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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Energikontor Norra Småland 
 
Förslag till beslut 

• Projekt ”Energikontor Norra Småland” beviljas 400 000 i projektmedel för 
år 2015. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel 
 
Sammanfattning 
Målet med projektet är att fortsätta på inslagen väg och fortsatt erbjuda kommuner 
och företag i länet en oberoende regional aktör inom området  
energieffektivisering och förnybar energi. Länet har i förhållande till andra län av 
samma storlek en högre andel av små och medelstora energianvändare inom 
näringslivet. Det finns på grund av detta ett större behov av en samordnande kraft 
för att driva  
frågor om energieffektivisering. 
 
Ett klimatråd finns i länet och Energikontor Norra Småland är en utförare av flera 
åtgärder som återfinns i åtgärdsprogrammet för energi- och klimat. 
 
Information i ärendet 
Projektet bidrar till att uppfylla målen i RUS:en genom att energiomställning, 
förnyelsebar energi, energieffektivisering och hållbara energisystem kan reducera 
påverkan på klimat och miljö. I RUS:en prioriteras åtgärder för att öka satsningen 
på utbildning, forskning och samarbete inom miljö- och energiområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Underlag till beslut om projektbidrag RJL 2015/230. 
 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-03-10      

 
 

 

 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
 
 
Beslutet skickas till 
Swerea Swecast AB 



 
 
Regionledningskontoret 
Britt Wennerström 

 Datum 
 

Beteckning 
RJL2015/230 

Antal sidor 
1(3) 

 
 

 

 

  

Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:  Energikontor Norra Småland  
Projektägare:  Swerea SWECAST AB   
År och månad för projektstart:  2015-01   
År och månad för projektavslut:   2015-12  
Status:  Pågående  
 
 
Tidigare beslut: R23011; 2012-03-27, 450 000; R25013, 400 000;   
 
Utbetalda medel: 375 167 kr; 400 000 kr 
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Syftet med ett regionalt energikontor är att bidra till mer kunskap om  
energieffektivisering och förnybar energi hos företag, kommuner och organisationer 
för att bygga en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Energieffektivisering är det 
mest  
kostnadseffektiva sättet att minska energianvändningen och utsläppen av 
växthusgaser. 
Länet har i förhållande till andra län av samma storlek en högre andel av små och 
medelstora energiförbrukare inom näringslivet. Det finns på grund av denna struktur 
ett större behov av en samordnande kraft för att driva frågor om  
energieffektivisering i länet.   
Det finns ett klimatråd i länet och Energikontor Norra Småland är en utförare av 
flera åtgärder som återfinns i åtgärdsprogrammet för energi- och klimat. 
 
Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Kopplingen är framför allt till delstrategin ”En internationellt ledande industriregion” men 
också till ”En global livsmiljö”. 
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Kopplingar till Utbildning och Kultur: 
- 
 
Kopplingar till Folkhälsan: 
Energieffektivisering inom fastigheter och industri samt energieffektiva transportsystem 
bidrar till minskade utsläpp av bland annat partiklar och gaser vilket gynnar folkhälsan. 
Folkhälsan gynnas även av en ökad andel transporter med cykel eller promenader. 
 
Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Kommunikationer:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Innovation:    ☐ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Klimat och energi:  ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Attraktivitet:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Globalisering:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Regional kraftsamling och ledarskap: ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Efter att ha gjort en ekonomisk bedömning föreslås att Region Jönköpings län  
beviljar 400 000 kr för år 2015. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger och en avrapportering ska ske. Beslutet 
gäller under förutsättning att övriga finansiärer bidrar med sina andelar. Ansökan om 
utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande 
år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. I samband med första ansökan 
om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd 
personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte 
sker kommer Region Jönköpings län att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg 
finns på hemsidan.  

Medelsbeslut 
År 2015  400 000 kr  Driftsmedel  
 
Beslutet motsvarar 34.75 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 300 000 kr och år 2016 100 000 kr. 
 
1c Nationell strategisk prioritering 
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5f Nationell ämneskategorisering 
 
Finansiering 
 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År  
Kostnader 2015 20 20 Totalt 
Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
1463 
Lönekostnad per timme: 
650 

951 100 0 0 951 100 

Externa tjänster 110 000 0 0 110 000 
Lokalkostnader 0 0 0 0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

0 0 0 0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

  90 000 0 0   90 000 

Indirekta kostnader 0 0 0 0 
Summa kostnader 1 151 100 0 0 1 151 100 
Intäkter 0 0 0 0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

0 0 0 0 

Summa 1 151 100 0 0 1 151 100 
 
 

 År År År  
Finansiär 2015 20 20 Totalt 
Energimyndigheten 551 100 0 0 551 100 
Länsstyrelsen 100 000 0 0 100 000 
Swerea Swecast 100 000 0 0 100 000 
Region Jönköpings län 400 000 0 0 400 000 
Summa 1 151 100 0 0 1 151 100 

Förutsättningar för beslutet 
 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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