
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
05-11 

Datum: Onsdagen den 11 maj 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-05-11 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-05-11 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-05-11 Daniel Kling KS 5-189 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-05-11 Daniel Kling KS 190-
210 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
A) Eventuell information från ordförandena för de kommunala råden. 
 

Daniel Kling KS 211 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Katarina Pelin KS 212-
217 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

7.  Detaljplan för Tegelugnslyckan - Beslut om antagande Emma Johansson KS 218-
254 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8.  Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025 Olof Selldén KF 255-
279 

9.  Utställning av översiktsplan 2035 - Ängelholms kommun Kristina Bell KS 280-
284 

10.  Remiss - Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 Kristina Bell KS 285-
329 

11.  Försäljning av del av fastigheten Östra Varegården 1:38 Per Selldén KS 330-
337 

12.  Begäran från Båstadhem AB att få genomföra byggnation av 4 
hyreshus om 16 lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 
(Trollbäcken) 

Per Selldén KF 338-
346 

13.  Begäran från Båstadhem AB att få förvärva Vistorp 7:93 med avsikt 
att bygga hyresrätter 

Per Selldén KS 347-
352 



Båstads kommun 
Datum 

2016-05-03 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

14.  Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten för 2015 Johan Lindén KF 353-
390 

15.  Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2015 Johan Lindén KF 391-
421 

16.  Granskning av kommunens budgetprocess Johan Lindén KS 422-
442 

17.  Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

Margareta 
Hammarberg/Ingrid 
Pettersson 

KF 443-
445 

18.  VA-samverkan mellan Laholm-Båstad Katarina Pelin KF 446-
486 

19.  Demenscenter i Båstads kommun - Upphävande av beslut om 
Almgården 

Margareta 
Hammarberg/Ingrid 
Pettersson 

KS 487-
492 

20.  Utvärdering av handlingsplaner Patrik Johansson KS 493-
592 

21.  Miljöpris 2015 Patrik Johansson KS 593-
595 

22.  Lokalförsörjningsplan Katarina Pelin KS 596-
617 

23.  Avveckling av välbefinnanderådet i Båstads kommun Anders Nilsson KF 618-
626 

24.  Beslut angående EU Projektanalys - EPA Brita Jervidalo Jensen KS 627-
630 

25.  Motion angående bostadsförmedling Brita Jervidalo Jensen KF 631-
635 

26.  Motion: Vita jobb Jeanette Hall KF 636-
638 

27.  Policy för mat och måltider i Båstads kommun Ulla Johansson KF 639-
656 

Båstad den 3 maj 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-- 
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Daniel Olofsson (M). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Caroline Gräbner (SD). 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 maj kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-05-03 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-05-11 
 
1. Minnesanteckningar från Tillväxtrådet – 2016-03-02. KS 000492/2016-900. 

2. Ekonomirapprot januari-mars 2016. KS 000405/2016-906. 

3. Mötesprotokoll nr. 2 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 2016-03-
17. KS 000270/2016-500. 

4. Mötesprotokoll nr. 3 med styrelsen i NSR Produktion AB - 2016-03-18. KS 000270/2016-
500. 

5. Mötesprotokoll nr. 3 med styrelsen i NSR AB - 2016-03-18. KS 000270/2016-500. 

6. Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i NSR produktion AB - 2016-04-05. KS 
000270/2016-500. 

7. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. KS 000541/2016-900. 

8. Årsredovisning och koncernredovisning från NSR för räkenskapsåret 2015. KS 
000270/2016-500. 

9. Styrelseprotokoll nr. 2 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 2016-04-08. KS 
000576/2016-900. 

10. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - Tema-
tiskt ämne, Landskrona stad. Ks 000576/2016-900. 

11. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, ekonomisk plan för 2015. KS 000576/2016-900. 

12. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, granskningsrapport avseende Sammarbetskommittén Skåne Nordväst. KS 
000576/2016-900. 

13. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, verksamhetsplan Skåne Nordväst 2015. KS 000576/2016-900. 
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14. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 2 med Sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 
Ärende 3, årsredovisning Skåne Nordväst 2015.  

15. Verksamhetsberättelse 2015 för det Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun. KS 
000598/2016-900.  

16. Verksamhetsberättelse 2015 för det Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun. KS 
000610/2016-900. 

17. Socialbidragsstatistik Individ och Familj för april 2016. KS 000172/2016-600. 

18. Årsredovisning 2015 för Sydvatten AB. KS 000615/2016-500. 

19. Protokoll från förhandlingsutskottets sammanträde 2016-04-06. 

20 Protokoll från förhandlingsutskottets sammanträde 2016-04-27.    

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 3 maj 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<omrnunctyre lsen 

