
 

Bolagsstyrelsen 

Emmaboda Elnät AB 

 

 

Kallelse till styrelsesammanträde 

Tid: torsdagen 2019-09-03 kl 13.15 hålls ett informationsmöte för styrelsen via 
Microsoft Teams. Länk distribueras via e-post. 
 

Plats: Det officiella styrelsemötet äger rum per capsulam och protokollet distribueras 
för signering via Visma Sign. 

 

Föredragningslista (styrelsemötet) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justeringsman 

3. Föregående mötesprotokoll 

4. Ekonomi 

a. Delårsbokslut och prognos helår 2020 (beslutspunkt) 

5. Dataskyddsombud (beslutspunkt) 

6. Lekmannarevisorernas äskande för 2020 (beslutspunkt) 

7. Kommunfullmäktiges mål 

8. Rekryteringsläget 

9. Informationspunkter 

a. Krigsplacering 

b. Upphandlingar 

c. Aktuellt från affärsområden och administration 

10. Övriga frågor 

Välkommen! 

 

 

Stefan Lundgren 

stefan.lundgren@emmaboda.se 

0471-24 97 51 

 

  

https://sign.visma.net/sv/document-check/edbe25e1-b704-476f-8294-47d64a6cdb79

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Protokoll 
1. Mötets Öppnande 

2. Val av justeringsman 
Val av justeringsman utgår eftersom alla skriver under protokollet för ett per capsulam-möte. 

3. Föregående mötesprotokoll 
Inga kommentarer kring föregående protokoll. 

4. Ekonomi 

a. Delårsbokslut och prognos helår 2020 (beslutspunkt) 
Bolaget lämna delårsbokslut efter åtta månader, januari till och med augusti. Delårsbokslutet består 

av verkligt utfall till och med juni samt budgeterat utfall för juli och augusti. Dessutom lämnas en 

helårsprognos som bygger på delårsbokslutet och budget för september till och med december, 

eventuellt justerad för prognosticerade avvikelser. 
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Beslut: att godkänna delårsbokslutet inför leverans till kommunen 
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5. Dataskyddsombud (beslutspunkt) 
Kommunen har beslutat att säga upp avtalet med Nybro om gemensamt dataskyddsombud och 

målet är att sköta uppdraget själva. Som tills vidare gällande lösning tar kommunens arkivarie Maria 

Henningsson uppdraget. Vd föreslår att Emmaboda Energi följer kommunens linje genom att dels 

entlediga förutvarande dataskyddsombud, dels utse Maria Henningsson till nytt dataskyddsombud. 

Beslut: att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun från sitt uppdrag som 
dataskyddsombud för Emmaboda Elnät AB från och med 2020-09-03 
 

 att utse Maria Henningsson, Emmaboda kommun som dataskyddsombud för 
Emmaboda Elnät AB från och med 2020-09-03 

 

  

6. Lekmannarevisorernas äskande för 2020 (beslutspunkt) 

 

Beslut: att anslå 25 000 kr till lekmannarevisorernas verksamhet gällande Emmaboda Energi-
koncernen för 2020 enligt deras äskande daterat 5 maj 2020. 
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7. Kommunfullmäktiges mål 

 

 

Ledningen för Energibolaget har diskuterat hur vi kan arbeta för uppfyllandet av det övergripande KF-

målet och KS fördjupningsmål. 

Sammanfattningsvis går energibolagets åtgärder utifrån KF:s beslutade mål ut på att 

- Arbeta för ett mer uttalat koncerntänkande där vi 

o Aktivt utökar våra samarbeten och informationsutbyte med våra kontaktytor inom 

övriga kommunkoncernen 
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- Tänka utifrån ”Förenkla helt enkelt” 

- Verka för att energibolaget ska komma in tidigt i planprocesser, speciellt för bostäder 

o El-effektbehov 

o Vattenförsörjning och dagvattenstrategier 

o Öppenhet för nya lösningar för avfallshantering 

o Fiber och IoT för ”smarta staden”-funktionalitet 

o Verka för ökad hållbarhet, speciellt utifrån systemtänkande inom miljöområdet 

Ledningen för energibolaget föreslår att vi håller oss till dessa våra aktiviteter som en inriktning 

istället för att försöka skapa mätbara men godtyckliga mål. 

Styrelsen har ingen avvikande uppfattning. 

8. Rekryteringsläget 
I höst avser vi att rekrytera en beredare/projektledare till Elnät. Arbetet har inte påbörjats. 

9. Informationspunkter 

a. Krigsplacering 
Samtliga medarbetare på Emmaboda Energi har genom ansökan hos Rekryteringsmyndigheten 

krigsplacerats på sin ordinarie arbetsplats. 

b. Upphandlingar 

 Brandskyddsutrustning (deltar i ramavtal via HBV) 

c. Aktuellt från affärsområden och administration 
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10. Övriga frågor 
- 
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