Vad jag hört så har EM inte tagit till sig de referensgruppen sa inför
framtagandet. Kan inte sociala medier bra men en helt annan utformning. Texter snörps av, vilka är inloggade? Direktchat.
m.m. ta till er de synpunkter som finns på kontakten
Vet ej, har aldrig använt Kontakten.
Jämställdhet.
Mail som talar om när det kommer något nytt inlägg.
Har inte kommit igång riktigt än. Jag kom inte in med min gamla version av webbläsare. Det har löst sig nu men det var
väldigt frustrerande med min gamla dator. Grunden är bra men det måste bli mer "nytta" av den för att alla ska börja
använda den. När rapporteringen sker via Kontakten kommer alla nog att bli mer aktiva.
Använder den så sällan så jag vet inte.
Svårt att svara på eftersom jag ingår i Stockholmsregionens samarbete och har kontakt med det nätverket.
Jämförelse mellan kommuner och över tid.
Vet ej, har inte börjat använda ännu.
Nej, men har saknat inloggningen som har ordnats nu och då kommer även Kontakten att användas
Eftersom jag inte har rollen som rådgivare är inte Kontakten den kanal som jag använder i första hand. Nyhetsbrev och
samarbetets hemsida ger bra information.
Jag vet inte riktigt hur det var tänkt från början.
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Förstår inte vad vi skall ha den till?!? Det uppdateras sällan. Lägg månadsrapportering här så är det ju något som uppdateras
åtminstone en gång på månad.
Förstår inte vad vi skall ha den till! Lägg månadsrapporteringen här!!!
Se svar från Lysekils kommun.
Ej kommunspecifikt, redan gett svar, se Stenungsund. (2)
Redovisning av vårt arbete bör ske där istället för via excel. Snabbare publicering och återkoppling.
Har inte testat den.
Funktionsmässigt är sidan bra, men i dagsläget saknas en verklig anledning att använda kontakten. För att en sådan sida ska
bli riktigt användbar måste det vara aktivitet på sidan. Senaste uppdateringen just nu är från i Juni.
Sidan är svår att använda och rådgivarna saknas! (4)
Har anhållit om inloggning skulle ta 2 arbetsdagar, har nu fått tillgång till den och ska studera den närmare.
Det verkar inte hända nåt alls? Senast idag stod det nåt om nån länk som skulle finnas där, men inte fanns nånstans. Konstigt
upplägg överhuvudtaget, svårarbetad.
Bilder kan man inte se alls.
Månadsredovisningen.
Har gett upp i att försöka lokalisera mig där. Chatten har en 15 minuters fördröjning! Bara det gör att jag tappat intresset.
Önskar jag kollegors åsikt har jg vänt mit till telefoen eller facebook istället. Upplever den som rörig. När jag väl hittat
något jag sökt, och loggat ut, får jag varje gång känslan av att jag missat något som jag borde ha fått se där. Vi har många
kanaler, så många mejl, så många nätverk och så många nyhetsbrev, feeds.... om vi ska ha en sida där vi förväntas befinna
oss måste den vara väldigt tydlig och lättnavigerad. Jag är införstådd med att det ska v ara ett forum där vi själva ska vaa den
skapande delen. Men den borde säras från allt annat, rapportering, information vi rådgivare behöver från EM osv. Forumet
är ett mycket bra komplement men den andra delen, all infomration från EM, är viktigare. Den måste kännas lättfunnen.
Skall bli spännande att använda...
Titta gärna hur konsumentverket byggt upp sin "portalen", den fungerar väldigt bra och används dagligen av
konsumentrådgivare. (4)
Eftersom det inte funkar och jag inte använder den så saknar jag inget heller.
Har gett upp i att försöka lokalisera mig där. Chatten har en 15 minuters fördröjning! Bara det gör att jag tappat intresset.
Önskar jag kollegors åsikt har jag vänt mig till telefon eller facebook istället. Upplever den som rörig. När jag väl hittat
något jag sökt, och loggat ut, får jag varje gång känslan av att jag missat något som jag borde ha fått se där. Vi har många
kanaler, så många mejl, så många nätverk och så många nyhetsbrev, feeds.... om vi ska ha en sida där vi förväntas befinna
oss måste den vara väldigt tydlig och lättnavigerad. Jag är införstådd med att det ska v ara ett forum där vi själva ska vaa den
skapande delen. Men den borde säras från allt annat, rapportering, information vi rådgivare behöver från EM osv. Forumet
är ett mycket bra komplement men den andra delen, all infomration från EM, är viktigare. Den måste kännas lättfunnen.
Användarvänlighet bland annat.(4)
Kan sällan få kontakt med kontakten.
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40. Saknar du någon information i Kontakten?

Nej/Vet ej/Ingen åsikt. (64)
Se föregående fråga. (14)
Mycket!(3)
Se föregående fråga. Borde kunna finnas möjligheter att lägga upp informations blad och broschyrer i kontakten
Egentligen inte det är ju upp till oss användare att det blir något av det men jag tror ju definitvit att någon ska vara mer aktiv
i ettableringen av kontakten. Skriva inlägg och göra den intressant.
Mycket eller hittar jag det inte allt som finns på hemsidan som berör mig borde finnas här...
Aktuell information.
Den information som finns är inte aktuell, Tycker alla nyheter i nyhetsbrev och på Energimyndighetens hemsida bör finnas
där också.
Känns inte uppdaterad men blir säkert bättre när rapportmallen för EKR ligger där
Har använt mig några gånger av den, men det tycks inte hända någonting. Har saknat information om utbildningar m m.
Jag skulle vilja att allt för energirådgivarna som finns på energimyndighetens hemsida även var tillgängligt via kontakten så
slipper man kolla olika sidor för att få information.
T.ex. kalender med allt som energimyndigheten ordnar + regioner och kommuner kan lägga in aktiviteter. Länkar till
beräkningsverktyg. Rapporteringsfunktion
Vet ej, då jag inte använder mig av den.
Vet ej. Ledsen att jag inte är till mycket stöd här men det var för länge sedan jag använde kontakten för att komma ihåg
detaljer.
Inte ännu i alla fall.
Var är alla mina kollegor?
Saknar info från EM ex utbildningar.
Har inte provat än.
Jag använder den för sällan, men är övertygad att det blir mer den dagen vi kan lägga in statistik i den.
Att alla händelser tex utbildningar finns med i kalendern.
Svårt att svara på då jag inte använder den i någon större utsträckning.
Nej, men att hitta den.
Lågt användande men många som finns registrerade. Rörig sida att jobba med.

156

Tydligare ansvarsfördelning mellan olika frågor
Informationsflikar med sakfrågor, se frågan 39
Man kan inte ta bort ett nätverk, vilket är lite dumt inför framtiden då det förhoppningsvis kommer att finnas MÅNGA olika
nätverk.
Ja en aktiv evenemangskalender. Lättare kunna se om folk är online. Kunna chatta med kollegor i olika rum. Diskutera olika
ämnen i olika trådar utan ovidkommande information i tråden så som vilka blivit medlemmar i gruppen. Helt enkelt en mer
kommersiell sida, men bara för oss EKR. Liknande FaceBook.
Vet ej då jag inte lyckats logga in.
Bättre marknadsföring Om Nya hjälpmedel t.ex " kontakten".
Har hört att chatten är lite seg. 15 minuters fördröjning?
Se föregårende fråga, Finns det någon information i kontakten???
Lågt användande men många som finns registrerade. Rörig sida att jobba med.
Kurser och uppdatering nyheter.
Kunde bli lättare att navigera.
Inte i dagsläget.
Mycket som finns där är gammalt.
Jag saknar forumet att ställa fråga och få svar... Har provat en gång men då fick jag inget svar. Vet att det är vi ekrar som
ska stå för den biten. Svårt att hitta tex kunde jag inte hitta info från Kraftsamling.
Det finns inte så mycket där överhuvudtaget.
Har använt den för lite för att kunna svara.
Att det ska fungera smidigt och ständigt vara uppdaterat.
jag letade efter information från Kraftsamling 2012 och hade mycket svårt att hitta det.
Vet ej. Länge sedan jag var in.
Använder den för lite för att ge bra svar.
Ungefärliga marknadspriser för olika åtgärder skulle hjälpa vid rådgivning till företag, svårt att hitta på internet, för att få en
bild av hur lönsamma olika åtgärder som man föreslår egentligen är.
Vore bra med information om ungefärliga marknadspriser för olika åtgärder. Tycker det är jobbigt att inte ha koll på vad
olika åtgärder kostar när jag besöker företag. Det jag vet om kostnader och återbetalningstider har jag fått reda på när jag
pratat med företag. Lättare att veta när det gäller hushåll, där är informationen mer lättillgänglig.
Använder den för lite för att ge bra svar.
Tips på föreläsare inom olika områden "Svartlista" eller "grönlista" på olika saker vi rekommenderar
Mer information om de projekt som genomförs runt om i landet av EKR, Energikontor, Energimyndigheten och andra
sammarbetspartners. Tips på bra föreläsare inom olika områden, exempel på demonstrationsutrustning som går att köpa,
hyra, låna - öppna upp för ökat sammarbete.
Kan ej svara på det ännu måste arbeta in mig mer
Har inte använt den tillräcklig än för att avgöra det. Såg i nyhetsbrev att det fanns info om kraftsamling på kontakten,
loggade in för att läsa men hittade ingenting.
Jag är inte tillräckligt uppdaterat men det blir säkert bättre när rapportmallen för EKR ligger där.
Vi har ett nätverk på Facebook som jag använder mer, snabbare kontakt den vägen, eller med mitt EKR nätverk inom
Energikontoret Skåne.
Kan ej komma på något.
Svårt att säga - jag är för dåligt insatt i vad och hur den skulle vara.
Den är inte uppdaterad, därför inte intressant. Tråkig!
Jag skulle vilja ha hjälp med PPT-bilder, pegagogiska verktyg mm att använda för olika målgrupper som skolor,
bostadsrättsföreningar, företag mm.
Skulle vi inte använda den till den månatliga rapporteringen? Varför gör vi inte det?
Inloggningsmöjligheten.
Hur ska jag veta?
Vet ej, har aldrig använt Kontakten.(2)
Lågt användande men många som finns registrerade. Rörig sida att jobba med.
Svårt att svara på eftersom jag ingår i Stockholmsregionens samarbete och har kontakt med det nätverket.
Vet inte jobbat för lite för att veta.
Rapport och bilder från Kraftsamling 2012!
Se svar från Lysekils kommun.
Upplever layouten något rörig. Kan vara ovana.
Ej kommunspecifikt, redan gett svar, se Stenungsund (4)
Var är alla mina kollegor?
Letar inte där. (4)
Vet inte ska ta reda på det.
Kan inte svara på frågan eftersom jag har varit delaktig för lite. Möjligen att chatten självklart borde vara ögonblicklig för
att på något vis vara vettig att nytta.
Den blir nog bra att använda.
Behöver engagera mig i den.
Den är inte uppdaterad, därför inte intressant. Tråkig! (4)
Kan inte svara på frågan eftersom jag har varit delaktig för lite. Utöver att chatten självklart borde vara ögonblicklig för att
på något vis kunna vara vettig att nyttja.
Skulle vi inte använda den till den månatliga rapporteringen? Varför gör vi inte det? (4)
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Kan sällan få kontakt.
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42. Hänvisar du till Energikalkylen?

