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Dnr 07.237-042

Utredning om NENETs nytta för kommunerna och Norrbotten
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten har skickat en utredning om Norrbottens
Energikontors nytta för kommunerna och länet till alla kommuner i
Norrbotten.
Norrbottens Energikontor (NENET) är ett aktiebolag som ägs av samtliga
kommuner i länet. Idag bidrar kommunerna med 310 000 kr per år som en
grund för verksamheten som totalt omsluter 4-5 miljoner kr per år. Övrig
finansiering kommer från olika projektmedel i huvudsak genom EU. NENETs
styrelse har aviserat en höjning av basfinansieringen från kommunerna med
2 kr per invånare vilket innebär en höjning med ca 150 000 kr till totalt ca
500 000 kr/år.
Utredningen tar upp följande:
• De värden som NENET har tillfört regionen under 10 år
Utredningen visar att NENET har fått in 10 ggr så mycket till länet som de
lokala finansiärerna har satsat.
• Hur dessa kommit respektive kommun till nytta
Utredningen visar att Luleå kommun har kunnat utnyttja stora delar av dessa
värden. Vi har fått hjälp med flera stora utredningar om energi och
transporter. Vi har haft fyra företag med i projektet Energieffektivt företagande. Vi har fått hjälp med energikartläggning av 12 st föreningars
samlingslokaler. Vi har utnyttjat projektet Grasping of climate på Teknikens
Hus och därmed utbildat ca 200 lärare och tusentalet elever.
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NENET har samordnat utbildningar, erfarenhetsutbyte, information,
kampanjer för energirådgivarna. Dessutom har seminarier, mässor,
utbildningsdagar med mera arrangerats i Luleå kommun.
Luleå kommun har även upphandlat energirådgivartjänsten (halvtid) genom
NENET.
• De framtidsvisioner som finns
Viktiga framtidsfrågor är länets strategi för hållbar energianvändning, olika
projekt, samarbetet med olika utvecklingsfrågor och de regionala miljömålen,
deltagandet i olika nationella och internationella nätverk för energikontor.
Även en framtida samlösning med Västerbotten är med.
Kommunförbundet Norrbotten föreslår att kommunerna antar föreslagen
finansiering (en höjning till två kronor per invånare) samt att Norrbottens läns
landsting går med som en delägare.

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
föreslagen finansiering och välkomna Norrbottens läns landsting som
delägare.

Ekonomikontorets yttrande
Luleå kommun har under åren 2000 - 2005 betalat ut verksamhetsbidrag till
Norrbottens Energikontor (NENET) med ca 90 000 kronor/år eller ca 1,25
kronor/invånare. Medelsanvisning har skett från kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov (beslut KS 2000-05-29 § 80 och 2002-12-02 § 193). Under
åren 2006 och 2007 har inget bidrag utbetalats.
Kommunförbundet Norrbotten har 2007-12-31 bl a beslutat att rekommendera
kommunerna att öka verksamhetsbidraget till 2 kronor/invånare samt att
uppta Norrbottens läns landsting som delägare i bolaget.
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Stadsbyggnadskontoret har i sitt yttrande föreslagit kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagen finansiering och välkomna Norrbottens läns landsting som
delägare.
Under förutsättning att stadsbyggnadskontorets förslag tillstyrks föreslår
ekonomikontoret kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
-

bevilja Norrbottens Energikontor (NENET) verksamhetsbidrag from år
2008 med 2 kronor per invånare,

-

beloppet för 2008, 146 300 kronor, tillförs stadsbyggnadskontorets
budget att täckas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov
samt att medelsanvisningen för 2009 och framåt beaktas vid
beredningen av verksamhetsplan och budget 2009-2011,

-

godkänna Norrbottens läns landsting som delägare i bolaget.

Yrkande
Karl Petersen (s) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja Norrbottens Energikontor (NENET) verksamhetsbidrag from år
2008 med 2 kronor per invånare,

-

beloppet för 2008, 146 300 kronor, tillförs stadsbyggnadskontorets
budget att täckas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov
samt att medelsanvisningen för 2009 och framåt beaktas vid
beredningen av verksamhetsplan och budget 2009-2011,

godkänna Norrbottens läns landsting som delägare i bolaget.
_____
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Yrkanden
Annika Eriksson (mp) och Nina Berggård (v) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Thomas Olofsson (fp) yrkar avslag på förslaget att höja verksamhetsbidraget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservation
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Thomas Olofsson (fp) yrkar i 1:a hand återremiss för tydliggörande av hur
NENET ska använda det ökade verksamhetsbidraget och i 2:a hand avslag på
framställningen om höjning av verksamhetsbidraget.
Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja Norrbottens Energikontor (NENET) verksamhetsbidrag from
år 2008 med 2 kronor per invånare,

-

beloppet för 2008, 146 300 kronor, tillförs stadsbyggnadskontorets
budget att täckas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
behov samt att medelsanvisningen för 2009 och framåt beaktas vid
beredningen av verksamhetsplan och budget 2009-2011,
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-

godkänna Norrbottens läns landsting som delägare i bolaget.

Reservation
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
NENET, Stadsbyggnadskontoret, Ekonomikontoret
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