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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 33  

Erbjudande om aktieteckning i Energikontoret 
samt förnyat serviceavtal 

KSN-2020-01426 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att inte förvärva aktier i Energikontoret i Mälardalen AB, samt 
2. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla serviceavtal med 

Energikontoret. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har haft ett serviceavtal med Energikontoret i Mälardalen AB 

(Energikontoret) sedan 2006. Energikontoret har erbjudit Uppsala kommun 

möjligheten att förvärva aktier i bolaget och därigenom bli delägare i bolaget och i 

samband med detta sagt upp serviceavtalet till innevarande avtalsperiods slut.  

Uppsala kommuns bedömning är att fortsatt samverkan med Energikontoret är 
önskvärd och bidrar till ökad måluppfyllelse för kommunens mål inom energiområdet. 

Kommunens bild är emellertid att ett nytt serviceavtal ger bäst förutsättningar för den 
fortsatta samverkan. Mot bakgrund av detta föreslås att Uppsala kommun inte 

förvärvar aktier i bolaget samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att 

omförhandla ett serviceavtal med Energikontoret. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2022 

• Bilaga 1, Erbjudande om aktieköp 

• Bilaga 2, Befintligt serviceavtal 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att kommunen ska förvärva aktier enligt Energikontoret i Mälardalen AB:s förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Kristdemokraterna yrkade, i motsats till förslaget, att Uppsala kommun ska bli delägare i 

Mälarenergi AB. Detta främst för att visa solidaritet mot Västerås stad och Eskilstuna 
kommun som är viktiga samarbetspartner för Uppsala. Att bara åka snålskjuts på 

bolaget genom ett serviceavtal när vi nu kan bli delägare är en dålig lösning. Om vi ändå 
har en väl upparbetad relation och samarbete bör vi emotkomma övriga ägares 

erbjudande att gå in som aktieägare då vi också kan vara med och påverka bolagets 
utveckling. 

För kristdemokraterna ser vi gärna att vi lyfter frågan om att utreda möjligheten att 

investera i kommunal kärnkraft. Exempelvis skulle de olika kommunerna som äger 
bolaget kunna äga ett SMR - kraftverk var placerat i Forsmark. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Erbjudande om aktieteckning i Energikontoret 
samt förnyat serviceavtal  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att inte förvärva aktier i Energikontoret i Mälardalen AB, samt 

2. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla serviceavtal med 
Energikontoret. 

Ärendet 

Uppsala kommun har haft ett serviceavtal med Energikontoret i Mälardalen AB 

(Energikontoret) sedan 2006. Energikontoret har erbjudit Uppsala kommun 

möjligheten att förvärva aktier i bolaget och därigenom bli delägare i bolaget och i 
samband med detta sagt upp serviceavtalet till innevarande avtalsperiods slut.  

Uppsala kommuns bedömning är att fortsatt samverkan med Energikontoret är 
önskvärd och bidrar till ökad måluppfyllelse för kommunens mål inom energiområdet. 
Kommunens bild är emellertid att ett nytt serviceavtal ger bäst förutsättningar för den 

fortsatta samverkan. Mot bakgrund av detta föreslås att Uppsala kommun inte 
förvärvar aktier i bolaget samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att 

omförhandla ett serviceavtal med Energikontoret. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. I beredningen av ärendet har dialog 
förts med stadsbyggnadsförvaltningen och flera av kommunkoncernens 
fastighetsägande bolag som arbetar med energifrågor. Ärendet bedöms inte medföra 
särskilda konsekvenser ur näringslivs- jämställdhets- eller barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-01-10 KSN-2020-01426 

  
Handläggare:  

Linnea Nedar 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

Föredragning 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor och har som 

huvuduppdrag att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. Bolaget ägs till 
100 procent av kommuner i Mälardalsregionen. I samverkan med myndigheter, 
lärosäten och näringsliv erbjuder Energikontoret stöd, kunskap och kompetens inom 

hållbar energiutveckling genom bland annat information, rådgivning, energiplanering, 

medverkan i projekt på området, uppföljning och utvärdering. Bolagets verksamhet är 
främst inriktad på hushållens, och små och medelstora företags energiefterfrågan i 
regionen. 

