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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2020/9 BELNAB

Styrelsemötets öppnande

 Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna 
välkomna 
 

 Styrelsen utser Cecilia Ahlström att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll 

 Dagordningen godkänns

4



Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 53

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Föregående protokoll

Beslut
Styrelsen beslutar

Att föregående mötesprotokoll 2020-08-20 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Ordföranden frågar om ledamöterna har något att framlägga gällande föregående 
mötesprotokoll. 

Inga frågor eller synpunkter framlades.

___________________________
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020/48 BELNAB

VD informerar

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros informerar om aktuella ärenden under mötet.

 Personal/HMS
 NMI undersökning
 Beviljade anstånd
 Projekt – (Södra Esplanaden klar)
 Rapport av investeringen Djupvik Lofta när projektet är färdigt
 Projekt presenteras vid nästa möte enligt investeringsplan i samband med 

Affärsplanen
 Elnät reinvestering
 Fastigheter
 Samverkan Mörbylånga
 Nitratvärden fortsatt dialog
 Marknadsföring av tratt för olja som delas ut gratis

Styrelsens ordförande Staffan Larsson informerar om Svenskt Näringslivs 
kommunranking ”Lokalt företagsklimat 2020”. I Total ranking 2020 ligger 
Borgholms kommun på 202:a plats av landets 290 kommuner, vilket är mycket 
glädjande och en förbättring med 59 platser från 2019. 

Beslutsunderlag

Presentation under mötet. 
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Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD

___________________________
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2020/25 BELNAB

Personalärenden 2020

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros presenterar ärendet.

Sjukstatistik – Mätperiod januari – juli 2020

Total 
sjukfrånvaro
% av arbetstiden

Korttidssjuk-
frånvaro
% av arbetstiden

Långtidssjuka
Antal personer

Borgholm 
Energi 2,7 (3,0) 1,1 (1,3) 1

Borgholm 
Energi Elnät 1,4 (1,7) 1,5 (1,7) -

Inom parentes är siffror från förra mätningen (jan – juni)

Corona
Med anledning av utvecklingen av Coronavirusets spridning vidtas löpande åtgärder 
för att säkerställa arbetsmiljön och att vi uppfyller kraven på att upprätthålla 
kontinuitet i våra verksamheter och leveranser. Omfattande personalbortfall över en 
längre tid skall kunna hanteras med en säker arbetsmiljö.

Arbetet innefattar bland annat riskbedömningar med åtgärder för samtliga enheter 
och arbetsställen, bevakning och tillämpning av nya riktlinjer och regelverk som 
beslutas samt löpande information till personal.
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunens ledningsgrupp håller kontinuerliga ledningsmöten där Borgholm Energi 
är representerade. Samordnad information delges från kommunledningsgruppen 
via intranät och mail.

Verksamheterna har inte haft sjukfrånvaro på grund av bekräftad Covid-19 smitta 
under perioden januari till augusti.

Utbildningar samt deltagande på konferenser har på olika sätt påverkats av de 
restriktioner som gäller på grund av Corona. I möjligaste mån har genomförandet 
skett på distans eller i mindre omfattning än planerat. Nedan planerade utbildningar 
har dock skjutits framåt i tiden på grund av de restriktioner som finns:

 HLR utbildning, utbildningen hålls nu i begränsade grupper vilket gör att 
eftersläpningen enligt plan kommer att bestå ytterligare en tid

 Svenskt vattens diplomutbildningar
 Motorsågsutbildning
 FA för ÅVC personal
 Kurs i Excel
 Ett antal utbildningar gällande HR

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

___________________________
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§ 56 Dnr 2020/57 BELNAB

Delårsbokslut 2020 januari - augusti

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros och ekonomichef Jonas Svensson presenterar 
Delårsbokslut januari – augusti 2020.

Beslutsunderlag

Presentation under mötet. 

