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

Sommar, sol och nyhetsbrev!
Sommaren är här och det är även nästa 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!
Nu har vi kommit igång med företagsbesöken och vi är på god väg att nå målet på 200
företagsbesök innan årets slut. 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:
•

Kom ihåg MI metoden – Det tjänar du och företaget på i längden!

•

Nya nätverksträffar i höst!

•

Hur lägger Länsstyrelsen upp sina företagsbesök?

•

Hjälp av Länsstyrelsen vid företagsbesök?

•

Genomförda företagsbesök

•

Näringslivsträffar i kommunerna

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

Kom ihåg MI metoden – Det tjänar du och
företaget på i längden!
Målet i projektet är att samtliga kommuner ska besöka de företag som är med på
respektive kommuns företagslista och få information om energieffektivisering genom
användandet av MImetoden (Motiverande samtal  Motivational Interviewing). Studier
visar att de som får en ny kunskap presenterad för sig via MImetoden i större grad tar till
sig kunskapen och börjar arbeta med kunskapen mer självständigt vilket ökar
genomförande graden.
Kom ihåg MImetoden när ni besöker företagen! Besöken tar något längre tid men
besöken tar något längre tid men ni får igen det senare i form av kortare tillsynsbesök.
Metoden fungerar och företagen arbetar på mer självständigt, så ni får igen det senare i
form av kortare tillsynsbesök.
Tre korta påminnelser om MImetoden:
1. Försök förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
2. Försök att inte argumentera när företaget inte ser någon anledning att förändras utan i
stället undersöka varför
3. Stärk företagets tro på sin förmåga och möjligheten till förändring, hjälp dem formulera
en egen förståelse för sitt problem och hitta egna argument för förändring och stärkt dem
i deras beslut att genomföra förändring

I höst är det dags för nya nätverksträffar!
I höst kör vi igång med våra nätverksträffar igen! Nätverksträffarna under hösten kommer
vara anordnade som kortare utbildningar med olika inriktningar som vi tror ni kan ha nytta
av. Vill ni hellre ha andra typer av utbildningar eller information Maila oss i
projektledningen så ser vi om vi kan ordna en utbildning/träff på de teman ni önskar.
Kontakta veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se

Nästa nätverksträff
Hässleholm 14/9 – Endags utbildning i Motiverande samtal! (OBS tidigare angivet
datum 23/8 gäller inte längre)
Har du blivit internutbildad av en kollega i MImetoden (Motiverande samtal) och känner
att du skulle vilja ha lite mer kunskap? Då är du välkommen till Hässleholm och Hotell Statt
den 14/9 kl 915 då Hans Wickström, Psykolog och expert på MImetoden, kommer och
håller en kort utbildning! Ni som gick tvådagarsutbildningen i våras är också välkomna för
att fräscha upp era kunskaper inför höstens företagsbesök. Välkomna med er anmälan
senast den 11/9! Max 35 deltagare.
Anmäl dig till nätverksträffen här

Kommande nätverksträffar
23/10 kl 915  Vi har bjudit in föreläsaren Willy Oceansson, energiexpert och driftsexpert
för att under en dag inspirera och höja energikunskapen hos oss som deltar. Eventuellt
blir det en ren föreläsning i Malmö i Länsstyrelsens lokaler, men om vi har tur hittar vi ett
företag att vara på där Willy även kan visa oss runt och lära oss hur vi hittar energitjuvar
på bästa sätt! Mer information och anmälan kommer efter sommaren.
4/12 kl 913 – Sista nätverksträffen för året, tema ej bestämt än. Ha ni idéer och förslag
återkoppla gärna till Veronica eller Niklas!!

Hur lägger Länsstyrelsen upp sina
företagsbesök?
Alla kommuner som är med i projektet väljer själv hur de vill genomföra sina
företagsbesök och presentera branschvägledningarna och inspirationsfilmerna. Detta ska
dock göras med hjälp av MImetoden för att öka företagets mottaglighet för informationen.
Målet är att motivera företagen till en förändring så att de börjar spara energi.
Vill du veta hur Länsstyrelsen i Skåne valt att lägga upp sina företagsbesök så vill vi
påminna om den presentation som Länsstyrelsens miljöinspektör Niklas Hansson höll
under ett webbinarium 27/3. Här berättar han steg för steg hur Länsstyrelsen i Skåne valt
att arbeta med företagen. Har du inte redan sett presentationen så kan vi rekommendera

att titta på den. Kanske kan även du få lite inspiration av detta när du ska lägga upp dina
företagsbesök!
Se presentationen här

Stöd av Länsstyrelsen vid företagsbesök?
Ska du göra dina företagsbesök men känner dig fortfarande lite osäker på hur de ska gå
till? Ingen fara! Kontakta bara Länsstyrelsen Skånes inspektör Niklas Hansson och se om
han kan följa med dig ut på ett företagsbesök, då kan du gå bredvid och lyssna och se
hur Niklas gör besöken. Niklas åker ut på många företagsbesök och det brukar gå bra att
följa med på hans besök som observatör. Maila eller ring honom och fråga när hans nästa
besök är och se om du kan följa med ut och lyssna hur han lägger upp besöken med
företagen! Niklas kontaktuppgifter: niklas.hansson@lansstyrelsen.se tfn: 0102241364

Skåne är på god väg att klara målet för antalet
företagsbesök!
Energimyndigheten har tidigare uttryckt oro över det låga antal företagsbesök som
registrerats i hela landet och därför gjordes en inventering i slutet av april. För Skånes
del ser läget granska bra ut trots att en del av kommunerna varit sena med att påbörja
sina energibesök. Länsstyrelsen bedömer att vi tillsammans i Skåne kommer att klara vårt
delmål för 2018 på 180 företagsbesök. Det är en prognos och ett mål att vi ska ha kommit
upp i 90 registrerade företagsbesök senast den 26 juni och 110 besök senast den 19
september och minst 200 besök före årets slut.

Näringslivsträffar i kommunerna
Samtliga kommuner har blivit tillfrågade om de önskar en näringslivsträff för kommunens
företag med fokus på energieffektivisering. Några kommuner har varit intresserade men
merparten har tackat nej. Vi vill gärna komma till alla kommuner så känner ni för att sprida
information om energieffektivisering till era företag säg till oss så fixar vi en träff! På de
träffar vi varit på har programmet sett ut så här:
•

Information om Incitament för energieffektivisering
Kommunerna bedriver nu energitillsyn och ger energiinformation – Vad innebär det
för er som företagare?

•

Energikartläggning
Energikontoret hjälper företag från början till slut i energikartläggningsarbetetDetta
stödet kan ni som företag få av dem!

•

Klimatklivet
Gör en klimat och energiinvestering och du kan få investeringen bekostad av
Klimatklivet. Länsstyrelsens handläggare berättar hur du går tillväga för att söka
stödet

•

Opartisk kommunal energirådgivning
Kommunens energirådgivare berättar hur de kan hjälpa företagen med sitt
energieffektiviseringsarbete

•

Diskussion och frågor
Företagen ställer frågor, diskuterar och ger tips till varandra hur de själv kan arbeta
med att minska sin energianvändning

Nästa inplanerade näringslivsträff kommer anordnas i Trelleborgs kommun på
Golfklubben kl 810, flera företag har anmält sig men vi har plats för fler! Alla är hjärtligt
välkomna att komma och lyssna! Anmäl er i så fall till
dominik.wagrowski@lansstyrelsen.se senast 20/6

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