BÅSTADS 
KOMMUN 

2016 -04- 0 B 
Dn\~s. .. ~~~~~~ 
~~~~::: .. ~~.~ ..... l<ommunledningskontoret 

Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 

Tid och plats: 

Närvarande: 

Sekreterare: 

1. Mötet öppnas 

2016-03-02 kl 13:00-14:30, Astrakanen, kommunhuset, Båstad 

Rose-Marie Östberg 
Ingela Stefansson 
Katarina Pelin 
Henrik Andersson 
Karin Bengtsson 
Mikael Bertilsson 
Fredrik Olofsson 
Marianne Fredriksson 

Ordförande Rose-Marie Östberg öppnar mötet. 

2. Val av justerare 
Att justera dagens minnesanteckningar väljs Ingela Stefansson. 

3. Godkännande av dagordning 

1 (2) 

Punkterna Utvärdering av Tillväxtrådet och Företagsetableringar nya markområden utgår och 
tas upp på nästa möte. Ny punkt; Återkoppling visionsarbetet. 
Dagordningen godkännes. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Tillväxtrådet 2015-11-25 läggs till handlingarna. 

5. Uppföljning beslut 
Marianne F redovisar beslut tagna under hösten 2015 och Tillväxtrådet återkopplar. 

6. Båstadgalan 
Från kommunens sida läggs planeringen av Båstadgalan tills vidare på is. För närvarande finns 
inte ekonomi att genomföra galan. 
Båstad Tursim och Näringsliv (BTN) har tidigare år anordnat bl a Vårföretagarfrukost och Kick
off inför sommaren. Eventuellt kan dessa arrangemang göras om till ett kvällsarrangemang sen 
vår /tidig sommar där priserna kan delas ut. Förslag att kommunen närvarar och delar ut tex 
miljöpriset. 
Kommunen ges också möjlighet att dela ut priser på näringslivsfrukostarna. 

7. Näringslivsklimat 
Patrik Johansson redovisar, bilaga. 
Ett av kommunens nämndsmål är att vara bland Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. Atti
tyd, service och dialog är områden som behöver förbättras. 

8. Visionsarbete 
Tre ord som kommit fram efter diskussionerna om ny vision är Förebild, Attraktion och Mod, 
bilaga. 

160311 \t,\kka\1 person\nrnrlann e\tillväx trådet\protokoll\2016\minnesonteckningar tillväxtrådet 1603 02. dOCX\111 
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Visionen är till för hela kommunen, inte bara den kommunala organisationen, och alla har varit 
inbjudna att delta i arbetet. Troligen politiskt beslut om ny vision före sommaren. 
Patrik föredrar hur långt man kommit i visionsarbetet. Ordförande tackar för en bra dragning. 

9. Information från Båstad Turism och Näringsliv 
Karin informerar: 

• Näringslivsfrukost den 29 januari, 85 anmälda. 
• Entreprenörsskolan 2015 avslutad. 
• BTN deltar i en internationell marknadsföringskampanj som genomförs på den danska 

marknaden. Kampanjen är ett samarbete med Visit Sweden och Tourism in Skåne. Te
man är Smaka på Bjäre, Konst & kultur, Event i Båstad, Aktiv hälsa & wellness, Torekov & 
Hallands Väderö. 

o Arbetet med branchråden går bra. 
o Gästnattsbokslut 2015: totalt 272 159 övernattningar i Båstads kommun under 2015, en 

ökning med 16,3 % jämfört med året innan och fler än någonsin tidigare. 
o Pressresor genomförs i samarbete med Tourism in Skåne och Familjen Helsingborg, 
o Nyföretagande i Båstads kommun 2015. 
o Rekryteringsmässa den 4 mars, 29 företag deltar. 
o Företagsbesök. 
o Bjudit in och visat Tourism in Skåne och Event in Skåne Bjärehalvöns senaste investe

ringar inom besöksnäringen (Norrviken och Hotell Riviera Strand). 
• Framtidssafari, en dialog med Arbetsförmedlingen om gemensam matchning på arbets

marknaden. 
• Deltagit på Mässan Sweden Live tillsammans med Norrviken och Centrecourten. 

Dialogmöte med Båstads kommun och Skånetrafiken om utökad kollektiv sommartrafik. 
o Gemensam Näringslivsfrukost med Ängelholm den 10 mars. 
e Informationsmöte om landsbygdsutveckling och Leader, 24 deltagare. 

10. Information från Båstads kommun 
Katarina informerar: 

o Fritt WiFi håller på att genomföras. 
• Ny webb är under utformning. Beräknad lansering i september. 
o E-handel är under införande. 
o Kundcenter börjar ta form. Tjänsten som samordnare är tillsatt. 
o Mångfaldsaktivitet 28-30/4 med bl a High heal race och föreläsning. 
o Målstyrningsarbetet fortgår . 
o Lokalförsörjningsprogram och bostadsförsörjningsprogram skall tas fram. 

11. Övriga frågor 
Ordförande informerar om separata träffar med Katarina om det planerade samordnings bolaget. 
Då processen dragit ut på tiden, finner parterna att det inte är aktuellt längre med något bolag. 
Kommunen gör projektansökningar som tidigare. 

Beslutas att Tillväxtrådets protokoll lämnas som delgivning till kommunstyrelsen. 

Beslutas att Båstads kommun och BTN gemensamt köper in en el-lådcykel att använda som "am
bulerande informationskontor". Tillväxtrådets budget belastas med 30-35 000 kr. 

(/;x ~Vlfu~ jlz;'CL~ 
Rose- Marie Ostberg 
Ordförande 

"]4 r-: ' 
/lilzt1it tt!1~i_ift.!tt'k1 ~ 

Marianne Frer1Ksson 
Sekreterare 

/;µ}tlti ~ 
lngefu Stefansson 
Justerare 
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BÅSTADS KOM MUN 
Kommunstyre lsen 

Ekonomirapport januari-mars 2016 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt 

Februari 

Mars 

budget 

+14,2 

+14,2 

prognos avvikelse 

+5,5 -8,7 

-0,5 -14,7 

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott 

på -0,5 ( +5,5) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -14,7 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 

står för hela avvikelsen på 14,7 (-8,7) mkr. Avvikelsen 

Prognostiserade avvikelser -14,9 (-8,7) 

Kommunfullmäktige 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
Val nämnd, Överf, Kom rev 

MN - myndighetsnämnd 
MN -samhä llsbyggnad 

MN - samhällsskydd 
KS- kommunstyrelse 
KS - kommunledning 

KS- teknik & service sk.fin. 
KS- samhäl lsbyggnad 

KS- samhä llsskydd 
KS- bildning & arbete 

UN - utbildningsnämnd 
UN - barn & skola ram 
UN - barn & skola RE 

UN - bildning & arbete ram 
UN - bildning & arbete RE 

VN - vård- och omsorgsnämnd 
VN - vård & omsorg 

Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige -2,5 (-2,4) 
KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -2,5 

(-2,4) 
Skolpeng barn och skola prognostiserar totalt en nega

tiv avvikelse om -2,5 mkr. Vid tillfället för månadsupp

följning mars prognostiseras det bli ca 37 fler barn och 
elever än vad det budgeterats med. Budget 2016 base

ras på det antal som var folkbokförda i Båstads Kom

mun sepetember 2015, sedan dess har nettoinflytt

ningen varit ca 13 barn, men 7 av dem går även på fri 

tidshem. Prognosen är än så länge mycket oviss och det 

har inte tagits hänsyn till någon nettoinflyttning de 

kommande månaderna under 2016. 

beror främst på stora underskott inom bildning och ar

bete med -5,3 mkr, skolpeng barnomsorg/grundskola 
med -2,5 mkr, vård och omsorg med -2,1 mkr samt 

teknik och service med -1,5 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på -0,5 mkr innebär att 

balanskravet inte kommer att uppfyllas, då det balans
kravsjusterade resultatet uppgår till -0,5 mkr. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 

beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. De 

finns inget överskott och investeringarna täcks inte 

fullt ut av skattemedel. 

Hemvårdspeng +1,8 (+1,8) 
För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det en po

sitiv avvikelse på + 1,6 mkr. Detta är baserat på en pro

gnos i enlighet med 2015 års utfall, det vill säga 
156 000 timmar, i jämförelse med budget satt till 

160 000 timmar. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna 

beräknas överstiga budget med +0,2 mkr. 

Boendepeng-1,8 (-1,8) 
För köp av boendedygn prognostiseras det en negativ 

avvikelse mot budget på -1,8 mkr, vilket beror på köp 

av fler korttidsplatser på Bjärehemmet och Skogsliden 

än budgeterat. 14 platser är budgeterade och under ja
nuari till och med mars har i genomsnitt 18 platser va-

cit belogdo. l.W BÅSTADS 
--~--~------------------- ~ KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 
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Valnämnd +0,1 (+0,0) 
Valnämnden har ingen verksamhet under 2016. 

Överförmyndare -0,8 (-0,5) 
Överförmyndarverksamheten kommer få ett under
skott beroende på att ramen inte ens täcker aktuella 
personal- och andra administrationskostnader och att 
antal ärenden är högt och fortsätter öka. För ensam
kommande flyktingbarn söks bidrag. 

Kommunstyrelsen -2,4(-2,5) 
KS- Kommunstyrelse -0,7 (-0,6) 
Kommunstyrelsen beräknas få ett underskott. KS au 
före omvalet bestod av ordföranden och vice ordföran
den, men ej oppositionsrådet. Vardera ledamot i Ksau, 
förutom kommunalrådet, har arvode om 25 procent av 
heltid. Samma arvode har även oppostionsrådet. Ram
tillskott för ändamålet saknas. Utredning )V9 bidrar 
med till underskottet med ytterligare -120 tkr. 

KS - Kommunledningskontor-0,9 (-0,5) 
Det expansiva skedet i exploateringsverksamheten 
som kommunen befinner sig i kräver mer tid än beräk

nat. Traineeavtalet är uppsagt. Pågående trainee kostar 
året ut.. Totalt beräknas en negativ avvikelse inom 
kommunledningsstaben på -0,6 mkr. 

Kommunkansli prognostiserar en negativ avvikelse 
på -0,2 mkr på grund av sent sparbeting som inte fanns 
med vid planeringen av 2016. Planering för att minska 
överskridandet ytterligare pågår. 

Kostnader för färdtjänst som köps från Skånetrafiken 
och avgifter till olika förbund kommunen ingår i har i 
och med utebliven inflationskompensation tidigare och 
innevarande år ökat och saknar täckning inom budget. 
Därav väntas en negativ avvikelse om -0,1 mkr uppstå 
för ekonomiavdelningen. 

KS- Teknik och service -1,5 (-1,5) 
För Teknik- och service prognostiseras två större avi
kelser. Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse 
på ca 0,8 mkr. För det investeringsprojekt som pågår 
vid Östra Karups skola samt som ersättning för Skogs
byns förskola som är stängd är paviljonger inhyrda. 
Hyreskostnaderna för paviljongerna har ursprungligen 
budgeterats inom investeringsprojekten. Redovis
ningsmässigt ska dessa dock hanteras som driftskost
nader. Total merkostnad för paviljonger är 2,3 mkr 
fördelat på ca 0, 9 mkr för Skogs byns paviljonger och 
1,4 mkr för paviljonger till Östra Karups skola. Dessa 
kostnader är inte budgeterade vilket därmed innebär 
en negativ avvikelse. Total negativ avvikelse för Tek
nik- och service prognostiseras därmed till 1,5 mkr. 

KS - Bildning och arbete +0,8 (±0,0) 
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt ett 
överskott om +250 tkr, på grund av vakanser, +50 tkr 
avser arbetscenter och +200 tkr avser utväxling. Utbe
talning av ekonomiskt bistånd prognostiserar för när
varande ett överskott om +500 tkr. 

Utbildningsnämnd -7, 1 (-3,3) 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 (±0,0) 
För liten ram samt har bildat arbetsutskott. 

UN - Barn & skola -0,9 (-0,9) 

Barn & skola ram -0,9 (-0,9) 
Utbildningsnämnden BS prognostiserar totalt en nega
tiv avvikelse om -925 tkr. Förskolelokaler prognostise
rar en negativ avvikelse om -880 tkr på grund av hyra 
moduler på Skogsbyn för tre stycken nya avdelningar 
med anledning av ökat barnantal. Kulturskolan pro
gnostiserar en negativ avvikelse på ca -45 tkr som be
ror på minskade terminsavgifter samt något högre per
sonalkostnader än budget. 

UN - Bildning & arbete -6, 1 (-2,4) 

Bildning & arbete ram -6,1 (-2,4) 

Utbildningsnämnden BA prognostiserar en avvikelse 
om totalt -6 065 tkr. Utbetalning av inackorderingsbi
drag gymnasium beräknas redovisa en positiv avvi
kelse om ca 100 tkr. Gymnasiesärskolan prognostiserar 
en positiv avvikelse om 800 tkr, som beror på att det är 
färre inskrivna elever än vad det finns budget för. Indi
vid och familj prognostiserar en negativ avvikelse 
om -6 965 tkr. Avvikelsen beror främst på långa och 
vårdkrävande placeringar av främst barn och unga 
men även vuxna samt ökade kostnader för våld i nära 
relationer. Sjukskrivningar och svårigheter med rekry
tering för Individ och familj medför behov av beman
ningsföretag, vilket är en bidragande faktor till ökade 
kostnader. 

Vård och omsorgsnämnd -2,1 (±0,0) 
VN - Vård och omsorg -2, 1 (±0,0) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -0,3 
(±0,0) 
Centralt, bestående främst av administration och led
ningsresurser, prognosticerar en negativ avvikelse, 
som huvudsakligen beror på förlängning av konsultav
talet rörande Vård och omsorgschef. Stimulansmedel 
om 4,2 mkr för ökad bemanning inom vård och omsorg 
förväntas utbetalas i slutet av 2016, och det pågår en 
översyn hur dessa medel ska nyttjas. I prognosen är 
det antaget att vi mottar det totala beloppet. 

Ci_ - ] BÅSTADS 
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Stöd och omsorg har haft ett ökat behov hos brukare 
samtidigt som 2016 års budget innebar en del bespa
ringar, vilket har lett till en negativ avvikelse 
om -885 tkr. 

Hälso- och sjukvård ligger i linje med budget, men flag
gar i dagsläget att detta kan bli svårt att uppnå på 
grund av en trög process att rekrytera vikarier till 
sommaren. Bemanningsföretag har kopplats in men 
även dessa har svårt att hitta kompetent personal. 

Nattpatrullen, som är inkluderad i verksamhetsöver
gripande äldreomsorg, har ett utökat behov som resul
terar i ökad bemanning. Denna bemanning täcktes av 
stimulansmedel 2015 och är därför inte medtaget i 
prognos 2016. Det budgeterade demensteamet förvän
tas starta upp efter sommaren och detta resulterar i en 
positiv avvikelse om 0,6 mkr. 

Resultatenheter -1,8 (±0,0) 
Vård och omsorg genomgår en omorganisation som 
startade i början av 2016. Syftet med omorganisation
en är att uppnå en rättvis fördelning av antalet medar
betare per chef, samt att utveckla samarbetet mellan 
boende och hemvård. 

Hemvårdens resultat är inte i balans och prognostise
rar en negativ avvikelse om -1 250 tkr för året. Den hu
vudsakliga orsaken är högre personalkostnader än 
hemvårdspengen ger utrymme till och åtgärder har nu 
satts in för att komma i fas under resterande del av 
året. Bakomliggande orsaker till differensen är delvis 
en lägre timpeng än 2015 och delvis decembers timlö
nekostnader som påverkar januaris utfall, beträffande 
vikarier för julledighet och utbildningstillfällen. Det på
går en översyn av andra faktorer som försvårar en 
budget i balans i hemvården, exempelvis dubbelbe
manning samt differenser mellan utförda timmar och 
schablontid som genererar timpeng. 

Ett vård boende har haft omfattande punktinsatser, vil
ket resulterar i ökad bemanning. Under 2015 täcktes 
denna ökade bemanning av stimulansmedel och är där
för inte medtaget i prognos 2016. Extra vak på boende 
och vikariat för personalens utbildningstillfällen resul
terar i en negativ avvikelse om -0,5 mkr. 

Finansiering 0,0 (±0,0) 
Prognosen för finansförvaltningen är på totalen oför
ändrad jämfört med budget. Olika poster avviker dock 

från budget så som skatteintäkter som förväntas bli ca 
1,5 mkr högre än budgeterat. Det låga ränteläget för
väntas sänka räntekostnader med ca 1,5 mkr jämfört 
med budget. 

Ett förväntat beslut om rivning av Skogsbyns förskola 
belastar prognosen med ca 2,7 mkr i form av en ned
skrivningskostnad av kvarvarande bokfört värde på 
förskolan. 

Investeringar +42,4 (+20,0) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. Planerad re
ducering av investeringsbudget inte inräknad, vilket 
bidrar till det stora överskottet. 

KS - Teknik & service +39,4 (+20,0) 

Skattefinansierad verksamhet + 19,4 (±0,0) 
Reducering av budget med 19,4 mkr ligger för beslut 
hos kommunstyrelsen. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +20,0 ( +20,0) 
För VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvi
kelse mot budget på +20,0 mkr främst beroende på att 
ledningar till Ängstorps reningsverk är försenat. 

KS - Samhällsbyggnad +0,6 (±0,0) 
Minskat behov av att använda investeringsmedel. 

VN - Vård och omsorg +2,4 (±0,0) 
Ligger förslag hos KS om sänkt budget för investe
ringsprojekten nyckelfri hemvård samt trygghetstele
foner med 940 tkr. För investeringsprojekt verksam
hetssystem föreslås 1,5 mkr flyttas fram till år 2017. 

Befolkning 
Den 31 mars uppgick antalet invånare till 14 397 
(14 404) vilket är en ökning med 24 personer sedan 
årsskiftet (14 373). Motsvarande uppgift för januari
mars 2015 är en ökning med 12 personer och uppgick 
till 14 287. 

Minskningen innevarande år beror på ett positivt in
flyttningsnetto på +4 7 samt ett negativt födelsenetto 
på -23. Det flyttade ut 213 personer och 260 flyttade in 
och det föddes 31 barn och 54 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 
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Protokoll NrW 2016 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-03-17, kl 09:00-12:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
, Samuel Sköld, Bjuv 
RoseMarie Andersson, Bjuv 
Stefan Sjölin, Bjuv 
Elisabet Edner, Båstad 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Per Lindqvist, Helsingborg 
Tommy Lindvall, Höganäs 
Kaj Ling, Höganäs 
Magdalena Stajcic, Åstorp 
Jörgen Wallin, Åstorp 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 
]an-Inge Nicander, Ängelholm 
Annika Enberg, Ängelholm 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

Närvarande från NSR: 
Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth, Anna-Karin Falkenström och Eva-Lena Diilow. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 

4. Information från respektive kommun · 
Bjuv - Många frågor från invånarna gällande de nya öppettiderna på Å VC. 

Båstad -Återvinningsanläggningen i Båstad blir en Å VC för fordon under 3,5 ton. Traktor
burnaforetag anser att det är för långt att köra till Ängelholms återvinningsanläggning. NSR 
har därför kallat till möte med dessa företag för att gemensamt hitta en lösning. 

Helsingborg - Skatteverket har nu svarat staden angående ränteförfrågan gentemot bolagen, 
bolagen får räkna fullt ränteavdrag. 

Höganäs -.Se punkt 8 

Åstorp - Ingen närvarande från Åstorp. 
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Ängelholm - Den nya avfallstaxan och val av nya kärl har satt igång många frågor bland 
invånarna.Tex kostnaden för hemkompost betalade sig inte tidigare utan nu när man gått 
enligt miljöstyrning så behöver taxan höjas. 

5. Ekonomiska rapporter 
Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. januari 2016. 
Resultatet för NSR AB och NSR Produktion AB visar på en förlust om 4,4 miljoner 
kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor sämre än budget. 
Resultatet för NSR Produktion är ett nollresultat och NSR AB - 4,5 Mkr. 

Hittills har investeringar för 2 Mkr genomförts. 1,2 Mkr avser projektet lakvatten och 0,6 Mkr 
arbetsfordon för Å VC i Helsingborg. 

6. Marknadsrapporter 
Kim Olsson informerar om mötet med Region Skåne angående deras upphandling av nya 
bussar. Oklart från Skånetrafiken vad som ska gälla för drivmedel så Nobina vet 
inte vad de skall köpa för bränsle i regiontrafiken kring Helsingborg. 

7. Verksamhetsrapporter 
Kim Olsson informerar om nuläge av koncessionsupphandlingar: 

- OX2 har övertagit drift av biogasanläggning från 1 januari 2016. 
- Öresundskraft har tagit över rätten till industrikunder med osorterat verksamhet 

avfall från 1mars2016. 
- Ohlssons har övertagit drift av FA-anläggning från 1 mars 2016. 
- TMR har koncession på mottagande av material till pappersanläggning från 

1mars2016. 

Kim Olsson informerar om att tvisten angående biogasanläggningen pågår. 

Kim Olsson informerar om att NSR under sex månader kommer att anställa en professor i 
träteknik från Syrien. Träflisen som NSR krossar ska han se om det finns möjlighet att vidar
utveckla detta till återvinning. 

Kim Olsson informerar om att Sustainable Business Hub är en ny aktör i VERA Park. 

Anna-Karin Falkenström informerar om de nya öppettiderna på NSRs ÅVC:er som började 
gälla den 1 mars. 
Anna-Karin informerar även om att de nya infartsbommarna på ÅVC:erna nu installeras och 
räknas vara klart till månadsskiftet april-maj. 

8. Information från Höganäs Kommun 
Tommy Lindvall informerar angående Höganäs framtida engagemang i NSR. 
Beslut ska fattas i fullmäktige den 30 mars 2016. 
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9. Remissvar Skånes Miljömål 
Kim Olsson informerar om NSRs yttrande gällande Länsstyrelsens förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020. 

Inga invändningar på underlaget framfördes på mötet. 

10. Renhållningen 
Cecilia Holmblad informerar om att NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med 
olika mål och handlingsplaner. För att kunna göra en gemensam uppföljning av avfallspla
nerna så följer den målstrukturen i Sopsamarbete Skåne Nordväst som är genensam för 
samtliga kommuner. Cecilia presenterar de olika målområdena och om hur NSR kommer 

11. Årets kretslöpare 
Cecilia Holmblad informerar om att årets kretslöpare är utsedd och kommer att presenteras 
på NSR dagen den 10 maj 2016. 

12. Tillståndsrapporter 
Cecilia Holmblad informerar om att miljötillståndsprocess för gemensam Å VC Åstorp och 
Bjuv pågår. Lokaliseringsförslag beräknas vara klart innan sommaren. 

13. Övriga frågor 
Kaj Ling informerar om att deras chaufförer upplever mycket stort problem med alla måsar i 
Röda tältet där de lossar matavfallet. 

14. Mötet avslutas 
Cecilia Holmblad tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2016-03-17 

Vid protokollet 

ClokU-CiJ)~ 
Eva-Lena Diilow 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

BÅSTADS f<O MMUN 
Kommunsr~re lsen 

\ 2:6 -01.- 1 5 . 
~~·~'" ' 'i'? ..... S). .~~.~ ~ ~ 
.. .. . r;M .. .. ,'g .. ~:: . s .. ~ f"'\. 

.~ ....... , 
Protokoll Styrelsemöte 3/ 2016 med styrelsen i NSR Produktion AB 
fredag 2016.:.03-18, kl. 09:00-12:00 
Helsingborg Arena 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson; Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. -~ 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 23 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Christer Hansson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2016. 

§ 24 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. januari 2016. 