(Svar: Nej, varför inte?)
Vi har egna alt utvecklar egna verktyg för ändamålen
Det har inte efterfrågats den typen av information
Har inte fått tillfälle att göra det, men kommer göra om jag får sådana fall som passar för det.
Har inte tänkt på att den finns. (2)
Det är lätt att få in fel information någonstans och då kan det bli fel siffror i kalkylen
För rudimentär. det kan lätt bli fel om man inte är insatt. Har egna verktyg.
Känner inte till den
Vi tycker inte att den är så bra.
"Inte blivit av" eller inte passat in i den frågeställning jag fått.
Ej fått förfrågan än, för nytt i mitt yrke.
Gjorde det tidigare, men har glömt bort den sedan den under en längre period var under omarbetning.
Frågorna är ofta mer specifika än så.
Gör mina egna beräkningar/uppskattningar för dem istället.
Har inte fått frågan för att kunna hänvisas dit.
Tycker att uträkningarna inte stämmer, bla på värmepumpar när det gäller gamla hus
Den är begränsande. Exempelvis hus som är över 300 m2 går inte att räkna på...
Varje hus är specifikt. Generella råd är inte tillräckligt.
Layouten känns VÄLDIGT olustig att jobba med!
Aldrig kollat över den.
Har inte fått någon fråga där det passat att hänvisa till den.
Har inte behövt det har egna verktyg.
Jag har inte använt kalkylen själv och har av den anledningen inte hänvisat till den. Har inte kännt något behov heller.
Inte haft tillfälle.
Svårt att få en nyanserad bild av energisituationen, mrn visst skulle den kunna vara ett bra diskussionsunderlag.
Beroende på frågeställningen.
Jag gör enklare och grövre kalkyler för att inte vilseleda de rådsökande.
Använder den inte själv.
Är lätt att få in fel information någonstans och då kan det bli fel siffror i kalkylen. Det är svårt att få ett verktyg som passar
alla situationer
Se svar på fråga 39
Känner mig inte bekväm med Energikalkylen. Tycker den är lite svår att tyda. Behöver nog gå igenom den mer i detlaj men
någon som kan den bättre.
De som kontaktar mig hjälper jag att räkná fram de olika parametrarna
Är inte riktigt inne på den har använt andra, men jag ska börja
Har faktiskt inte tänkt på den på länge.
Vi behöver verkligen rycka upp hemsidan, men det har inte hunnits med, så då ska vi lägga till den.
Den har konstiga begränsningar vad gäller indata
Jag använder egen excel
Den har blivit bättre men är inte så lättanvändbar och ibland svår att tolka.
Energrirådgivarna gör det-men inte jag som kontaktperson
Används inte centralt på kommunen, vet inte hur frekvent den används av energirådgivarna.
Visste inte att den fanns
Relevant information ges i varje enskilt fall.
Gör mina egna beräkningar/uppskattningar för dem istället.
Jag kan det dåligt själv.
Använder oftast egna beräkningsmallar.
Har faktiskt inte tänkt på den på länge.
Aldrig kollat över den.
Jag borde göra det ofta.
Den räknar fel ibland. Men 4-5 ggr har jag hänvisat till den, om råds. inte får så mkt hjälp av mig.
Känner mig inte bekväm med Energikalkylen. Tycker den är lite svår att tyda. Behöver nog gå igenom den mer i detalj men
någon som kan den bättre.
Den är svår för många, räkna själv tillsammans med konsument.
Har inte känt till den.
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43. Saknar du någon information i Energikalkylen?

