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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2020/9 BEAB

Styrelsemötets öppnande

Ärendebeskrivning

 Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar 
deltagarna välkomna.

 Styrelsen utser Cecilia Ahlström att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll.

 Dagordningen godkänns.

Dagens tema: Återvinning och avfall, Catherine Hevelius, chef ÅoA, presenterar 
verksamheten

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2020/11 BEAB

VD informerar

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros presenterar information under mötet. 

 Överflyttning skattefinansierat
 Vattendomar 
 Omvärld
 Övrigt
 Personal HMS
 Projekt som pågår

Beslutsunderlag

Presentation under mötet. Bilagt i NetPublicator.

Skickas till

Tf VD Markus Wertwein Ros

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020/14 BEAB

Ekonomisk uppföljning december 2019

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros rapporterar Ekonomisk uppföljning december 2019. 

Status Årsbokslut 2019 rapporteras. 

Beslutsunderlag
I NetPublicator:
Presentation 2020-02-20
Resultaträkning, prel
Moderbolagets resultaträkning, prel

Skickas till

Jonas Svensson, ekonomichef

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020/2 BEAB

Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och 
utförande

Beslut
Styrelsen beslutar

Att uppdra till verksamheten Återvinning och avfall att utreda insamling av 
hushållsavfall i egen regi och återkomma med förslag för beslut om insamling i 
egen regi eller upphandling av insamling.

Ärendebeskrivning

Catherine Hevelius, chef ÅoA, presenterar ärendet.

En av aktiviteterna i kommunens avfallsplan är att se över insamlingssystemet för 
hushållsavfall. Kommunen har haft system för insamling av matavfall i gröna 
plastpåsar med optisk sortering sedan 2015. Det är dags att utvärdera detta 
system och se över vilket system som kan anses vara bäst lämpat för Borgholms 
kommun. 

En översyn ligger också väl i linje med den nya lagstiftning som säger att 
producenterna av förpackningar och tidningar ska anordna fastighetsnära system 
för insamling av förpackningar och tidningar. Utredningen om insamlingssystem 
kommer att beakta och värdera om det är möjligt och rimligt att fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar samordnas med den kommunala 
insamlingen av hushållsavfall. 

Nuvarande avtal med Suez Recycling om insamling av hushållsavfall i Borgholms 
kommun går ut i oktober 2022. Det innebär att en ny upphandling måste göras i 
god tid innan avtalet går ut, eller att förberedelser måste vidtas för insamling i 
egen regi. Både upphandling och egen regi kräver att det är klart vilket 
insamlingssystem kommunen ska ha.

Tidsplan
I bilaga redovisas tidsplan för:
- Översyn av och beslut om insamlingssystem.
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Utredning av och beslut om insamlingen ska ske i egen regi eller upphandlas.

Tidsplanen är lagd utifrån om ny upphandling ska göras, men det stämmer bra 
också för den tid som krävs om egen regi ska förberedas. Tidsplanen utgår från 
rekommendationer i Avfall Sveriges mall om Upphandling av insamling, och hänsyn 
har tagits till leveranstider och storhelger/semestrar.

Utredning insamlingssystem
Utredning av insamlingssystem är påbörjad och följande uppgifter ska tas fram:
- Beskrivning av nuvarande system, fördelar, nackdelar, kostnader, möjligheter till 

digitalisering mm
- Miljöaspekter
- Omvärldsanalys, system i andra kommuner
- Olika system, funktion, kostnader, kvalitet etc
- Hur olika system kan samordnas med fastighetsnära insamling av förpackningar 

och tidningar
- Hur olika system fungerar för campingar och restauranger
- Ekonomi, investeringar, taxa

Utredning egen regi
I utredningen kommer följande uppgifter att belysas:
- Nulägesbeskrivning
- Resursbehov och kostnader, entreprenad kontra egen regi
- Aspekter på kvalitet, kundnöjdhet, flexibilitet, arbetsmiljö, resursutnyttjande
- Kundservice och ärendehantering
- Omvärldsanalys, hur gör andra kommuner
- Möjliga kombinationer av egen regi och upphandling

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse och bilaga med tidsplan.

