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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-14

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-08:33 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Maria Havskog (C)  
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Christer Ljung (L) 
 
 

 
Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 

Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johanson (S) 
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
 
Övriga   
  
Utses att justera Sebastian Hörlin 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-06-14    Paragrafer 176-177 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2022-06-14  
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-06-14 Datum då anslag  2022-07-06 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 176 Godkännande av föredragningslistan   

§ 177 Justerad höjning av elnätstarifferna 2022/138  
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Ks § 176 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 177 Justerad höjning av elnätstarifferna 
Dnr KLK 2022/138 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna en höjning av elnätstarifferna med 8 procent, 
 
att höjningen gäller från och med 22-08-01 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Elnät AB har under året fått ökade kostnader från E.on avseende 
överföringsavgiften från överliggande nät, samt betydligt högre kostnader för 
nätförluster på grund av det höga elpriset. E.on har i sin tur fått ökade kostnader 
från överliggande nät, samt höga överföringsförluster på grund av höga elpriser.  
 
E.on har gjort höjningar i två steg. Den första höjningen innebar en höjning från 
2,4 öre till 3,8 öre per kilowattimme (KWh) och den andra höjningen innebar 
ytterligare en höjning med 1,6 öre till 5,4 öre per KWh.  
 
För att Eksjö Elnät AB ska kunna möta dessa kostnadsökningar och fortsätta 
hålla en god kvalitet i elnäten ser bolaget ett behov av att höja elnätstarifferna med 
8 procent. I tjänsteskrivelsen från ekonomichef anges att höjningen ska gälla per 
2022-08-01. På dagens styrelsemöte föreslår dock vd och ekonomichef att 
höjningen ska gälla redan från 2022-07-01 då det är viktigt för bolaget att snarast 
möjligt få igenom höjningen. En höjning av elnätstarifferna ska meddelas 
konsumenten minst 15 dagar innan priset ändras, genom annonsering i 
dagspressen och information på hemsidan. 
 
Styrelsen för Eksjö Elnät AB har 2022-05-24 beslutat att godkänna en höjning av 
elnätstarifferna med 8 procent, att höjningen gäller från och med 2022-07-01.  
 
I och med att taxor enligt ägardirektivet ska beslutas av fullmäktige, måste ärendet 
gå vidare till fullmäktige. Datum för ikraftträdande får hanteras i samband med 
kommunstyrelsens beredning.  
 
Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB 2022-06-07 
Eksjö Elnät AB beslut 2022-05-24 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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