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Sammanfattande beskrivning
Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En
förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpriset i Sverige. Energihushållning är en viktig åtgärd för att vi ska klara de nationella energi- och klimatmål och
stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Enligt Dalarnas regionala energi och klimatstrategi är målet att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 % till 2020. Flera studier visar att endast en bråkdel av det som är tekniskt möjligt idag genomförs. Stöd behövs därför för att företag ska göra investeringar i
ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och tjänster.
I Länsstyrelsen Dalarnas ordinarie verksamhet handläggs på uppdrag av Regeringen projektstöd och företagsstöd för små- och medelstora företag. Ett ramprojekt för företassstöd har under föregående programperiod genomförts med lyckat resultat.
Som Pilotlän för grön utveckling har Dalarna mångårig erfarenhet och slutsatser om vad
som krävs för en framgångsrik energiomställning och hur alla delar av samhället behöver
involveras. Inom projekt- och företagsstöd har insatser som stödjer energiomställningen
prioriterats, både genom bidrag till kunskapshöjande energiprojekt om möjliga åtgärder
och genom konsultcheckar för energikartläggningar i företag. Som en effekt av detta så
har många företag i Dalarna nått hög medvetenhet om möjligheten att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi. Fokus behöver nu flyttas till att få dessa åtgärder
genomförda och för detta behövs stöd till de mer kostsamma investeringarna.
Målet med projektet är att små och medelstora företag i Dalarna har vidgat sin marknad
med nya produkter på miljödrivna marknader och stärkt sin konkurrenskraft genom effektivare energianvändning samtidigt som de bidrar till att uppnå samhällets beslutade
energi- och klimatmål.
Vid projektets slut har 100 företag genomfört energismarta investeringar uppgående till
120 miljoner kronor. Investeringarna har lett till effektivare energianvändning räknat per
förädlingsvärde samt ökad användning av förnybar energi. Ramprojektet har även bidragit till investeringar i miljöteknik som bidrar till energieffektivisering.
Effekten av projektet blir stärkt konkurrenskraft och ett närmande mot övergången till
en koldioxidsnål ekonomi. Förväntan är att ramprojektet ska generera en sysselsättning
på 100 årsarbetskrafter.
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Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Svensk industri använder mer el än jämfört med industrier i andra europeiska länder. En
förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpris i Sverige. Energihushållning är en viktig åtgärd för att vi ska klara de nationella energi- och klimatmål och
stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Enligt Dalarnas regionala energi och klimatstrategi är målet att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 % till 2020. Flera studier visar att endast en bråkdel av det som är tekniskt möjligt idag genomförs. Stöd behövs därför för att företag ska göra investeringar i
ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och tjänster.
En ökad energieffektivitet stärker företagens konkurrenskraft på flera sätt, t ex genom
minskat energiberoende och lägre energikostnader, genom ökat värde i form av förbättrad miljöprofil samt genom stärkta företagsstrategier med anledning av att möjligheter
och hot identifierats. Här finns också stora möjligheter att nå nya marknader genom nya
produkter med bättre miljöprestanda än tidigare, men Dalarnas företag behöver mer resurser för utvecklingsarbete.
Länsstyrelsen Dalarnas ordinarie verksamhet handläggs på uppdrag av Regeringen projektstöd och företagsstöd för små- och medelstora företag. Ett ramprojekt för företassstöd har under föregående programperiod genomfört med lyckat resultat. Detta framgår