Skickas till

Catherine Hevelius
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2017/126 BEAB

Avfallssortering matavfall

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen i denna tjänsteskrivelse lämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning

Catherine Hevelius, chef ÅoA, presenterar ärendet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2019-11-18, § 229, avslagit en motion om att tillhandahålla 
påsar för restavfall till kommunens hushållsavfallsabonnenter. Kommunstyrelsen 
har tagit beslut 2019-04-30, § 62, om att minska användningen av engångsplast 
inom kommunal verksamhet.

Frågan om påsar för restavfall är nu, trots besluten ovan, åter igen aktuell.

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att införa skatt på 
plastbärkassar från och med den 1 maj 2020. Skatten ska bidra till att Sverige 
uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till 
slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen 
av mikroplaster i naturen.

Den föreslagna skatten befaras medföra problem i kommuner som har optisk 
sortering av hushållsavfallet, genom att hushållen finner oönskade sätt att hantera 
sitt avfall, när plastbärkassar blir dyrare. Man befarar följande:

- Att hushåll kommer att köpa de billigaste avfallspåsarna i handeln, vilka håller 
dåligt att lämna avfall i.

- Att hushåll kommer att använda de gröna påsarna, som är till för matavfallet, till 
restavfall.

- Att hushåll eventuellt i högre grad struntar i att lägga avfallet i påse och istället 
lägger det löst i sopkärlet.
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Allt detta utgör en risk för problem i den optiska sorteringen och i hanteringen av 
matavfallet. Optisk sortering förutsätter till stor grad att avfallet är väl förpackat och 
förslutet i hela påsar. 

Borgholms kommun lämnar idag hushållsavfallet till optisk sortering, varför problemen 
ovan inte kan uteslutas för avfallet från Borgholms kommun.  De senaste åren har 
kommunen haft en god utsortering av matavfall och sorteringen har fungerat utan 
anmärkningar. Det vore olyckligt om problem med sorteringen uppstår. 

Åtgärder
Påsar avsedda för sophantering omfattas inte av punktskatt och är ett bra alternativ för 
hushållens avfall. Vi kommer i första hand att ha en dialog med matbutiker om att det är 
viktigt med god kvalitet på de soppåsar som marknadsförs i butik. Förhoppningen är att 
hushållen kan uppmuntras att använda sådana soppåsar i tillräcklig omfattning för att 
upprätthålla kvaliteten på emballeringen av avfallet.

Återvinning och avfall avser kontrollera och utvärdera vilken effekt skatten på 
plastbärkassar har på avfallets kvalitet. Kontroll kommer att göras veckovis vid platsen för 
omlastning av hushållsavfallet, från och med februari och tillsvidare. Emballeringen av 
avfallet kommer att kontrolleras och dokumenteras. 

Vi har också kontakter med insamlingsentreprenören och sorteringsanläggningen för 
avfallet. I avtalet med sorteringsanläggningen ingår att eventuella kvalitetsanmärkningar 
ska dokumenteras och omgående meddelas Borgholm Energi. 

Om det sker en märkbar förändring och kvalitetsförsämring efter 1 maj kommer påsar för 
restavfall att beställas och marknadsföras, i syfte att upprätthålla funktionen i sorteringen 
och kvaliteten på matavfallet. Detta system ska kunna vara i drift inom en månad efter 
beställning. Borgholm Energi har i befintligt avtal om inköp av gröna påsar för matavfall 
även möjlighet att köpa påsar för restavfall. Påsarna är gjorda av återvunnen plast.

Konsekvenser
Kostnaden för eventuella inköp av restavfallspåsar uppskattas hamna någonstans mellan 
250 000 och 500 000 kr/år. Eventuella kostnader för lagerhållning och information 
tillkommer. Detta finansieras via hushållsavfallstaxan. 

Distributionen är inte möjlig att sköta på samma sätt som för de gröna matavfallspåsarna. 
Dock finns möjligheter att tillhandahålla dem på ett enklare sätt, där hushållen kan 
avhämta påsar på bland annat återvinningscentralerna. 
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kostnad för att tillhandahålla restavfallspåsar till hushållsabonnenterna är inte
budgeterade för 2020. En kostnad på 250 000 till 500 000 kr motsvarar 1-1,9 % av 
hushållsavfallstaxan. Det ryms väl inom det utrymme som är budgeterat för att avsätta 
medel från 2020 till sluttäckning av deponier.  

