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Sammanträdesdatum  

2022-04-12  

  
 

  
 

 

   
 

Plats och tid Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 13.00 

  

Beslutande  

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande  

Ann-Sofie Wågström, ordförande  
Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande  
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande  
Fredrik Elf  
Kari Lainio  
Robert Forsman  
Theresia Jansson 
Annika Oldberg  
 
  

  

Övriga deltagare Kjell Andersson, Ann-Marie Gelius, Christina Pettersson; Admir Ibrisevic, 
Nina Malmqvist (sekreterare) 
 

  

Underskrifter Protokollet är e-signerat, se sista sidan.   
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§ 1 Val av justerare 

Tommy Hamberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.  

 __________  

§ 3 Föregående protokoll  

Protokollet 3/2022 från förra sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.  

 __________  

§ 4 Verksamhetsrapport  

Ann-Marie Gelius informerade om regeringens förslag om kompensation för höga 
elpriser. Nästan 13 000 EEM-kunder berörs, total ersättning ca 35 Mkr. Utbetalning sker 
som avdrag på maj-fakturan.  

Utbytet av elmätare i EEM:s område påbörjas nu, i första steg ska ca. 4000 mätare bytas.  
Stora delar av arbetet kommer sedan att ske under hösten/vintern 2022.  

Ett pressmeddelande om både elpriskompensation och mätarbyte kommer att skickas 
ut.  

Fortsatt stor efterfrågan på effekt i området. Nästan 800 anslutningsärenden under 
kvartal1 till stor del beror det på anslutning av solcellsanläggningar.  
 
Utmaningar i projekten med resurser, framkomlighet och materialleveranser.  

Avslutningsvis kort info om pågående aktiviteter inom Stadsnätsverksamheten.  
 
Kjell Andersson upplyste styrelsen om att rekrytering av efterträdare till Ann-Marie 
Gelius är klar, återkommer med mer information.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna 

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

§ 5  Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

 __________  
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