av den resultat- och effektutvärdering som genomförts genom intervjuer, enkätundersökning och statistisk analys av företagen (se bilaga). Utvärderingen omfattade 428 företag som har fått stöd inom ramprogrammet för företagsstöd under 2008 och 2009 i Dalarna, Värmland och Gävleborg. Utvärderingen visar att målen i projekten nåddes. Många
företag uppger att stödet är skälet till att de idag är verksamma. Stödföretagen har ökat
antalet anställda mer än vad som har skett i kontrollgruppen. Företagsstöden har effekten att investeringar blir större och tidigareläggs i förhållande till om de genomförts utan
stöd.
Som Pilotlän för grön utveckling har Dalarna mångårig erfarenhet och slutsatser om vad
som krävs för en framgångsrik energiomställning och hur alla delar av samhället behöver
involveras. Inom projekt- och företagsstöd har insatser som stödjer energiomställningen
prioriterats, både genom bidrag till kunskapshöjande energiprojekt om möjliga åtgärder
och genom konsultcheckar för energikartläggningar i företag. Som en effekt av detta så
har många företag i Dalarna nått hög medvetenhet om möjligheten att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi. Fokus behöver nu flyttas till att få dessa åtgärder
genomförda och för detta behövs stöd till de mer kostsamma investeringarna.
Länsstyrelsen handlägger fortsatt projekt- och företagsstöd, men kommer med det nya
ramprojektet även att kunna ge stöd till energiinvesteringar. Följden blir annars att företagen tappar konkurrenskraft, utvecklar nya produkter på miljödrivna marknaden i lägre
omfattning samt att samhället inte når uppsatta energimål.
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Satsningen har tillkommit som ett resultat av omfattande kontakter med företag inom
handläggningen och uppföljningen av företagsstöd samt inom genomförda energiprojekt. Ramprojektet är även förankrat med Region Dalarna och flera aktörer inom Energiintelligent Dalarna.
Ramprojekt för företagsstöd är en prioriterad insats i den nationella strateginför regional
tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 och i programmet för Mål 2 norra Mellansverige.
Horisontella kriterier: Vad gäller övriga kriterier såsom jämställdhet och likabehandling/ickediskriminering så bedriver Länsstyrelsen ett omfattande arbete för att stödja en
positiv utveckling på dessa områden. Erfarenheten är att det i företagen behövs ökad
medvetenhet och att det finns mycket kvar att arbeta med, inte minst för att tillvarata
de möjligheter till ökad tillväxt och konkurrenskraft som kan uppnås genom ett aktivt
arbete med de horisontella frågorna.
Omvärld och samverkan
Vi ser behovet av detta projekt utifrån det omfattande energiarbete som Länsstyrelsen
Dalarna bedrivit under mer än 10 års tid. I Regerings uppdrag som Pilotlän för miljödriven
tillväxt har ingått att aktivt följa utvecklingen både nationellt och i andra regioner samt
att dela med sig av egna erfarenheter, vilket gett oss god inblick i genomförda aktiviteter
och framgångsfaktorer. Projektet har förankrats i den breda samverkan som sker genom
Energiintelligent Dalarnas alla intresseorganisationer och vet därför att behovet av denna
typ av finansiering är viktig och att efterfrågan kommer att vara stor.
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare genomfört ett framgångsrikt ramprojekt för företagsinvesteringar, se Bakgrund. Vad gäller ramprojekt för just energiinvesteringar, så vad
vi vet så har detta inte prövats på lokal eller regional nivå i Sverige. Energimyndigheten
genomför för närvarande en satsning på investeringsstöd för klimatinvesteringar i offentliga och privata organisationer. Länsstyrelsen Dalarna har deltagit i diskussionen om utformningen av denna stödform och ser detta ramprojekt som en passande komplettering
och som även kopplar ihop stödet med ökad sysselsättning och konkurrenskraft. EU finansierar endast större investeringar i energieffektivisering och vi bedömer inte att Dalarnas små- och medelstora företag passar för dessa stöd.
