Nyhetsbrev för projektet Incitament för energieffektivisering, mars 2018
Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Sammanfattning
Nu är våren snart här och det är dags för årets första nyhetsbrev! Nyhetsbrevet
tar upp vad som är på gång inom projektet Incitament för energieffektivisering
och vad ni som deltagande kommun behöver veta om er medverkan i projektet.
Sprid det till alla berörda i er organisation!
Under våren kommer alla kommuner att börja med sina företagsbesök. Målet är att vi i
Skåne gör ca 300 företagsbesök med energifokus under 2018, så nu sätter vi fart! Hör
gärna av er om ni har några nya idéer eller funderingar kring besöken eller projektet, vi
vill gärna veta!
I det här nyhetsbrevet berättar vi mer om:
•

Företagslistorna och kommande företagsbesök

•

Stöd som finns till företag som vill arbeta med energi och klimatfrågor

•

Metoden Motiverande samtal, hur gör ni för att lära er den?

•

27/3 kl 13.00, skypepresentation  Hur gör Länsstyrelsen sina företagsbesök?

•

14/5 kl 9.30 – 12.00  Nästa nätverksträff

•

Energikontoret Skåne och hur de hjälpa företag spara energi

Mer information hittar du längre ner i nyhetsbrevet. Har du några frågor eller
funderingar angående informationen i nyhetsbrevet? Kontakta gärna vår projektledare!
Veronica Lindeberg, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se, tel 010224 14 62

Företagslistor och företagsbesök
Nu är det dags att börja med företagsbesöken och besöka företagen som finns på era
listor! Innan nästa nätverksträff i Maj vill vi att ni kommit igång med era besök. Ska ni göra
gemensamma besök med Länsstyrelsen boka då Niklas så snart som möjligt. Finns det
fortfarande otydligheter kring era listor och vem som ska besöka vilka företag, kontakta
då Veronica så hjälper hon er med dem.
Länsstyrelsen besöker kommunens tillsynsobjekt
I de fall då en kommun inte hinner genomföra ett energibesök på ett av sina tillsynsobjekt
kommer Länsstyrelsen i vissa fall besöka dessa företag. Titta i er företagslista för att se
om Länsstyrelsen kommer besöka några av era tillsynsobjekt.
Länsstyrelsen bokar själv besöken, de är tydliga med att det är ett informationsbesök
med syfte att informera företagen om energieffektivisering och att det INTE är ett
tillsynsbesök. När besöket är bokat mailar Länsstyrelsen er kontaktperson med datum
och tid för besöket, på så vis vet ni alltid när besöken görs. Vill ni följa med på några av
dessa besök som Länsstyrelsen genomför? Svara då på det bokningsmail som
inspektören skickar till er och fråga om du kan följa med som observatör på
företagsbesöket!

TIPS 1

TIPS 2

Kolla in Energikontorets hemsida om
företagen på er lista är med i ett av de

Flera företag har sökt
energikartläggningsstöd för att göra en

fem energieffektiviseringsnätverk som
drivs i Skåne av Energikontoret Skåne
och Länsstyrelsen i Skåne. Företag som
är med i nätverken kommer under våren

kartläggning av företagets
energianvändning. Vissa av företagen
har färdiga kartläggningar med
tillhörande åtgärdsplaner, vissa av

2018 revidera sina
energieffektiviseringsplaner och
intensifiera sitt arbete. Det vore bra om ni
koordinerar era besök till dessa företag
och kanske planerar ert besök till hösten
2018 istället. Har ni frågor om företagens
arbete i nätverken kontakta
Länsstyrelsens projektledare

företagen har fått beviljat stöd men inte
genomfört kartläggning. Här hittar du
listan med alla företag som sökt
kartläggningsstöd. Se efter om era
företag är med på den, då kan ni
anpassa ert informationsmaterial till
företagen efter detta! Har ni frågor om
listan och företagen kontakta

ingela.valeur@lansstyrelsen.se

per.persson@kfsk.se på Energikontoret
Skåne.

Hjälp! Jag missade utbildningen i Motiverande
samtal!
I projektet förespråkas metoden Motiverande samtal vid samtliga företagsbesök som ett
sätt att presentera informationsmaterialet för företagen och motivera dem att börja arbeta
med energieffektivisering. Missade du den utbildning som anordnades i Skåne förra
året?! Då går det utmärkt att få lite coachning och utbildning av någon kollega i en
grannkommun som gått utbildningen! Titta på Länsstyrelsens hemsida för att se vem som
gått utbildningen  fråga dem om/när de ska hålla en utbildning i metoden för sina
kollegor och be om att få bli inbjuden för att lära dig metoden!
Här hittar du kommunambassadörerna för motiverade samtal!
Skypemöte om företagsbesök
Vill du ha ytterligare tips på hur ett företagsbesök kan gå till så
kommer Niklas Hansson på Länsstyrelsen (Miljöinspektör) hålla en
presentation via skype hur han lägger upp sina företagsbesök Allt
från hur han bokar besöket, genomför det och avslutar det. Niklas
kommer visa upp den Power Point presentation som han tagit fram
och utgår från när han besöker företagen. Var med och lyssna och
ställ frågor om ni vill. Presentationen hålls den 27/3 18 kl 13.00.
Håll koll på er kalender  Inbjudan med skypelänk kommer där!
Kontakta Niklas för frågor: niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Fyll i en enkät vid företagsbesök
I samband med era företagsbesök ska ni fylla i en enkät med frågor
om företagets energiarbete. Ni kan fylla i denna online via
Energimyndighetens samarbetsyta eller så kan ni fylla i den i ett