___________________________
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020/60 BELNAB

Budget 2021 Drift och Investeringar

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna driftbudget 2021 för Borgholm Energi Elnät AB

att godkänna investeringsbudget 2021för Borgholm Energi Elnät AB

att godkänna driftbudget 2021 för Borgholm Energi AB

att godkänna investeringsbudget för Borgholm Energi AB

Ärendebeskrivning

Drift- och investeringsbudget 2021presenteras på styrelsemötet. 

BU 2021 BU 2021

Borgholm Energi Elnät AB Borgholm Energi Elnät AB
Elnät 7 220 Elnät 12 350
Summa Borgholm Energi Elnät AB 7 220 Summa Borgholm Energi Elnät AB 12 350

InvesteringsbudgetDriftbudget

 

BU 2021 BU 2021

Borgholm Energi AB Borgholm Energi AB
Egen Fastighetsavdelning 710 Egen Fastighetsavdelning 680
Bostäder 40 Bostäder 700
Återvinning & Avfall 950 Renhållning 7 480
Vatten och avlopp 2 850 Vatten och avlopp 82 250
Fjärrvärme 2 630 Fjärrvärme 2 500
Vindkraft 90 Vindkraft 0
Summa Borgholm Energi AB 7 270 Summa Borgholm Energi AB 93 610

InvesteringsbudgetDriftbudget

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Presentation på styrelsemötet
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Skickas till

Jonas Svensson, ekonomichef

___________________________
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2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2020/54 BELNAB

Avfallstaxa 2021

Beslut
Styrelsen beslutar

Att översända presenterat förslag ”Borgholms kommuns Avfallstaxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Gäller från 
och med 2021-01-01.” till kommunstyrelsen för vidare beslutshantering.

Ärendebeskrivning

Taxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka 
verksamhetens kostnader 2021, i enlighet med verksamhetens driftbudget.

Sophämtning småhus
En analys har gjorts på 2020 års avgifter för sophämtning för 190 l och 370 l sopkärl 
inom Kalmar län. I figur 1 och 2 nedan redovisas denna jämförelse. Borgholms 
kommun har lägst avgift i länet.
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Figur 1. Visar avgiften för åretrunt-kunder med kärlstorlekarna 190 l och 370 l i Kalmar län. För insamlare 
med viktavgift har medelvikten för respektive kärlstorlek i Borgholms kommun använts.
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Figur 2. Visar avgiften för kunder med sommarhämtning med kärlstorlekarna 190 l och 370 l i Kalmar län. 
För insamlare med viktavgift har medelvikten för respektive kärlstorlek i Borgholms kommun använts.

Taxa 2021
För småhus med sopkärl höjs taxan till 2021 med 4,1 - 5,4 %. Viktavgiften bibehålls 
oförändrad. Förändringen resulterar i att den totala årskostnaden för respektive 
abonnemang höjs med 3,5 % för kunder som slänger genomsnittlig årsvikt. 
Kundpåverkan av detta är att kunder som slänger mindre avfall än den 
genomsnittliga årsvikten får en högre procentuell ökning av den totala 
årskostnaden, medan kunder med mer avfall än den genomsnittliga årsvikten får en 
lägre procentuell ökning av den totala årskostnaden. 

Årskostnaden för kunder med genomsnittlig årsvikt blir lägre än riksgenomsnittet, 
med i storleksordningen 510 kr/år för ett villahushåll och 230 kr/år för ett fritidshus.

Sophämtning container
Abonnemang med container är vanligt hos större verksamheter, till exempel 
campingar och restauranger.  En analys har gjorts på 2020 års avgifter för 
sophämtning container inom Kalmar län. Tjänsten är svår att jämföra, eftersom den 
är utformad väldigt olika i olika kommuner. Borgholms kommun har en stor bredd 
på abonnemang och hämtningar inom denna tjänst, utifrån det behov kunderna 
har.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För container i intervallet 3 – 8 kubikmeter med tömning året runt ligger avgifterna i 
intervallet 13 000 – 40 000 kr, där Borgholms kommuns avgift är 16 800 - 18 300 kr.

