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§ 122 Dnr KS 2021/00269-1.3.4 

Beslut - Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB:s 
styrelse. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot att ärendet 
inte återremitteras och lämnar följande skriftliga reservation: 

"Mälarenergi är den lämpliga medlemmen och som idag har det viktiga och 
övergripande ansvaret för energifrågor i Västerås. Det är därför lämpligt att 
de även fortsättningsvis är delägare i energikontoret." 

Ärendebeskrivning 

Mälarenergi har vid sitt styrelsemöte den 11 december 2019 not 7.3 
informerat om avsikten att lämna över ägandet av aktierna i Energikontoret i 
Mälardalen AB till Västerås stad. Aktierna överlåts till nominellt värde om 
131 000 kronor. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB:s 
styrelse. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta upp frågan 
igen med Mälarenergi AB för att de även fortsättningsvis är medlemmar. 

Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) yrkande att ärendet ska återremitteras och dels Staffan Janssons (S) 
yrkande att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden föreslår en beslutsgång 
som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra 
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ärendet idag låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till 
stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen först har beslutat att avgöra ärendet idag och därefter 
beslutat enligt stadsledningskontorets förslag.  

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Anna Jungmarker 
Epost: anna.jungmarker@vasteras.se 
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Tjänsteutlåtande - Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen 
ABs styrelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Mälarenergi har vid sitt styrelsemöte den 11 december 2019 not 7.3 
informerat om avsikten att lämna över ägandet av aktierna i Energikontoret i 
Mälardalen AB till Västerås stad. Aktierna överlåts till nominellt värde om 
131 000 kronor. 

 

Beslutsmotivering 

Om Energikontoret i Mälardalen AB 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett av 15 regionala energikontor i 
Sverige. Bolaget har verksamhet i fyra län Södermanland, Uppsala, 
Västmanland och Gotland. Energikontorets huvudsakliga uppgift är att vara 
kommunernas gemensamma kompetensresurs för arbete med hållbar 
energiutveckling och klimatomställning.  

Energikontoret arbetar för en hållbar energiutveckling genom att stärka 
förutsättningar för välinformerade beslut, förändrade beteenden och teknik, 
lokal aktivitet samt lokal energiomställning. Den primära målgruppen och 
uppdragsgivaren är bolagets ägare och kommuner med serviceavtal. 
Energikontorets arbete stärker även förutsättningarna för hållbar 
energiutveckling hos övriga kommuner, offentliga och privata aktörer och 
företag i länen Södermanland, Uppsala och Västmanland samt delvis även i 
Region Gotland. Bolaget samverkar med myndigheter, lärosäten, 
inkubatorer, forskning och utveckling, bransch- och intresseorganisationer, 
privata företag och offentliga aktörer, såväl lokala som internationella. 
Energikontoret ansvarar också för att samordna och utveckla energi- och 
klimatrådgivningen som är en kommunal och kostnadsfri service för 
privatpersoner, föreningar och företag som vill minska sina energikostnader 
och bli mer hållbara. 
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Huvudmän och ägare 

Energikontoret i Mälardalen AB grundades 1999 och bolagiserades 2004. 
Verksamheten drivs oberoende av kommersiella intressen och utan 
vinstintresse, med 100 procent offentliga huvudmän. Huvudmännen 
representerar Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Aktieägarna 
bemannar styrelsen med politiker eller tjänstepersoner. 

I dagsläget ägs bolaget av åtta kommuner i Södermanlands län, en kommun 
samt ENA Energi AB i Uppsala län och Mälarenergi AB samt Fagersta 
kommun i Västmanlands län. Diskussion om köp av aktier i bolaget förs med 
flera intresserade kommuner i Västmanland 

Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom serviceavgifter från ägarna samt 
projektbidrag från bland annat Energimyndigheten och Tillväxtverket. 
Aktieägarna har en skyldighet enligt serviceavtalet att betala en årlig 
serviceavgift till bolaget som är baserat på antalet invånare i kommunen 
multiplicerat med 1,75 kr. Till detta kommer också ett basanslag för 
Västmanlands län på 400 000 kronor per år som fördelas i procent utifrån 
antalet ägda aktier. I dagsläget betalar Mälarenergi hela basanslaget då de 
varit enda aktieägaren i länet men i och med att Fagersta kommun nu också 
är aktieägare kommer Västerås del att bli 360 000 kronor. Ansvaret för 
basanslaget bör framöver flyttas över till Region Västmanland då 
Energikontoret är en tillgång för hela länet.  

