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§ 37

Paragra

Dnr 2022/1 006 BELNAB

Styrelsemötets öppnande 2022
Styrelsen och den nya personalrepresentanten, Joakim Axelsson, presenterar sig för
varandra.
Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Dagordningen godkänns, med tillägg av två Övriga punkter: Attestlista och vattenfråga
(vilken upptas under mötespunkten Beslut från kommunen).

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.
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§ 38

Paragra

Dnr 2022/45 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att fastställa Reglemente Arbetsordning för styrelsen inkl.
Rapporteringsinstruktion, med redaktionell justering.
Att fastställa årshjul enligt bilaga till kallelsen.
Att informationen i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning





Styrelsens sammansättning. Alla kontaktuppgifter stämmer.
Reglemente Arbetsordning för styrelsen inkl. Rapporteringsinstruktion, revideras
vid behov och fastställs vid konstituerande sammanträde. En redaktionell
justering önskas i Rapporteringsinstruktionen: ”avdelning” skall ändras till ”per
verksamhetsområde”.
Datum för årets styrelsemöten har beslutats vid tidigare styrelsemöte. Årshjulet
är ok.

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Paragra

Dnr 2022/2 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
VD Markus Wertwein Ros rapporterar om aktuella ärenden, projekt och händelser.
Volymer el, fjärrvärme, vatten och avfall.
Pågående projekt i verksamheterna.
Avtalsdiskussionerna gällande område i Knisa fortgår.
Positiva effekter av kundutskick inom elnät har varit att kunder har fått bytt till rätt
säkringsstorlek och en del farliga elanläggningar har upptäckts (fel i installationer).
Sandviks vattenverk får nya membran, vilket ger ett vatten helt utan anmärkningar.
Kontinuerliga möten hålls med LRF om vattenfrågor.
Vi ser ingen vattenbrist inför sommaren, men Länsstyrelsen planerar inför sommaren,
framförallt för fastlandet.
Återvinningscentralerna får nya öppettider från 30 maj.
Läget inlösenprocessen för minoritetsaktierna.
Långsiktighet viktigt vad gäller samverkan med Mörbylånga i VA-frågor.
Den 8 juni är det strategidag för styrelse och ledningsgrupp.
BHMAB har styrelsemöte den 1 juni.

Beslutsunderlag
Information presenterad på mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Paragra

Dnr 2022/8 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sjukstatistik april 2022
Total
sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro

% av arbetstiden

% av arbetstiden

Långtidssjuka
Antal personer

Borgholm
Energi

3,46 (-)

2,71 (-)

2 (-)

Borgholm
Energi Elnät

2,18 (-)

2,18 (-)

-

Vakanser rekryteringar:
Rekrytering Elingenjör klar.
Rekrytering Förrådsman klar.
Rekrytering Renhållningsarbetare återvinningscentralerna klar.
Rekrytering Pannskötare pågår.
Rekrytering Elmontör pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragra

Pulsmätning arbetsmiljö (Populum)

Organisation Borgholmshem
I samband med planering av överflytten av bostadsverksamheten från Borgholm
Energi AB till Borgholmshem kommer även förutsättningarna för en flytt av
Borgholm Energis fastighetsavdelnings personal till Borgholmshem att ses över.

Skickas till
Markus Wertwein Ros
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0df12e23-36bc-4dab-93e5-72410a4e15ef

Mätning sker var 6:e vecka genom en enkel enkät med 8 frågor. Frågorna utgår
ifrån kända friskfaktorer och resultatet redovisas med ett friskindex i intervallet 0 100%. Resultatet för Borgholm Energi vid mätningen som genomfördes i april var
78% jämfört med 73% vid första mätningen i mars. Svarsfrekvensen i mätningen
var 86% (50 av 58 svarande).
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§ 41

Paragra

Dnr 2022/49 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att godkänna Tertialbokslut 2022 för koncernen Borgholm Energi Elnät AB inklusive
dotterbolag.

