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 Agneta Jansmyr 

 

 

Regionstyrelsen 

Energikontor Norra Småland– del i 
Region Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att  

 Energikontoret, i enlighet med tidigare beslut i juni 2014, blir del i Region 

Jönköpings län från 1 januari 2016. Organisatorisk tillhörighet kommer att vara 

Verksamhetsstöd och service, område miljö. Styrning av verksamheten hanteras 

av nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att Energikontoret Norra Småland från 

2016 inordnas i Region Jönköpings län. Energikontor Norra Småland startade 2012 

som ett samarbetsprojekt mellan Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget 

och Länsstyrelsen. 

 

Ansvaret för styrning av verksamheten övergår från nuvarande styrgrupp till 

nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). Samverkan med kommuner sker i 

Kommunalt Forum. Därtill finns nära samverkan med Länsstyrelsen och klimatrådet. 

Regionens långsiktiga ambition med Energikontoret kommer att behandlas i TIM. 

 

Regionkommunen erbjuder under 2015 verksamhetsövergång för berörd 

personal till regionkommunen från 1 januari 2016. 

 

Energikontoret kommer att tillhöra verksamhetsområde Verksamhetsstöd och 

service, område miljö med en nära koppling till regionledningskontoret, Regional 

utveckling.  

Information i ärendet 

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att Energikontor Norra Småland från 

2016 inordnas i Region Jönköpings län. Bakgrunden var att Energimyndigheten 

meddelat att värdskapet för Energikontoret måste övergå till offentlig organisation, 

senast 1 januari 2016 för att bidrag ska utgå.  



 

Tjänsteskrivelse  

2015-09-29 RJL2015/1942 

 
 

 

Uppdrag 
Energikontor Norra Småland startade som ett samarbetsprojekt mellan 

Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen. 

Swerea/SWECAST AB är värdorganisation för verksamheten som startade i 

mitten av 2012. Ett nära samband finns med Länsstyrelsens Klimatråd. 

 

De uppdrag som Energikontor Norra Småland för närvarande har bestäms till vissa 

delar av Energimyndigheten och i övrigt av styrgruppens beslut om inriktning samt 

Klimatrådets uppdrag. Enligt Energimyndighetens projektbeskrivning kan 

uppdraget sammanfattas i följande: 

 

Energikontoret skall samordna den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen inom regionen samt utgöra en regional 

energiaktör och inneha samt bistå med energikompetens inom 

regionen, bland annat genom att bygga upp och administrera 

regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar 

energi. Energikontorets verksamhet inriktar sig främst till 

hushållens, mindre organisationers och de små företagens 

energitillförsel och energianvändning. 

Ekonomi och organisation 
Budgeten har en omslutning på ca 4 mkr, inkl projektverksamhet, 

en ökning från första årets 1,8 mkr. 

Finansieringsbilden är följande 

Energimyndigheten 501 100 

Swerea/SWECAST AB 100 000 

Regionförbundet 400 000 

Länsstyrelsen 100 000 

SUMMA 1 101 000 

 

Projektverksamhet 2 899 000 

TOTALT 4 000 000 

 
 

2015 arbetar sex personer i verksamheten och bedömningen är att det kommer att 

öka med ytterligare några personer.  

 

I och med regionbildningen 2015 övertog Region Jönköpings län finansieringsansvar 

för 400 000 kronor från Regionförbundet. 

Inför 2016 
Ansvaret för styrning av verksamheten övergår från nuvarande styrgrupp till 

nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). Samverkan med kommuner sker i 

Kommunalt Forum. Därtill finns nära samverkan med länsstyrelsen och klimatrådet. 

Regionens långsiktiga ambition med energikontoret kommer att behandlas i TIM. 
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Regionkommunen erbjuder under 2015 verksamhetsövergång för berörd 

personal, sex personer, till Regionkommunen från 1 januari 2016. 

 

Energikontoret kommer att tillhöra verksamhetsområde Verksamhetsstöd och 

service, område miljö med en nära koppling till regionledningskontoret, Regional 

utveckling. Den huvudsakliga verksamheten finns i Jönköping, men medarbetare kan 

också utgå från andra delar av länet beroende på arbetsuppgifter. I nuläget finns en 

medarbetare även i Tranås. 

Tidigare beslut i ärendet 
Regionfullmäktige juni 2014, § 93 – LJ2014/353: Region Jönköpings län – 

ställningstagande till vissa frågeställningar inför regionbildning.  

Beslut skickas till 
Energikontoret 

Styrgruppen Energikontor Norra Småland 

Regionledningskontor; ekonomi, personal, regional utveckling 

Verksamhetsstöd och service 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 

Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
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Brev till Landstingsstyrelsen, PKN och Ulf Fransson

Med anledning av den skdvclse som tillstdllts sqtgruppen frit Energikontor Noffa
Smiland, Landstingsstyrelsen, PKN och Ulf Fransson, vill vi infotmera er om det svar
som vi ldmnar till Tranis kommun enligt bifogat brev.

Stpgruppen har vid sitt sammantlde den 8 maj 2014 uttalat att vi ser
regionkommunen som den limpligaste aktoren for ett framtida hulrrdmannaskap. Vir
bedomnhg fu att regionkommunen har den bista f<irutsdttningen att skapa en bied
uppslutning for energikontorets verksamhet i hela llnet. Vi seiocksi att nira
kopplingar och synetgieffekter med den framtida tegionens arbete inom rcgional
uweckling och transportfregor.

Med vinliga hilsningar

ENERGI
KONTOR
Nona SmAland

Energikontor No.ra SmAland
Adress Tullportsgatah 3, 550 02 Ji'nkatping I E-post €nergikontor@swerea.se

Datum
2014-05-08
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ENERGI
KONTOR
Nona Sm6land

Energlkontor Norra Smeland
Adress Tullportsgatan 3, 550 02 Jitnk6ping I E-post energ:kontor@swer€a.se

Datum
201+05-08
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Svar till Tranis kommun, kommunledningsftirvaltningen

Ttanis kommun har dversrnt ett beslat (dnt.233/14-4) med fd,rslag att etablera
Tr-anAs som ett centrum for energieffektir.isedng och ait Energikontoret fit sin
placerrng i Tranis from 20"16. Stggruppen for Energikontor Nora Smi.lard har tagit
del av er skrivelse. Vi virdesitter ert engagemang foi energifrigorna. For ndrvarande
pigir en process kdng huvudmannaskapet for virt tegionala en"rgikontor inom
tamen for bildandet av en ie[ioflkommun. En losning som sq,rguppen har staUt sig
bakom.

Vdntiga hdlsningar

.4d2W
enrik Dinkel och Ann Mari Nilsson
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