
• Ett av 15 regionala energikontor i Sverige, ca 360 i Europa
• Icke vinstdrivande organisation 
• Verkar för att länet ska nå sina energi- och klimatmål
• Viktig aktör för att informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor
• En del av Region Jönköpings län (uppslutning från alla kommuner och 

Länsstyrelsen)

• Arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i Jönköpings län
• Verksamhet bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt på lokal och regional nivå
• Skapar förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första 

hand ett energi- och klimatperspektiv
• Erbjuder aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn

• Energikontoret deltar i projekt på lokal, regional och nationell nivå som syftar till att effektivisera 
energianvändningen och öka användningen av förnybar energi i olika delar av samhället

• Energimyndigheten största uppdragsgivaren
• Regionala uppdragsgivare både offentliga och privata aktörer
• Nationella projekt i samverkan med andra energikontor och Energikontoren Sverige

Energikontoret bedriver verksamhet inom tre (profil)områden
• Byggnader – energi i byggnader och tillförsel av förnybar energi
• Transporter – hållbart resande, förnybara drivmedel
• Företag – energi i processer, omställning från fossila bränslen till förnybar energi mm 

samt RUL - samordning av länets energi- och klimatrådgivare

Rullande projekt
Kraftsamling Biogas II - Större marknad för biogas som 
fordonsbränsle i Jönköpings län
Hela RESAN - Öka andelen energieffektiva samt anpassade 
alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping
GoMate - hållbar elfordonspool (demonstrationsprojekt)
Energikartläggningsstöd för SMF
Energieffektiviseringsnätverk (företag/industri)

Planerade projekt (kommuner deltar)
Fossilfria transporter i Jönköpings län (FFJ) - Fortsättning/ut-
veckling av Kraftsamling Biogas II med fler fossilfria alternativ
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Så samverkar 
energikontoret 

med länets 
kommuner

Därför är länets kommuner 
viktiga för energikontoret
• Går före i klimatarbetet
• Förankring i ”verkligheten”
• Politisk handlingskraft
• Förstår utmaningar
• Ser möjligheter

Länets kommuner i energikontorets projekt
• Definierar behov, önskemål, krav
• Beställare
• Nätverk
• Styrgrupp
• Samtalspartner
• Medfinansiär (kapital/tid)
• Utförare

Länets kommuner inför projekt
• Deltar i workshopar
• Förfrågas om delaktighet
• Partner
• Medfinansiär (kapital/tid)
• Utförare (delar)

Energikontoret är
• Objektiv partner
• Källa för kunskap och information
• Katalysator – får saker att hända
• Nätverksbyggare/främjare
• Erbjuder kontaktytor och nätverk

Energikontoret har
• Expertkunskap (inom profilområdena)
• Bred erfarenhet
• Projekterfarenhet
• Tid och resurser (projekt)

Vad erbjuder projekten kommunerna nu (exempel)
• Fordonsstatistik – hjälp för omställning
• Fossilfria, hållbara transportupphandlingar
• Hjälp att minska näringslivets energianvändning
• Omvärldsbevakning, expertis, workshopar, efterlysningar 

och nätverk
• Kostnadsfria tjänstecykellån 

(Kontakta oss för mer info om hur din kommun kan delta i våra projekt)

Länets kommuner 
är många gånger 
energikontorets 
viktigaste målgrupp 
och samverkanspartner.

!

Använd vår kunskap, kontakta oss, vi hjälper till!
www.rjl.se/energikontoret, energikontoret@rjl.se


