PROTOKOLL

Borgholm Energi Elnät AB
2020-03-25
Paragrafer 6-13

Protokoll från sammanträde i Borgholm Energi Elnät AB 2020-03-25
Plats och tid
KS-rummet, Kommunhuset 14:00
Beslutande
Staffan Larsson, ordförande
Cecilia Ahlström, 1:a vice ordförande
Tomas Lind, 2:e vice ordförande
Anders Nyholm, deltar via Teams
Daniel Nilsson
Kjell Ivar Karlsson, ersättare för Bert Carlsson
Andreas Persson, deltar via Teams
Övriga deltagande
Martin Johansson (Fjärrvärme), arbetstagarrepresentant, del av tid
Tomas Ekberg (Elnät), arbetstagarrepresentant, del av tid
Markus Wertwein Ros, VD Borgholm Energi
Annika Karpfors, sekreterare
Markus Pile, strateg, del av tid
Filip Christoffersson, controller, del av tid
Joachim Nilsson, revisor, Deloitte AB, §§ 9, 10

Underskrifter

Annika Karpfors
Sekreterare

Staffan Larsson (C)
Ordförande

Tomas Lind (FÖL)
Justerare

1

PROTOKOLL

Borgholm Energi Elnät AB
2020-03-25
Paragrafer 6-13

Innehållsförteckning
INLEDNING
§6

Styrelsemötets öppnande

§7

Föregående mötesprotokoll

2020/9

3
4

PERSONALÄRENDEN
§8

Tillsättning av VD

5

RAPPPORTER OCH BESLUT
§9

Årsredovisning 2019

2020/22

6-8

§ 10

Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020

2020/14

9 - 10

§ 11

Elmätare och mätinsamlingssystem

2019/37

11

§ 12

Val av ombud till bolagsstämmor 2019 - 2022

2020/28

12

ÖVRIGA ÄRENDEN
§ 13

Övriga ärenden

13

2

3
Sammanträdesprotokoll

BORG
Sammanträdesdatum
2020-03-25

§6

Dnr 2020/9 BELNAB

Styrelsemötets öppnande





Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar
deltagarna välkomna.
Styrelsen utser Tomas Lind att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
Dagordningen godkänns.

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§7

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar
Att föregående mötesprotokoll 2020-02-20 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om ledamöterna har några frågor eller justeringar till
föregående mötesprotokoll.
Inga frågor eller justeringar framkom.
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§8

Tillsättning av VD
Beslut
Styrelsen beslutar
Att anställa Markus Wertwein Ros som verkställande direktör i Borgholm Energi
AB och Borgholm Energi Elnät AB, att gälla fr o m 2020-04-01.

Ärendebeskrivning
Presidiet fick i uppdrag vid förra styrelsemötet att föra diskussion med Markus
Wertwein Ros om anställning som verkställande direktör för bolagen.
Presidiet har även fört dialog med personalavdelning och kommunchef för att
komma fram till rätt anställningsvillkor.
MBL-förhandling enligt §11 har genomförts 2020-03-04 med fackliga representanter
för Kommunal, Vision och SEKO.
Presidiets förslag är att anställa Markus Wertwein Ros som verkställande direktör för
bolagen enligt villkoren i anställningsavtalet.
Styrelsen tillstyrker förslaget.
Markus Wertwein Ros tackar för förtroendet och skriver under anställningsavtalet.

Skickas till
Ann Nilsson, HR-chef
Cecilia Laneborg Johnsson, Kommunal
Roger Lundby Persson, Vision
Tomas Ekberg, SEKO
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§9

Dnr 2020/22 BELNAB

Årsredovisning 2019
Beslut
Styrelsen beslutar
Att godkänna årsredovisningen för Borgholm Energi Elnät AB för 2019.
Noteras: Reservation mot styrelsens förslag om utdelning, se i årsredovisningen för
Moderbolaget, Förändring av eget kapital, Förslag till vinstdisposition, Vinstutdelning 7
Mkr: styrelseledamöter Tomas Lind (FÖL), Anders Nyholm (M) och Bert Carlsson (SD). Se
bilagd reservation.

Ärendebeskrivning
Controller Filip Kristoffersson presenterar Årsredovisning 2019 för Borgholm
Energi Elnät AB.
Deltar på mötet gör även Revisor Joachim Nilsson, Deloitte AB, som presenterar sitt
uppdrag och går igenom valda delar av årsredovisningen.









Justerandes sign

Revisionens omfattning
Riskkarta
Iakttagelser 2019
o Manuella bokföringsorder ska attesteras av minst en person
o Särredovisningen för 2018 är ännu inte färdigställd
o Förbättra avstämningsrutiner i samband med bokslutsprocessen
o Förslag att färdigställa kompletta bokslut kontinuerligt under året,
april och augusti i näst intill samma omfattning som årsbokslutet
o Att få stöd i processen av Deloitte vid delårsbokslut är önskvärt, kan
läggas till upphandlingen
Risk för oegentligheter och misstag
Händelser efter bokslutsdagen
o Skattefinansierade verksamheter
o Corona
Övergripande intryck 2019
o Tidsplan måste hållas i bokslutsprocessen

Utdragsbestyrkande

Paragra
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Övriga insatser under året
o Granskning av årsrapporter
o Granskning av inkomstdeklaration
Styrelsens förväntningar/önskemål på revisorerna
o Positivt att Deloitte tittar på processerna

Styrelsens medlemmar signerar Årsredovisning 2019.
Revisor Joachim Nilsson mottar Årsredovisningen och signerat original kommer att
återsändas till bolaget snarast möjligt.
Årsstämman äger rum den 20 maj 2020.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 Borgholm Energi Elnät AB

Skickas till
Jonas Svensson, ekonomichef
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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Skriftlig reservation avseende föreslagen utdelning på sju miljoner:
Undertecknade ledamöter anser att utdelning inte bör föreslås då det endast är för att rädda
kommunens resultat av kosmetiska och politiska skäl.
Borgholm Energi Elnät AB med dotterbolag står inför stora finansiella utmaningar och begränsas av
gemensam kreditgräns tillsammans med kommunen. Att då göra en utdelning som endast gör
Borgholms skattebetalare fattigare, med nästan två miljoner kronor, är inte att hushålla med knappa
resurser.
När beslutet fattades har även Coronapandemin påverkat den ekonomiska situationen med befarade
kundförluster och lågkonjunktur som följd. Vi borde som styrelse agera efter försiktighetsprincipen
och även av det skälet stoppa utdelningen.

