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Inledning
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen beviljades år 2011 ekonomiska medel för 20112012. Som energi- och klimatrådgivare arbetar David Hansevi (25 %) och Henric Rehnmark
(75 %). Rådgivningen sköts huvudsakligen via telefon, men även e-post och besök till kontoret
förekommer. Därtill arrangeras informationsaktiviteter. Under 2011 har rådgivningen funnits
tillgänglig för besök vardagar i Mjölby kommuns stadshus och fredagar i Boxholmshus lokaler i
Boxholm. Ytterliggare bemanning i Boxholm har kunnat ordnas vid efterfrågan.

Aktiviteter
I denna del av verksamhetsberättelsen presenteras några av de aktiviteter som energi- och klimatrådgivningen
anordnade eller deltog i under 2011.

Företagskväll på Norrgården
Under kvällen den 15 mars var energi- och klimatrådgivningen på plats vid Norrgårdens
utbildningscenter när kommunen arrangerade en mötesplats med möjlighet för företag att träffa
andra företag samt representanter från kommunens olika förvaltningar.
Earth Hour
Under vecka 12 anordnade energi- och klimatrådgivningen utställningar på biblioteket i Mjölby
och Boxholm. I Mjölby hade utställningen temat energi och klimat. I Boxholm var temat resande
och miljö. Den 26 mars släckte Mjölby kommun belysningen i stadshuset. Under dagen delades
även 300 st stearinljus ut till kommuninvånarna med information om Earth Hour. Utdelningen
skedde i samarbete med kommunens hållbarhetsstrateg. I Boxholm släcktes belysningen på torget
under kvällen.
40-års kalas för kommunen
Den 17 september firade Mjölby kommun 40 år. Det var då 40 år sedan Mjölby kommun
bildades genom en sammanslagning av Mjölby stad, Skänninge stad, Vifolka landskommun,
större delen av Folkunga landskommun och en del av Boberg landskommun. För att fira detta så
var det ”öppet hus” i Mjölby kommuns stadshus för alla kommuninvånare. Energi- och
klimatrådgivningen delade ett bord med miljökontoret där vi visade upp oss själva samt gav
information om vad vi kan bistå kommuninvånarna med. Uppslutningen var god och många
kommuninvånare passade på att besöka kommunhuset denna dag.
Ista´n utan min bil / Europeiska trafikantveckan
Den 22 september var energi- och klimatrådgivningen delaktig i de aktiviteter som anordnades i
Mjölby under kampanjen Ista´n utan min bil. Under morgonen delades reflexer ut till dem som åkte
kollektivt, gick och cyklade på tågstationerna i Mjölby, Mantorp och Boxholm. Reflexerna hade
tagits fram i samarbete med Energikontoret Östra Götaland. Utöver detta så stod det även en bil
utanför rådhuset i Mjölby som var täckt med ett överdrag och som hade ett tryck med texten ”Ge
din bil semester 22 september”. Avslutningsvis gavs rådgivning i stadsbiblioteket från kl. 17.00 till
18.30.
I Boxholm hade även där en bil ställts ut för allmän beskådning med ett likadant överdrag som i
Mjölby. Där gavs även möjlighet att provköra en elbil mellan kl. 10.00 och 12.00 som företaget
Ekebäcks Bil AB hade till förfogande. Mellan dessa klockslag kunde man även få testa
miljökontorets el-cykel. Intresset för detta var stort och många ställde frågor och tog provturer
med cykeln samt blev positivt överraskade. Storgatan i Boxholm stängdes även helt av mellan
dessa klockslag och det gavs då möjlighet till att delta i en tipsrunda där man kunde vinna diverse
priser.
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Övriga informationsaktiviteter
Den 22 mars anordnades rådgivning på Stadsbiblioteket i Mjölby mellan kl 17-18.30. Under
tillfället gavs energi- och klimatråd till 6 st personer.

Marknadsföring av energi- och klimatrådgivningen
Annonsering av energi- och klimatrådgivningen har skett i Kartguiden samt hållbarhetskalendern
som delats ut till samtliga hushåll i kommunen. Gemensam annonsering med energikontoret och
de andra rådgivarna i länet genomfördes vid flertalet tillfällen. Energi- och klimatrådgivningen var
även med i ett inslag i Corren 24 den 22 mars i samband med Earth Hour och utlåning av
elmätare. Annonsering skedde även i samband med Europeiska trafikantveckan i Corren.

Projekt
Hemsidan
Under 2011 har kommunens hemsida förbättrats ytterligare med mer information om olika
ämnen. Hemsidan fungerar numera som en gemensam hemsida för rådgivningen i Mjölby och
Boxholms kommuner. Hemsidan har fått en sida med en sammanställning av intressanta länkar
till andra hemsidor. Under år har även olika kampanjer och aktiviteter annonserats på
kommunens hemsida.
Hållbarhetskalender 2012
Energi och klimatrådgivningen arbetade under 2011 fram en hållbarhetskalender för 2012.
Kalendern delades ut till alla hushåll i Mjölby och Boxholms kommuner under december månad
2011. Kalendern har arbetats fram i samarbete med de tekniska förvaltningarna och
hållbarhetsstrategerna i respektive kommun.