Länsstyrelsen Dalarna har bedrivit flera tidigare energiprojekt, vars erfarenheter och slutsatser vi bygger vidare på i detta ramprojekt, inte minst BEE-projektet (se nedan).
Samverkan kommer att ske med nätverket av aktörer inom Energiintelligent Dalarna, vilket utgör det samlade regionala ledarskapet och den naturliga plattformen för samverkan kring dessa frågor. Vi kommer även att samverka med fyra kluster i Dalarna; Tripple
Steelix, Destination Dalarna och High Voltage Valley och Byggdialog Dalarna. Vi ser att
detta projekt kommer att kunna stärka klustrens verksamhet. Vi har även ett samarbete
sedan tidigare med Stiftelsen Teknikdalen och vi ser att detta kommer att vara en viktig
del för finansiering av företag i inkubatorsverksamheten.
Innovationsrådet är ett samarbete för att stödja företag tidigt i utvecklingsskedet. Här
samverkar vi med Almi GävleDala AB, Stiftelsen Teknikdalen, Movexum och Länsstyrelsen
Gävleborg. Via Innovationsrådet ges stöd ges bland annat stöd till patentutredningar,
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teknikgranskningar och tidiga utvecklingsinvesteringar. Vi ser även här ett behov av
denna finansiering.
I vissa fall finns möjlighet till privat finansiering av energiinvesteringar i företag genom s
k EPC-kontrakt. Erfarenheterna visar dock att leverantörer av såna tjänster endast är intresserade i mycket stora projekt, vilket gör att det inte är en möjlig väg för de allra flesta
företag inom målgruppen för detta projekt. Länsstyrelsen kommer, innan bidrag beviljas,
att försäkra sig om att det inte finns ett intresse från privata finansiärer att erbjuda en
lösning som är godtagbar för företagen.
Parallellt med det planerade ramprojektet kommer Dalarna att medverka i genomförandet av Energimyndighetens energiprojekt om noder och nätverk av industriföretag. Båda
dessa projekt kommer att medverka till att fler företag får upp ögonen för möjliga energiåtgärder, men inget av projekten kan ge stöd till genomförande. Ramprojektet kommer
att samverka med dessa projekt för att löpande informera varandra om företagens behov.
Genomförandet av ramprojektet styrs av europeiska och nationella regelverk, inte minst
vad gäller konkurrensvillkor och statsstödregler. Länsstyrelsen är väl informerad och van
att arbeta efter dessa regler.
Vi kommer i projektets genomförande följa programkontorets grafiska riktlinjer och i all
kommunikation påvisa att finansiering skett ur ERUF. Även affischering och skyltning
kommer att ske i enlighet med programmets regler.
Koppling till det lokala näringslivet
Projektet har en mycket nära koppling till näringslivet och är helt baserat på företagens
dokumenterade behov.
Projektet BEE-Branschvis Energieffektivisering genomfördes under 2013-2014 i Dalarna
och Gävleborgs län med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare i samarbete med GävleDala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region
Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.
I BEE-projektet samarbetade Länsstyrelsen med SME-företag inom branscherna: sågverk,
teknikföretag, träindustrier, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, turisthotell, drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. För varje bransch har projektet anlitat en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och
gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116
stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1 750 förslag
på åtgärder fram.
Den forskningsbaserade uppföljning och utvärdering som gjordes av BEE-projektet utgör
den viktigaste grunden för ramprojektets utformning av stöd till åtgärder i energieffektivisering och förnybar energi.
Uppföljningen visade bl a att:
- 20 % av företagen fortfarande använder fossil energi
- livsmedelsföretag använder mest energi per m2
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-