Uppsala kommun har sedan 2009 ett serviceavtal med Energikontoret och är 

adjungerade i bolagets styrelse. Serviceavtalet reglerar vilka typer av stöd 

Energikontoret kan erbjuda kommunen liksom nivån på kommunens avgifter för att 

kunna nyttja Energikontorets service. 

Energikontoret är en viktig partner till Uppsala kommun och under åren har 
serviceavtalet möjliggjort ett framgångsrikt samarbete. Samverkan mellan kommunen 

och Energikontoret bidrar till uppdraget om att öka takten i klimatomställningen och 
nå klimatmålen satta för 2030 och 2050. Energikontoret har genomfört ett stort antal 

projekt tillsammans med kommunen. Bland annat är de med som resursorganisation i 

Uppsala klimatprotokoll och deltar i projekt kring hållbar mobilitet. De var 
samverkanspartner för Klimatfärdplan Uppsala och har stöttat kommunen som en av 
flera arrangörer för Svenska solelmässan. Energikontoret ger exempelvis stöd vid 

ansökningar av externa medel för att växla upp projektidéer inom energi- och 

klimatområdet till större skala, samt stöttar omställning i det lokala och regionala 
näringslivet. 

Energikontoret i Mälardalens har erbjudit Uppsala kommun att förvärva aktier 

motsvarande 1 aktie per 100 invånare i Uppsala. Detta beräknas motsvara en 
ungefärlig ägarandel om 30 procent med dagens ägarstruktur, och omkring 12 procent 

om samtliga kommuner och regioner i Mälardalen skulle förvärva aktier.  

Utifrån antalet aktier Uppsala kommun erbjuds skulle kommunen bli största ägare i 

Energikontoret. Som delägare skulle Uppsala kommun få ett utökat ekonomiskt 
ansvar för bolaget och därmed ett ökat ekonomiskt risktagande i jämförelse med 

befintlig samverkan genom enbart ett serviceavtal. Delägarskap skulle innebära att 
Uppsala kommun tar plats i bolagets styrelse, vilket ökar kommunens inflytande över 

Energikontorets verksamhet. Det är dock ett uppdrag som kräver förankring, 
bemanning och förberedelser. Att gå in som delägare i bolaget skulle därtill medföra 
ett ökat behov av administration inom kommunens förvaltning för att hantera 
kommunens åtaganden. 

Under 2021 har arbete pågått med att bredda dialogen och fördjupa vårt samarbete 
inom ramen för serviceavtalet. Kommunledningskontoret ser Energikontoret som en 

viktig samarbetspart och ser det som önskvärt att fortsätta fördjupa det gemensamma 
arbetet och söka ytterligare möjligheter till projekt tillsammans med Energikontoret. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att förutsättningarna inte finns just nu för 

att bedriva ett aktivt och målinriktat styrelsearbete som lever upp till den nivå som kan 
förväntas av den största ägaren. 

Mot bakgrund av de ökade åtaganden ett delägarskap skulle medföra i form av 

administration och risk, samt då Uppsala kommun står inför flera stora 

samhällsutvecklingsprojekt med bäring på energifrågor ser kommunledningskontoret 
det som viktigt att skapa utrymme för att kontinuerligt kunna rikta ekonomiska och 
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personella resurser mot dessa projekt, på de sätt som bedöms nödvändiga. 
Kommunledningskontorets bedömning är att ett fortsatt serviceavtal, utan 
aktieförvärv, ger Uppsala kommun de bästa förutsättningarna för att bedriva ett 

ändamålsenligt arbete inom energiområdet. Därmed föreslås 
kommunledningskontoret få i uppdrag att förhandla om ett nytt serviceavtal med 
Energikontoret som en del i kommunens fortsatta samverkan med bolaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen finansierar avgifterna inom beslutad budgetram. Avgifterna betalas 
på årsbasis och består i en basavgift om 200 000 kronor samt en serviceavgift om 1,50 

kronor per invånare i Uppsala kommun.  Ett nytt serviceavtal kan innebära höjda 
kostnader jämfört mot tidigare serviceavtal. Samtidigt innebär fortsatt samverkan 

genom serviceavtal mindre ekonomisk risk och administration än vid ett ägarskap. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2022 