I dagsläget är plastpåsar en förutsättning för den modell som tillämpas för insamling och 
sortering av hushållsavfallet i kommunen. Aspekter på påsar och kostnader kommer att 
vägas in i den översyn av insamlingssystemet som pågår i enlighet med avfallsplanen.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Presentation under mötet

Skickas till
Kommunstyrelsen
Catherine Hevelius, chef Återvinning och Avfall

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2020/7 BEAB

Prioriteringar Vattenskyddsområden

Beslut
Styrelsen beslutar

Att godkänna prioriteringslista för kommunala vattenskyddsområden enligt 
beskrivet nedan.

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros presenterar ärendet.

Under 2019 har Länsstyrelsen Kalmar län besökt Borgholms Kommun och 
Borgholm Energi som huvudman för de kommunala vattentäkterna. Syftet var att 
diskutera revideringsbehovet av vattenskyddsområden. Länsstyrelsen önskar en 
politiskt beslutad prioriteringslista inskickad tillsammans med beslutet senast den 
30 april 2020.

Vid beslut om prioriteringslistan bör styrelsen beakta kostnaden för framtagandet 
av ett vattenskyddsområde. En budget för det arbetet är svårt att ta fram beroende 
på den mångfald av faktorer som ändras under arbetets gång.

Vi har uppskattat att för arbetsinsatsen år 1 bör kostnaden hamna på ca 200 000kr 
per påbörjad process/område. Efterföljande arbete kan ha långa väntetider men 
kräva mindre arbetstimmar. Kostnaden för slutförandet av vattenskyddsområdet 
blir större, summan beror på olika faktorer (storlek av området, skyddsnivå, antal 
näringar/fastigheter, bedömd påverkansgrad etc.). Det är här eventuella 
ersättningar skall betalas ut.

Borgholms Kommuns vattentäkter, vattenskyddsområden och status

Byxelkrok - vattenskyddsområde – 1976 - behov av revidering
Rullbacka – vattenskyddsområde - saknas
Böda - vattenskyddsområde – 1974 – vattentäktsåtgärder krävs
Löttorps vattenskyddsområde – 1999 - OK
Sandvik – vattenskyddsområde saknas, ska ej sökas på grund av havsvatten
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Köpingsvik/Lindby - vattenskyddsområde – 2006 - OK
Rälla vattenskyddsområde – 1982 - behov av revidering
Strömmen – vattenskyddsområde saknas – ej driftsatt, ny vattendom 2019/2020

Prioriteringslista och aktiviteter

1. Byxelkrok - vattenskyddsområde – revidera inlämnad ansökan för beslut under år 
2020

2. Rälla - vattenskyddsområde – revidera färdig ansökan och lämna in under år 2020
3. Rullbacka - ta fram underlag för beslut om vattenskyddsområde. Planerat att starta 

det arbetet under/efter år 2021
4. Strömmen - ta fram underlag för beslut om vattenskyddsområde. Planerat att 

starta det arbetet under/efter år 2022
5. Böda - vattenskyddsområde – BEAB ska ta fram status och klassning för 

användandet av vattentäkt. Revidering av vattenskyddsområdet ska utföras i 
samband med framtagandet av norra vattenförsörjningsplanen.   

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Meddelande från Länsstyrelsen Kalmar Län 516-1940-19

Skickas till

Torgny Färm, chef VA-ledningsnät
Tina Pile, enhetschef VA

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 7

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020/15 BEAB

Projekt Hagelstad, utbyggnad VA

Beslut
Styrelsen beslutar

Att godkänna verkställande av projektstart och genomförande av VA-utbyggnaden 
inom verksamhetsområde Hagelstad. 

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros presenterar ärendet.

VA utbyggnaden inom verksamhetsområde Hagelstad södra utfördes under 2013. 
Hagelstad norra etapp ligger nu för utförande efter utökat beslut om verksamhets-
område. Projektet finns upptaget i investeringsbudget för utförande 2020. 
Projektet kommer att utföras i egen regi. 11 fastigheter är inkluderade i 
verksamhetsområdet.

Ledningsrätten vinner laga kraft 15/2 2020.

