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DPlats och tid Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 14.00 – 17.00  

Utskriftsdatum 2019-10-24 

Beslutande Ann-Sofie Wågström, ordförande  

Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande  

Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande 

Theresia Jansson 

Kari Lainio 

Annika Oldberg   

Fredrik Elf 

Robert Forsman  

 

Ej närvarande   

  

Övriga deltagare Eva Ehrstrand, Niklas Carlén, Vesa Hiltula from § 4, Peter Keller §4, Kjell 

Andersson tom §8, Fredrik Stake tom §8, Kent Briby §6, Nina Malmqvist 

(sekreterare)  

  

 

Underskrifter Sekreterare   

Nina Malmqvist  

   

Ordförande 

 Ann-Sofie Wågström 

 

Justerande                                       
 

                          

 

  

Fredrik Elf 
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§ 1 Val av justerare 

Fredrik Elf utsågs av styrelsen att justera protokollet. 

 __________  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.  

 __________  

§ 3 Föregående protokoll  

Protokollet från sammanträdet 9/2019 godkändes och lades till handlingarna.  

 __________  

§ 4 Stadsnät – SEKRETESS enligt OSL19:1  
Dnr: 2019.060 

 __________  

 

§ 5  Bränslepolicy   
 Dnr: 2019.061 

Peter Keller, tf affärsområdeschef Energi redogjorde för ärendet.  
 
 

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  godkänna föreslagen bränslepolicy gällande bränslen för värme och elproduktion. 

Sammanfattning 

Bränslepolicyn syftar till att ge verksamheten de ramar som markerar ägarnas och 
därmed även styrelsens hållbarhets- och tillgänglighetsinriktning gällande EEMs handel 
av bränslen för värme och elproduktion. Som ett direkt led från policyn kan bolaget ta 
fram erforderliga metoder och riktlinjer för att arbeta med att trygga verksamhetens 
bränsleförsörjning i alla led och ger även en uppmaning att ständigt förbättra arbetet 
kring hållbarhet (miljö, etiska och ekonomiska). 

Ett förtydligande lämnades vad som menas med begreppet ”att handla lokalt” i detta 
sammanhang.  

Beslutsunderlaget samt presentationen finns att tillgå i styrelseappen.  

 __________  

§ 6  Jordsorteringsanläggning och ny deponi för mottagning och sortering av 
 schaktmassor  
 Dnr 2019.062 



Eskilstuna Energi och Miljö AB  
Styrelsesammanträde 10/2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6)  

Sammanträdesdatum  

2019-10-14  

  

 

  

 

 

Styrelsen tackade för det välordnade studiebesöket till DA Mattssons 

återvinningsanläggning den 9 oktober.  

Vid föregående sammanträde lades fram ett förslag till styrelsen om att dels investera i 

en liknande jordsorteringsmaskin som fanns hos DA Mattsons och dels att etablera en 

ny deponi för mottagning och sortering av schaktmassor.  

Investering i en sådan anläggning ligger i linje med ägardirektivet och kommer att kunna 

genomföras med egen kompetens och egna resurser. Styrelsen ställde frågan om den 

planerade investeringen skulle kunna göras av näringslivet. Vesa menar att det inte går 

att ge ett säkert svar men sannolikt skulle det vara svårt då kombinationen med deponi 

är förutsättning för lönsamhet.  

Återrapportering till styrelsen kommer att ske efter att en lämplig fastighet för 

anläggningen har identifierats.  

SEVABs styrelse bör ges möjlighet att besluta om SEVAB vill ta del av investeringen. Det 

skulle också möjliggöra en placering i anslutning till Kvitten i Strängnäs. 

 

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att godkänna investering, enligt nedan och bifogad kalkyl, om 110 mkr avseende 

 jordsorteringsanläggning och ny deponi för mottagning och sortering av 

 schaktmassor samt 

att skicka beslutet till Eskilstuna kommunföretag för godkännande  

 

 

Sammanfattning 

EEM bedriver idag mottagning av schaktmassor för att avjämna och sluttäcka deponin 

på Lilla Nyby. 

I nuvarande takt så beräknas arbetet med avjämning vara slutfört senast 2022. Det 

betyder att mottagning av schaktmassor upphör på Lilla Nyby.  

Enligt ägardirektivet ska 

”Eskilstuna Energi och Miljö AB ska i samråd med Kommunföretag och Eskilstuna 

kommun fortsätta arbetet med att identifiera och etablera möjliga nya platser för 

deponering av jordmassor, såväl fasta som lösa massor, rena och förorenade. 

Möjligheten att även skapa lämpliga ytor för mellanlagring av förorenade massor (farligt 

avfall) innan transport till godkänd mottagare.”  

Förslaget är att investera i en jordsorteringsanläggning samt en ny deponi. Genom 

jordsorteringsanläggning kan vi förlänga livstiden och lönsamheten på den nyetablerade 

deponin samt skapa återföring och försäljning av utsorterade grusfraktioner.  

Investeringen uppgår till 110 mkr (se bifogade kalkyl). 43 mkr avser mark och 

markarbeten och 67 mkr avser den tekniska anläggningen. 