• Bilaga 1, Erbjudande om aktieköp 

• Bilaga 2, Befintligt serviceavtal 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och biträdande 

stadsdirektör 
 



Aktieteckning
Energikontoret i Mälardalen
På uppdrag av Energikontoret i Mälardalen AB:s årsstämma och styrelse bjuder 
styrelseordförande och verkställande direktör in Uppsala kommun att teckna  
aktier i bolaget. 

Inbjudan till delägarskap i
Energikontoret i Mälardalen AB.
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Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen
i korthet 
 
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag 
ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner 
eller kommunala bolag.

Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och verksam-
heten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i  
Mälardalen är ett av Sveriges 16 regionala energikon-
tor, ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag 
medan övriga elva drivs som en avdelning/enhet i en 
politiskt styrd organisation, primärt regioner. I Europa 
finns 360 regionala energikontor som verkar på liknan-
de sätt som de svenska regionala energikontoren och 
liksom Energikontoret i Mälardalen har startats som 
EU-finansierade projekt via Europakommissionen. 
 
Se bolagsordning (bilaga 1) 

Se ägardirektiv (bilaga 2)

Vårt geografiska verksamhetsområde
Energikontoret i Mälardalens geografiska verksamhets-
område omfattar idag tre län, Södermanland, Uppsala 
och Västmanland. 
 
Våra ägare
Den 12 maj 2021 ägs Energikontoret i Mälardalen av: 

26,6  Västerås stad

26,0  Eskilstuna kommun

9,8 Nyköpings kommun

8,4 ENA Energi/Enköpings kommun

6,4  Katrineholms kommun 

6,0  Strängnäs kommun

3,2  Flens kommun

2,8 Knivsta kommun

2,8  Fagersta kommun

2,4  Oxelösunds kommun 

2,0 Gnesta kommun

2,0 Trosa kommun

2,0  Vingåkers kommun
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Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning 
 
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsätt-
ningarna för en hållbar energiutveckling på 
lokal och regional nivå ur ett globalt klimat- 
perspektiv.

Energikontoret i Mälardalen arbetar oberoende av 
kommersiella intressen. Målsättningen är att bidra till 
ökad andel förnybar energi, effektivare energianvänd-
ning och välinformerade beslut, beteendeförändring 
och genomförande av lokala och regionala aktiviteter 
och åtgärder. Vi arbetar även för utvecklat samarbete 
på lokal, regional, nationell och internationell nivå i 
syfte att stärka ägarnas kapacitet att nå målen för  
fossiloberoende, resiliens och hållbar utveckling.  

Energikontoret i Mälardalen är huvudmännens kom-
petensresurs och expertorgan inom energi- och klimat-
området. Vi initierar, mobiliserar och driver lokala och 
regionala energi- och kunskapsprojekt som rör kom-
muner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra 
relevanta aktörer.  

Energikontoret i Mälardalen utför huvudmännens stra-
tegier, handlingsplaner och aktiviteter. Vi bedriver löp-
ande omvärldsanalys och kommunicerar regelbundet 
resultat och goda exempel från verksamheten. Arbetet 
drivs i linje med regionala strategier för tillväxt, energi 
och klimat. 

Sveriges 16 regionala energikontor har, genom förord-
ningen om kommunal energi- och klimatrådgivning 
(2016:385), på uppdrag av regeringen att samordna 
och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgiv-
ningen. Energikontoret i Mälardalen har drivit arbetet 
sedan år 2002 med ansvar för uppdraget i 28 kommu-
ner i tre län samt Gotland.  

Sveriges regionala energikontor identifieras som vikti-
ga aktörer i Sveriges integrerade nationella energi- och 
klimatplan fram till 2030, enligt förordningen (EU) 
2018–1999 om styrningen av energiunionen och kli-
matåtgärder. Energi- och klimatplanen ska bland annat 
säkerställa att de gemensamma EU-målen till 2030 om 
förnybar energi och energieffektivisering nås.  
 