word eller exceldokument och maila in den till Länsstyrelsen. Om
ni är osäkra på hur ni valt att fylla i enkäten kontakta Veronica så
berättar hon för er vad ni bestämt!
Onlineenkäten skickas till Energimyndigheten när ni sparat den
(OBS den går att redigera i efterhand även efter ni sparat och
skickat in den), fyller ni i enkäten i Word eller Excel dokumenten
skickar ni dessa till veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se minst en
gång i månaden.
Här hittar du instruktion om hur du ansöker om inloggning
till samarbetsytan och onlineenkäten
Här finns enkäten i Excelformat
Här finns enkäten i Wordformat

Stöd till företag

Stöd från Energikontoret Skåne, Energikartläggning
Har ni företag på er lista som planerar att göra en energikartläggning eller som har gjort
en men inte kommer vidare i arbetet? Då kan ni hänvisa företagen till Energikontoret
Skåne och Per Persson och Ulf Jobacker som arbetar där för att stödja just denna typen
av företag. De kan ge stöd före, under och efter ansökan och hjälpa företagen vidare i
sitt arbete!
Energikontoret Skåne arbetar även med att opartiskt informera verksamheter om
fördelarna med energieffektivisering och att berätta om de ekonomiska stöd som företag
kan söka hos Energimyndigheten. Gå in på Energikontorets hemsida för att läsa mer om
hur ni kontaktar Per och Ulf och vilka stöd de ger till företag. Sprid gärna informationen
vidare till era företag om vilken hjälp de kan få från Energikontoret Skåne!
Det finns möjlighet för verksamheter som använder mer än 300 MWh/år att få upp till 50
000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få
förslag på lämpliga energieffektiviseringsåtgärder. Ansökan kan företagen göra via
Energimyndighetens hemsida eller så kan de kontakta Energikontoret Skåne om de
behöver hjälp att göra sin ansökan. Det finns även möjlighet att få stöd för fördjupade
energiutredningar.

Tipsa företag om årets första skrivarverkstad för Klimatklivet!
Besöker ni företag som vill söka investeringsstöd för en åtgärd som minskar
växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå och som kan behöva hjälp med att skriva
en ansökan? Den 12 april, kl. 912 arrangeras årets första skrivarverkstad i samarbete
med Malmö stad. Skrivarverkstaden innefattar både information om Klimatklivet och en
workshop med fokus på både generell information, erfarenhetsutbyte kring
skrivprocessen och konkret hjälp för hur man ska göra sin ansökan. Länsstyrelsen
Skånes klimatklivshandläggare kommer att finnas på plats under hela förmiddagen för att
ge råd, tipsa och se närmare på det som just du behöver hjälp med.
Anmäl dig till skrivarverkstaden här!

Information till er som
är ambassadörer i MI
Ni som är ambassadörer i Motiverande
samtal för energieffektivisering och som
anordnar utbildningar till era kollegor
Skicka en lista med namn (för och
efternamn) på de som deltog på er
utbildning till
veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se
Energimyndigheten vill nämligen se hur
många inspektörer och rådgivare i
Sverige som får utbildning i denna
tekniken!veronica.lindeberg@lansstyrels
en.se Energimyndigheten vill nämligen
se hur många inspektörer och rådgivare
i Sverige som får utbildning i denna
tekniken!

Nästa nätverksträff 14
maj

Skypeträffar under
våren

Då är det dags att boka in nästa
nätverksträff i projektet. Vi ses den

Under våren kommer vi att bjuda in till olika
skypemöten, ett möte var 3e vecka där ni

14/5 kl 9.3012.00! Vill någon av er
kommuner stå värd för träffen eller om

kommuner kan ansluta och diskutera
eventuella frågor och funderingar kring

ni har några önskemål om vad som bör
tas upp på träffen maila

projektet/företagsbesöken/metodstöden
osv med Veronica och Niklas

veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se
innan den 15 april.

(Länsstyrelsen) och med de andra
kommunerna som har anslutit sig.
Deltagande i dessa mötena är frivilliga och
inbjudan till dessa kommer skickas till era
Outlook kalendrar, ni ansluter till mötena
genom Skype länken som finns i inbjudan.

Det här är ett nyhetsbrev om projektet Incitament för energieffektivisering.
Vill du inte ha det här utskicket? Här kan du avregistrera dig.
Vill du att en kollega ska få nyhetsbrevet? Mejla epostadressen till julia.martinsson@lansstyrelsen.se

