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Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-10-05 
Tid: klockan 19:00 - 20:00 
Plats: Digitalt via Zoom 
Paragrafer: § 53 - § 60 
 

Utses att justera 
Odd Westby 

Justeringens plats och tid 
Eda Bostads kontor 2022-10-12, klockan 11:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2022-10-12, klockan 11:00 på Eda Bostads kontor i 
Charlottenberg. 
 

Ordförande:  
 Bertil Börjeson 
 

Justerare:  
 Odd Westby 
 

Sekreterare:  
 Sandra Mohlin 

 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2022-10-05. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-10-14. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-11-07. 

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.  
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Närvarolista 
 

Beslutande 
Bertil Börjeson, ordförande 
Carl-Olov Sjöstedt 
Odd Westby  
Gunnar Settergren 
Runar Johansson, tjänstgörande ersättare 
 
Övriga närvarande 
Mattias Mellgren, ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Britt Adolfsson, VD 
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§ 53 Godkännande av dagordning 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 

____ 
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§ 54 Genomgång av protokoll från föregående möte 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föredrog föregående protokoll. 

____ 
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§ 55 Värmeförsörjning from 2023 
Diarienummer: EEAB/2020:24 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen tar del av informationen och tar emot uppdraget att teckna nytt avtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i beslut 2022-09-28 §181 gett Eda Energi AB uppdraget att 
förlänga avtalet om värmeleverans för minst en sexårsperiod, med nödvändiga 
prisjusteringar, med Åmotfors Energi AB. Kommunstyrelsen meddelar i beslutet att 
de avbryter arbetet med försäljning av Eda Energi AB.   

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Protokollsutdrag KS 2022-09-28 §181   
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
- 
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§ 56 Nytt avtal med Åmotfors Energi 
Diarienummer: EEAB/2022:31 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att teckna tilläggsavtalet med Åmotfors Energi AB och 
ger VD i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett Eda Energi AB i uppdrag att förlänga nuvarande 
värmeavtal med Åmotfors Energi AB från 2008-12-29 genom tilläggsavtal 
under minst en sexårsperiod med nödvändiga prisjusteringar. 

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-10-04. 
Tilläggsavtal från Åmotfors Energi AB, daterat 2022-09-28 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 57 Prismodell från 2023 
Diarienummer: EEAB/2022:32 

 

Styrelsens beslut  
Styrelsen beslutar införa ny prissättningsmodell från 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ny prissättningsmodell presenteras för styrelsen vilket bygger på en kostnadsbaserad 
prissättning. Taxekonstruktionen är uppdelad i en rörlig del med ett pris för samtliga 
anslutna kunder samt en fast del som är baserad på kategoritals modellen vilket 
innebär att beräknad effekt ligger till grund för den fasta delen.   

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Utkast till dokument för nya prismodell 2023 
Kostnadsfördelning för kunderkategorier 2023 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 58 Kommunikationsplan för ändrad prismodell 
Diarienummer: EEAB/2022:34 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen tar del av planen för kommunikation. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationsplanen presenteras för styrelsen då samtliga kunder ska vara 
informerade under oktober månad.    

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Avtalsvillkor i kundavtal  

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 59 Information från VD 
Diarienummer: EEAB/2022:2 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB. 

Beslutsunderlag 
VD tjänsteskrivelse 2022-10-04. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
 

  



 
Sida 11 (11) 

 
 

Eda Energi ABs protokoll 2022-10-05

§ 60 Övriga frågor 
Diarienummer:  

 

- VD kontrollerar hur reservkraft för panncentralen och kulvertnätet är säkrat. 
- VD får uppdraget att se över möjligheten att genomföra förtida köp av 

utsläppsrätter, antal 1000 st till takpris 65 EUR/EU ETS, då priset under 
september har sjunkit. 

 
 
 

 


	Utses att justera
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Anslagsbevis
	Närvarolista
	Beslutande
	Övriga närvarande

	Innehållsförteckning
	§ 53	Godkännande av dagordning
	Sammanfattning av ärendet

	§ 54	Genomgång av protokoll från föregående möte
	Sammanfattning av ärendet

	§ 55	Värmeförsörjning from 2023
	Styrelsens beslut
	Styrelsen tar del av informationen och tar emot uppdraget att teckna nytt avtal.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	För kännedom
	För åtgärd


	§ 56	Nytt avtal med Åmotfors Energi
	Styrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	För kännedom
	För åtgärd


	§ 57	Prismodell från 2023
	Styrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	För kännedom
	För åtgärd


	§ 58	Kommunikationsplan för ändrad prismodell
	Styrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	För kännedom
	För åtgärd


	§ 59	Information från VD
	Styrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	För kännedom
	För åtgärd


	§ 60	Övriga frågor
	-	VD kontrollerar hur reservkraft för panncentralen och kulvertnätet är säkrat.