De kommande tre åren 2021, 2022 och 2023 kommer Mälarenergi att stå för 
kostnaderna för serviceavgift och basanslag. Från och med 2024 tas dessa 
kostnader över av Västerås stad och medel behöver avsättas för detta. 
Serviceavgiften regleras i ett serviceavtal som förlängs automatiskt med 5 år 
i taget om det inte sägs upp senast ett år innan avtalstidens utgång. 
Nuvarande serviceavtal gäller från 1 januari 2021–31 december 2025. 
Serviceavtalet hanterar serviceavgiften men tar också upp vad 
Energikontoret är och vilken roll de har, exempelvis att de ska vara ett 
expertorgan till kommunen som anlitas till självkostnadspris fastställt av 
styrelsen. Kommunen ansvarar för att hålla Energikontoret uppdaterade på 
mål och strategier på energi- och klimatområdet samt förankra internt vilken 
roll Energikontoret har. Avtalet beskriver även vilken nytta kommunen kan 
få från Energikontorets kompetenser. 

Tjänster och nyttor   

Energikontoret i Mälardalen AB erbjuder sina ägare tjänster i form av 
utbildningar, projektledning, statistik, analyser, projektansökningar, 
bidragsansökningar, framtagande av mål och åtgärder samt genomförande av 
aktiviteter inom energi- och klimatområdet. Som aktieägare i Energikontoret 
debiteras självkostnadspris vid anlitande av konsulter från bolaget (f.n. 700 
kronor/tim.).  

Västerås stad har stor nytta i klimatarbetet av Energikontoret och uppdrag 
som genomförs och genomförts är bland annat:  

Framtagande av ny energi- och klimatplan där staden får hjälp med att ta 
fram bakgrundsmaterial, statistik och förslag på mål och åtgärder.    
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Utredning gällande metoder för uppföljning av energi- och klimat vid 
upphandling. 

Uppföljning och utvärdering av Klimatprogram 2017–2020 vilket innebär att 
få en extern granskning och utvärdering av programmet för att se vilket 
resultat och vilken effekt programmet och dess åtgärder gett.  

Utveckling av energiarbete med små och medelstora företag i Västerås där 
syftet är att företag får stöd av Energikontorets experter att hitta 
energieffektiviseringar i sina verksamheter och hjälp med att söka stöd från 
exempelvis Klimatklivet för investeringar. Detta leder i sin tur till 
utsläppsminskningar i Västerås.   

Genom Energikontoret har Västerås stad också fått tillgång till utökad 
energistatistik, större möjligheter att delta i EU-projekt, utbildningsinsatser 
och ett bollplank av experter till energi- och klimatarbetet. Då detta sker till 
självkostnadspris medför det lägre kostnader för kommunen än andra 
konsulter kan erbjuda.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Att ta över ägandet av aktierna medför en engångskostnad på 131 000 kronor 
för köp av aktier och från och med år 2024 en årlig kostnad på 1,75 
kronor/invånare samt, också från år 2024, ett årligt basanslag på i dagsläget 
360 000 kronor. Från och med 2024 behöver staden avsätta medel för dessa 
kostnader. 

Hållbar utveckling 

Ett ägande av Energikontoret i Mälardalen AB bidrar i stadens arbete med de 
globala målen för hållbar utveckling. Exempel är mål 7 Hållbar energi åt 
alla, genom projekt för ökad energieffektivisering och ökad andel förnybar 
energi. Mål 11 Hållbara städer och samhällen genom projekt som främjar 
hållbara transportsystem och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna genom 
kapacitets- och kunskapshöjande projekt för att hantera klimatförändringar. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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