hotellföretag har högst energikostnad i relation till omsättning
flest energiåtgärder finns för butiker och drivmedelsstationer
55 % av föreslagna åtgärder är investeringar
vanligaste åtgärderna är i teknisk utrustning

Samtliga deltagande företag kontaktades för att delta i en universitetsstudie om hinder
och drivkrafter för att göra föreslagna åtgärder. Ansvariga befattningshavare i industrierna har gett sin syn på detta samt hur det interna energieffektiviseringsarbetet fortgår
inom deras organisation och hur det kan förbättras.
Resultat från intervjuundersökningar och enkätstudier visar bl.a. att inom branscherna
teknikföretag, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, drivmedelsstationer, turisthotell och livsmedelsbutiker är kostnadsbesparingar en viktig drivkraft, samt
att brist på investeringskapital eller osäkerhet kring investeringsberäkning anges som ett
av de främsta hindren för energieffektivisering. Inom branscherna sågverk och träföretag
är beteende och attityder rankat som främsta hindret för energieffektivisering samt stöd
från högsta ledningen den största drivkraften för att genomföra energieffektiviseringar.
Majoriteten av företagen uppger att de upplever att det finns många effektiviseringsåtgärder som skulle ge ekonomiska vinster vid genomförande, men som ändå inte görs,
samt att ett ekonomiskt investeringsbidrag skulle bidra till att de i högre grad blev genomförda.
Utan bidrag så kommer företagen, utifrån interna krav på återbetalningstider, att uppnå
12-16 % energieffektivisering. Om alla föreslagna åtgärder genomförs skulle 26 % energieffektivisering uppnås. Ett bidrag på 25 % av investeringskostnaden bedöms som en
kostnadseffektiv insats för att öka takten i energiomställningen. Varje bestående sparad
kilowatt-timme beräknas kosta ca 50 öre.
Vad gäller investeringar i nya energieffektiva produkter för miljödrivna marknader visar
Länsstyrelsens uppföljning av tidigare företagstöd att investeringsstöd har stor betydelse
för att utvecklingen. Utan stöd senareläggs eller uteblir i många fall satsningen på produktutveckling. Investeringsstöd till nytetableringar, nya produkter eller utbyggand av industrilokalen samt åtgärder i den egna produktionen är det som främst efterfrågas.
Alla delprojekt i ramprojektet kommer att genomföras av små- och medelstora företag i
Dalarna. De kommer att medfinansiera delprojekten/investeringarna med 75 %.