Tomas Lind
(FÖL)

Anders Nyholm
(M)

Bert Carlsson
(SD)
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§ 10

Dnr 2020/14 BELNAB

Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020
Beslut
Styrelsen beslutar
Att

lägga informationen Ekonomisk uppföljning jan – feb 2020 till handlingarna.

Att

uppdra åt VD att upprätta en kreditpolicy med riskbedömning.

Att

uppdra åt VD att löpande rapportera ärendet om kreditläget till presidiet.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning
Tf VD Markus Wertwein Ros rapporterar Ekonomisk uppföljning för månaderna
januari och februari 2020. Noteras att översyn av taxestrukturen kommer att göras
för mer stabilitet och för att erhålla bättre överensstämmelse med budget.
Uppmaning om stöd för besöksnäringen
På grund av den uppkomna situationen med Coronapandemin som nu drabbar
samhället har Visita (branschorganisation och arbetsgivarorganisation för den svenska
besöksnäringen, representerar över 7 000 arbetsplatser som tillsammans står för
merparten av besöksnäringens totala omsättning) gått ut med en uppmaning till
Sveriges kommuner att stödja besöksnäringen. En rad konkreta förslag har
lämnats.
VD Markus Wertwein Ros går igenom förslagen från Visita och frågeställningar runt
dessa samt möjliga situationer som kan uppstå för bolaget, vilka diskuteras. Bl a
kan företagen i kommunen komma att ansöka om anstånd med betalning av
fakturor som gäller VA, ÅoA, Fjärrvärme, Elnät. Styrelsen diskuterar BEAB:s
möjligheter att vara behjälplig, samt reflektioner görs kring bedömningsgrunder,
begränsningar mm. Styrelsen betonar vikten att bolaget i möjligaste mån stödjer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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kunder som drabbas ekonomiskt av Coronapandemin. Samtidigt uppmanar
styrelsen till en löpande uppföljning av kreditläget, så att inte bolagets ekonomi
äventyras.
Det är av stor betydelse att bolagets pågående och planerade investeringar kan
genomföras.
Styrelsen uppdrar åt VD att upprätta en Kreditpolicy med riskbedömning.
Ärendet skall följas upp löpande och rapporteras till presidiet.

Beslutsunderlag
Presentation PPT Ekonomisk uppföljning jan – feb 2020
Presentation PPT Visita

Skickas till
Markus Wertwein Ros, VD
Jonas Svensson, ekonomichef
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§ 11

Dnr 2019/37 BELNAB

Elmätare och mätinsamlingssystem
Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med styrelsens beslut 2020-02-20 § 3 följer nedan rapport om
upphandlingen Elmätare och mätinsamlingssystem.
Rapport
Beslut om vald leverantör tilldelades 2020-03-04 och tiden för avtalsspärr löpte ut
2020-03-16. Kontrakt kommer att tecknas mellan den valda leverantören och
respektive nätföretag som ingår i den gemensamma upphandlingen.
Projektet går nu in i fas 2 som omfattar installation och implementering av mätare
och mätinsamlingssystem, aktivitetsplan för genomförandet och reviderad budget
skall i inledningen av denna fas tas fram.
Projektet har som ett effektmål att kostnaden för investeringen skall vara under
80% av det normvärde som gäller för anläggningen i elnätens kapitalbasberäkning.
Offererad summa indikerar på att detta effektmål kommer att uppnås. I budget
uppgår investeringen till 14 Mkr vilket motsvarar normvärdet för anläggningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Styrelsens beslut 2020-02-20 § 3

Skickas till
Markus Wertwein Ros
_________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§ 12

Dnr 2020/28 BELNAB

Val av ombud till bolagsstämmor 2019 - 2022
Beslut
Styrelsen beslutar
Att godkänna Kommunfullmäktiges beslut om ombud vid Borgholm Energi AB:s
bolagsstämmor 2019 – 2022. Ordinarie ombud: Nina Andersson-Junkka (S)
Ersättare: Ilko Corkovic (S)

Ärendebeskrivning
Enligt sammanträdesprotokoll i Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 267 har på
valberedningens förslag beslutats att välja följande ombud till Borgholm Energi
Elnät AB:s aktieinnehav i Borgholm Energi AB, att representera vid bolagsstämmor
under perioden 2019 – 2022.
Ordinarie:

Nina Andersson-Junkka (S)

Ersättare:

Ilko Corkovic (S)

Beslutsunderlag
KF 2018-12-18 § 267

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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§ 13

Övriga ärenden
Beslut
Styrelsen beslutar
Att se över skrivningarna i Bolagsordningen, särskilt paragraferna 11, 12, och 14.
Styrelsen lämnar i uppdrag till ordförande att ta upp förändringsförslag med
ägaren.

Ärendebeskrivning
Under mötet framkom att ledamöter som läst Bolagsordningen funnit anomalier
och felaktigheter i texten. Dessa bör rättas till och skrivningarna i Bolagsordningen
ses över, särskilt paragraferna 11, 12 och 14.
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra

