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Information Energi- och klimatrådgivning 2020 för Sunne och Torsby
kommuner.
EM Dnr 2018-000112; tillhör KS2017/717, denna redovisning KS2021/119
Sammanfattning
Kommunen har genomfört Energi- och klimatrådgivning, EKR, enligt beslut 2018 för en treårsperiod.
EKR har under år 2018-2019-2020 varit gemensam funktion till 50% för kommunerna Torsby och
Sunne, med Sunne kommun som huvudman. Redovisning som ekonomirapport och slutrapport är
inskickat till Energimyndigheten 2021-01-20. Energi- och klimatrådgivningen har 2018+ 2019+2020
nått över 893 personer, plus över 250p som deltog på större event dvs totalt minst 1140 personer.
Aktiviteter under treårsperioden
Energi- och klimatrådgivningen har sammanlagt under år 2018+2019+220:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kontaktats av 220 st privata, föreningar och företag via tel/ mail/ besök.
Besökt 24 st företagslokaler för energigenomgång.
Arrangerat fyra SOL-träffar med föredrag och studiebesök, 54 st deltagare.
Avrapporterat Solenergiprojektet/vårt insatsprojekt med positiva resultat.
Arrangerat under Earthhour-veckor samt Trafikantveckor:
* Fototävlingar om närnaturen samt om hållbart resande
* Utdelning av frukostpåse till cyklister och gående i en kommun
* Tipspromenad i två kommuner på tre platser
* Föreläsningar om fossilfria drivmedel i en kommun
Arrangerat ”Energismart”-föreläsning av erfaren energikonsult
Tillverkat rapport om hållbarhetsprojekt MovingIT (energi, klimat, beredskap)
i samverkan Forshaga kommun, Karlstad Makers och Karlstad Universitet.
Genomfört pilotprojekt MoveIT20 med 4 pedagoger i tre skolor och 70 elever som
ökat sin tillit och skapat egna spellösningar med tema strömlös dag.
Medverkat i nationellt Incitamentprojektet tillsammans med miljötillsynen.
Slutrapporterat projektet till Länsstyrelsen nov 2019.
Deltagit i kurs om fukt, tryckluft, värmepumpar, kommunikation
Medverkat vid olika event som oräknat nått över 250 personer vid marknad, regional solmässa
samt vid 2019 års elbilsdag med näringslivet.
Medverkat vid regional träff om hållbart företagande, vid samverkansträff med
kommunikatörnätverk samt vid nätverksträffar med länets övriga EKR.
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Den viktigaste uppgiften som energi- och klimatrådgivare är att vara ett objektivt bollplank med
basservice till företag och privata så att de enklare kan ta nästa steg på sin klimatsmarta väg. De
främsta resultaten är att vi skapat olika plattformar som nått många, där vi i rådgivningen stöttat
intresserade som vill energieffektivisera och producera förnybar energi.
Av alla deltagare i sol-insatsprojektets olika aktiviteter har flera bestämt sig för att satsa på en solcellsanläggning. Av alla företag som vi besökt har nu ett företag fått beviljat klimatklivetansökan för att
byta ut en dieselgenerator och på så sätt spara både pengar och miljöpåverkan. Av alla skolklasser
som medverkat i pilotprojekt MoveIT20 har nu 70 elever skapat egna spellösningar på temat strömlös
dag. Pilotprojektet har vi lyft upp i en kombinerad filmsnutt som nu kan ses på kommunernas
hemsidor.
Pilotprojektet kommer även få nationell spridning via Energimyndigheten.
Avslutande ord:
Med denna redovisning avslutas samverkansavtalet Sunne+Torsby och därmed avslutas EKRfunktionen med nuvarande form. Vill passa på att tacka för mig i rollen som Energi- och klimatrådgivare samt hoppas att det löser sig framåt med energi och klimat-servicen ut till våra invånare,
organisationer och företag.

Tina Näslund
Miljöstrateg Torsby kommun
Energi- och klimatrådgivare Sunne kommun samt Torsby kommun