Ärendebeskrivning
VD går igenom tertialbokslut för perioden januari till april för koncernen Borgholm
Energi AB inklusive dotterbolag. Ett önskemål från styrelsen är att få in
volymredovisning också.

Skickas till
Linda Andreen, Chefscontroller
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Paragra

Dnr 2022/46 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat borgensåtagande för bolagets räkning på
160 mkr.
Att fastställa den reviderade attestlistan.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då investeringstakten ökar samt att
prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov
utöver den fastställda borgen på 486 mkr. Samt det lånebehov och den
investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir
därmed 646 mkr.

Konsekvensanalys
Borgholm Energi behöver kunna finansiera den VA-utbyggnad som sker i
kommunen.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB nyupplånade senast 2017 till avsaltningsverket i Sandvik. Under
åren har sedan samtliga investeringar självfinansierats. Det stora projektet som pågår
nu är överföringsledning Borgholm-Kårehamn vilket är en investering som inte kan
självfinansieras. Priserna ökar också i samtliga projekt som pågår vilket gör att
budgeteten utnyttjas i större utsträckning än tidigare.

Övrig punkt
Beloppsgränsen för VD behöver ändras i attestlistan, från 5 MKR till 10 MKR. Det beror
på att betalningsplanen för Kårehamnsledningen innehåller fakturabelopp på 8-9 MKR.

Skickas till
Linda Andreen
Markus Wertwein Ros

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Paragra

Dnr 2020/2 BELNAB

Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och

Beslut
Styrelsen beslutar
Att

Återvinning och avfall får i uppdrag att återkomma med förtydliganden och
kompletteringar gällande investeringsnivåer, konsekvensanalys och
riskanalys i ärendet, inklusive en analys av möjligheten att göra en
upphandling under en kortare tid med nuvarande förutsättningar.

Ärendebeskrivning
Styrelsen beslutade 2020-02-20, dnr 2020/2, §4, att uppdra till verksamheten
Återvinning och avfall att utreda insamling av hushållsavfall (mat- och restavfall, slam
och latrin) i egen regi och återkomma med förslag för beslut om insamling i egen regi
eller upphandling av insamling. Bakgrund till det beslutet var att:



En av aktiviteterna i kommunens avfallsplan är att se över insamlingssystemet
för hushållsavfall.
Dåvarande lagstiftning sa att producenterna av förpackningar och tidningar ska
anordna fastighetsnära system för insamling av förpackningar och tidningar.

I september 2020 bad Återvinning och avfall om att få återkomma med utredningar och förslag
till mera konkreta beslut eftersom implementeringen av den nya lagstiftningen om fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper var försenad. Det är svårt att ta fram bra
beslutsunderlag när förutsättningarna inte är reglerade därför beslutade styrelsen 2020-09-24,
dnr 2020/2, §60 att Återvinning och avfall skulle återkomma med utredningar och förslag när
förutsättningarna var satta.

Lagstiftning
Frågan om förpackningsinsamling har varit under luppen länge. Redan 2018
började en ny lagstiftning gälla, som skulle förbättra insamlingen. Grunden då
var att producenterna av förpackningar skulle ansvara för insamlingen, med
bland annat krav på att insamlingssystemet skulle vara fastighetsnära och täcka

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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alla kommuner i hela landet. Då ingen av producentansvars-organisationerna
lyckades leva upp till ställda krav, lades frågan om förpackningsinsamling
återigen under utredning. Resultatet blev en promemoria, där huvudförslaget är
att kommunerna ska ansvara för insamlingen av förpackningar, och att
insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära. Då förpackningar lyder
under producentansvaret, ska kommunerna få ekonomisk ersättning av
producenterna bland annat för insamling, information och insamlat
förpackningsmaterial. Både Borgholms kommun och Borgholm Energi lämnade
in varsitt remissvar på promemoria. Regeringen förväntas ta beslut om förslaget
om ny lagstiftning till sommaren 2022.