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseappen.  
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 __________  

§ 7  Servicedeklarationer 

Marknadschef Fredric Mazzarello delade ut tryckfärdiga häften med servicelöften som 
tagits fram för fjärrvärme och fjärrkyla, vatten och avlopp, återvinning, elnät och 
elhandel. Det enda området som kvarstår att färdigställa är fordonsgas.  

Servicelöften är framtagna enligt ägardirektiv och är avses att användas som 
komplettering till våra hemsidor och kommer endast sparsamt att tryckas i 
pappersform.  
 
Vissa synpunkter på produkterna framfördes av styrelsen som Fredric Mazzarello tog 
med sig.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna 

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen 

 __________  

 

§ 8 Budget 2020 samt långtidsplan 2021 - 2024  

Niklas Carlén redogjorde för den reviderade budgeten för 2020 där avskrivningstiden för 

Elnät har ändrats från 33 till 40 år, i tidigare förslag var avskrivningstiden ändrad från  

25 - 33 år. 

 

Med anledning av de låga budgetsiffrorna på biogas, fick tjänstemän i uppdrag att 

utreda om en eventuell förhöjning av biogaspriset kunde vara aktuellt.  

Viss osäkerhet finns i budget kring stadsnätssiffrorna. En diskussion fördes om 

avskrivningstiden på stadsnätet. I samband med bokslut 2018 sänktes den bedömda 

livslängden till 20 år. När stadsnätsverksamheten uppvisar lönsamhet är det möjligt att 

pröva en längre avskrivningstid och det skulle kunna ge positiv effekt i budget för 2022.  

 

Niklas Carlén redogjorde hur effektivisering på 1,5 % som idag ligger som en ofördelad 

post kommer att följas upp affärsområdesvis.  

 

Resultatbudget 2020 - 2024 

Vid kommunföretags senaste styrelsemöte hade framförts att resultatkravet om 200 

mkr gäller utan tillkommande resultat från bland annat jordsorteringsanläggning och 

biogasanläggning. EEMs styrelse delar inte den uppfattningen som inte kan ses 

ägardirektiven.  

Elnät och Värme är fortsatt de verksamheter som har störst påverkan på resultatet. 

Elnäts resultat är fallande från och med 2022, på grund av tunga investeringar och MVIS-

projektet. Det är fortfarande oklart vad som gäller för intäktsramar perioden  

2020 - 2023. För fjärrvärme bedöms de största riskerna vara bränslepriser och 
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effektpriset som styrs av mätpunkter under föregående år. Uppskattningen är att det 

kan innebära en avvikelse på plus/minus 25 mkr mot budget.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna 

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen 

Månadsbokslutet kommer att följas upp vid varje sammanträde fram till årsskiftet, 

målet är att bolaget ska uppnå det budgeterade resultatet på 180 mkr.  

 

 __________  

 

§ 9 Förordning om producentansvar avseende insamling förpackningar 

Vesa Hiltula redogjorde för förändringarna i förordningen gällande insamlingsansvar för 
förpackningar som beslutats av regeringen 2018. Målet är att underlätta för hushållen 
att källsortera förpackningar och returpapper som ska resultera i minskad 
miljöbelastning.  
 
From 1 januari 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats nära 
huset eller i kvarteret och from 1 april 2025 är målet att alla bostäder, som inte avböjt, 
ska erbjudas den möjligheten.  

När den nya förordningen träder i kraft är det producenterna som ansvarar för och 
bekostar insamling av förpackningar och papper. Vår bedömning är att EEM kommer att 
få uppdraget att utföra insamlingen. Skillnaden är att en större del av 
insamlingskostnaden ska betalas av producenterna. 

Sammanfattningsvis konstaterade Vesa Hiltula att omställningen kommer att kräva en 

gedigen arbetsinsats innan alla bitarna är på plats.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna 

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen 

 __________  

§ 10 Information om Kommunföretags styrelsesammanträde 20190927  

Dagordningen från Kommunföretags styrelsemöte den 27/9 finns att tillgå i 

styrelseappen.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna 

 __________  
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§ 11 Övrigt 

Uppföljning bussupphandling 

Fredrik Stake informerade kort om läget.  

Värdering av strategidagen den 24/9  

Eva Ehrstrand efterfrågar svar på utvärderingen ”Vad tar ni med er från dagen? Mejla 

svaren till Eva, blanketten finns bland annat i Satish Sens presentation i styrelseappen.  

Ärendebalans 

Ska uppdateras till nästa sammanträde.  

Frågan om arbetsordning i styrelser 

Delar av styrelsen är kritiska till arbetsordningen mellan moder- och dotterbolag, då det 

förekommer politiska överprövningar i moderbolagets styrelse på exempelvis taxebeslut 

som tagits i EEM:s styrelse.  

Förslagsvis kan en utvärdering av arbetssättet göras och resultatet tas upp vid 

ägarsamtal. Bolagsstyrelsen ska inte driva politik utan jobba för bolagens bästa.  

Ordförande tar med sig frågan.  

 __________  