Se verksamhetsberättelse för år 2020 (bilaga 3) 
 

TRANSPORT
& RESANDE

ENERGIEFFEKTIVISERING

BYGG & 
FASTIGHET

SAMHÄLLE, 
STATISTIK & 

ANALYS

FÖRNYBART
A++A+ABCD A+++A+A

PROJEKTPROCESSER NÄRINGSLIVS-
UTVECKLING
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Erbjudandet i korthet

Erbjudandet i korthet 
 
Energikontoret i Mälardalen bjuder härmed in 
Uppsala kommun till köp av aktier. Aktieförvärv 
ska motsvara en aktie per hundra invånare, 
avrundat uppåt till närmsta 1000-tal. 

Priset per aktie är 100 SEK. Uppsala kommun erbjuds 
köpa 2340 aktier. Antalet aktier är baserat på invåna-
rantalet kvartal fyra år 2020. En aktiepost om 2340 
aktier förvärvas till en kostnad av 234 000 SEK.

Styrelsen avser till årsstämman den 12 maj 2021 föreslå 
nyemission av aktier. Årsstämman föreslås bemyndiga 
styrelsen ansvar för nyemission fram till nästa årsstäm-
ma. Nyemissionen föreslås genomföras utan företrä-
desrätt och vara riktad till kommuner och regioner 
inom det geografiska verksamhetsområdet. Teckning 
av aktier sker efter intresse.

Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalens avsikt är att ägandet ska 
inkludera samtliga kommuner och regioner i verksam-
hetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för 
lokal och regional samverkan och samhandling.  
 
Mot bakgrund av det växande intresset för energifrå-
gorna i klimatomställningen och det ökade behovet av 
och efterfrågan på kompetens och resurser från ägare 
och målgrupper, avser Energikontoret i Mälardalen att 
stärka tillgången på kompetens och kapacitet i bolaget. 
 
I Uppsala län har verksamhet bedrivits sedan år 2006. 
Kommunerna Heby, Uppsala och Enköping har ser-
viceavtal med bolaget, och kommunala politiker och 
tjänstemän från länet bemannar styrelsen. Energikon-
toret i Mälardalen har i Uppsala län tagit ansvar för 
ansökningar för finansiering och utveckling av bland 
annat  
Energihuset i Uppsala (som därefter utvecklats till 
STUNS Energi), Biogas Öst, Nätverk för  
energieffektivisering med 35 handlare, industrier och 
fastighetsägare som effektiviserat sitt energibehov med 
8-37 procent årligen, Laddinfra Öst som tillsett att 193 
laddpunkter för elfordon tillkommit regionalt,  
Framtidens solel inom östra Mellansverige som 
bidragit till stark utveckling av lokalproducerad solel  
och Svenska Solelmässan som samlar 1000 besökare  
från 15 länder inom en teknikbransch i stark tillväxt.   

Energikontoret i Mälardalen gör skillnad och vi tar 
ansvar för att driva på och inspirera till klimatomställ-
ning. Genom att aktivt ta del som ägare av bolaget har  
Uppsala kommun större möjlighet att påverka bolagets 
utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen. 
 
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden 
13 maj år 2021 till och med 10 maj år 2022. Därefter 
åligger det bolagets stämma att besluta om förnyande 
av emissionsperiod.
 
Utspädningseffekter 
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer 
efter full anslutning uppgå till högst 20 000 aktier. 
 
Kostnader som åläggs ägare 
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i 
aktieägaravtal och i serviceavtal. Serviceavtal ska 
tecknas mellan ägaren och Energikontoret i 
Mälardalen senast i samband med aktieköp.    
 
Se aktieägaravtal (bilaga 4) 
Se serviceavtal (bilaga 5)

Torbjörn Claesson 
Styrelseordförande, Energikontoret i Mälardalen

Lina Gellermark  
Vd, Energikontoret i Mälardalen 
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