För container i intervallet 3 – 8 kubikmeter med tömning halvår ligger avgifterna i 
intervallet 6 500 – 13 500 kr, där Borgholms kommuns avgift är 8 700 – 9 500 kr.

Viktavgifterna i länet är 0,99 - 2,70 kr/kg. Borgholms kommuns viktavgift är 2,21 
kr/kg.

För extra hämtning inom 3 dagar är avgiften i Borgholms kommun 728 kr och 
intervallet i länet är 400 – 1 250 kr.

Taxa 2021
Avgifterna för container-abonnemang höjs till 2021 med 4 %. Avgiften för extra 
hämtning inom 14 dagar och förbokad extra hämtning höjs med 3,5 %. Avgiften för 
hämtning inom 3 dagar och hämtning samma dag helg höjs med 6 %. 

Viktavgiften bibehålls oförändrad.

Slamtömning
En analys har gjorts på 2020 års avgifter för schemalagd slamtömning inom Kalmar 
län. I figur 3 nedan redovisas denna jämförelse. Borgholms kommuns avgift är näst 
lägst i länet.
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Figur 3. Visar avgiften för en schemalagd slamtömning på den vanligaste behållarstorleken, för respektive 
insamlare.

Taxa 2021
För slamtömning höjs taxan med 9,2 - 13,4 % till 2021. 

Mer information
För mer information om ändringar jämfört med taxa 2020 – se bifogad beskrivning i 
Beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förslag avfallstaxa 2021.
Kopia av förslag avfallstaxa 2021, med ändringar i procent.
PM med beskrivning av ändringar och analyser i taxan.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Catherine Hevelius, Chef Återvinning och avfall

___________________________
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2019/26 BELNAB

Bolagsordning och Ägardirektiv, revidering

Beslut
Styrelsen beslutar

Att i sitt yttrande lämna nedanstående ändringsförslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 2 samt punkt 13 i Ägardirektivet. Inga synpunkter 
framkom rörande Bolagsordningarna. 

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet.

Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått 
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och 
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i 
ansvarsfördelning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att 
förtydliga avkastningskrav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar 
med mera har setts över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett 
gemensamt dokument i fortsättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät 
AB och dotterbolaget är Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från 
kommunens upphandlade juridiska ombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18 att överlämna förslag till 
reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis 
bolagsstyrelse för yttrande.

Ändringsförslag

Nuvarande lydelse:

2. Samhällsnytta, vision och målsättning
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”……. Bolaget ska därför ta fram egna mål utifrån kommunfullmäktiges 
antagna strategiska mål. ………. Bolaget ska i samverkan med kommunen 
arbeta för att realisera kommunens vision samt kommunfullmäktiges 
beslutade strategiska mål.”

Notering: Bolagets styrelse har i gällande Affärsplan beslutat om tre strategiska mål 
utifrån Agenda 2030 som passar väl in i bolagets verksamheter. 
Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om fyra strategiska mål inom Agenda 
2030 som gäller för nämnder och bolag. 

Bolaget kan aktivt arbeta med att realisera de mål som kommunfullmäktige 
beslutat förutsatt att de naturligt passar in i bolagets verksamheter.

I praktiken innebär detta att bolaget kommer att behöva ha focus på de strategiska 
målen beslutade i affärsplan och de av kommunfullmäktige beslutade strategiska 
mål som är naturligt applicerbara i befintliga verksamheter.

Med bakgrund av ovan föreslås följande ändring under punkt 2:

” ……. Bolaget ska därför ta fram egna mål utifrån kommunfullmäktiges 
antagna strategiska mål. ………. Bolaget ska i samverkan med kommunen 
arbeta för att realisera kommunens vision samt de av kommunfullmäktige 
beslutade strategiska mål som är naturligt applicerbara i bolaget”.

Nuvarande lydelse:

13. Budget och verksamhetsplan

”Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd budget och verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen senast 
31 oktober.”

Notering: Bolaget fastställer Affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra 
åren och budget för nästkommande räkenskapsår till kommunstyrelsen. 
Affärsplanen revideras årligen i samband med att budget fastställs. 

