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Närvarande:
Marita  Burman  Kilsbostäder AB

Bo Hällsten  Kilsbostäder AB

Stefan Olsson  Kilsbostäder AB

Kjell-Åke Wiklund  HSB i  Kil

Klas Agnemyr Kils Kommun/Hantverkshuset AB

Gert Carlsson  Profil  invest KB

Roger Tång Profil  invest  KB

Emelie Svensson Wenmec AB

Inbjuda men ej närvarande:
Moelven  Byggmodul AB
Fryken  Fastigheter AB
Gamla Scan Samfälli'ghetsförening
Park lnvest AB

Genomförda mö[en i samrådsprocessen
l nformationsmöte/samrådsmöte 2019-04-02,  Kil

Summering av diskussionen:
Diskussionen förde i en överlag mycket god anda.  Kunderna tycker att det är bra med öppenheten

och att vi tänker långsiktigt samt att bolaget har en stabilitet i prissättningen, vidare diskuterades

jämförelsen med  El marknadens fluktuationer.

Kils Energi  presenterade kommande utmaningar samt hur vi tänker hantera detta genom satsningar

framåt genom förändringar i  bränsle och även med viss el  produktion.  Församlingen tycker det är bra

att vi jobbar förebyggande och inte sitter still.

Räntan diskuterades, ordförande i  bolaget förklarade hur bolagets lån  mot kommunen fungerar. Och

varför räntan  kan tyckas hög.  Kommunen förespråkar trygghet framför lägsta möi.liga  ränta och

arbetar därför med ränteswappar.

Allmänna diskussioner om hur företaget arbetar med att presentera förbrukningsstatistik förekom

samt vilka tekniska möjligheter det finns för att presentera avläsningsvärden för kunden.
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Efter genomgången av bolagets syn på förutsättningar och möjligheter inför de kommande åren, så

presenterades förslaget för de kommande tre åren.

För 2020 förändras priset med 0% (+-2%) för 2021 och 2022 förväntas priset ändras med 0°/o (+-

29/o)per år.  Förutsatt att de nu varande omvärldspriserna inte förändras på ett avgörande sätt.  Kils

Energi betonade att det finns flera orosmoment framöver men att man jobbar målmedvetet för att

hantera detta.  Den inbjudna församlingen  lät sig med detta  nöjas.

Övrigft
Församlingen var enhällig i att inga fler samrådsmöten behövdes för årets prisdialog.

Kil  den  2 April  2019

Vid protokollet

Niklas Enesten

Kils  Energi AB
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