Lägesbeskrivning maj 2022
Nuvarande avtal med PreZero (tidigare Suez Recycling) om insamling av hushållsavfall i
Borgholms kommun går ut i oktober 2022. Avtalet har förlängts till den 31 december 2023, men
avtalet kan förlängas med maximalt tre år (2025-10-31).
Ett nytt insamlingssystem kan inte införas inom gällande entreprenad utan måste antingen
upphandlas igen eller köras i egen regi. Ett nytt insamlingssystem ställer nya krav bland annat
gällande bilar, kärl, körrutter etc. Det tar lång tid att planera och driftsätta ett nytt
insamlingssystem, främst beroende på att leveranstiden på sopbilar är väldigt lång.
Den utdragna processen att få beslut om fastighetsnära insamling av förpackningar är en stor
osäkerhet för verksamhetsplaneringen. Eftersom lagstiftningen inte är på plats ställer det stora
krav på Återvinning och avfalls organisationerna men vi ser det fortfarande som möjligt att hinna
planera och få beslut så att en entreprenad kan upphandlas med ett nytt insamlingssystem och
vara i drift november 2025, men det finns en risk att det inte fungerar. Det är svårt att göra en
bra upphandling om man inte vet vilka krav som ska ställas, vilket i slutändan påverkar våra
kunder.
Förslag åtgärd
Återvinning och avfall ser att en lösning under en övergångsperiod skulle kunna vara egen regi
med befintligt insamlingssystem. Vi ser flera möjliga fördelar med detta, vilka beskrivs nedan:
 Borgholm Energi skulle få ett helhetsgrepp om insamlingen. En väg in för kunderna. Idag
har är det en delad kundtjänst mellan Borgholm Energi och PreZero. Där abonnemangsoch fakturafrågor ska hanteras av Borgholm Energi och tömningsfrågor av PreZero. De
frågorna som kunderna har är oftast både relaterade till tömning och
abonnemang/fakturor.
 Varumärket Borgholm Energi – Kvalitetssäkring.
 Snabbare ärendehantering då vi endast kommunicerar internt.
 Vi råder ensamma om förutsättningarna att fasa in ett nytt insamlingssystem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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Vi har en direktkoppling till kunderna via våra chaufförer och egna kundservicen.
En upphandling med nytt system där vi inte vet vilka krav som ska ställas är en stor risk,
som vi inte behöver ta.

2016 undersökte VA möjligheten att köra deras behov av slam- och spolbil i egen regi. Det
som gjorde att man la ner frågan då var att man inte skulle få ihop bemanningen med främst
jour-körningen. Både Återvinning och avfall och VA ser både samordningsvinster och
ekonomisk vinning med att både dessa uppdrag körs i egen regi.
Ekonomi
Idag kostar insamlingen Borgholm Energi ca 11 Mkr. Återvinning och avfall har gjort en snabb
beräkning på att insamlingen i egen regi skulle kosta ca 9 Mkr.
Ytterligare samordningsvinster kan uppstå på våra avfallsanläggningar genom att personal
kan jobba med flera saker/arbetsuppgifter. Ytterligare en möjlig effektivisering är att
transporter kan samordnas mellan insamling av mat- och restavfall samt avfall från
återvinningscentralerna.

Skickas till
Catherine Hevelius
Carolina Grandin
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Paragra

Dnr 2022/48 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.
Att uppdra åt VD att sörja för att arkivhanteringen blir komplett.

Ärendebeskrivning
VD föredrar ärendet. Kommunalförbundet Sydarkivera har som arkivmyndighet under
våren genomfört sin första tillsyn av Borgholm Energi. Tillsynen genomfördes genom
en tillsynsenkät som låg till grund för intervju över Teams 2022-05-12. Resultatet av
tillsynen samt rekommenderade åtgärder är återkopplat i bilagd åtgärdsplan. Omdömet
är att bolagen har bra kontroll, men behöver utse en arkivansvarig.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 2022 Borgholms kommun.
Enkätsvar arkivtillsyn 2022, Borgholm Energi AB

Skickas till
Markus Wertwein Ros
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Paragra

Dnr 2016/2 BELNAB

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga

Beslut
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412). 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.
Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.
M 510–19
Ärende: Fastighetsägaren har bestridit den delen av fakturan som avser anslutning av vatten
men accepterat att göra betalningen och anslutningen till spillvattnet. Förbindelsepunkt är
förmedlad 2017-10-27 och fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten.
Status: Dom i målet den 2022-03-23 meddelar att FÄ ska betala anläggningsavgiften och även
avgiften för stämningsansökan. Enligt dom ska FÄ erlägga ränta på beloppet. Domen har vunnit
laga kraft den 13 april. Ingen överklagan har kommit BEAB tillhanda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragra

M 4510–20
Ärende: Fastighetsägaren har bestridit fakturan som avser anslutning av vatten och spillvatten.
Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten och förbindelsepunkt är förmedlad
2020-02-05.
Status: Borgholm Energi fick föreläggande den 28 mars 2022 om att inlämna ett yttrande
gällande nya inkomna handlingar från motpart. BEAB valde att inte yttra sig kring handlingarna.
BEAB har inlämnat slutförandet i målet den 18 november 2021.
Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i början av oktober 2020
M 2121–22
Ärende: Fastighetsägaren har bestridit fakturan från december 2021, som avser
brukningsavgifter för vatten och spillvatten. Fastighetsägaren har krävt utredning och kontroll av
vattenmätaren, eftersom de anser att den uppmätta förbrukningen inte överensstämmer med
fasighetens verkliga förbrukning. Vattenmätaren är kontrollerad av ett ackrediterat bolag och
funnit att mätaren är godkänd.
Status: Borgholm Energi yrkar att MMD ska fastställa att fastighetsägaren är skyldig att betala
fakturan som avser den korrekt uppmätta förbrukningen av vatten på fastigheten.
Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i slutet av april 2022.
Övriga rättsliga processer
F 3832–21
Ärende: Fastighetsägare har bestridit till Mark-och miljödomstolen, delar av Borgholm Energis
ledningsrätt som är beslutad av Lantmäteriet, i utbyggnadsområdet Djupvik-Grönvik etapp 4.
Fastighetsägaren kräver att servicevägen över deras tomt ogillas men vidhålls servicevägen ska
en ny ersättningsbedömning görs i proportion till intrånget på fastigheten.
Status: Mötet den 28 mars 2022 ställdes in, eftersom parterna hade kommit överens i sak innan
med motpart genom inrådan av MMD. Men BEAB motsätter sig nivån på ersättningskravet från
motpartens juridiska ombud. Yttrande är inlämnat till MMD 20 april 2022.
Övrigt: Överklagande av Lantmäteriets beslut 2021-06-23 dnr. H16682.

_______________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0df12e23-36bc-4dab-93e5-72410a4e15ef

Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i slutet av januari 2019.

Sammanträdesprotokoll
16

BORG

Sammanträdesdatum
2022-05-25

§ 46

Paragra

Dnr 2022/30 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.
Att frågorna i dokumentet om vattenkvalitet, lämnades in på Kommunfullmäktigemöte
2022-04-25, ska besvaras genom att ett allmänt svar läggs ut på Borgholm Energis
hemsida.

Ärendebeskrivning
Inga beslut har inkommit sedan föregående styrelsemöte.
Ett dokument har delgivits Borgholm Energi. Det gäller vattenkvalité och lämnades in
på Kommunfullmäktigemöte 2022-04-25.
Ingvar Svensson berömmer det producerade kranmärkta dricksvattnet och lämnar
förslag att bolagen bjuder besökare på det.

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut från kommunen februari 2022

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 4RQ4AAkT08ACSOpFLTrIPQ

Anneli Catherine Hevelius

STAFFAN LARSSON

Avfall- och Återvinning Chef

Ordförande
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2022-07-13 21:16
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