Resultatet för NSR AB och NSR Produktion AB visar på en förlust om 4,4 miljoner 
kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor sämre än budget. 

Resultatet för NSR Produktion är ett nollresultat och NSR AB - 4,5 Mkr. 

Hittills har investeringar för 2 Mkr genomförts. 1,2 Mkr avser projektet lakvatten och 
0,6 Mkr arbetsfordon för Å VC i Helsingborg. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 25 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om mötet med Region Skåne angående deras upp
handling av nya bussar. Oklart från Skånetrafiken vad som ska gälla för driv
medel så Nobina vet inte vad de skall köpa för bränsle i regiontrafiken kring 
Helsingborg. 

På styrelsemötet den 10 juni kommer Kim att presentera en studie gällande vilket 
drivmedel som ger bäst naturnytta, biogas eller eldrivna fordon. 
Efter denna presentation ska styrelsen jobba vidare med frågan. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 26 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om nuläge av koncessionsupphandlingar: 

- OX2 har övertagit drift av biogasanläggning från 1 januari 2016. 
- Öresundskraft har tagit över rätten till industrikunder med osorterat verksamhet 

avfall från 1 mars 2016. 
- Ohlssons har övertagit drift av FA-anläggning från 1 mars 2016. 
- TMR har koncession på mottagande av material till pappersanläggning från 
1mars2016. 

VD Kim Olsson informerar om att tvisten angående biogasanläggningen pågår. 

VD Kim Olsson informerar om att NSR under sex månader kommer att anställa en 
professor i träteknik från Syrien. 

VD Kim Olsson informerar om att Sustainable Business Hub är en ny aktör i VERA 
Park. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 27 Information från Höganäs Kommun 
Gustaf Wingårdh informerar angående Höganäs framtida engagemang i NSR. 
Beslut ska fattas i fullmäktige den 30 mars 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 28 Remissvar Skånes Miljömål 
VD Kim Olsson informerar om NSRs yttrande gällande Länsstyrelsens förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020. 

Beslutar 
att godkänna remissvar gällande Skånes Miljömål och lägga dem till handlingarna. 

§ 29 Årets kretslöpare 
VD Kim Olsson informerar om att årets kretslöpare är utsedd och kommer att presen
teras på NSR dagen den 10 maj 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 30 Tillståndsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att miljötillståndsprocess för gemensam Å VC Åstorp 
och Bjuv pågår. Lokaliseringsförslag beräknas vara klart innan sommaren. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 31 Övriga frågor 
Vice Ordförande Berner Lundgren informerar om att arbetsgruppen som ska ta fram 
nya förslag på styrdokumenten kommer att träffas under våren för ett arbetsmöte. 

Ordförande Kenneth Lantz informerar om att studiere!lan för styrelsen blir den 13-14 
oktober. 

VD Kim Olsson informerar om mötet med Länsstyrelsen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 32 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2016-03-18 

Vid protokollet 

fu;ct.Ce_ cc\:V0- (,~ 
Eva-Lena Diilow 

~L/ 
Christer Hansson 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 3/ 2016 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2016-03-18, kl. 09:00-12:00 
Helsingborg Arena 

BÅSTAf'~; r .. ~ · " · " '\I 
Komrnu.. i •• :~,~.:-r-

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Cecilia Holmblad, Renhållnings
chef, under § 3L 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 25 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Christer Hansson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2016. 

§ 26 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. januari 2016. 
Resultatet för NSR AB och NSR Produktion AB visar på en förlust om 4,4 miljoner 
kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor sämre än budget. 

Resultatet för NSR Produktion är ett nollresultat och NSR AB - 4,5 Mkr. 

Hittills har investeringar för 2 Mkr genomförts. 1,2 Mkr avser projektet lakvatten och 
0,6 Mkr arbetsfordon för Å VC i Helsingborg. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 27 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om mötet med Region Skåne angående deras upp
handling av nya bussar. Oklart från Skånetrafiken vad som ska gälla för driv
medel så Nobina vet inte vad de skall köpa för bränsle i regiontrafiken kring 
Helsingborg. 

På styrelsemötet den 10 juni kommer Kim att presentera en studie gällande vilket 
drivmedel som ger bäst naturnytta, biogas eller eldrivna fordon. 
Efter denna presentation ska styrelsen jobba vidare med frågan. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 28 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om nuläge av koncessionsupphandlingar: 

- OX2 har övertagit drift av biogasanläggning från 1 januari 2016. 
- Öresundskraft har tagit över rätten till industrikunder med osorterat verksamhet 

avfall från 1 mars 2016. 
- Ohlssons har övertagit drift av FA-anläggning från 1mars2016. 
- TMR har koncession på mottagande av material till pappersanläggning från 
1mars2016. 

VD Kim Olsson informerar om att tvisten angående biogasanläggningen pågår. 

VD Kim Olsson informerar om att NSR under sex månader kommer att anställa en 
professor i träteknik från Syrien. 

VD Kim Olsson informerar om att Sustainable Business Hub är en ny aktör i VERA 
Park. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 29 Information från Höganäs Kommun 
Gustaf Wingårdh informerar angående Höganäs framtida engagemang i NSR. 
Beslut ska fattas i fullmäktige den 30 mars 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 30 Remissvar Skånes Miljömål 
VD Kim Olsson informerar om NSRs yttrande gällande Länsstyrelsens förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020. 

Beslutar 
att godkänna remissvar gällande Skånes Miljömål och lägga dem till handlingarna. 

§ 31 Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om att NSR:s sex ägarkommu!ler har 
varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner. För att kunna göra en gemen
sam uppföljning av avfallsplanerna så följer den målstrukturen i Sopsamarbete Skåne 
Nordväst som är genensam för samtliga kommuner. Cecilia presenterar de olika mål
områdena och om hur NSR kommer jobba vidare för att nå målen till år 2020. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 32 Årets kretslöpare 
VD Kim Olsson informerar om att årets kretslöpare är utsedd och kommer att presen
teras på NSR dagen den 10 maj 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lä~ga dem till handlingarna. 

§ 33 Tillståndsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att miljötillståndsprocess för gemensam Å VC Åstorp 
och Bjuv pågår. Lokaliseringsförslag beräknas vara klart innan sommaren. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 34 Övriga frågor 
Vice Ordförande Berner Lundgren informerar om att arbetsgruppen som ska ta fram 
nya förslag på styrdokumenten kommer att träffas under våren för ett arbetsmöte. 

Ordförande Kenneth Lantz informerar om att studieresan för styrelsen blir den 13-14 
oktober. 

VD Kim Olsson informerar om mötet med Länsstyrelsen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ornrnunstyrelsen 

NSR Produktion AB 

2016 -Oli- 1 5 
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Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR Produktion AB 
tisdag 2016-04-05, på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Kenneth Lantz 1 000 

Summa deltagare = Aktier/ röster 1 000 

Övriga närvarande: 

Berner Lundgren 

Övriga: Kim Olsson, sekr./vd. 

§ 1 Bolagstämmans öppnande 

Styrelsens vice ordförande Kenneth Lantz förklarar bolagsstämman 
öppnad. · 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. · 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 

§ 5 Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 
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§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna utsändes med 
post den 21 mars 2016 till ombudet. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 
tillsammans med styrelsens förslag till vinstdisposition. 

VD Kim Olsson läser upp revisionsberättelsen . 

VD Kim Olsson läser upp lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Beslutas 
att godkänna den framlagda redovisningen och revisionsberättelserna. 

§ 8 Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR 
Produktion AB 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och 
lekmannarevisorerna 

Föreligger förslag att inga särskilda ersättningar skall utgå till styre1$en 
utöver de som tillämpas i moderbolaget. 

Beslutas 
att inga särskilda arvoden skall utgå till styrelsen samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 
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§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter ska vara elva med lika många personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationerna utsedda 
ledamöter jämte suppleanter. 

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson(S) 
Jessica Andersson(S) 
Kenneth Lantz(KD) 
Berner Lundgren(S) 
Peter Knutsson(M) 
Bo Lambertsson Persson(M) 
Renee Sandberg Ohlander(S) 
Gustaf Wingårdh(M) 
Reino Persson(S) 
Christer Hansson(S) 
Robin Holmberg(M) 

Niklas Svalö(S) Bjuv 
Claes Wastensson (BP) Båstad 
Henrik Forssell(M) Helsingborg 
Lars-Ingvar Johansson(S) Helsingborg 
Rickard Sallermo(MP) Helsingborg 
Sahand Kousha(FP) Helsingborg 
Cecilia Fransson(S) Helsingborg 
Kjell Näslund(M) Höganäs 
Rolf Ottosson(SD) Åstorp 
Carl-Axel Andersson(EP) Ängelholm 
Lennart Nilsson(C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 

Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 
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§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter för perioden 2016 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 
2014. Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2014-12-09 att utse 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsföretag för perioden 
2015-2018. Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utse Aina 
Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor och Lars Mämpel till 
suppleant för perioden 2015-2019. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 14 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga ·beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Beslutas 
att förklara 2016 års bolagsstämma avslutad. 
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§ 35 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2016-03-18 

Vid protokollet 

{l;a (i vic-1 J)cl v-vv 
Eva-Lena Diilow 

~~ 
Christer Hansson 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

Kontaktperson 

Förval tningsavdelningen 

Förvaltningsjuridiska enheten 

MEDDELANDE 

2016-04-15 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Z016 -04- 1 B 
onr .. S~ .. S?.~~.$.~. 
~~~'v!.~ .. ~~D .... 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 

protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 

ansvariga för verksamheten samt till kommunens r evisorer för kännedom . 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 

granska om Överförmyndarens handläggning följer r eglerna i föräldrabalken och 

denna förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. 

Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret, 

dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över 

inspektionen . 

Ui/~ 
Ulf Andersson 

Läns assessor 

Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro www 

1(1) 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-224 11 10 102-2912 

010-224 11 02 

E-post 

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 10 00 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Kontaktperson 

Förval tningsavdelningen 

Ulf Andersson 

010-224 10 00 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

Överförmyndaren i Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren 
Båstads kommun den 22 mars 2016 

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorn Fredrik Östensson och länsassessorn 

Ulf Andersson 

Närvarande från Överförmyndaren: Överförmyndaren Gunnar Nilsson, ersättaren 

Catharina Elofsson, tillika kanslichef i kommunen, samt handläggaren/ assistenten 

Eva Hall 

Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de skriftliga frågor 

Länsstyrelsen ställt inför inspektionen och som besvarats av Gunnar Nilsson. 

Länsstyrelsen har därvid antecknat bland annat följande. 

Myndighetens organisation 
Överförmyndarverksamheten består av överförmyndaren Gunnar Nilsson, 

ersättaren Catharina Elofsson, handläggaren/ assistenten Eva Hall samt ekonomen 

Kastrijot Duraku . Gunnar Nilsson är vald överförmyndare sedan 2008 och Catharina 

Elofsson valdes till ersättare efter valet 2014. Eva Hall har under lång tid varit 

involverad i överförmyndarverksamheten i kommunen och har full delegation på de 

inom verksamheten förekommande arbetsuppgifterna. Kastrijot Duraku arbetar i 

verksamheten sedan i höstas och hanterar i huvudsak återsökningar till 

Migrationsverket samt en del övrig administration avseende godmanskap för 

ensamkommande barn. Årsarbetskrafterna uppgår till 1,45, men arbetsinsatsen är i 

realiteten större. Gunnar Nilsson och Catharina Elofsson täcker upp för varandra vid 

frånvaro. 

Båstads kommun har till Länsstyrelsen anmält val av överförmyndare och ersättare i 

enlighet med 19 kap 5 §föräldrabalken. 
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liu pcktiun ax Ön·rfcirmyndarcn i Bh ta<l s 

Postadress Besöks adress Telefon Telefax Bankgiro 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-224 1110 102-2847 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 1110 

E-post 

skane@lansstyrelsen.se 

www 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

Överförmyndaren ingår i ett nätverk med motsvarande verksamheter i nordvästra 

Skåne. Nätverksträffar äger rum fyra gånger per år. I dagsläget finns inga planer på 

ett mera nära samarbete/ samorganisation med överförmyndarverksamheter i andra 

kommuner. 

Överförmyndarens ut- och fortbildning 
Gunnar Nilsson och Kastrijot Duraku har sedan inspektionen 2015 deltagit i 

utbildning av mottagande av ensamkommande barn samt hur ersättning från 

Migrationsverket eftersöks. Det planeras att Gunnar Nilsson och tjänstemännen 

framöver ska delta i kurser om erbjuds av SKL. Länsstyrelsen vill erinra om vikten 

av att samtliga inblandade i verksamheten ges möjlighet till ut- och fortbildning. 

Rutiner på överförmyndarexpeditionen 

Överförmyndaren har till Länsstyrelsen anmält myndighetens mottagningstider 

under 2016, jfr 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379). Mottagnings-/ 

expeditionstiderna är förlagda till varje helgfri eftermiddag mellan kl. 13 .00 - 15 .00 
samt varje helgfri tisdag mellan kl. 16.00 - 18.00, jfr 5 § 3 st förvaltningslagen 

(1986:223). Det är även telefon- och besökstid alla vardagar då expeditionen är 

bemannad. Gunnar Nilsson är därutöver tillgänglig per telefon övrig tid. 

Tillgängligheten bedöms som mycket god. 

Registrering av inkomna handlingar sker dagligen i Wärna. Vid Eva Halls frånvaro 

sköts postöppning och diarieföring av Gunnar Nilsson. E-post hanteras på samma 

sätt som reguljär post. Myndigheten har ett gemensamt e-postkonto 

(overformyndaren@bastad.se). Uppgifter av vikt som tillförs ärendet vid besök eller 

telefonsamtal dokumenteras i aktuellt ärende. 

Överlämnandet av handlingar till ny ställföreträdare enligt 16 kap 8 § föräldrabalken 

går till på så sätt att den före detta ställföreträdaren och den nye ställföreträdaren 

möts för genomgång av årsräkningar, bankkonton och uppdragets art. Kopior på 

redovisningshandlingar lämnas ut till den nye ställföreträdaren. Länsstyrelsen erinrar 

om att det är viktigt att det finns ett skriftligt bevis om att den nye ställföreträdaren 

mottagit redovisningshandlingarna samt att notering härom görs på dagboksbladet. 

Verksamhetens omfattning 

Båstads kommun hade den 1 november 2015 14 401 invånare. Antalet ärenden 

uppgick per den 31 december 2015 till 55 godmanskap för ensamkommande barn, 

124 övriga godmanskap, 42 förvaltarskap samt 38 förmynderskap, varav 5 är 

redovisningsskyldiga. Antalet ärenden som har påbörjats och avslutats under 2015 
uppgår till 77 respektive 42. Vid dagen för inspektionen uppgår antalet godmanskap 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

för ensamkommande barn till 59. Antalet ärenden avseende godmanskap för 

ensamkommande barn uppgick till 12 den 31 december 2014. Länsstyrelsen kan 

konstatera att det skett en markant ökning av denna ärendegrupp under det senaste 

året. Länsstyrelsen noterar även att antalet övriga ärenden som är aktuella hos 

Överförmyndaren är högt i förhållande till invånarantalet, vilket i vart fall till viss 

del kan ha sin förklaring i befolkningens åldersstruktur. Gunnar Nilsson har uppgett 

att det har skett en ökning av antalet godmanskap för äldre via vård och omsorg för 

att de ska kunna ansöka om särskilt boende. Trots den stora ökningen av antalet 

ärenden det senaste året har inte de personella resurserna ökat i motsvarande mån. 

Länsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att överförmyndarverksamheten tillförs 

de resurser som behövs för att verksamheten ska kunna skötas på ett godtagbart sätt. 

Granskning 

Årsräkning ska ges in i 168 ärenden. År 2015 kom årsräkningen inte in inom 

lagstadgad tid i 8 redovisningsskyldiga ärenden. Under 2015 sändes en skriftlig 

påminnelse ut i mitten av mars samt därefter en påminnelse per telefon. Flera 

ställföreh·ädare begär anstånd med inlämnandet tills de ska deklarera. Under 2015 

blev inte några ställföreh·ädare föremål för vitesföreläggande på grund av att de inte 

inkommit med årsräkning i rätt tid. Målsättningen är att årsräkningarna ska vara 

fårdiggranskade före den 1 augusti. Under 2015 var 90 procent klara till detta 

datum. Återstoden fårdiggranskades under hösten. Granskningsarbetet utförs av 

både Gunnar Nilsson och Eva Hall. 

Ärenden avseende ensamkommande barn 

I dagsläget är, vilket även omnämnts ovan, 59 ärenden avseende ensamkommande 

barn aktuella hos Överförmyndaren. Antalet ställföreträdare som finns att tillgå för 

uppdrag som god man för ensamkommande barn uppgår idag till 12 aktiva samt 10 i 

en "pool" som är klara för uppdrag. Överförmyndaren är mycket nöjd med hur 

ställföreh·ädarna för ensamkommande barn hanterar ärendena . Ställföreträdarna har 

även bildat ett eget nätverk. Överförmyndaren anmäler regelmässigt behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare till socialtjänsten när ett ensamkommande barn 

beviljas uppehållstillstånd. Överförmyndaren tar alltid in förteckning när uppdraget 

som god man för ensamkommande barn inleds samt ekonomisk redogörelse och 

redogörelse för uppdragets utförande kvartalsvis. Överförmyndaren uppger att han 

har fattat ett generellt beslut om att ställföreh·ädare för ensamkommande barn 

befrias från att lämna in årsräkning, se vidare nedan under rubriken Generella 

noteringar avseende de granskade akterna samt avslutande synpunkter. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Ställföreträdare 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

Antalet personer som har uppdrag som god man eller förvaltare i kommunen uppgår 

till 105. Den ställföreträdare som har flest uppdrag som god man eller förvaltare i 

kommunen har 13. Personer som är kopplade till företag/ organisation som 

tillhandahåller ställföreträdare som god man eller förvaltare anlitas inte. 

Tillgången på ställföreh·ädare är tillfredställande, det finns en "buffert" med 

personer som anmält intresse för uppdrag. Det är dock svårt att få ställföreh·ädare 

till de mer komplicerade uppdragen. Rekrytering sker främst genom information på 

kommunens hemsida samt genom muntliga kontakter. Prövning av 

ställföreträdarens lämplighet görs genom kontroll i belastningsregish·et och 

kronofogdens register samt genom enskilt samtal med den tilltänkte 

ställföreh·ädaren i de flesta fall. Överförmyndaren gör återkommande konh·oller av 

befintliga ställföreträdare när ett nytt uppdrag erhålls samt i övriga fall en gång om 

året, vilket Länsstyrelsen anser är en mycket bra rutin. 

Nya ställföreh·ädare får boken God man eller förvaltare av Kerstin Fälldin. De som 

har uppdrag som god man för ensamkommande barn får boken Ensamkommande 

barn och ungdomar av Kerstin Fälldin och Görel Strand. 

Nya ställföreh·ädare får en tre timmar lång grundutbildning av Gunnar Nilsson samt 

SKL:s webbutbildning. Den senaste grundutbildningen hölls i februari med 8 

deltagare. Nästa utbildningstillfålle äger rum i maj. Fortbildning för samtliga 

befintliga ställföreträdare ges genom SKL:s webbutbildning. 

Det har inte skett något entledigande av ställföreh·ädare sedan den senaste 

inspektionen med anledning av att denne inte skött sitt uppdrag. 

Övrigt 

Länsstyrelsen har sedan den föregående inspektionen den 21 maj 2015 tagit emot 8 

anmälningar angående ett ställföreträdarskap som finns hos Överförmyndaren. De 

inblandade i överförmyndarverksamheten redogjorde på ett mycket uttömmande 

sätt för vad som hänt i ärendet sedan Länsstyrelsens förra inspektion. Det kan även 

nämnas att det redogjordes på ett lika ingående sätt för samma ärende vid 

Länsstyrelsens föregående inspektion med anledning av de anmälningar som hade 

kommit in till Länsstyrelsen före det inspektionstillfållet. Vid den föregående 

inspektionen den 21 maj 2015 granskades akten i sin helhet. Länsstyrelsen fann vid 

det tillfållet inga skäl att rikta kritik mot Överförmyndarens handläggning av 

ärendet. Efter dagens samtal granskade Länsstyrelsen vad som förevarit i akten sedan 

förra inspektionen. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Aktgranskning 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

Efter den muntliga genomgången granskade Länsstyrelsen aktförvaring och systemet 

för uppläggning av akter samt 11 slumpvis utvalda akter angående godmanskap, 

godmanskap för ensamkommande barn, förvaltarskap och förmynderskap. 

God manskap 

Akt nr 413, Akt nr 86, Akt nr 523, Akt nr 248, Akt nr 549, Akt nr 622, Akt nr 356 

God manskap för ensamkommande barn 

Akt nr 576 

Förvaltarskap 

Akt nr 128, Akt nr 453 

Förmynderskap 

Akt nr 521 

Akt nr 128 
Akten granskades särsldlt med anledning av att det kommit in en mängd klagomål på 
hur Överförmyndaren hanterat ärendet till Länsstyrelsen, se ovan under rubriken 
Övrigt. Länsstyrelsen finner efter granskning av vad som förevarit i ärendet sedan 
förra inspektionstillfållet och efter samtal om ärendet med de inblandade i 
överförmyndarverksamheten, inga skäl att rikta kritik mot Överförmyndarens 
handläggning av ärendet. 

Anmärkningar 

Akt nr 549 och akt nr 622 

Den 12 maj 2015 inkommer i akt nr 549 en egen ansökan om god man till 
Överförmyndaren . Överförmyndaren inhämtar socialutredning, läkarintyg, 
åtagande m.m. innan ansökan lämnas in till Helsingborgs tingsrätt den 24 augusti 
2015. Den 2 september 2015 förelägger Helsingborgs tingsrätt Överförmyndaren 
att inhämta läkarintyg och utredning. Godn1anskap anordnas den 8 oktober 2015. I 
akt 622 kommer närmaste släkting in med en ansökan om godmanskap till 
Överform yndaren den 9 november 2015. Ansökan lämnas vidare till Helsingborgs 
tingsrätt den 8 december 2015. Länsstyrelsen vill med anledning härav anföra 
följande. Beslut om förordnande av godmanskap fattas i dessa fall av tingsrätt, 11 kap 
4 §föräldrabalken . De som kan ansöka om godmanskap direkt till tingsrätt är bl.a. 
den ensldlde, närmaste släktingar samt överförmyndaren, 11 kap 15 § 
föräldrabalken. En sådan här ansökan som inkommer till Överförmyndaren bör 
enligt Länsstyrelsens mening vidarebefordras till Tingsrätten. Överförmyndaren 
framför att Helsingborgs tingsrätt har instruerat överförmyndarverksamheterna 
inom sitt område att ta in den utredning som behövs innan ansökan vidaresänds till 
tingsrätten. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Akt nr 576 

PROTOKOLL 

2016-04-15 

Den 14 september 2015 förordnas god man. Det finns ingen tillgångsförteckning i 

akten och inte heller påminnelse om en sådan. Det finns heller ingen årsräkning i 

akten eller befrielse att lämna in en sådan. Överförmyndaren framför att det tagits 

beslut om att generellt befria god man för ensamkommande från att inkomma med 

årsräkning, se vidare under Generella noteringar. Enligt 14 kap 1 § föräldrabalken 

ska en god man lämna in en förteclming över egendom inom två månader till 

överförmyndaren. Kommer den inte in i tid ska överförmyndaren påminna om den. 