Bolagets budget fastställs i vid oktober månads styrelsemöte (tredje veckan i 
månaden). Därför vore det lämpligare att tillställa kommunstyrelsen budgetbeslut 
senast 31 oktober och Affärsplan/verksamhetsplan senast i november månad.
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Med bakgrund av ovan föreslås följande ändring under punkt 13:

”Bolaget ska årligen fastställa affärsplan/verksamhetsplan med strategiska mål 
för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande 
räkenskapsår. Fastställd budget ska tillställas kommunstyrelsen senast den 31 
oktober och affärsplan/verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen 
senast 31 oktober 30 november. ”

Beslutsunderlag

FÖRSLAG Ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolag Borgholm 
Energi AB
FÖRSLAG Bolagsordning Borgholm Energi Elnät AB
FÖRSLAG Bolagsordning Borgholm Energi AB

Skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Markus Wertwein Ros, VD

___________________________
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§ 60 Dnr 2020/2 BELNAB

Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och 
utförande

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2020-02-20, dnr 2020/2, §4, 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.

Beslutet togs utifrån beskrivning nedan.

Bakgrund till beslutet
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.
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Tidsplan
Tidsplanen för översyn av och beslut om insamlingssystem samt utredning av och 
beslut om insamlingen ska ske i egen regi eller upphandlas, 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

Lägesbeskrivning september 2020
De påbörjade utredningarna om insamlingssystem samt förutsättningar för 
insamling i egen regi är försenade. Vi har gjort bedömningen att det mest effektiva 
är att göra arbetet med befintlig personal, som är den som bäst känner 
förutsättningarna, men andra arbetsuppgifter har fått prioriteras högre, så som 
upphandlingar, arbete relaterat till Covid 19 och systemfrågor.
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Implementeringen av den nya lagstiftning som säger att producenterna av 
förpackningar och tidningar ska anordna fastighetsnära system för insamling av 
förpackningar och tidningar är också försenad. Regeringen ser nu över 
bestämmelserna om system för insamling av matavfall och tillståndspliktiga 
insamlingssystem för förpackningsavfall och avser att fatta beslut om att 
senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018. Samtidigt har 
Miljödepartementet skickat ut en remiss om kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper (tidningar).

Många kommuner avvaktar nu vad som ska gälla för framtidens insamling av 
förpackningar och returpapper. Vi har nyligen stämt av läget med Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, som är en av de organisationer som ansökt om tillstånd 
för det nya insamlingssystemet. De väntar på information från Regeringen och 
Naturvårdsverket.

Utredningarna om insamlingssystem och insamling av hushållsavfall i egen regi 
kan inte slutföras innan det finns klara besked om kommande regelverk för den 
framtida insamlingen av förpackningar och returpapper. 

Nuvarande avtal med Suez Recycling om insamling av hushållsavfall i Borgholms 
kommun går ut i oktober 2022. Ambitionen har varit att till dess ha förberett 
eventuella ändringar i insamlingen. Avtalet innehåller dock en möjlighet till 
förlängning på som mest tre år. På beställarens begäran kan avtalet förlängas med 
tre år direkt eller med ett visst antal månader i omgångar. Vi ser att förlängning av 
avtalet är en möjlighet att säkerställa insamlingen av hushållsavfall efter oktober 
2022, medan förberedelser vidtas för implementering av eventuellt beslutade nya 
system.

Vi ber att få återkomma med utredningar och förslag till mera konkreta beslut 
framöver.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius

___________________________
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§ 61 Dnr 2020/19 BELNAB

Fullmakt gällande tvistemål inom verksamheterna

Beslut
Styrelsen beslutar

Att bevilja fullmakt för verkställande direktör Markus Wertwein Ros, Borgholm 
Energi AB, org 556527-7455 och Borgholm Energi Elnät AB, org 556020-7622 
att företräda bolagen inför domstol, såsom Mark- och miljödomstolen, 
Mark- och miljööverdomstolen, Tingsrätt samt i civilrättsliga ärenden, i 
pågående och kommande mål.