Nej/Vet ej/Ingen åsikt (93)
Använder den för dåligt för att uttrycka mig
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Kommer inte på något just nu.
kalkylen tar inte hänsyn till investeringskostnader eller är missvisade. jag bor i en villa, eldar med ved(13m3) och elräkning
5800kwh/år. tydligen är förbrukning för liten(fast det är fakta) samt att det skulle löna sig att byta till bergvärme...tycker inte
jag med så liten elförbrukning....
Bättre energieffektiviseringstips! Gärna småtips som att byta fönsterlister etc. Uppskattning av vad det kostar/sparar.
Var länge sedan jag var inne.
Jag använder ofta forskningsprogramet PRESTIGE som SVEP har tagit from och några program som är tillgängliga i
hemsida; energrådgivarna.se
Beräkning av lokaler.
Ibland kunde det behövas större fokus på/ stöd kring uppvärmningssystem - om man har X system, hur blir skillnaden av att
byta till Y eller Z ?
Vad händer om jag höjer eller sänker temperaturen i lägenheten? (överslag för en normallägenhet räcker)
Nej.... Endast information om Energikalkylen...... Tryck upp en disktrasa hur man hittar dit och vad det är. Vi delar ut dem
till medborgarna.
Jag tycker att det är otydligt för sutteränghus och hus med uppvärmd källare hur man ska fylla i arena i Energikalkylen. (2)
Nej, den är enkel och man får ett bra svar.
Det är ju en enkel kalkyl som inte stämmer för alla typfall. Men ser man den som en fingervisning så kanske den kan
funka...
Information om minskade koldioxidutsläpp om man använder ved, flis, pellets, sol, grönel, solceller jämfört med olja,
ogrönel, värmepump.
Hur besparingsberäkningarna görs. Det är lätt för mig att förstå med inte mina rådtagare.
Svårt att säga då jag själv inte använder den.
Hade önskat något liknande fast inriktat mot företag framför allt. Finns det någon möjlighet att göra det?
Mera med indata till grunduppgifterna så att den inte blir så generell
Har fått synpunkter på att det finns buggar i systemet, där det inte går att välja vissa alternativ och att den ifyllda
informationen stämmer inte överrens med resultatet som visas
Vet inte, jag trättnade på gränssnittet innan jag ens hade tittat igenom programmet.
Nej, men jag tycker inte den stämmer helt, men visst ger den en bild av besparingar som går att göra.
Möjlighet att ange fönsteryta.
Nej, det är ett enkelt verktyg, görs det mer kompicerat är det risk att det blir svårare att använda
Att man kan välja ett avancerat läge där matar in egenskaper för enskilda byggelement. Då får man ett genomsnittligt Uvärde, precis som när man gör en energibalansberäkning för ett hus. På detta kan man seda göra olika åtgärder och få mer
precisa resultat. Nice to have, not need to have!
Använder den för dåligt för att uttrycka mig
Mera med indata till grunduppgifterna så att den inte blir så generell.
den förutsätter alltför ofta att åtgärder inte har vidtagits, vilket gör svårtolkade svar
Inte direkt men vissa uppgifter känns inte som att de blir helt rätt.
Nej, inte vad jag kan komma på. Det är dock ett kalkylverktyg som jag använder ganska lite i förhållande till andra mer
specifika verktyg som jag använder mig av. Ex äär Prestige samt en kalkyl för lite större konverteirngar som togs fram inom
projektet Bioind för några år sedan.
Funktionen att kunna dra ut data på antalet användare från Mjölby som använder energikalkylen
Några alternativ saknas: Bilpool, delägare i vindkraft (för el) Ser även gärna finar fördelning av elektronisk utrustning (LCD
TV vs Plasma, Läsplattor vs bärbar data etc)
Ja, felmarginal/osäkerhetsfaktor i beräkningarna
Uppskattad felmarginal
Fel-/osäkerhetsmarginal i beräkningarna
Den är bra.
Ibland stämmer inte uppgifter gällande besparde kWh och kostnader. Jag skulle också vilja ha en sida kring HUR
beräkningarna sker ex gällande eluppvärmda golv. För att jmf som rådsökande eller rådgivare kan det vara av stort intresse
och leda till mer diskussioner om man vet att det är beräknat på en viss storlek och effekt. Till exempel.
Gjorde nyss en kalkyl för en stor villa, bruttobehov 64 MWh, kalkylen gav netto 32 vid installation av bervärmepump?
Verkar vara en beräkningsbugg för villor med stort energibehov? För normalvillor får man ofta väldigt verklighetstrogna
resultat.
I dagsläget tror jag inte det.
Kan inte svara på detta då det var längesdan jag var inne
Vet ej för jag har aldrig använt den.
Se fråga 55.
Tror inte det - tycker den är rätt enkel och bra
Lite mer schablonhänvisningar, ex fönsterarea ungefär 15% av golvarea. Man fastnar lätta annars på vissa inmatningar.
Inte direkt.
Tydligare information kring primärenergifaktorer. Skillnaden mellan industriell spillvärme och elektrisk energi under
höglasttid kommer inte fram tillräckligt.
Transporter - för att få en mer helhetsbild av energianvändningen i ett hushåll
Resultaten när en del av uppvärmningen kommer från värmepump kan vara svårtolkade.
Funktionen att kunna dra ut data på antalet användare från Boxholm som använder Energikalkylen.
Pellets som alternativ vid "byte till annat uppvärmningssystem".
vet ej, då jag inte använder verktyget själv.
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För lite valmöjligheteri och mycket förenklad.
I dagsläget tror jag inte det. (2)
Genomf åtgärder: Solfångare även för uppvärmning (räkna 20-25% av tot uppv+vv). Förs stora areor för solceller. De flesta
idag mindre, ca 1-2 kW. Varför står det % där? Alla som satt upp solceller vet hur många m2. Det räcker. En tanke: Skule
man inte kunna fråga om man varit i kontakt med en EKR? Varför är inte alternativet att ha diskmaskin förval? Det har väl
"alla"? Saknar alternativet Induktionsspis. Vad är annat? Flik Åtgärder: Återigen, de flesta solvärmesystem hittills har
kombisystem. de borde in här! Byte till uppv.system: Diskriminering av biobränslen! Varför är inte pellets med? Även ved
och flis går det att värma hus med! Det är säkert, jag lovar!
Ja - Energieffektiviseringsåtgärder behöver vara mer specifika, inte så schablonmässiga.
Hur mycket energi drar det om enbart datorskärmen är på och den bärbara datorn som man kan koppla in til skärmen är
avstängd) Skillnad mellan olika skärmar(modeller och märken).
Mera med indata till grunduppgifterna så att den inte blir så generell.
Information om elanvändningens miljöpåverkan. I kommunen är det många som har fjärrvärme men som ändå får fram i
Energikalkylen, att en åtgärd kan vara att installera en luft-luft-värmepump. Då har man inte tagit hänsyn till fjärrvärmens
fasta del av taxan och inte heller miljöeffekterna av ökad elanvändning för uppvärmning.
Vet ej-se svar tidigare frågor.
Svårt att svara på frågan
Ja, referensvärden, gärna kWh/m2
Man kan inte ändra fjärrvärmepriser.
Saknar mer detaljerade möjligheter.
Isolera källarväggar.
Eftersom jag inte arbetar som rådgivare har jag inte använt kalkylen i någon större omfattning.
Ej kommunspecifikt, redan gett svar, se Stenungsund. (2)
Tror inte det.
Jag tycker att det är otydligt för sutteringhus och hus med uppvärmd källare hur man ska fylla i area i Energikalkylen.
Kalkyl för hus byggda även före 1960! Det är inte samma för alla hus före dess. Stämmer det verkligen med så liten
besparing för tilläggsisolering??
Solenergi!! Både solel och solvärme skall anges i mängd energi som fås.
Möjligheten att mata in egenskaper i byggelement, för att få fram ett U-värde på huset. Inte så svårt tror jag
Kalkyl för hus byggda även före 1960! Det är inte samma sak för alla hus före dess. Stämmer det verkligen med så liten
besparing på tilläggsisolering?
Pellets som alternativ vid "byte till annat uppvärmningssystem".(4)
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45. Vilket innehåll vill du helst se i nyhetsbrevet?