Överförmyndaren kan inte undgå viss kritik för bristerna i ärendet. 

Generella noteringar avseende de granskade akterna samt 
avslutande synpunkter 

Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är 

försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning, i 

förekommande fall ankomststämplade, försedda med aktbilage- och aktbeteckning 

samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla 

kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 

Ankomst av årsrälming, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 

som tre separata händelser i dagboken, vilket Länsstyrelsen tycker är en utmärkt 

ordning. De till årsräkningen hörande handlingarna är placerade i 

årsräkningsomslaget, vilket är en bra lösning. Länsstyrelsen anser mot bakgrund av 

att nästan samtliga årsrälmingar var fårdiggranskade till den 1 augusti att det görs en 

mycket god insats när det gäller granskningen av årsräkningar. 

Överförmyndaren informerade under inspektionsbesöket att han har fattat beslut 

om generell befrielse för ställföreträdarna för ensamkommande barn att komma in 

med årsrälming. Enligt 14 kap 19 §föräldrabalken far Överförmyndaren, om det 

med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art 

eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl för det, befria 

ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller 

besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning får 

beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare. Länsstyrelsen kan med anledning av 

vad som sagts ovan inte se att det är förenligt med föräldrabalken att det fattas ett 

generellt beslut om befrielse att lämna in årsräkning utan det måste i varje enskilt 

ärende fattas ett beslut om eventuell befrielse från att lämna in årsräkning. 

Länsstyrelsen, som förutsätter att Överförmyndaren ändrar sina rutiner i detta 

avseende, anser inte att Överförmyndaren kan undgå viss kritik för hanteringen av 

denna fråga. 
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PROTOKOLL 
Länsstyrelsen 
Skåne 2016-04-15 

Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen vid sin granskning fått intrycket att 

Överförmyndarens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet 

med reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. 

Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att de inblandade i överförmyndar

verksamheten uppvisar ett mycket stort engagemang för den uppgift de är satta att 

sköta. 

Vid protokollet 

Ulf Andersson Justeras 

Fredrik Östensson 

Detta protokoll har signerats digitalt och saknar däifor namnunderskrifter. 

Bilaga: 

Frågor och svar inför inspektions besök 2016 (endast till kopiemottagare) 

Kopia för kännedom till: 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun, 269 80 Båstad 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun, 269 80 Båstad 

Revisorerna i Båstads kommun, 269 80 Båstad 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-5678-16 

Postadress 

Överförmyndarverksamhet 

Frågor inför inspektionsbesök 2016 

Ange kommun: 

1. Myndighetens organisation 

1. 1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2015, ange nya ledamöters/suppleanters namn. Om valet 
inte anmälts till Länsst ·elsen ska kopia av fullmäkti es beslut bifo as. 

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder: 

1-

1. 3 Överförmyndare: Om il}'. överförmyndare/ ersättare valts sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2015, ange namn på nye överförmyndaren/ersättaren. 

Om valet inte anmälts till Länsstyrelsen ska kopia av fullmäktiges beslut bifogas. 

1 .4 An e överförm ndarens tjänst örin s ad: 

75 % av heltid 

1.5 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 

avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten: 

Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E·post www 

20515 Malmö Kungsgatan 13 010·224 10 00 vx 010·224 11 00 102·2912 skane@lansstyrelsen.se www. lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 

34

34



2(6) 

Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-5678-16 

Överförmyndare Gunnar Nilsson 75 %, Assistent/handläggare Eva Hall 45 %, 
Ekonom Kastrijot Duraku 25 %. Ersättare för överförmyndaren Catharina Elofsson. 

1 .6 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar 

sedan Länsstyrelsens inspektion 2015, ange namn, tjänstgöringsperiod, 
tjänst örin s ad och huvudsakli a arbetsupp ifter: 

1. 7. Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie 

överförmyndare/ tjänsteman? 

För Överförmyndaren går ersättaren in och assistent/handläggare Eva Hall 

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning 

2 .1 Redogör för vilka utbildningar I fortbildningar som nämndsledamöterna/ 

överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 

inspektion 2015: 

Nämndsledamöter: 

Överförmyndaren: 
Utbildning av mottagande av ensamkommande barn samt hur man eftersöker 

ersättning från MIG 

Tjänstemän: 

Som ovan 

2.2 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för 

nämndsledamöterna/ Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen: 

Nämndsledamöter: 

Överform yndaren: 

SKL:s kurser 

Tjänstemän: 

SKL:s kurser 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-5678-16 

3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen 

3.1 Ange överförmyndarens/-närnndens rnottagningstider under 2016 (jfr 8 §för
rn ynderskapsförordningen). 

Telefon och besökstid mån-fre kl. 13-15 helgfria vardagar samt även tis kl. 16-18. 

ÖF tillgänglig på telefon övrig tid. 

editionstider (jfr 5 § 3 st förvaltnin sia en). 

Samma som ovan. 

3. 3 Hur dokumenteras överförmyndarens/-nämndens ställningstagande av den 

årliga särskilda granskningen av förvaltarskap? (Se 5 § 2 st förmynderskaps

förordningen.) 

Genom beslut i samband med årsgranskning och årsarvoderingen, beslut till akten. 

3 .4 Beskriv hur överförmyndaren/-närnnden fullgör överlämnandet av handlingar 

till ny ställföreträdare enligt 16 kap 8 §föräldrabalken. Ange t.ex. vilka handlingar 
som lämnas över, hur överlämnandet sker rent praktiskt, hur överlämnandet 

dokumenteras och hur överförmyndaren säkerställer att ev. originalhandlingar 

återställs. 

Fd ställföreträdare och ny ställföreträdare möts, går igenom årsräkning, bankkonto, 

uppdragets art. Kopior lämnas vid behov, aldrig original. 

4. Verksamhetens omfattning 

4.1 Ange antalet kommuninvånare: 

I ca 14.250 

4. 2 Ange antalet pågående godmanskap för ensamkommande barn per den 31 

december 2015: 

155 ,, 

4. 3 Ange antalet övriga pågående godmanskap (exklusive godmanskap för 
ensamkommande barn) per den 31 december 2015: 

124 st 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

4.4 Ange antalet pågående förvaltarskap per den 31 december 2015: 

42 st 

4.5 Ange antalet pågående förmynderskapsärenden per den 31 december 2015: 

Totalt antal: 38 

- Varav redovisningsskyldiga: 5 

4. 6 Ange antalet ärenden som har påbörjats och avslutats under 2015: 

Antal nya ärenden: 77 

Antal avslutade ärenden: 42 

5. Granskning 

5.1 I hur många ärenden ska årsräkning ges in? 

5. 2 I hur många redovisningsskyldiga ärenden kom årsräkningen inte in inom 

I ~~:tadgad tid 20151 

5. 3 Hur många ställföreträdare blev under 2015 föremål för vitesföreläggande på 
grund av att de inte inkommit med årsräkning i rätt tid? 

0 st 

5.4 När under året är granskningen av årsräkningar klar? 

Målet är före den 1 augusti 

4(6) 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-5678-16 

6. Ärenden avseende ensamkommande barn 

6.1 Hur många ärenden avseende ensamkommande barn är i dagsläget aktuella hos 
överförmyndaren/-nämnden? 

6.2 Hur många ställföreträdare finns att tillgå för uppdrag som god man för 
ensamkommande barn? 

12 aktiva idag + 10 i en pool som är klara för uppdrag 

6. 3 Anmäler överförmyndaren/-nämnden regelmässigt behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare till socialtjänsten när ett ensamkommande barn beviljats 
uppehållstillstånd? Hur sker anmälan i så fall? 

Går via sociala myndigheter till ÖF 

7. Ställföreträdare 

7.1 Hur många personer har uppdrag som (Jod man eller förvaltare i kommunen? 

105 st 

7. 2 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 
har flest uppdrag i kommunen? 

7. 3 Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation som tillhandahåller 
ställföreträdare som god man eller förvaltare? I hur många ärenden i så fall? 

Nej 

7.4 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? 

Grundutbildning med ÖF 3 tim, bok för självstudier samt webbutbildning SKL. 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-5678-16 

7. 5 Vilken fortbildning erbjuds ställföreträdarna? 