 
Att bevilja fullmakt för verkställande direktör Markus Wertwein Ros, Borgholm 

Energi AB, org nr 556527-7455 och Borgholm Energi Elnät AB, org 556020-
7622 att delegera till annan att företräda bolagen inför domstol, såsom 
Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen, Tingsrätt samt i 
civilrättsliga ärenden, i pågående och kommande mål.

 

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Begäran om fullmakter för VD och att företräda samt delegera till annan att 
företräda koncernen Borgholm Energi Elnät AB med dotterbolag Borgholm Energi 
AB inom domstol, såsom Mark- och miljödomstolen, Mark- och 
miljööverdomstolen, Tingsrätt samt i civilrättsliga ärenden, i pågående och 
kommande mål.

Fullmakt ska skrivas under av två ledamöter i styrelsen i förening. 

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD

__________________________

23



Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020/55 BELNAB

Affärsplan 2021 - 2024

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Att förslag och synpunkter från styrelsen på uppdaterad affärsplan skickas till VD. 

Ärendebeskrivning

Affärsplanen beskriver bolagets huvudaktiviteter, strategiska prioriteringar och 
övergripande mål samt belyser samtliga affärsområden. Affärsplanen är 
tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdokument 
och fundament. 

Affärsplanen revideras årligen. Revideringen presenteras för beslut i samband med 
beslut av Budget 2021 med 3-års prognos vid styrelsens sammanträde i oktober. 
Affärsplanen ska sedan tillställas kommunstyrelsen. 

Förslag till uppdaterad Affärsplan 2021 – 2024 för styrelsens synpunkter 
presenteras. Förslag angående fakta-sidan, sid 2, noteras. 

Beslutsunderlag

Reviderad Affärsplan 

Skickas till

Anna Thisell, chef kommunikation och kundservice

___________________________
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§ 63 Dnr 2020/53 BELNAB

Beslut från kommunen augusti 2020

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut från kommunen för perioden presenteras. 

Beslutsunderlag

KSAU 2020-08-18 1 162 Reviderade bolagsordningar och nytt 
gemensamt ägardirektiv för Borgholm 
Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB

___________________________
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§ 64 Dnr 2020/58 BELNAB

Policydokument

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna 

Att uppdra till VD att utvärdera policydokumentens aktualitet och återkomma till 
styrelsen med eventuella förslag på förändringar  

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet.

Gällande policydokument presenteras enligt till kallelsen bilagt dokument. 

Enligt Ägardirektiven (2018-11-01) ”ska bolaget beakta kommunens övergripande 
strategiska mål, långsiktiga planering och styrning samt policydokument där detta är 
tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv 
utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagets årsstämma.” 

Enligt Arbetsordning (2020-05-28) ska styrelsen ”Beakta kommunens övergripande 
policydokument där dessa är tillämpliga och fastställa bolagens styrdokument.” 
Enligt VD-instruktionen ska VD ”underställa styrelsen förslag till policydokument 
enligt ovan och tillse att fastställda policyer och regler iakttas.”

Beslutsunderlag

Policydokument 2020-09-09

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD

___________________________
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§ 65 Dnr 2016/2 BELNAB

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

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros presenterar aktuella VA-ärenden i rättsliga processer.

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. 

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och 
normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan 
uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka 
anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller 
bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal 
som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. 
Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte nyttjar anläggningen. 
Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger 
avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som 
för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga 
tvister. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

_________________________
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§ 66 Dnr 2020/40 BELNAB

Restlista uppdrag styrelsebeslut

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Markus Wertwein Ros presenterar ”Restlistan”, pågående ärenden, uppdrag och 
projekt enligt styrelsebeslut. Genomgång och uppdatering av listan sker i 
ledningsgruppen ca en gång per månad, senast 2020-08-25. 

Genomgång och uppdatering på styrelsemötet. 

Beslutsunderlag

Restlista uppdrag styrelsebeslut, rev 2020-08-25

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD

___________________________
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