Tidplan

Planerad start på projektet är april 2020 och planerat avslut på projektet blir 
sommar 2020.

Se bifogad karta för aktuellt område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Kartbild: Hagelstad ledningsdragning

Skickas till

Torgny Färm, Chef ledningsnät VA

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 8

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2016/87 BEAB

Attestreglemente

Beslut
Styrelsen beslutar

Att godkänna ändringar i Attestreglemente daterat 2020-01-31.

Ärendebeskrivning

Ändringar föreslås i gällande Attestreglemente enligt följande: 

 Attesträtt ändras i samband med att tf VD tillträtt.
 Beloppsgränser har ändrats. 
 Tjänsteman har tilldelats rätt som granskare.

Ändringar är färgmarkerade.

Beslutsunderlag

Attestreglemente, reviderat 2020-01-31

Skickas till

Jonas Svensson, ekonomichef
Per Mackén, controller

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020/13 BEAB

Tillsättning av VD

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Sedan 1/1 2020 har Markus Wertwein Ros rollen som tillförordnad VD då den 
tidigare Vd:n Anders Lindholm har valt att gå vidare i sin karriär. BEAB genomgår 
samtidigt en större organisationsförändring där de skattefinansierade 
verksamheterna ska återföras till kommunen. För att BEAB inte ska tappa fart och 
kunna uppfylla de krav som ställs i ägardirektivet, affärsplanen och de 
gemensamma mål som är framtagna krävs det att den nya organisationen snarast 
är på plats. Ledningsgruppen för BEAB ser Markus Wertwein Ros som den naturliga 
personen att axla rollen som VD.

Skickas till

Ledningsgruppen BEAB

___________________________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/10 BEAB

Återbruk

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen överlämnas till kommunen. 

Ärendebeskrivning

Catherine Hevelius presenterar ärendet.

Borgholms kommuns kommunfullmäktige antog den 9 december 2019 en ny 
avfallsplan för Borgholms kommun. Syftet med avfallsplanen är att bestämma hur 
avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas de närmsta åren samt mål och 
aktiviteter för att uppnå det. En av aktiviteterna är att införa ett återbruk för att 
uppnå målet om att minska mängden avfall och öka möjligheterna till 
återanvändning. Återvinning och avfall är ansvarig avdelning för att införa 
möjlighet till återbruk på Kalleguta och Böda återvinningscentral. Socialnämnden 
är ansvarig för att skapa möjligheter för kommunens arbetsmarknadsavdelning 
(numera Stöd och arbete) att bedriva återbruk. Båda dessa aktiviter ska utföras 
under 2019-2020. Återvinning och avfall och Stöd och arbete har tillsammans tagit 
fram ett förslag på genomförandebeskrivning för hur återbruket ska fungera.

Förslag till genomförandebeskrivning
Besökare på återvinningscentralerna i kommunen lämnar saker till återbruk i en 
specifik container. En praktikant från Stöd och arbete kommer som främsta 
arbetsuppgift ha tillsyn över återbrukscontainern. Anledningen är att säkerställa att 
sakerna som lämnas till återbruk är i sådant skick att de kan återbrukas. Utöver 
denna arbetsuppgift kan praktikanten även vara behjälplig för kunder med övrig 
sorteringsanvisning. 
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sakerna som lämnats i återbrukscontainrarna hämtas av verksamheten Stöd och 
arbete och körs till Fåken (Hammaren 9). I Fåken kommer de hämtade sakerna att 
gås igenom. Saker som är hela och ser bra ut går direkt till försäljning. De saker 
som är slitna eller trasiga, fixas till eller lagas innan de säljs, exempelvis dörrar, 
bord kläder. Detta kommer att utföras av personer utanför arbetsmarknaden som 
exempelvis är i behov av arbetsträning eller språkträning.

Försäljning av sakerna kommer att ske i samarbete med hjälporganisationer. Där 
är tanken att personer utanför arbetsmarknaden också ska hjälpa till. 

Lägesbeskrivning
Återvinning och avfall har beställt containrar, där besökare på våra 
återvinningscentraler kan lämna saker till återbruk. Dessa levererades till Kalleguta 
återvinningscentral den 28 januari.