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Små och medelstora företag i Dalarna har vidgat sin marknad med nya produkter på miljödrivna marknader och stärkt sin konkurrenskraft genom effektivare energianvändning
samtidigt som de bidrar till att uppnå samhällets beslutade energi- och klimatmål.
Projektmål
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Projektets mål är att investeringsstödet medverkat till att små och medelstora företag i
Dalarna har investerat i energieffektiva åtgärder i den egna produktionen samt i nya energieffektiva produkter för miljödrivna marknader.
Delmål
Projektet delas in i följande etapper med mätbara delmål:
1. Investeringsstödets regler och ansökansform utformas i detalj
informationsmaterial tagits fram.
2. Ansökningar från företag om investeringsstöd har inkommit och beviljats.
3. Företag har genomfört investeringar.
4. Investeringsstödet har följts upp och utvärderats

och

Syftet med de regionala företagsstöden är att främja hållbar tillväxt i stödföretagen och
därmed en hållbar regional tillväxt. Stöden fyller en viktig funktion i områden där marknaden inte fungerar till-fredsställande eller som viss kompensation för kostnadsnackdelar i områden med mer permanenta nackdelar som exempelvis mycket långa avstånd.
Det övergripande målet med projektet är att fler företag ska investera klimatsmart. Vi ser
att dessa investeringar ger konkurrenskraftigare företag både på kort och lång sikt. Samtidigt kommer jämställdhet och integration på ett medvetet sätt användas som förstärkande faktorer för ökad tillväxt och sysselsättning i sökande företag.
Syftet med våra stöd är att underlätta för företag som är verksamma i Dalarna och som
har en nationell/internationell marknad att genomföra investeringar. Investeringar kan
vara exempelvis maskiner, nybyggnad eller tillbyggnad av fastighet, inköp av specialkompetens mm.
Företag som beviljas stöd ska bedömas ha en potential att växa både ekonomiskt och vad
gäller antalet anställda samt att denna ökning ska vara varaktig.
Utöver våra övergripande mål ska vi internt i vår handläggning hela tiden jobba mot att
förenkla för företag vi har kontakt med. Detta ska ske på ett sådant sätt att vi hela tiden
arbetar med att förkorta handläggningstiderna, har ett trevligt bemötande i våra kontakter med sökande företag och strävar efter att vara tillgängliga i största möjliga mån. Vi
ska jobba tvärsektoriellt vilket innebär att vi ska ha en bra dialog och ett gott samarbete
med övriga enheter på Länsstyrelsen.
Målgrupper
Målgruppen är företag eller privata organisationer som bedriver affärsmässig verksamhet på en konkurrensutsatt marknad.
Företagsstöd kan ges till företag i hela Dalarnas län. Däremot ska prioriteringen för beslut
vara beroende på vart i länet investeringen görs, i fallande ordning: stödområde A, stödområde B samt utanför stödområde. Utöver denna prioritering kan det förekomma vissa
omständigheter som gör att vi kan se annorlunda på ärendet, exempelvis om en investering utanför ett stödområde bidrar med en kraftig sysselsättningsökning.
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Möjligheten att lämna stöd till företag styrs av EU:s statsstödsregler. Reglerna styr även
omfattning och utseende av stödområdena. För Dalarnas del hör följande kommuner till
respektive stödområde: Stödområde A: Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro, Orsa och
Mora.
Stödområde B: Rättvik, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Avesta, Leksand, Gagnef,
Falun (undantag för tätortsområde), Borlänge (undantag för tätortsområde) och Säter.
Företagsstöd kan beviljas till små och medelstora företag. Företaget ska vara fristående
och om företaget ingår i en koncern räknas hela koncernen in i nedanstående kriterier:
- Maximalt 250 anställda.
- Omsättning på maximalt 50 miljoner Euro eller en balansomslutning på maximalt
43 miljoner Euro.
- Investeringen måste vara på minst 50 000 kr.
- Företaget är registrerat och verkar i eller från Dalarna.
Våra stöd får inte påverka den lokala konkurrensen på något sätt. Det i kombination med
att man måste ha en marknad som ligger utanför Dalarna gör att vissa verksamheter är
undantagna våra stöd.
De företag som kan bli aktuella för stöd är företag som:
- Vill investera i åtgärder som gör den egna produktionen energieffektivare och
baserad på ökad andel förnybar energi
- Vill göra nyinvesteringar som leder till ökad konkurrenskraft och som väljer
särskilt energieffektiv teknik för detta.
- Vill investera i utveckling av nya produkter på marknaden som bidrar till ökad
energi- och miljöprestanda i samhället.
Sekundära målgrupper för projektet är övriga aktörer som arbetar med regional utveckling i länet. De bidrar med att nå ut med information om investeringsstödet och
stödet bidrar till deras verksamhet, t ex i inkubatorsverksamheten.
Förväntat resultat vid projektavslut
Vid projektets slut har 100 företag genomfört energismarta investeringar uppgående till
120 miljoner kronor. Investeringarna har lett till effektivare energianvändning räknat per
förädlingsvärde samt ökad användning av förnybar energi. Ramprojektet har även bidragit till investeringar i miljöteknik som bidrar till energieffektivisering.
Effekten av projektet blir stärkt konkurrenskraft och ett närmande mot övergången till
en koldioxidsnål ekonomi. Vi förväntar oss att ramprojektet ska generera en sysselsättning på 100 årsarbetskrafter.
Projektet använder det horisontella kriteriet miljö som drivkraft för investeringar i ökad
energieffektivisering och förnybar energi. Tydlig medvetenhet om övriga kriterier såsom
jämställdhet och integration har även de bidragit till ökat fokus på hållbara investeringar,
vilket bidrar till att uppnå projektets mål.
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Målvärde för aktivitetsindikatorer
Antal företag som får bidrag:

100

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd:

0

Antal företag som får stöd:

0

Antal nya företag som får stöd:

0

Sysselsättningsökning i företag som får stöd:

100

Privat

investering

som

matchar

till företag (bidrag):

offentligt

stöd

120 000 000

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektgruppen är organiserad under Länsstyrelsens näringslivsenhet. Projektet kommer
att bemannas med personal från den egna organisationen och som redan arbetar med
näringslivsutveckling och företagsstöd. En projektledare kommer att hålla ihop projektet,
de olika delprojekten och säkra dess genomförande. Denne är ännu inte utsedd, men
tjänsten kommer att kunna tillsättas direkt i samband med projektbeslut. Förutom projektledare kommer specifika handläggare att utses som ansvarar för de olika delprojekten. En ekonom kommer att ha ansvar för den ekonomiska redovisningen från delprojekten och en projektekonom kommer att ansvara för ekonomisk redovisning mot Tillväxtverket. God kunskap och erfarenhet av att leda EU-projekt finns.
Ingen särskild administrativ funktion kommer att utses, utan detta sköts av projektgruppen. Vid inköp/upphandling används befintlig stödkompetens inom Länsstyrelsen. Projektet kommer även att ha en sakkunnig informatör, vars roll är att nå ut till företagen
med information om stödmöjligheten. Dennes roll är även att förmedla goda exempel,
om möjligt lotsa till andra finansieringsvägar samt i övrigt uppmuntra företagen till energismarta investeringar.
Finansieringen av samtliga i projektgruppen sker med Länsstyrelsens ordinarie medel förutom informatören, vilken finansieras ur projektbudgeten. Projektgruppen kommer vid
sidan om detta projekt att arbeta med handläggning av projekt- och företagsstöd, vilket
säkrar samordningen med dessa stöd. Informatören kommer att jobba nära det av Energimyndigheten ledda projekt med informativt energistöd till företag där Länsstyrelsen
Dalarna är en samverkanspartner. Det skapar en god regional samordning av de energiprojekt som bedrivs.
Styrningen av projektet kommer att ske inom ordinarie linjeorganisation av chefen för
näringslivsenheten på Länsstyrelsen. Beslut om bidrag inom de olika delprojekten kommer att fattas enligt vår handläggningsordning. I urvalsprocessen kommer samordnaren
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för företagsstöd ansvara för bedömningen fram till beslut, i samråd med övriga företagsstödhandläggare.
Projektgruppen, inkl berednings- och beslutsgrupperna kommer att bemannas med en
fördelning 40-60 mellan kvinnor och män i så jämn fördelning som möjligt. För att på
bästa sätt integrera de horisontella kriterierna så kommer specifik kompetens att kopplas
in i bedömning och uppföljning av de olika delprojekten. Handläggarna har tillgång till
kompetens genom länsstyrelsens jämställdhetsexpert som också svarar för kompetensutvecklingsaktiviteter. På Länsstyrelsens funktion för mänskliga rättigheter finns en integrationsstrategi att tillgå. Kompetensen inom miljöområdet är stort inom Länsstyrelsen
och samråd om förslag på investeringar kommer att göras med miljöenheten respektive
energigruppen inom Länsstyrelsen. Vid större påverkan på miljön skickas ansökan på formell remiss till berörd enhet inom Länsstyrelsen såsom miljöenheten eller samhällsbyggnadsenheten beroende på typ av investering.
Vid behov kommer projektet att engagera särskilda externa referenspersoner för att
täcka upp där perspektiv bedöms saknas. Här ligger också samråd med företagsinkubatorn och andra organisationer som arbetar med näringslivsfrågor i länet.
Arbetssätt
Projektgruppen är organiserad under Länsstyrelsens näringslivsenhet. Projektet kommer
att bemannas med personal från den egna organisationen och som redan arbetar med
näringslivsutveckling och företagsstöd. En projektledare kommer att hålla ihop projektet,