Nya bidrag och lagar, mm
Tycker att det är helt ok i dagsläget (6)
Jag tycker det är bra nu. Det ska inte vara så mycket så det blir en belastning
Nya mässor, ny teknik.
Är ganska nöjd med innehållet och har inte reflekterat över vad jag har saknat.
Det som finns idag kortfattat och att man kan gå vidare om man är intreserad :-)
Det jag behöver veta i mitt jobb, vad är på gång. Tex info om fattade beslut, allmänt vad som händer på Energimyndigheten,
intressanta projekt som är på gång. Även om en debatt pågår om ett relevant ämne, tex solenergi, passivhus etc. Då kan man
kommentera kring dettta och länka (dvs hjälp med omvärldsbevakningen)
Nyheter (4)
senaste nytt när det gäller bidrag.
Vet ej.(5)
Tips om viktiga nyheter. Länkar. Rolig statistik på energiområdet.
Har ett bra innehåll (2)
Ingen synpunkt/Ingen kommentar/Ingen åsikt (9)
Information riktad till EKR såsom: dags att söka bidrag, nya skrifter, utbildningar, utlysningar, olika stöd och bidrag man
kan söka både som privatperson, förening & organisation samt företag. Tycker alltså att det är bra som det är nu
frågor med direkt relevans för vårt dagliga arbete
Bra som den är! (21)
nyheter inom energiområdet, aktiviteter/ inspiration/ krav på EKR och vad vi ska jobba med
Mer om tillämpningen av de nya byggreglerna. Mer om den snabbt växande solcellsmarknaden. Mer om tester av
energirelaterade produkter, kanske även länkar till internationella tester.
Korta aktualiteter för att hålla sig uppdaterad, just så som det är
Nya lagkrav, tips om bra rådgivningstekniker och olika seminarie, verktyg mm. Tips om hur man kan arbeta som rådgivare,
goda exempel
Bra innehåll nu! Är bra att ni har med info om något bidrag kommer/försvinner t ex solceller (har för mig att det brukar
finnas med).
När Energimyndigheten kommer med nya publikationer som kan underlätta rådgivningen. Viktiga datum för
inrapporteringar.
Info om nyheter som har kommit och vad är på gång. Info om utbildningarna är bra att de finns med. Tycker nog att den är
bra som den är :)
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Bra som det är, men komplettera gärna med info om nya lagar, byggregler, skatter etc som berör energiområdet.
Info om utbildningar mm. Viktiga beslut i "energi-Sverige".
Påminnelse om viktiga inlämningsdatum m.m. (i god tid då rapporter m.m. ofta behandlas politiskt flera veckor innan de ska
vara hos Energimyndigheten).
politiska beslut, lagändringar och förslag till lagförändring
Utbildningar, bidrag
1 Sådant som berör förutsättningarna för verksamheten som statsbidrag och liknande. 2 Sådant som vi behöver känna till i
våra kontakter mot rådsökande, t ex bidrag och broschyrer. 3 Omvärldsanalys. (2)
Direktiv och nyheter.
Nyheter om broschyrer mm till allmänhet mm Korta inlägg med länk till fortsatt läsning.
Är nöjd som det är. Jag litar på att Energimyndigheten ger erforderlig information till oss. .
Nyheter, förändringar lagar, bidrag, energimärkning.
Relevanta politiska beslut.
Viktiga händelser Stöd som kan sökas
allt relevant angående ny lagstiftning, information om nya bidrag etc
Jag ser gärna ett mer breddat innehåll, gärna internationella inslag också. Gärna inslag - om andra energi-och
klimatrådgivare. Olika teman, m.m Det är oftast mest rubriker, men ingen faktisk text. Eller har jag fel?
goda emempel, nya lagar och regler, nya stöd som går att söka för oss eller för privatpersoner
Det som berör oss EKR (3)
Goda exempel Kommuner och företag som vågar prova och UTVÄRDERA nya saker
Information som direkt rör vår verksamhet samt omvärldsanalys kopplad till vårt arbete (t.ex. ur globallt perspektivjämförelser med andra länder)
Helhetssyn avseende hållbarhetsarbete. Inte bara energi. Även kommuner behöver CSR.
Lagändringar nationellt och internationelt. Relevanta forsknings och uppfinnar rön. Relevanta produktlanseringar.
Energiprisbarometer. CO2 "barometer" Elmixen för dels den producerade och dels den "importerade" elen för var och en av
de 4 elzonerna. Vorre även bra att få elmixen från de länder där vi exporterar/importerar el ifrån på månadsbasis. Detta vore
kanon info att ha då man skall bemöta argumenten att "vi har ren el i Sverige och kan därför slösa utan att sabba något"
Det är bra som det är, men kan alltid utvecklas, kanske mer om vad som händer ute hos en del EKR.
Kurser Inlämningsdatum för olika rapporter i god tid. Samt nyheter förstås, nya tester osv.
Det som finns idag, utökat med "tilltänkta" publikationer (viktigt att vi får reda på vad som är på gång, hur ni tänker kring
publikationer, trots att det kanske dröjer 6-12 månader innan det kommer!). Skulle väl heller kanske inte skada med någon
sorts kommunikation om hur det är och "känns" hos er på myndigheten - omstruktureringar, personalbrist, regeringens
stöd.... Saker som påverkar oss direkt eller indirekt. Vi har ju inte dagligen personlig kontakt med er, men ert arbete
påverkar ju oss! (oftast positivt!)
Nya bidrag, nya byggregler inom Energi, förändringar inom bygglagstiftningen, aktuella kurser, etc....
Nyheter och viktig information
Ungefär som nu. Bra om vi får veta när ni gjort nya tester.
Sånt som är av stort allmän intresse och därmed lätt att förmedla vidare.
Vad andra kommuner gör.
nya publikationer om utbildningar tester, nya rön EMs info som är kopplat till min verksamhet sådant som ex när
solcellsstöd är ok kommande år.
Direktiv, nya rön, kurser mm.
nyheter ang energimyndighetens verksamhet
Brevet är väldigt bra. Nya kurser, broschyrer, kalkyler osv.
- Den som redan tillhandahålls - aktuell info.
Tidig information om kommande stöd och bra information om när pengarna håller på att ta slut
Nyheter och förväntningar på vad vi ska göra
Aktuella nyheter och intressanta händelser.
Nytt inom energibranschen inom alla områden.
Information om kommande beslut inom energiområdet, ny teknik, något bra exempel
Allt som rör energi, klimat och transporter (2)
Information som är viktig samt sånt som är bra att veta.
Nyutkomna tester och information om bildade nätverk är väldigt bra. Ex Belok och Belivs. (4)
Energi och miljöteknik
Jag tycker det är utmärkt som det är! Nyheter från Testfakta, nyheter som rör vår framtida verksamhet och dess utveckling
(politik och budget etc), info om aktuella utbildningar/seminarier, nyheter på energimarknaden etc.
Aktuella frågor. Goda exempel.
Påminnelser om viktiga datum. Utbildningar.
Precis det som tas upp idag, dvs kommande händelser, ändringar i lagar och förordningar som berör vårt arbetsområde.
Kurser, seminarier, tester och publikationer som Energimyndigheten planerar.
Goda exempel
Transportinformation Energieffektivisering Förnybar energi
Relativt bra som det är. Saknar dock omvärldskunskap inom energiområdet och vad som händer i det större perspektivet.(2)
Relevanta nyheter, kort om rapporter och material inom energiområdet, goda exempel från andra kommuner/energikontor
Bra att uppmärksamma nya tester, verktyg, broschyrer, utbildningar (2)
Ungefär som nu, aktuell information som berör EKR.
Vad som händer på EM som berör EKR Tips om ny lagstiftning mm (2)
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Vad som händer på energimyndigheten, nytt material som finns att tillgå för oss EKR, lagstiftning som berör vårt arbete.
Tycker det är bra som det är. Markera dock tydligt i epostämnet om det är något av extra vikt som det informeras om, tex att
det är dags att söka om pengar.
Nyheter inom energiområdet. nya publisseringar och broschyrer. Tester. Vad händer ute i Europa och världen.
Aktuella nyheter och intressanta händelser.
det som handlar om rådgivningen
Tycker det är bra som det är idag. Vill se all den inforamationen.
Information som hjälper i planeringen av mitt arbete. Nyheter inom energiområdet som stödformer, nya produkter, tester etc
Jag tycker nyhetsbreven i dagsläget har en bra bredd på info.
Har ett bra innehåll. Tråkigt att vi inte fick reda på bergvärmetestet innan pressmeddelandet kom ut. Vore bra om vi kunde
få information åtminstonde om att det kommer och när. Vi behöver ju inte få ut resultatet innan. Som det blev nu kom
pressmeddelandet 5:e november och nyhetsbrevet 7:e
Allt som är aktuellt. (3)
* Vad som är på gång inom vårt område. * Tips på bra länkar * Administrativa arbetsuppgifter: Påminnelser om rapporter
m.m som ska in till E-mynd.
Allt om energi stort som smått från led lampor i ljusstakar till geolager mm. Jag vill ha ut information om att det finns ett bra
alternativ nu att byta ut lamporna i advéntsljustakarna till tex 0,3 watts led lampor som IKEA har dessa lyser med ett
godtagbart sken tål att jämföras med vanliga glödlampor, de tidigare led lamporna låg på 0,1 watt och fick nog många att
inte gilla led lampor
Ungefär det som finns med i den. kanske även lite vad som är på gång inom energipolitiken
Sånt som berör mig direkt i mitt arbete. Många av oss har säkert miljöonline och andra källor för att få den breda kunskapen.
Nya regler och infomaterial, utbildningar som kommer.
solceller och LED
Mera information kring långsiktig energiplanering.
Info om bidrag, nyheter inom teknikområdet och även andra områden t.ex. utbildningsmaterial, bra goda exempel, tester
som gjorts på produkter, andra relevanta undersökningar om t.ex. beteende och beteendeförändringar.
Aktuella nyheter och intressanta händelser.
Nyheter, omvärldsbevakning (5)
info om tester innan det når media och branschfolk.
Tips på framgångsrika arrangemang (4)
Nyheter, utbildningar, infomation om lagändringar mm
allt relevant angående ny lagstiftning, information om nya bidrag etc
Jag tycker det är bra nyheter som publiceras där. Sådant som är viktigt att veta om. Tex påminnelser om EKRstödet,
påminnelse om denna enkäten, m.m. Det står ofta om det tillkommit ny fakta på e-myndighetens hemsida osv. Det tycker
jag är bra innehåll.
Värme, ventilation, solcell/paneler, energibesparande åtgärder, ny teknik, nya lagar- och regler, nya bidrag.
Informaiton om nytt material och tester av olika produkter att använda till rådgivningen. Utbildningar. Goda exempel på
rådgivningsinsatser/projekt från landet o anfra länder.
Besked om nya broschyrer och foldrar som kan delas ut gratis
Påminellser om viktiga datum. Utbildningar.
Det är bra som det är. Inte mer. Det viktigaste är tider för nya ansökningar, enkäten osv.
Tycker det är bra! Tar upp viktiga saker som är på gång, bra påminnelse inför olika rapporteringar, utbildningar &
konferenser.
Nyhetsbreven har varit bra med intressant information. Jag tycker inte att de ska ersättas av kontakten.
Uppdatering om bidragsförändringar och statliga beslut. Behov av snabb återkopling när förändringar sker för att förhindra
spekulation.
Det som är nytt för oss som EKR. (2)
Mer exempel om vad som händer i andra kommuner.
Fungerar bra
Jag tycker nyhetsbreven i dagsläget har en bra bredd på info (2).
bra blandat innehåll.
Goda exempel från andra kommuner samt avgörande information på nationel och internationell nivå.
Aktuell forskning/fakta/tester om solpanaler/solfångare och mer inom det området.
Bra information om utbildningar och nytt material. Kanske vore det kul med korta tips om aktiviteter som hänger ihop med
årstiden.
Nyheter som berikar energirådgivnignen lokalt. Såsom ny kunskap nytt material nya lagar osv
Svårt att svara på frågan
Det som står; tips, goda exempel. ansökningar och rapporteringstider.
Tycker det är riktigt bra som det är nu, där ni tar upp det viktigaste som är på gång.
Nyheter, förändringar, nya tester etc.
Inovationer inom olika områden Utvärderingar av effektiviseringar energiparametrar för olika material nya bidrag
Vad är på gång
solceller och LED
Det är ett bra innehåll i nyhetsbrevet
Innehållet är i stort sett bra i nuläget med aktuella ämnen.
Information som hjälper i planeringen av mitt arbete. Nyheter inom energiområdet som stödformer, nya produkter, tester etc
Ej kommunspecifikt, se Stenungsunds kommun (2)
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Det mesta om energífrågor är intressant.
Nyheter inom energieffektivisering Tipps om externa utbildningar och litteratur Reportage från rådgivarna (4)
Klimatskal - uppvärmning - ventilation
Jag får inte nyhetsbrevet. Jag måste anmäla mig.
1 Sådant som berör förutsättningarna för verksamheten som statsbidrag och liknande. 2 Sådant som vi behöver känna till i
våra kontakter med rådsökande, t ex bidrag och broschyrer. 3 Omvärldsanalys.
bra blandat innehåll
Nya publikationer. Om utbildningar. Tester. Nya rön.
Nyheter om teknik Lyckade exempel
Se Helsingborg
* Vad som är på gång inom vårt område. * Tips på bra länkar. * Adminstrativ info. Påminnelser om t.ex rapporter som ska
in till E-mynd.
Nya tekn. energilösningar, solenergi, regelverket bidrag...
nya publikationer om utbildningar tester nya rön EMs info som är kopplat till min verksamhet sådant som ex när solcellsstöd
är ok kommande år.
Det är bra som det är. Inte mer. Det viktigaste är tider för nya ansökningar, enkäten osv. (4)
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48. Har du kontakt med något regionalt energikontor?