Ekonomi- och fastighetsavdelningen på Borgholms kommun har utrett vad som 
krävs i form av ombyggnad och upprustning av fastigheten (Hammaren 9) för att 
den ska vara lämplig att bedriva återbruk i. Utredningen visar att det krävs en 
investering på 6,5 miljoner kronor för ombyggnad och upprustning för att lokalen 
ska vara lämplig att bedriva verksamheten i. Beslut i kommunstyrelsen avseende 
investeringsmedel till ombyggnad och upprustningen av fastigheten Hammaren 9 
(beteckning: 2018/255 298) kommer tas den 25 februari 2020. 

Konsekvensanalys

Om kommunstyrelsen beslutar att anta investeringen för ombyggnad och 
upprustning av Hammaren 9 kommer renoveringen att påbörjas i mars. 
Renoveringen beräknas ta 8-9 månader. Återbruksverksamheten beräknas 
då kunna vara igång i januari 2021.

Om kommunstyrelsen beslutar att inte anta investeringen för ombyggnad 
och upprustning av Hammaren 9, kommer Borgholm Energis styrelse att få 
ta beslut om hur återbruk ska genomföras inom Återvinning och avfall. 

Återvinning och avfall kommer sannolikt att föreslå styrelsen att upphandla 
en återbrukstjänst på våra återvinningscentraler. Upphandlingen kommer 
att innebära att hjälporganisationer erbjuds att hämta saker till återbruk 
gratis på våra återvinningscentraler. Återvinning och avfall kommer då att 
behöva omprioritera en del uppgifter för att få igång återbruk i enlighet 
med avfallsplanen och önskemål från kunder. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut behöver även tas om hur lång avtalstiden ska vara. Standard för 
upphandlingar är 2 år med möjlighet till förlängning. Avtalstiden är av 
betydenhet, då ett återbruk i kommunal regi inte kan genomföras under 
avtalstiden.

Att upphandla denna tjänst istället för att bedriva återbruk i kommunal regi, 
innebär miljö-, samhälls- och ekonomisk påverkan.

Minskad miljönytta
Om kommunen bedriver återbruk enligt förslaget, kan saker som behöver 
repareras tas emot. Hjälporganisationer kan endast hämta och sälja hela 
och funktionsdugliga saker. Det leder till att färre saker kan återanvändas. 
Det skulle kunna innebära att avfallsplanens mål, att senast 2022 ska 2 % av 
det inlämnade grovavfallet på återvinningscentralerna återanvändas, inte 
uppnås.

Att färre saker återbrukas, än om återbruket bedrivs i kommunal regi, 
medför fler transporter och större mängder till avfallsförbränning och 
deponering.

Minskad samhällsnytta
Att fler personer kan arbets- och/eller språkträna resulterar i att fler 
personer som står utanför arbetsmarknaden snabbare kan komma in på 
arbetsmarknaden. Det ger flera samhällsnyttor, exempelvis ökade 
skatteintäkter och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd för 
kommunen.

Ekonomi
Att inte återbruka så mycket som möjligt, genererar högre transport- och 
behandlingskostnader. Riksdagen har beslutat att införa skatt på 
förbränning av avfall från och med den 1 april 2020. Då den största delen av 
saker som kan återbrukas istället kommer att förbrännas, kommer 
behandlingskostnaderna att öka ytterligare. Ett effektivt återbruk ger lägre 
driftskostnader.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Presentation under mötet
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Skickas till

Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall
Kommunstyrelsen

___________________________
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§ 11 Dnr 2016/2 BEAB

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga 
rättsliga processer

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första 
instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. 

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen redovisas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

___________________________
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§ 12 Dnr 2020/5 BEAB

Beslut från kommunen

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Beslut från kommunen bilagda kallelsen.

Beslutsunderlag

KF § 243 2019-12-09 VA-taxa 2020 
KF § 244 2019-12-09 Taxa Återvinning och Avfall 2020
KF § 245 2019-12-09 Reviderad renhållningsordning för Borgholms 

kommun 
KSAU § 304 2019-12-10 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2020
KSAU § 18 2020-01-21 Hundlatrin vid pumpstationen vid Solberga
KSAU § 24 2020-01-21 Förfrågan om rejektvatten, Ekerum

___________________________
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