Kraftsamling och utbildningar
Energi- och klimatrådgivningen var på plats vid årets Kraftsamling som anordnades av
Energimyndigheten i Stockholm. Vid kraftsamling deltog ca 300 deltagare. Energi- och
klimatrådgivare, personal från energikontor och energimyndigheten var några av dem som deltog
vid årets Kraftsamling.
Under 2011 deltog både Henric Rehnmark och David Hansevi i en media- och
kommunikationsutbildning och som genomfördes i Alvesta. Syftet med utbildningen var att ge
rådgivarna bra kunskap i hur man kan nå ut med rådgivningen till fler kommuninvånarna samt
hur man på ett effektivt sätt ger en bra och kompetent rådgivning.
Utöver denna utbildning så har Henric deltagit i ett antal andra utbildningar, ett flertal som
klassas som grundutbildningar och som är ett krav för alla nya energi- och klimatrådgivare. Till
dessa utbildningar hör grundutbildningen, energirådgivning mot företag samt en
transportutbildning. Henric genomförde samtliga av dessa grundutbildningar under 2011. Även
en utbildning i uppföljning och utvärdering av energi- och klimatrådgivningen genomfördes.

Statistik
Årets ärenden via telefon, e-post och besök i Boxholms kommun uppgick till 11 stycken. Då det
saknas statistik för 2010 går det inte att göra en jämförelse med föregående år. Under året har
rådgivningen gjort 1 utskick med efterfrågat material i Boxholms kommun.
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Antalet ärenden via telefon, e-post och besök i Mjölby kommun under 2011 uppgick till
sammanlagt 53 stycken, vilket är en minskning med 7 ärenden sedan 2010. Under året har
rådgivningen gjort 16 utskick med efterfrågat material till framförallt privatpersoner.
Intresset för informationsaktiviteterna i både Boxholms kommun och Mjölby kommun har även i
år varit stort och under dessa tillfällen ställs och besvaras många frågor vilka inte räknats in i
statistiken. Energi- och klimatrådgivningens hemsida har under 2011 haft totalt 3331 besök.
Totalt har hemsidan besökts av 7385 besökare sedan den nya hemsidan lanserades 2009.

Typ av frågor
De vanligaste frågorna under 2011 var de om elanvändning, luftvärmepumpar och solvärme.
Frågor om energisparråd handlade oftast om hög elanvändning eller månader med avvikande
elanvändning.
Ämnesområde - Boxholm
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Figur 1 Visar hur ärendena fördelat sig bland olika ämnesområden under 2011 i Boxholms kommun.
Ämnesområde - Mjölby
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Figur 2 Visar hur ärendena fördelat sig bland olika ämnesområden under 2011 i Mjölby kommun.
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Fördelning under året
Toppar i antal ärenden märks under höst och vår. Andelen ärenden under sommarmånaderna är
ganska få vilket tillhör vanligheten. Anmärkningsvärt är att det varit så få ärenden under
december 2011.
Antal ärenden fördelat på årets månader i Boxholm
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Figur 3 Visar månadsvis fördelning av ärenden under 2011 i Boxholm kommun
Antal ärenden fördelat på årets månader i Mjölby
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Figur 4 Visar månadsvis fördelning av ärenden under 2011 i Mjölby kommun
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Fördelning mellan allmänhet, företag och organisationer
Allmänheten är den grupp som oftast vänder sig till energi- och klimatrådgivningen för
rådgivning. Andelen företag som kontaktar rådgivningen är fortsatt liten.
Mågrupp - Boxholm
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Figur 5 Visar fördelningen av vilka grupper som kontaktar rådgivningen under 2011 i Boxholm kommun.
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Figur 6 Visar fördelningen av vilka grupper som kontaktar rådgivningen under 2011 i Mjölby kommun.
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Ekonomi
Det årliga statliga stödet från Energimyndigheten var oförändrat för 2011, dvs. 280 000
kr/kommun. Det extra bidraget på 30 000 kr för arbetsinsatser för att minska kommunens
verksamhets energianvändning har utgått.

Energi- och klimatrådgivningen under 2012
Energi- och klimatrådgivningen har under 2012 valt att fokusera på rådgivning gentemot
livsmedelshandeln. Denna prioritering görs gemensamt med de andra kommunerna i
Östergötland. Deltagande i Energimyndighetens belysningsutbildning och Kraftsamling 2012 är
planerat. Utöver det så planeras deltagande i länets energi- och klimatrådgivarmöten samt
tre-länsträffar.
-

-

Fortsatt rådgivning via telefon, e-post och besök.
Skapa kontakter med olika nätverk och samverkansgrupper för att förbättra rådgivningen.
Arbeta för energieffektivisering av livsmedelshandeln i Mjölby och Boxholms kommuner
genom att erbjuda rådgivning till denna bransch.
Bedriva utlåning av elmätare på biblioteket i Boxholms kommun.
Anordna aktiviteter under Europeiska mobilitetsveckan (I stan utan min bil).
Vara med och anordna Earth Hour.
Anordna aktiviteter som främjar användandet av cykel som transportmedel.
Utvärdera energi- och klimatrådgivningens annonsering och marknadsföring genom att fråga
de som kontaktar rådgivningen om var de har fått information om energi- och
klimatrådgivningen.
Arbeta fram en Hållbarhetskalender för 2013.
Anordna en energimässa.
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2011 i bilder
Bild på vårt visningsbord under
Mjölby kommuns 40-årskalas.

Mjölby kommuns 40-årskalas.

Den bil som stod utanför
stadshuset i Mjölby under
Europeiska trafikantveckan.
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Den el-bil som kommuninvånarna
i Boxholm gavs möjlighet att
provköra under I stan utan min
bil.

Energi- och klimatrådgivare
Henric Rehnmark ger information
om el-cykeln till
kommuninvånarna i Boxholms
kommun under I stan utan min
bil

Energi- och klimatrådgivare
David Hansevi intervjus av
Corren 24 i samband med Earth
Hour.
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Energi- och klimatrådgivningen
Telefon: 0142 - 857 58
energiradgivning@mjolby.se

Besöksadress
Mjölby kommun
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Boxholms kommun
Boxholmshus
Storgatan 28
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