(Svar: Nej, varför inte?)
Har inte känt något behov.
har inte haft behov. Vi är nya i detta och efterfrågan har inte funnits för att använda kontakt.
Ej varit aktuellt
(Kommunförbundet Stockholms län, KSL, är vårt regionala energikontor och vår administrativa plattform för samarbetet.
Värdkommunerna utgör den operativa biten av Stockholms energikontor.)
Känner att jag inte räcker till tidsmässigt
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50. Vilka kontakter har du haft med det regionala
energikontoret under år 2012?

(Svar: Annat, ange vad?)
Fått en mentor för mitt arbete som EKR genom HUV
utför arbete
ska låna belysningsstolpen och belysningsskåpet
Projekt: ex. Idrottsprojekt, Landsbygdsbutiksprojekt
De sköter vår gemensamma hemsida.
Nattvandring på företag
Energikontoret deltog på vår Energidag. Stödjer oss med telefonrådgivning.
Varit mentor för nyanställd energi- och klimatrådgivare
Deltagit i arbetsgrupp -transporter
Villamässa i Nybro i samarbete med Nybro kommun. med Green charge och elbilstema
Ska förhoppningsvis få möjlighet att delta i ett arrangemang med det lokala energikontoret nästa år.
är med vid utformandet av regionala VP
Projektutveckling och utvärdering av regionala aktiviteter
Internationella utbyten, även haft mycket kontakt med dem genom min andra tjänst som energistrateg.
Deltagit i projekt, arbetsmöten inför projektansökningar, monterplanering, tävlingar och priser på mässor.
Mässor, uppbyggnad av mässmatrial etc., seminarier kontakt
Nätverket Förnybar värme (3)
Planerat med nya Energikontor Norra Småland
BoMässa
Jag jobbar även där så det är en svår fråga att svara på.
KSL utgär den administrativa plattformen för samarbetet i Stockholmsregionen. KSLs Miljö- och
samhällsutvecklingsberedning har också tagit aktiv del i vår verksamhetsplanering vilket vi uppskattar.
Arbetar 50% som bitr projektledare i det regionala samarbetet.
Sitter med i referensgrupp till HUV samt inadjungerad i Styrgruppen för HUV
jag jobbar på energikontoret
Studieresa
Diskuterat projekt (2)
Nattvandring på ett av våra företag och Energiting Sydost
Vi saknar vårt Energikontor!!! Energikontor Norra Småland. Dåligt att det inte finns med! (5)
Referensgrupp
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, är vårt regionala energikontor och vår administrativa plattform för samarbetet.
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Värdkommunerna utgör den operativa biten av Stockholms energikontor.
Deltagit som föreläsare vid Energitinget
Projekt om nattvandringar i sydost.
Projekt om nattvandringar.
biogasMittnytt
Var på ägarstämman
Även samarbetat med Energikontoret i Jämtland
Invigning av Energikontor
Sköter vår hemsida
Deltagit i gemensamma projekt; t ex energiöversyn hos företag och bostadsrättsföreningar.
Har tyvärr haft ett tufft år och ej hunnit delta
Projekt: ex. Idrottsprojekt, Landsbygdsbutiksprojekt
nätverket Biobränsle i solenergi
Hjälpt till med projektet Energibilaga i WXYZ
Uppbyggnad av Klimatsamverkan Blekinge
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53. Vilka andra utbildningar (tilläggsutbildningar) som
Energimyndigheten har genomfört/arrangerat har du gått
år 2012?

(Svar: Annat, vad?)
Inga andra kurser
kommentar till förra frågan. jag ska till företagsutbildningen nästa vecka så kvaliten kan jag inte svara riktigt, men vill inte
vänta med att skicka in den här rapporten
Belysningen gick jag 2009 har jag för mig, det var den gamla utbildningen med Peter Karlsson men jag tyckte den var bra.
Dåligt att det inte går att ångra en knapptrycking. Har ej varit på media och kommunikation och kan därmed ej utvärdera
den
Energieffektivt flerbostadshus ( Energikontoret Skåne) Energieffektivisering i företag (i 3 delar med Miljöforum Halland )
Kommer att gå belysningsutbildningen i november 2012
Jag deltog i utvärdering i Umeå hösten 2011. SKa delta på ventilation i S-vall 29 nov.
Vill gärna gå ventilationsutbildningen men har inte haft möjlighet i år. Önskar alltså att den går igen.
Ventilationskursen har jag ännu inte påbörjat (går av stapeln den 4.e december). Därmed kan jag inte bedöma den som
varken dålig eller bra.
Kvaliteten på utbildningarna är helt ok, men nivån kunskapsmässigt.... Det är inte från grunskolenivå vi skall börja väl?
har inte gått någon av dessa utbildningar
Kommer att gå belysning och ventilation i november-december.
Går ventilationsutbildning i november/december (6)
har gått alla utom ventilation men inte i år
Jag ha gått utbildningar i belysning och ventilation men är osäker på om det var i Energimyndighetens regi eller
Energikontor Sydosts regi
Det har varit oklart om vi som kontaktpersoner har fått gå på dessa utbildningar?
Kommer att gå ventilationsutbildning den 29 november, kan därför inte bedöma den. (2)
Tilläggsutbildningen om EU-direktiven
Belysnings- och utvärderingsutb genomförs senare i år. (3).
Har varit med på en belysningsutbildning i Västernorrland/Jämtland. Den var bra.
Då vi köper energirådgivning till viss del har vi kollat att vår köpta rådgivare har alla obligatoriska kurser och delar av
övriga.
Jag har inte gått hela Företagsrådgivarutbildningen.
Kommer att gå ventilationsutbildning i Malmö 4/12, så kan inte svara på om den var bra eller dålig
Jag ska gå vent. utb. i Malmö 4/12. Belysning utb. sedan tidigare. Media och kom. under 2011.
Vent. utb. kommer jag att gå i Malmö 4/12. Belysning och media och kom. har jag gått tidigare år.
Gick belysningsutbildning för flera år sedan, vet inte om den räknas in här. Bra med en fördjupningsutbildning som den i
ventilation!
jag har gått flera utbildnignar som rör mer strategiskt process och projektledare i egenskap av miljöstrateg- inte minst flera
mobility managemnént och informationsutbildningar samt deltagit i uthållig kommun och enenrgieffektivseringsstödsarbetet
Genom kraftsamling
Har inte varit på ovanstående utbildningar
Jakten på kilowatten - byggnadsvård
Jag har inte rollen som rådgivare och har därför inte genomgått de obligatoriska utbildningarna. Media och kommunikation
är något som jag har stor användning för i min yrkesroll och därför fick jag möjligheter att gå den kursen.
Ventilation - temautbildning med NENET. Inte som jag förstod annordnad av Energimyndlgheten
Media och kommunikation
Började arbeta i slutet av juli som energi- och klimatrådgivare. Har inte hunnit med mer än grundutbildningen.
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55. Är det något du vill tillägga?