de olika delprojekten och säkra dess genomförande. Denne är ännu inte utsedd, men
tjänsten kommer att kunna tillsättas direkt i samband med projektbeslut. Förutom projektledare kommer specifika handläggare att utses som ansvarar för de olika delprojekten. En ekonom kommer att ha ansvar för den ekonomiska redovisningen från delprojekten och en projektekonom kommer att ansvara för ekonomisk redovisning mot Tillväxtverket. God kunskap och erfarenhet av att leda EU-projekt finns.
Ingen särskild administrativ funktion kommer att utses, utan detta sköts av projektgruppen. Vid inköp/upphandling används befintlig stödkompetens inom Länsstyrelsen. Projektet kommer även att ha en sakkunnig informatör, vars roll är att nå ut till företagen
med information om stödmöjligheten. Dennes roll är även att förmedla goda exempel,
om möjligt lotsa till andra finansieringsvägar samt i övrigt uppmuntra företagen till energismarta investeringar.
Finansieringen av samtliga i projektgruppen sker med Länsstyrelsens ordinarie medel förutom informatören, vilken finansieras ur projektbudgeten. Projektgruppen kommer vid
sidan om detta projekt att arbeta med handläggning av projekt- och företagsstöd, vilket
säkrar samordningen med dessa stöd. Informatören kommer att jobba nära det av Energimyndigheten ledda projekt med informativt energistöd till företag där Länsstyrelsen
Dalarna är en samverkanspartner. Det skapar en god regional samordning av de energiprojekt som bedrivs.
Styrningen av projektet kommer att ske inom ordinarie linjeorganisation av chefen för
näringslivsenheten på Länsstyrelsen. Beslut om bidrag inom de olika delprojekten kommer att fattas enligt vår handläggningsordning. I urvalsprocessen kommer samordnaren
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för företagsstöd ansvara för bedömningen fram till beslut, i samråd med övriga företagsstödhandläggare.
Projektgruppen, inkl berednings- och beslutsgrupperna kommer att bemannas med en
fördelning 40-60 mellan kvinnor och män i så jämn fördelning som möjligt. För att på
bästa sätt integrera de horisontella kriterierna så kommer specifik kompetens att kopplas
in i bedömning och uppföljning av de olika delprojekten. Handläggarna har tillgång till
kompetens genom länsstyrelsens jämställdhetsexpert som också svarar för kompetensutvecklingsaktiviteter. På Länsstyrelsens funktion för mänskliga rättigheter finns en integrationsstrateg att tillgå. Kompetensen inom miljöområdet är stort inom Länsstyrelsen
och samråd om förslag på investeringar kommer att göras med miljöenheten respektive
energigruppen inom Länsstyrelsen. Vid större påverkan på miljön skickas ansökan på formell remiss till berörd enhet inom Länsstyrelsen såsom miljöenheten eller samhällsbyggnadsenheten beroende på typ av investering.
Vid behov kommer projektet att engagera särskilda externa referenspersoner för att
täcka upp där perspektiv bedöms saknas. Här ligger också samråd med företagsinkubatorn och andra organisationer som arbetar med näringslivsfrågor i länet.

Budget
EU medel
Total
Medfinansiering
Offentlig
Medfinansiering
Privat
Medfinansiering
Total budget

20 000 000,00 kr
20 000 000,00 kr
20 000 000,00 kr

40 000 000,00 kr

Kontaktinformation
ÄrendeID
Stödmottagare
namn

20200595
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Besöksadress

Åsgatan 38
79172 Falun

Organisationsnummer

2021002429

Kontaktperson
stödmottagare
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Kontaktperson
Telefonnummer

070-266 81 54

Kontaktperson
E-post

mikael.selander@lansstyrelsen.se

Projektledare
stödmottagare

Marit Ragnarsson

Projektledare
Telefonnummer

010-225 03 82
070-334 10 65

Projektledare
E-post

marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se
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