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Paragraf 238 Ärendenummer KS2022/840 

Beslut om en styrelserepresentant till Energikontoret i 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i 
Mälardalen AB, 
 

2. utse Jan Hannebo (M), som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2026.  

Sammanfattning 
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i tre 
län, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Energikontoret i Mälardalen har ett 
100 procent offentligt huvudmannaskap. Energikontoret i Mälardalen syfte är att 
stärka förutsättningar för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå med 
ett nationellt och globalt klimatperspektiv.  

Enköpings kommun tog över aktieägaravtalet från Ena Energi den 31 december 
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 93. Detta 
innebär att numera är Enköpings kommun en av alla ägare av Energikontoret i 
Mälardalen. Enköpings kommun äger 7,8 procent av aktiverna och är således 
fjärde största ägaren. Respektive ägares fullmäktige utser representant till bolagets 
styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot i styrelsen 
och resten av plats som suppleanter. Kommunfullmäktige ska därför utse en 
styrelserepresentant och en representant till stämman.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, § 164 att utse Ena Energis 
VD som styrelserepresentant för Energikontoret i Mälardalen AB.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
att:  
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1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i 
Mälardalen AB,  
 

2. utse Jan Hannebo (M), som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2026. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkanden och finner 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 186 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14, § 93 
Aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-25 
E-post, Energikontoret i Mälardalen, 2022-10-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Paragraf 186 Ärendenummer KS2022/840 

Beslut om en styrelserepresentant till Energikontoret i 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i tre  
län, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Energikontoret i Mälardalen har ett  
100 procent offentligt huvudmannaskap. Energikontoret i Mälardalen syfte är att  
stärka förutsättningar för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå 
med ett nationellt och globalt klimatperspektiv.  
 
Enköpings kommun tog över aktieägaravtalet från Ena Energi den 31 december  
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 93. Detta  
innebär att numera är Enköpings kommun en av alla ägare av Energikontoret i  
Mälardalen. Enköpings kommun äger 7,8 procent av aktiverna och är således  
fjärde största ägaren. Respektive ägares fullmäktige utser representant till 
bolagets styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot i 
styrelsen och resten av plats som suppleanter. Kommunfullmäktige ska därför utse 
en styrelserepresentant och en representant till stämman.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, § 164 att utse Ena 
Energis VD som styrelserepresentant för Energikontoret i Mälardalen AB.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14, § 93 
Aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-25  
E-post, Energikontoret i Mälardalen, 2022-10 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val till Energikontoret i Mälardalen, mandatperiod 
2022–2026 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i 
Mälardalen AB, 
 

2. utse NN, P som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2026.  

Sammanfattning 
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i tre 
län, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Energikontoret i Mälardalen har ett 
100 procent offentligt huvudmannaskap. Energikontoret i Mälardalen syfte är att 
stärka förutsättningar för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå med 
ett nationellt och globalt klimatperspektiv.  

Enköpings kommun tog över aktieägaravtalet från Ena Energi den 31 december 
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 93. Detta 
innebär att numera är Enköpings kommun en av alla ägare av Energikontoret i 
Mälardalen. Enköpings kommun äger 7,8 procent av aktiverna och är således 
fjärde största ägaren. Respektive ägares fullmäktige utser representant till bolagets 
styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot i styrelsen 
och resten av plats som suppleanter. Kommunfullmäktige ska därför utse en 
styrelserepresentant och en representant till stämman.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, § 164 att utse Ena Energis 
VD som styrelserepresentant för Energikontoret i Mälardalen AB.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14, § 93 
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Aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-25 
E-post, Energikontoret i Mälardalen, 2022-10-06 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Energikontoret i Mälardalen, för kännedom  
NN, Titel, för kännedom 
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Paragraf 93 Ärendenummer KS2021/273 

Byte av ägarskap i Energikontoret i Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Ärendet 
Bakgrund 
ENA Energi AB har inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunen ska 
överta aktierna i Energikontoret i Mälardalen. Som skäl till förslaget anger ENA 
Energi AB att de inte ser inte affärsnyttan med att vara innehavare av aktierna. De 
pekar också på att Energikontorets övriga ägare är kommuner. 

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. 

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. Kommunerna i regionen påverkar 
verksamhetens strategiska inriktning och aktieägarna bemannar styrelsen.  

Ärendets beredning 
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Förutom beredning av kommunledningsförvaltningens kansli har ENA Energi AB 
bidragit. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
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.). 

Genom Energikontoret har Enköping också fått tillgång till utökad energistatistik, 
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. I projektet Viable Cities har Enköpings kommun ett fruktbart 
samarbete med Energikontoret. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är till nytta för Enköping att vara 
delägare i Energikontoret. Kommunen är också en mer lämplig ägare än ENA 
Energi, då delägarskapet ger nyttor för hela kommunens klimat- och energiarbete. 
Västerås Stad har i mars 2021 tagit beslut om att överta aktierna i Energikontoret 
från Mälarenergi AB. Därmed är Energikontorets samtliga övriga delägare 
kommuner.   

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 
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Från:                                  "Helena Ek" <helena.ek@energikontor.se>
Skickat:                             Wed, 7 Sep 2022 10:05:28 +0100
Till:                                     "Enköpings kommun" <kommunen@enkoping.se>;"Esklistuna kommun" 
<kommunstyrelsen@eskilstuna.se>;"Fagersta kommun" <info@fagersta.se>;"Flens kommun" 
<flenskommun@flen.se>;"Gnesta kommun" <gnesta.kommun@gnesta.se>;"Hallstahammars kommun" 
<kommun@hallstahammar.se>;"information@heby.se" <information@heby.se>;"Katrineholms 
kommun" <kommunen@katrineholm.se>;"Knivsta kommun" 
<knivsta@knivsta.se>;"Kommunledningsförv Katrineholm" 
<kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se>;"Kungsörs kommun" <info@kungsor.se>;"Nyköpings 
kommun" <kommun@nykoping.se>;"Oxelösunds kommun" <kommun@oxelosund.se>;"Strängnäs 
kommun" <kommun@strangnas.se>;"Trosa kommun" <trosa@trosa.se>;"Vasteras stad" 
<kommunstyrelsen@vasteras.se>;"Vingåkers kommun" <kommunstyrelsen@vingaker.se>
Ämne:                               Registreringsbevis och aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB
Bilagor:                             Registreringsbevis_556134-8698.pdf, Aktieägaravtal 2022.05_16 
ägare_singeratHebyEnk.pdf

Till samtliga delägare av Energikontoret i Mälardalen,
För information och arkivering bifogas registreringsbevis samt aktieägaravtal gällande Energikontoret i 
Mälardalen, organisationsnummer 556134-8698.
 

Med vänlig hälsning / Best regards

Helena Ek
VD-assistent /Eventansvarig
 

+46 (0) 733 99 43 17 | helena.ek@energikontor.se | www.energikontor.se
Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
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