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Kommunal medfinandiering av energikontoret Östra
Götaland AB
Bakgrund
Energikontoret Östra Götaland AB startade 2008 som
ett av Regionförbundet Östsam helägt aktiebolag.
Driften finansierades med bidrag från Östergötlands
kommuner, från Regionförbundet Östsam och med
bidrag från EU:s program Intelligent energi Europa.
EU-finansieringen upphörde 2012.
Region Östergötland övertog ägandet den 1 januari
2015. Med den initiala finansieringen från EU följde
ett krav på att den juridiska personen som mottog
bidraget skulle bestå minst 5 år efter att sista
utbetalningen från EU gjordes. Detta betyder att kravet
på att verksamheten ska bedrivas i aktiebolaget
Energikontoret i Östra Götaland AB försvinner i
december 2017. Den finansiering som kommunerna
bidragit med baseras också på en uppgörelse som löper
ut 2017.
Sammanfattning
Förändringarna har lett till en allmän översyn av Energikontorets
organisation och finansiering.
Vid ett ägarsamråd som nyligen avhölls mellan företrädare för
Regionen och Energikontorets styrelse fanns en samsyn kring att mer
omfattande förändringar av de grundläggande förutsättningarna för
verksamheten borde få vänta till årsskiftet 2018/2019, som ju också är
början på en ny mandatperiod. Detta skulle då innebära att nuvarande
form för organisering och basfinansiering skulle få gälla även under
2018. En sådan lösning kräver givetvis att alla parter godtar denna och
frågan behöver därför lyftas för en dialog i Saksamrådet för
samhällsplanering under hösten 2017. Regionen har genomfört en
dialog 2017-10-06 där parterna ställer sig positiva till en förlängning
2018.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-08 behandlat frågan och
ställer sig positiv till den muntliga överenskommelsen från 2017-1006. I KSFs budget för 2018 finns medel avsatta för finansiering av
Energikontoret Östra Götaland AB.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-09
Skrivelse från Region Östergötland
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner en kommunal finansiering under 2018 i
avvaktan på att energikontorets framtid utreds.
___
Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

