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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Byte av ägarskap för Energikontoret i Mälardalen. 

 Förslag till 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 främst 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 
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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. 
 

Ärendets beredning 

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.   

 Ekonomiska konsekvenser 

För kommunkoncernen är förslaget kostnadsneutralt. Att ta över ägandet av 
aktierna medför en engångskostnad på 42 000 kronor som belastar 
kommunstyrelsen. Dessutom tillkommer från 2022 en årlig kostnad på 1,75 
kronor/invånare. Kostnaden för 2021 tas av ENA Energi AB.  

Miljömässiga och sociala konsekvenser 

Om aktierna ägs av ENA Energi AB eller kommunen påverkar inte möjligheterna 
att nyttja Energikontorets tjänster. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28  

Skrivelse från ENA Energi AB, daterad 2021-01-15 

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Magnus Åsman 
Strategisk utredare 
Enköpings kommun 

 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd 
ENA Energi AB, för kännedom



Förslag till byte av ägarskap Energikontoret i Mälardalen  

 

Bakgrund Energikontoret i Mälardalen 

Energikontoret i Mälardalen 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. 

Verksamhetsutvecklingen genomförs i samverkan mellan bolagets styrelse och anställda. 

Kommunerna i regionen påverkar verksamhetens strategiska inriktning, och aktieägarna bemannar 

styrelsen med politiker, tjänstemän och andra, för regionen viktiga, aktörer. 

Energikontoret i Mälardalen är kommunernas gemensamma kompetensresurs för arbete med 

hållbar energi-utveckling och klimatomställning. Energikontoret bistår ägare och kommuner med 

samverkansavtal enligt självkostnads- och likställighetsprinciperna. Energikontorets primära 

målgrupp och uppdragsgivare är bolagets ägare och kommuner med serviceavtal 

 

Ägarna 

Offentliga huvudmän i Södermanlands län 

Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Nyköping, Katrineholm, Gnesta, Trosa, Oxelösund 

Vingåker 

Offentliga huvudmän i Västmanlands län 

Västerås (i samarbete med det kommunala energibolaget Mälarenergi AB) 

Offentliga huvudmän i Uppsala län 

Uppsala , Knivsta, Heby, Enköping (i samarbete med det kommunala energibolaget Ena Energi AB) 

Samverkanskommuner (genom överenskommelse om regional utvecklingsledning) 

Arboga, Fagersta, Gotland, Hallstahammar, Håbo, Kungsör, Köping, Norberg, Sala 

Skinnskatteberg, Surahammar, Tierp, Älvkarleby, Östhammar 

 

Ägarfördelning maj 2020 

31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun 

26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad 

9,8 % Nyköpings kommun 

8,4 % Ena Energi AB, Enköpings kommun 

6,4 % Katrineholms kommun 

6,0 % Strängnäs kommun 

3,2 % Flens kommun 

2,8 % Knivsta kommun 

2,0 % Gnesta kommun 

2,0 % Trosa kommun 

2,0 % Vingåkers kommun 

 

 



Det är i dagsläget 2 kommuner Enköping och Västerås där ägandet av aktierna inte ligger direkt hos 

kommunen. I Västerås är det Mälarenergi som är innehavare av aktierna, Mälarenergi håller i 

dagsläget på att flytta över ägandet av aktierna till kommunen.  

I Enköpings är det ENA Energi som är innehavare av aktierna. 

 

Propå byte av huvudmannaskap  

Det är kommunen som är störst nyttjare av Energikontoret och drar fördel av deras rabatterade 

tjänster. Ena Energi använder i dagsläget inte Energikontorets tjänster. 

 

ENA Energi AB ser inte affärsnyttan med att vara innehavare av aktierna i Energikontoret utan 

föreslår att ägandet flyttas över till Enköping Kommun. Det skulle då harmonisera med övriga 

kommuners ägande av aktierna. 

 

Ena Energi sitter genom VD Torbjörn Claesson idag i styrelsen och kan om Kommunen önskar 

fortsätta att representera Enköping Kommun i styrelsen. 

 

 

2021-01-15 

Torbjörn Claesson 

VD ENA Energi AB 
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