Nej (27)
Jag började jobba i mars, så jag känner mig fortfarande ganska ny i minn roll. Förhoppningsvis kommer det att hända mer
under kommande år.
Att jag har endast jobbat som ekr sedan agusti i Trollhättan. Så jag har inte haft möjlighet att gå alla utbildningarna och jag
har inte 100% koll på uppföljningsarbete och exakt hur många aktiviteter (mässor, seminarium m.m) som har utförts i
kommunen.
varför kan ni inte har någon utbildning här uppe i norrland istället. det måste väl vara mer än jag som är tröttnat att allt
ordnas alltid i stockholm.
Stödet till kommunen räcker inte till allt som jag skulle vilja göra och kommunen har svårt just nu att tillföra medel till
utökad tjänst. Skulle vilja ha mer medel till kommunal verksamhet.
Under 2011 har rådgivaren arbetat fram förslag till politikerna gällande passivhus byggnation, de som nu bygger passivhus i
kommunen får en reduktion av bygglovavgiften med 50%. Dessutom har rådgivaren drivit igenom ett förslag på ett
kommunalt solvärmestöd till en och två bostadshus samt föreningar. stödet innebär att en villaägare (inom kommungränsen)
kan ansöka om stöd för installation av solvärme (15% av den totala kostnaden eller max 10 000 SEK). Föreningar kan
ansöka om ett fast belopp om 30 000 SEK för installation av solvärme. Projektet startar 2013-01-01 och gäller under tre år.
Jag tycker att det bolag som skött insamlingen av data gällande rådgivningen (antal samtal med mera) har varit otrevliga.
Jag har missat tillfällen för inrapportering av olika anledningar, barnafödande bland annat. Påminnelsemailen har haft en
väldigt otrevlig ton.
Jag vill att vi ska kallas vägledare i stället för rådgivare, eftersom förväntningarna på oss då skulle stämma bättre med vad
som anges i regleringsbrevet
En del utbildningar son e-myndigheten har ordnat har jag inte hunnit med att gå på.
Vi har deltagit i många regionala aktiviteter och nätverket är ett stort stöd. Arbetet underlättas betydligt och blir glädjefyllt
på grund av att man känner en större trygghet som rådgivare med hjälp av den ökade kunskapen. Vi har genomfört många
aktiviteter/ evenemang i år och satsat mycket på detta arbete bland annat för att marknadsföra den nya lokala rådgivningen,
och darför inte arbetat lika mycket med den traditionella rådgivningen via telefon.
I den statistiken vi skickar in månadsvis kan vi inte redovisa när vi ordnar seminarier, håller föredrag etc. När vi påpekade
det sa ni från Energimyndigheten att det skall vi göra i den årliga enkäten. När jag nu sitter och fyller i enkäten så hittar jag
inte något ställe där jag skall fylla i antal besökare på föredrag, seminarier. Varför? Återigen får jag känslan av att ni inte vill
veta. Redovisar ni bara de samtal vi får så visar det att vi inte har så speciellt stor verksamhet och det kan bli ett skäl att
avveckla vår verksamhet. Återigen det här med att vi inte får kompensation för kostnadsökningar. Ni MÅSTE se till att vi
får höjda bidrag i en aller annan form, annars finns det ingen möjlighet att fortsätta med det här eftersom det inte finns
pengar till en vettig verksamhet.
Grundkursen var nästan helt inriktad på villaenergi riktat mot hushåll. Detta ger fel signaler till nya EKR då det finns andra
delar som åtminstone Energimyndigheten tycker är minst lika viktiga, dvs målgrupp företag, samt transportrådg. Dvs
grundkursen borde heta "hushållskursen" :-). EKRs roll är kanske för bred. Jag tror många skulle vara tacksamma om det
blev ett mer tydligt uppdrag.
Funderar lite över tiden för redovisningen då det vore lättare att summera kalenderår. Halva november och december
kommer liksom inte med på ett bra sätt....
Byt tillbaka till benämningen energirådgivare som var så inarbetat och välkänt! Vi arbetar ändå lika mycket med
klimatfrågor. Benämningen energi- och klimatrådgivare är för långt och nu har en del rådgivare och energikontor börjat
använda benämningen "EKR", vilket är helt förkastligt och intetsägande.
Kanske inte rätt ruta men jag tycker varje år att det är väldigt märkligt att utvärdera året när det är cirka 1/6 av året kvar.
Utvärderingen bör göras efter årets slut.
Bidraget följer inte med löneökningen.
Föregående energi och klimat rådgivare har haft tjänsten sedan 1980. Under hösten har tjänsten upprätthållits med annan
personal. Vi har under hösten arbetetat med ett green charge projekt, med föredrag i Emmaboda och mässa i Nybro. Under
2013 kommer arbetet med rådgivning att utvecklas.
Kanske inte på min verksamhet men på EKR i allmänhet. Jag önskar att vi ska få men klarare roll som experter inom vårt
område, dvs energi. Min uppfattning är att EKR uppfattas lite som "miljöflummare" av allmänheten och, tyvärr, även från
kommunerna själva. Jag anser att kommunerna besitter för dålig "beställarkompetens" för att kunna anställa rätt kompetens
vad gäller EKR. Energimyndigheten borde ställa högre krav på EKR:s kompetenser eller själva anställa åt kommunerna.
Frågor om microproduktion och solel har ökat kraftigt de senaste halvåret. Vi måste vara uppdaterade och ha rätt kunskap
inom dessa områden om vi ska bli trovärdiga. Jag har i dagarna själv beställt en solcellsanläggning och det var inte helt
enkelt. Har man inte kunskap är man helt i händerna på leverantörerna. Johan Erenbergs bok Johans lilla egen elbok är bra,
men Energimyndigheten borde göra en egen opartisk skrift.
Lite svårt att fylla i denna enkät då jag själv inte är rådgivare. i vissa frågor blir det knepigt och i vissa frågor för man svara
utifrån hur vi jobbar i samarbetet med övriga stockholms kommuner.
Jag skulle vilja lägga fokus på att ge möjlighet till kurs i exempelvis indesign och dylikt, för att kunna tillhandage
elektoniska dokument eller utskick. Betydligt renare och fräschare. Hade önskat att energikontoren till och från under året
skickade ut "tentor" liknande de vi fått nu under grundutbildningen, för att kontinuerligt få respons. Tentamen har hjälpt mig
mycket. Dock att 18 frågor är något överdrivet.
Vissa frågor är lite svåra att svara på eftersom vi har ett samarbete mellan stockholmskommunerna och jag då inte arbetar
som rådgivare utan är min kommuns kontaktperson mot samarbetet
Grundutbildningen är alldeles för komprimerad och det blir ingen riktigt bra utbildning när man hela tiden blir jagad att
tiden för detta föredrag är slut och nästa del måste påbörjas. Frågeställningar som kommer upp måste diskuteras i pauser. (3)
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EKR behöver längre ekonomisk framförhållning än bara några år i taget. Hur många småkommuner skulle själva vilja
finansiera en EKR efter 2014???? Hoppas EM kan lobba för en lång förlängning.
Det är en ganska intresant debatt ute i samhället om att Sveriges elenergi är ren, så den kan vi slösa med utan påverkan. Det
vorre bra om ni en gång för alla går ut och berättar att det finns inget "svenskt" elnät, vi är sammanknutna i ett Europeiskt
elnät där kraftflödena vandrar fritt och inte bryr sig om enskilda små nationsgrännser (möjligen att man kan nämna
"flaskhalsar" men det bör påpekas att dom inte är lokaliserade till just nationsgränser.) Det förekommer även direkt
desinformation i debaten! Skåne som jag verkar i är geografiskt ganska fyrkantigt, tråkigt nog är det väldigt vanligt att
kurser och möten förläggs i hörnen eller längs sidorna. Det speglar kanske befolkningsmängderna men nu finns där ca 1
rådgivare per kommun oavsett storlek, det logiska då är att förlägga möten i "mitten" för att minimera transportavstånden (vi
måste juh trots allt försöka leva som vi lär!) Inser att det är svårt att tillämpa på riks samankomsterna då hela infrastrukturen
ochså spelar roll där, men på det lokala planet finns det oftast ändå bra lösningar. Mer satsningar på att synas på "folkliga"
stora evenemang gärna ute i landet utanför storstäderna.
EM verkar ha glömt bort de förnybara bränslena, en utbildning är vi akut behov av. Där vi får mera djupgående kunskaper.
Vi som bor längre norrut och har långt till vårt Energikontor, vi försöker att flytta runt träffarna, men långa avstånd gör att vi
ofta får boka hotell och resekostnader som är mycket dyrt. Ser gärna ökat stöd för detta.
Vill bara trycka på det jag tidigare skrivit om - Ekonomin - Hur vi ska bedriva rådgivningen framöver För detta är mycket
viktigt för vår överlevnad och funktion!
Energirådgivningen är en halvtidstjänst, vilket innbär tyvär att man måste många gånger priotera och då blir det lätt att man
skjuter på energifrågorna eftersom man på den andra halvtiden har VVS-inspektörsfrågor och dessa frågor måste många
gånger gå före. EKR måste ständigt vidareutbilda sig eftesom det händer så mycket inom området och då är det viktigt att
Energimyndigheten via Energikontoren tar fram programm som belyser nyhetena. Det vore även önskvärt om
energimyndigheten via energikontoren bereder och finansierar studiebesök på lyckade energiinvisteringar
Jag tycker utbildningarna är för ytliga! Lite djupare kunskaper efterfrågas
Förra frågan (54) är alltid lika knepig att svara på. Jag klarar av mitt arbete som det är nu (jag har inga stora kunskapsluckor)
men eftersom jag har som arbete att veta mycket så är det klart att jag måste fortbilda mig hela tiden. Det sker hela tiden en
teknikutveckling t.ex. Det är också så att ju mer man vet ju mer inser man att det finns mycket mer att lära. Så på den frågan
vill jag svara både ja och nej. Jag skulle också vilja påpeka angående statistik på antal samtal, besök m.m. som vi ska
rapportera in att om detta ska kunna jämföras mellan kommunerna så är det mycket viktigt att vi alla tänker likadant om vad
som är ett samtal, besök m.m.
I Helsingborgs stad finns 2 stycken heltidsanställda som arbetar med hållbara transporter. Deras arbetstid och insatser är inte
inräknade i budget.
Vill göra er uppmärksamma på att uppföljning av vårt arbete, månadsrapporterna där vi skulle redovisa våra samtal och
besök har gått till på väldigt olika sätt. Där har vi rådgivare fått olika direktiv, några har fått uppgift om att registrera samtal
på mässor mm. och jag och fler med mig har fått uppgiften att inte göra så. Därför kommer årets redovisning/statistik vara
helt oanvändbar! Det kommer se ut som en del rådgivare gör väldigt mycket mer än andra. Om vi ska börja föra statistik på
det sättet måste myndigheten mycket tydligare säga vad och på vilket sätt vi ska föra ärenden, kanske arrangera en kortare
utbildning i hur och vilka ärenden vi ska föra, om statistiken över huvudtaget ska kunna användas eller visa något.
Ingen åsikt/Inte direkt/Inget att tillägga/Kommer inte på något (14)
Det faktum att vi inte kan skriva om/rapportera våra genomförda aktiviteter och projekt i denna utvärdering. Tror att det
skett ett missförstånd då jag uppfattat att aktiviteterna inte skulle rapporteras i den månadsvisa Excelmallen. Jag har i alla
fall INTE rapporterat aktiviteter, utskick, föreläsningar mm i Excelmallen hittills och jag förstår inte riktigt hur jag ska göra
i framtiden. Hjälp!
Nej inte annat än att man aldrig får glömma att det är ett lika roligt som svårt jobb vi har :D
Jag tror det är viktigt att EKR hittar arbetssätt och metoder att nå ut till fler personer/organisationer/företag per tidsenhet. En
hel del rådgivning sker enskilt och gäller inte alltid energieffektivisering utan ofta hur man får en lägre energi/elräkning.
EKR borde uppmuntras att informera/föreläsa i redan existerande grupper/företag/organisationer.
Det var lite svårt att svara på denna enkät som kontaktperson/projektledare. Jag har i mina svar försökt väga in det jag gör
och det samarbetet gör. vad gäller utbildning, har jag bara svarat utifrån mig som person.
Det är svårt att svara på dessa frågor då min roll är att vara samordnande och anordna tillfällen och projekt till
kommunivånare men jag är inte den som ger ekr. Jaghar varit med sedan 2007 och faktiskt lärt mig väldigt mycket inom
området men jag som sagt arbetar inte som EKR, ang fråga 61, 5 år
Jag önskar mer fokus på energins påverkan på klimatförändringarna. Det talas för lite om samband, verkan och eventuella
klimatanpassnings åtgärder som berör energi.
Som nämnts tidigare, sköts webb och telefonrådgivning, samt mässor och gemensamma projekt av gemensamma EKRrådgivare för Stockholmsregionen. Vissa svar i enkäten avser deras verksamhet, medan vissa avspeglar samordnaren för
Energi- och klimatrådgivningen för Nynäshamns kommun specifikt.
Som vi brukat påpeka från oss i Stockholmsregionen så är det svårare att fylla i blanketten då den är avsedd för mer
traditionell organisation - uppdelning mellan kommun och energikontor.
Möjligheten att rapportera om de projekt som genomförts (utöver direktkontakt med rådsökande) har inte getts. Det har gällt
testresenärsprojekt, sparsam körningsevent mm. Lite djupare uppföljning vore i dessa fall önskvärda och då gärna lite
respons på vad som anses positivt och negativt. Lite mer feedback på det arbete som genomförs.
Möjligheten att rapportera in effekten av de aktiviteter och den informationsspridning som sker är begränsad samt hur
många som vi når utöver direkta rådgivningssamtal.
Rapporteringsverktyget bör förbättras. Både funktionalitet och innehåll. Fjärrvärme och gas måste vara med! Även om inte
EU efterfrågar det. -Den här enkäten tappar "pricksvaren" när man väljer "tillbaka". -När man går ur och in på länken igen
måste man klicka sig igenom alla frågorna. Bättre om man kan välja att gå direkt till den fråga man höll på med.
Att det är stor skillnad på energi och klimatrådgivning i en stor och i en liten kommun.
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Jag tycker inte att jag har fått möjlighet att redovisa t ex antal besökare som kommit till föredrag, mässor och andra event.
Energi- och klimatrådgivningen når ut till många fler människor än vad som redovisas i den rapport man skickar in
månadsvis.
Vi vill många ut i företag då myndigheten och andra redogör för potentialen och behovet. Att hjälpa oss att fokusera dít tror
jag skulle vara bra. Att samarbeta med annan rådgivare som är van kan vara ett sätt. Det tar dock tid från annat. En annan
sak som skulle underlätta emellanåt är om rådgivningen tydligare låg/samordnades under myndigheten vilket jag förstår inte
är aktuellt och andra kommunala perspektiv skulle minska. Viktigt isf att inte ha energikontor emellan då de fokuserar så
olika och har olika kompetens. Dock skulle likvärdigheten och samarbetet kunna växa kraftigt i en sådan organisation och
all mötestid skulle kunna användas till frågor dírekt aktuella för rådgivarna och i förlängningen ut till kommuninvånarna.
Ngn variant eller förtydling i uppdragsbeskrivningen kanske skulle kunna vara en genomförbar variant i framtid.
- Ni har hållit ett frukostseminarium den 20 november i Stockholm beträffande nya ekodesign- och energimärkningskrav
som träder i kraft, för produkter som luftkonditionering, luftluftvärmepumpar, cirkulations- och vattenpumpar och fläktar.
Samt lite annan ny information. Det skulle vara väldigt intressant och bra även för mig att kunna gå på sådana seminarier.
Men ska jag kunna vara med på ett sådant möte måste jag åka dagen innan, vilket innebär en övernattning på hotell.
Dessutom måste jag lägga minst 12 timmar på resväg tur och retur. Det finns säker de som måste lägga ännu mer tid än jag.
Jag vill därför ytterligare peka på hur viktigt det är att ni även lägger utbildningar och seminarier på andra orter, så att alla
ges en rimlig chans att närvara. Sedan förstår jag också att alla inte kan ha gångavstånd. Jag önskar att Energimyndigheten
inför kontinuerliga seminarier på olika plaser för oss rådgivare, där ni går igenom nya saker som ex. kontakten och
energikalkylen eller andra nyheter som ovan nämnda. På så sätt kan vi få en närmare dialog med vår uppdragsgivare, vilket
skulle kännas väldigt bra. Kraftsamlingen är väldigt bra. Den berör dock de större frågrna och inte så mycket de mindre
vilket vi också bör hantera tillsammans. Kontoren kan inte alltid svara oss, för de vet lika lite som oss. Det är ju ändå vi
rådgivare som är er förlängda arm ut mot allmänheten. Och ska vi kunna arbeta profissionellt så måste vi vara uppdaterade
och veta vad som händer. Den mesta informationen kan vi få via brev, men allt går inte att ta den vägen. En del måste man
ta muntligt. Därför är det väldigt viktigt att ni kommer ut till oss på regional nivå och har kontinuerliga möten med både oss
och kontoren. Saker som ex Kontakten och Energikalkylen skulle kunna vara så viktiga och bra verktyg för oss att de borde
introducerats muntligt på regional nivå så att vi alla kan känna att vi kan komma till tals. jag själv stötte på problem när jag
skulle logga in på Kontakten, fick ny inloggning, men det fungerade inte heller. Med mycket annat att göra lade jag ner
försöken att komma in och fram tills nu hade jag förträngt det helt. Även energikalkylen har jag missat mitt i allt. Får man
endast informationen via e-brevet är det väldigt lätt att tappa bort även väldigt viktiga saker så som Kontakten och
Energikalkylen. Extra viktiga saker, som dessa är, borde kanske introduceras muntligt. Jag är ändå en av dem som
efterfrågar mer hjälpmedel och jag vill ha mer hjälpmedel för att jag vill känna tillfredställelsen av att kunna rebjuda en bra
tjänst. Det samma gäller för beräkning av besparing i effekt i utvärderingarna. Antingen måste vi få generella värden/siffror
av er som vi kan använda oss av när vi utväderar. Ex hur mycket en viss åtgärd medför i CO2 bespaing, beroende på
förutsättningarna, som vi lätt kan stoppa in i beräkningen. Eller det bästa är ju om vi ger er uppgiferna och ni gör alla
beräkningar, för då blir ju förutsättningarna lika oberoende av vem som skickar in uppgifterna. Samma åtgärd eller aktivitet
kan ge helt olika resultat beroende på vad och hur man räknar och vilka parametrar man tar hänsyn till. Ursäkta att det blev
en halv roman, men jag tycker att detta är mycket viktigt!
Tack för att jag får vara en del av detta stora viktiga arbete!
Älskar mitt jobb!
I vår roll som Klimatrådgivare borde vin lägga större vikt på långsiktiga och globala överväganden.
Som vi skrev innan så finns det ett till Energikontor som vi numer tillhör, Energikontor Norra Småland. En tydligare bättre
utformad enkät. Den som vi fyller är något svårarbetad och svår överskådlig.
jag är inte rådgivare och därför är vissa frågor svåra att svara på och svaren blir då utifrån hur det fungerar i vårt samarbete
med övriga stockholmskommuner.
Mycket trevligt och stimulerande arbete! (2)!
EKR ,ett stimulerande arbete med mycket stor spännvidd i frågeställningar och arbetssätt.
Informera oss när nya tester är på G. Mer om energikalkylen: Har jag en gammal panna (ved/pellets) eller VP, vad gör det
för skillnad om jag köper en ny med samma uppvärmning som tidigare? Ni måste få med kombisystem för sol, samt inte
bara framhäva VP. Det är mycket som är bra också, men en del som kan bli bättre.
Sårbarhetsanalys - tex hur ett förändrat klimat kan påverka Stockholm och samhällets resiliens vid en förändring. Saknar
också jämställdhetsinformation. Det är skillnad mellan kvinnor och mäns påverkan på klimatet. De som vänder sig till
energirådgivningen är i tre av fyra fall män. Hur kan detta förändras?
Jag har svarat utifrån att jag är ansvarig för energirådgivningen i Sigtuna kommun och arbetar som miljöstrateg. Vi anlitar i
samarbetet energi- och klimatrådgivare för telefon och web och andra seminarier och projekt. Därav att vissa frågor är svåra
att svara på. Men detta är en bra kombination då jag är mer integrerad i kommunen och kan väva in frågorna i vardaglig
verksamhet.
Vi vill framhålla fördelarna med kommunsamverkan som Stockholms län har. (2)
Håbo kommun ingår i ett samarbete där 27 kommuner svarar tillsammans för att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning
åt kommunernas invånare. Jag fungerar därför som energi- och klimatrådgivningssamordnare i min kommun vilket gör att
vissa frågor var svåra att svara på.
Mer information om olika extra akriviteter som man kan söka stöd för
Täby Kommun har ingen egen energi- och klimatrådgivare, allt går via det regionala samarbetet
Genom samarbetet i länet har jag rollen som projektledare och kontaktperson men är inte utbildad som energi- och
klimatrådgivare. Vissa av frågorna i enkäten är därför svåra att svara på.
Inget för närvarande.
Se svar från Lysekils kommun (3)
Omvärldsbevakningen, (alla nyhetsbrev, rapporter och tidskrifter) tar tidsmässigt ganska stor plats.
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Tjänsten som miljösamordnare är vakant i Ekerö kommun och energi- och klimatrådgivningen sköts genom sammarbete
med flera andra kommuner. Vissa av svaren på frågorna blir därför konstiga, då jag som fyller i inte har egna upplevelser av
tjänsten utan har fått fråga de som jobbar/jobbat med området.
Jag fungerar som kontaktperson för den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Solna stad. Det är lite svårt att svara
på frågorna i enkäten eftersom vi i Stockholmsområdet har en annat upplägg av energi- och klimatrådgivningen än i andra
delar av Sverige.
Rapporter och Enkäter måste bli smidigare! (4)
Vi har bytt energi- och klimatrådgivare pga pension under sommaren 2012.
EKR, ett stimulerande arbete med mycket stor spännvidd i frågeställningar och arbetssätt.
Kommentar till fråga 14. Vi har fyra kommuner och har en gemensam budget för dessa. Kommunerna bidrar på olika sätt
till budgeten för EKR. Viss kostnad för event där EKR ingår har räknats in. Arbetsledning och styrgruppen är även inräknad
i budget. Detta motsvarar ca 150tkr. I Helsingborgs stad finns 2 stycken heltidsanställda som arbetar med hållbara
transporter. Deras arbetstid och insatser är inte inräknade i budget. (2)
Solel kommer starkt och vi har en viktig roll att fylla. Området är inte så svårt att förstå sig på. En kurs vore väldigt bra.
Som vi skrev innan så finns det ett till Energikontor som vi numer tillhör, Energikontor Norra Småland. En tydligare bättre
utforma enkät. Den som vi fyller är något svårarbetad och svår överskådlig. (4).
Inget att tillägga.
Grundutbildningen var mycket bra, men jag vill ändå inte ge den högsta betyget då en av de fundamentala bitarna i vårt
uppdrag, förstå orsak och verkan till fr a klimataspekterna, inte tillräckligt belyses i denna utbildning. När jag t ex vid flera
tillfällen ifrågasatte om man ska värma med el, blev svaret, "ja, men så räknar/tänker ju inte de som bygger", respektive "ja
exergimässigt är det fel men energimässigt är det bra". För det första hade inget av detta kommenterats om inte jag reagerat,
för det andra så är det väl detta systemtänkande vi i första hand inte bara måste förstå utan också anlysera och kunna
resonera följderna kring i våra kontakter med hushåll? När en kollega på denna utbildning inte förstår varför en pelletspanna
är bättre än en värmepump ur klimatsynpunkt och inte förstår dessa fundamentala sammanhang primärenergi, köpt energi,
att el sällan i Europa är förnybar utan fossil, anser jag att grundutbildningen misslyckats med det väsentligaste. Först
grundfakta om energisystemet för att sedan tillämpa detta på ventilation, varmvatten etc.
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60. Vilken yrkeserfarenhet har du som varit till nytta i din
verksamhet som kommunal energi- och klimatrådgivare?

