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Bolagsstyrelsen 

Emmaboda Energi och Miljö AB 

 

Protokoll från styrelsesammanträde 

Tid och plats Sammanträdet var planerat att äga rum torsdagen 2021-12-09 kl 10-12. 
Med anledning av skärpta restriktioner under coronapandemin hålls 
styrelsemötet per capsulam. Ett informationsmöte hålls dock för styrelsen  via 
MS Teams vid den för styrelsemötet ursprungliga tiden. 
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1. Mötets öppnande 
2. Val av justeringsman (utgår: per capsulam  samtliga ledamöter signerar) 
3. Föregående mötesprotokoll 
4. Ekonomi 

4.1. Utökning av borgensram – beslut 
5. Uppdaterad dokumentationsplan – beslut 
6. Styrelsemöten 2022 – beslut 
7. Informationspunkter 

7.1. Revision ISO 14001 18 november 
7.2. Resultat av tillsyn 
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7.2.2. GDPR 

7.3. Sponsring, statusrapport 
7.4. Vattensituationen 
7.5. Upphandlingar 
7.6. Information från respektive affärsområde och administration 
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1 Mötets öppnande 
Deltagare vid informationsmötet: 

Bo Sunesson, ordförande 
Annika Karlsson, vice ordförande 
Stig-Ove Andersson, ledamot 
Lennart Gustavsson, ledamot 
Stefan Focic, ledamot 

Teija Karlsson, suppleant 
Christer Norrby, suppleant 

Stefan Lundgren, vd 
Staffan Ljungqvist, ekonomichef 

Deltagare vid styrelsemöte per capsulam: 

Bo Sunesson, ordförande 
Annika Karlsson, vice ordförande 
Stig-Ove Andersson, ledamot 
Lennart Gustavsson, ledamot 
Stefan Focic, ledamot 

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

3 Föregående mötesprotokoll 
8.1. Lennart Gustavsson kommenterar skrivfel i bilaga avseende va-taxa vilket noteras 

4 Ekonomi 
4.1 Borgensram 
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Beslut: 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa borgensram för Emmaboda Energi och Miljö AB till 343 MSEK. 

5 Uppdaterad dokumentationsplan 

 

Beslut: 

att fastställa dokumentationsplan daterad 2021-12-07 

 

 

6 Datum för styrelsemöten 2022 
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Beslut: 

att fastställa datum för 2022 års styrelsemöten enligt förslag 

7 Informationspunkter 
7.1 Revision ISO 14001 18 november 

 

7.2 Resultat av tillsyn 
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7.3 Sponsring, statusrapport 

 

7.4 Vattensituationen 
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7.5 Upphandlingar 
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7.6 Information från respektive affärsområde och administration 

 

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ce8b9323-b7dd-44c8-b4f9-d1923f4d03f4

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

www.vismasign.com



  Sida 9 av 10 

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ce8b9323-b7dd-44c8-b4f9-d1923f4d03f4

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

www.vismasign.com



  Sida 10 av 10 

 

8 Övriga frågor 
8.1 Angående uppdrag enligt kommunens budget 2022 
Utredningsuppdrag energiproduktion ”under 2021”, förslag tas fram nu, beslutas på 
styrelsemöte 17 februari och skickas därefter till KS. 

8.2 Noterat från kommunfullmäktiges möte 2021-11-29 
Styrelsen noterar att den kritik som framfördes i en debatt inför beslut om höjda Va avgifter i senaste 
kommunfullmäktige är inte berättigad och inte stämmer. Emmaboda Energi och Miljö AB har legat i 
mitten eller i övre halvan med Va avgifterna i länet. Såväl investeringar och förslag till 
avgiftshöjningar i Va nätet har varit beslut som fattats i konsensus i styrelsen. Bolaget har skötts 
enligt bolagsordningen och ägardirektiven. 
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