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Justeringens plats och tid 
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Underskrifter 
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Ordförande:  
 Carl-Olov Sjöstedt 
 

Justerare:  
 Bertil Börjeson 
 

Sekreterare:  
 Sandra Mohlin 

 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2022-12-15. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
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§ 67 Godkännande av dagordning 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.  

Styrelsen inleder sammanträdet med en tyst minut för styrelseledamot Nils-Erik 
Einarsson som har avlidit. 

____ 
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§ 68 Genomgång av protokoll från föregående möte 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föredrog föregående protokoll. 

____ 
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§ 69 Fastställa budget för 2023 
Diarienummer: EEAB/2022:36 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen fastställer budget för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet 
fastställa budget för 2023. Enligt ägardirektiv skall budget sedan delges 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-12-06 samt budget 2023. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
- 
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§ 70 Fastställa affärsplan för 2023 
Diarienummer: EEAB/2022:37 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen fastställer affärsplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet 
fastställa affärsplan för 2023 som sedan ska redovisas för kommunstyrelsen enligt 
bolagets ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-12-07 samt affärsplan 2023. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
- 
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§ 71 Internkontrollplan för 2023 
Diarienummer: EEAB/2022:38 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
VD har följande förslag på internkontrollplan för 2023. 

Kontrollområde Kontrollmoment Tidpunkt 
för 
kontroll 

Kontrollmetod Rapportering 
till 

Uppföljning av 2022 
års beslut 
Nils Holgersson 

Att samtliga 
beslut verkställts 
Rapportera 

mars Genomgång av 
samtliga beslut 
Rapportkontroll 

Styrelsen 

Debitering av avgifter 
 
 
 
Rapport till 
Energimarknadsinspek
tionen 
 

Att rätt avgift 
debiterats enligt 
taxa och upp-
mätt förbrukning 
 
Rapportera 

 
maj 

Stickprov 
 
 
 
 
Rapportkontroll 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
Extern revisor 

Reservdelslagret 
Oljelager 

Att reservdels-
lagret är fyllt 
enligt förteckning 

 
september 

Genomgång av 
reservdelslistan 
inkl. oljelager 

Styrelsen 

Låneportfölj Låneportföljen 
ses över med 
amorteringsplan 

  
december 

Ev investeringar 
stäms av mot 
låneportföljen 

Styrelsen 

Kontroll och revision 
av 
värmemängdsmätare 

Att STAFS 
2007:2 följs 

 
december 

Kontroll att 
rapportering skett 
till SWEDAC 

Styrelsen 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-12-06. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
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För åtgärd 
- 
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§ 72 VD information 
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:s tjänsteskrivelse 2022-12-07. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 73 Redovisning av internkontroll 
Diarienummer: EEAB/2022:6 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt internkontrollplan för december 2022 ska kontroll ske så att 
återbetalningsanmälningar för koldioxidskatt är inskickade. Kontroll sker också för 
bolagets låneportfölj och vid behov upprättas likviditetsplan. Därutöver avrapporteras 
pågående nyanslutning för vilken efterkalkyl kommer att redovisas vid sammanträdet i 
mars 2023 då projektet inte avslutats ännu. 
 

Beslutsunderlag 
VD:s tjänsteskrivelse 2022-12-06 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 74 Resultatrapport t o m 2022-11-30, samt 
helårsprognos 2022 
Diarienummer: EEAB/2022:4 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen 

Sammanfattning av ärendet 
VD föredrog resultatrapport tom 2022-11-30, samt helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
Resultaträkning 2022-11-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 75 Redovisning av bolagets bankmedel 
Diarienummer: EEAB/2022:8 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel. 

Beslutsunderlag 
Saldoutdrag 2022-11-30. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 76 Redovisning av bolagets låneportfölj 
Diarienummer: EEAB/2022:9 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av redovisningen. VD får i uppdrag att tillsammans med 
kommunens ekonomer amortera 1 milj och nytt lån på 5 milj, samt följa upp läget med 
räntan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonom föredrog bolagets låneportfölj. 

Beslutsunderlag 
Låneportfölj 2022-12-09. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 77 Redovisning av energistatistik 
Diarienummer: EEAB/2022:11 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i MWh för perioden januari 
till november. 

Beslutsunderlag 
Energistatistik 2022-11-30. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 78 Redovisning av kundfordringar 
Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2022-11-30.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska 
enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar 
per 2022-11-30. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 79 Redovisning av bolagets skattekonto 
Diarienummer: EEAB/2022:10 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december 
månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av skattekontot 2022-01-01 – 2022-11-30. 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 80 Övriga frågor 
Diarienummer:  

 

 
- Styrelsen diskuterar frågan om att anskaffa ett reservkraftagregat. VD får i 

uppdrag att verkställa inköp av elverk till pannorna. 

 

- VD tar upp frågan ang. utbildning. Styrelsen föreslår utbildning i samband 
med sammanträdet i mars. 

 

- VD får i uppdrag att genomföra en förstudie för att se över möjligheten till att 
uppföra en solcellsanläggning i Åmotfors. 
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