(Svar: Annat, ange vad?)
Styr&regler inriktning på energibesparing
Miljösamordnare på industri
Service yrke
kyl& värmetekniker, ventilationstekniker, mekanisk tekniker
Gjort energideklarationer
Vindkraftplanerare
säljare, montör verkstadsindustri
säljare
egenföretagare/ventilation (2)
klimatstrateg/ samordnare
Energieffektiviserare
Skorstensfejarmästare
Agneda21 ansvarig, projektledare.
kommunikatör/informatör (2)
Underhållschef på större processindustri, Konstruktion av processystem och ångsystem
kom direkt från universitetet
Produktionsledare, installationssamordnare
Service/vård (2)
Energiproduktion
administration
Konstruktör/forskare inom varvtalsreglering
Platschef bygg
VVS-konsult, arbetsmiljöingenjör
Besiktningstekniker
Ekolog
Inköp
egen företagare (4)
Arkitekt (husbyggnad)
VVS-konsult, arbetsmiljöingenjör
Tandsköterska - personkännedom
Korvförsäljare då jag fick lära mig att bemöta olika typer av människor. Detsamma gäller mitt andr ajobb som
fotbollstränare.
marknadsföring
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Driftingenjör
Ritare arkitektkontor
VVS-ingenjör och skyddsingenjör
förmedlingsorgan statliga lån
Lärarbakgrund inom energi och miljöområdet, tekniker inom kemi/energiområdet
Fastighetschef (2)
VVS och energikonsult och skogsbrukare
vindkraftprojektör, uppfödd på lantgård, jobbat inom många olika delar av livsmedelsindustri, i stort sett alla mina tidigare
jobb har gett mig erfarenhet som jag har nytta av nu.
Säljare i VVS branschen (5)
Certifierad energiexpert (3)
Intervjuare (2)
Konstruktion/Konstruktionsritare (3)
Trafikinformatör
Byggnadsingenjör.
Fastighetsförvaltare, Energirådgivare -79 till -86
Projektledare (3)
Kvalitetssystem,
ingen
vvs-inspektör
folkbildare
politiker
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Bilaga 4 – Sammanställning över
kommuner som samarbetar
Bilaga 4 – Sammanställning över
kommuner som samarbetar
TVÅ KOMMUNER:

Mora och Orsa
Leksand och Gagnef
Ängelholm och Båstad
Bollnäs och Söderhamn
Mjölby och Boxholm
Ånge och Bräcke
Partille och Göteborg
Årjäng och Säffle
Filipstad och Storfors
Hultsfred och Högsbyn

Säffle och Årjäng
Degerfors och Karlskoga
Bollebygd och Tranemo
Askersund och Laxå
Sollefteå och Kramfors
Hörby och Sjöbo
Sölvesborg och Bromölla
Växjö och Lessebo
Bollnäs och Söderhamn
Tomelilla och Ystad

TRE KOMMUNER

Vansbro, Malung och Sälen
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Sjöbo, Höör och Hörby
Hässleholm, Osby och Östra Göinge
Vilhelmina, Åsele och Dorotea

Rättvik, Leksand och Gagnef
Hjo, Karlsborg och Tibro
Klippan, Perstorp och Örkelljunga
Köping, Kungsör och Arboga

FYRA KOMMUNER

Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Tanum
Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsber och Nora
Lomma, Kävlinge, Svedala och Staffanstorp
Kil, Forshaga, Grums och Munkfors
Helsingborg, Bjuv, Höganäs och Åstorp
FEM KOMMUNER

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
Avesta, Hedemora, Fagersta, Säter och Norberg
ENERGICENTRUM A6

Ett samarbete mellan Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Habo och Sävsjö kommuner.
ENERGIRÅDGIVNINGEN I STOCKHOLM

Ett samarbete inom hela Stockholms län inklusive Håbo kommun samt KSL,
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haningen, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje,
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker.
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som
förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och
myndigheter.
Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta
elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv
får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.
Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet
och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik
på energiområdet.
Alla rapporter från Energimyndigheten finns tillgängliga på
myndighetens webbplats www.energimyndigheten.se.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