Via webben SKL 

7.6 Görs återkommande kontroller av att ställföreträdarna är lämpliga för 

uppdragen? Hur genomförs kontrollen i så fall? 

Genom utdrag från kronofogdens skuldregister och polisens belastningsregister vid 

nya uppdrag. En gång per år. 

7. 7 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte 

skött sitt uppdrag - sedan senaste inspektionen? Uppge i så fall grund: 

Nej 

8. Övrigt 

8. 1 Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med Länsstyrelsen i samband 

I med insEektionen. 

8. 2 Har det sedan förra inspektionstillfållet skett något i övrigt som Länsstyrelsen 

som tillsynsmyndighet bör känna till? 

Ökat antal godmanskap för äldre via vård och omsorg, för att de ska kunna ansöka 

om särskilt boende. 

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som f llt i upp ifterna: 

Gunnar Nilsson, överförmyndare, tel . 0431-77003, gunnar .nilsson@bastad.se 

39

39



NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 
Org.nr 556217-4580 

Årsredovisning och koncemredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 

BÅSTADS KOMMUN 
1<ommuns1yrelsen 

2016 -Of1 ... 0 8 . 
Dnr ... ~~ .. ~ ...... ~~~ 
~9. ..... ~.~5. .D.~ ...... 

Styrelsen och verkställande direktören för NSR AB avger härmed följande 

årsredovisning och koncemredovisning. 

Innehåll Sida 

Förvalb1ingsberättelse 2 
Koncernen 

Resultaträkning 6 
Balansräkning 7 
Kassaflödesanalys 9 

Moderföretaget 
Resultaträkning 10 
Balansräkning 11 
Kassaflödesanalys 13 

Tilläggsupplysningar 
Redovisningsprinciper 14 

Noter 16 

Styrelsens säte: Helsingborg 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr) 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Renhållnings AB avger 
härmed följande årsredovisning för 2015. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv 7,70%, Båstad 6,40%, Helsingborg 51,56%, 
Höganäs 11,48%, Åstorp 6,90% och Ängelholm 15,96%. 
För verksamheten gäller ett konsortialavtal mellan ägarkommunerna sedan 1981. 

Information om verksamhet 
Bolaget har som föremål för verksamheten att inom delägarkommunerna insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed sammanhängande 
regional verksamhet, äga, förhyra och förvalta med verksamheten förknippad 
egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektorn. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe. Genom NSR:s 
konsortialavtal har ägarkommunerna organiserat sitt lagstiftade ansvar inom 
avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive 
kommunfullmäktige. 

Det övergripande kommunala ändamålet är att: " Bolaget ska genom samverkan 
med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering 
som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala 
servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad." 

Bolaget bedriver verksamhet genom det helägda dotterföretaget NSR Produktion AB 
vars verksamhet är att driva och underhålla moderbolagets infrastruktur av 
behandlingsanläggningar. Större delen av verksamhetens drift av 
behandlingsverksamhet är konkurrensutsatt enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling. Drift av biogasanläggning och delar av farligt avfall sker i egen regi. 

Dessutom äger bolaget andelar i Liguid Biofuel Genesis AB (33%) som tillverkar 
biogas. Enligt aktieägaravtal har de ingående företagen ingått avtal om 
hembudsskyldighet vid eventuell aktieförsäljning. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
Det målorienterade arbetet mot att förebygga avfallets uppkomst har fortsatt genom 
samverkan i "Sopsamarbete Skånenordväst" där NSR samarbetar med LSR och 
Nårab för att nå de ambitiösa målsättningarna. Bolagens gemensamma arbete har 
visat på möjligheten att nå målen och att effekterna av minskat avfall blir kraftigt 
reducerade kostnader. 

~~ 
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NSR ansvarar administrativt för renhällningskollektiven i Ängelholm, Bjuv, Båstad, 
Helsingborg och Åstorps kommuner. Under 2015 har bolaget implementerat nytt 
affärssystem för denna verksamhet. I Avfall Sveriges ranking av landets kommuner 
efter den miljönytta som respektive kommuns avfallshantering ger upphov till 
placerar sig fyra av NSR's ägarkommuner på listan för de fem bästa kommunerna. 

Helsingborgs nya återvinningscentral invigdes under hösten och bolagets 
reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt att 
producera el- och fjärrvärme. 

Förhandling avseende tvist med leverantör av biogasanläggning pågår och 
ytterligare kostnader bedöms inte uppstå för bolaget. 

Avyttring av resterande aktier (49%) i NSR Återvinning AB har skett under 2015. 

För närvarande finns nio aktörer etablerade på industriparken utöver NSR 
Produktion AB. Moderbolaget har under året genomfört koncessionsupphandling på 
driften av biogasanläggning, anläggning för farligt avfall, bearbetning av 
returpapper samt mottagande av osorterat avfall från externa verksamheter. 
Koncessionernas träder i kraft under första kvartalet 2016 och innebär övertagande 
av personal. Kvarstående verksamhet kommer att överföras till moderbolaget och 
NSR Produktion AB kommer under 2016 att övergå till att vara ett vilande bolag. 

Verksamhetsnära forskning och utveckling sker inom fyra utvalda områden. Deponi, 
Biogas, Organisation och Förebyggande av avfall. Genom samverkan med såväl 
näringsliv som akademi och branschkollegor bidrar NSR till fortsatt utveckling av 
miljömässiga förbättringar. 

Således har det kommunala ändamålet och ägardirektiven följts. 

Framtida utveckling 
NSRs utveckling kommer att präglas av att finna nya vägar att påverka uppkomsten 
av avfall. Kunskap om beteende och kommunikation kommer att vara nyckelfaktorer 
för att nå de ambitiösa målen om halvering av mängden avfall. 

Vidare kommer rollen som beställarfunktion att utvecklas genom att understödja 
utveckling tillsammans med marknaden aktörer. Likaså är samverkan med privata 
aktörer avgörande för utvecklingen av industriparkskonceptet. 

Under kommande är kommer investeringar vara fokuserade på genomförande av 
strategin för hantering av lakvatten och förnyelse av återvinningscentraler. Arbetet 
med sluttäckning kommer att intensifieras under kommande femårs period genom 
ett utökat samarbete med ägarkommunerna avseende hantering av massor. ~ 
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Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av 
strategiska, operativa och finansiella risker. Politiska beslut och lagregleringar 
exponerar bolaget för politiska och finansiella risker. Eftersom NSR är en stor aktör 
inom sitt område fortgår utveckling av verksamheten och anpassning till nya och 
kommande regleringar. 

För att möta kundernas och lagstiftarens krav i kombination med ägardirektivet som 
gäller för företaget arbetar vi kontinuerligt med utveckling av personal och 
tjänsteutbudet. För att kunna fullfölja detta krävs i sin tur en ständigt hög 
investeringstakt som innebär att bolaget har behov av extern upplåning för att 
finansiera investeringarna vilket vi har löst genom ägarkretsen. 

Genom att årligen på företagsekonomisk grund sätta av till återställningsfond bygger 
bolaget upp en reservering för att kunna möta framtida utgifter. Det framtida 
återställningskravet på deponier utgör därmed en finansiell risk då kapitalbehovet 
tillgodoses från den löpande verksamheten. 

Miljöpåverkan 
Bolaget är beroende av miljötillstånd för sina anläggningar i regionen. Tillstånd löper 
med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. 

Finansiering av såväl investeringar som återställningsåtaganden sker genom 
långfristig upplåning genom ägare. 

Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska 
lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i 
bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av 
lagstiftningen på ett positivt sätt. 

Flerårsöversikt koncernen 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 411.198 413.946 377.576 433.634 

Resultat efter finansiella poster 9.441 237 - 9.343 4.444 

Rörelsemarginal(%) 0,2 0,2 - 4,1 2,2 

Avkastning på eget kapital(%) 14,6 0,4 - 17,6 7,5 

Balansomslutning 475.700 432.865 440.516 407.116 

Soliditet(%) 15 13 12 15 

Antal anställda (st) 146 119 138 170 

/~ 
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Flerårsöversikt Moderföretaget 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 267.557 256.246 226.979 236.954 

Resultat efter finansiella poster 4.925 - 7.442 - 10;509 - 24.941 

Rörelsemarginal (%) - 3,2 - 1,8 - 1,8 - 7,1 

Avkastning på eget kapital(%) 7,5 - 15,9 - 45,8 - 45,8 

Balansomslutning 439.944 385.293 393.893 341.971 

Soliditet(%) 15 12 12 16 

Medelantal anställda (st) 109 85 95 98 

Nyckeltalsdefinitioner, se not 34. 

Enligt ägardirektiven bör bolaget ha en soliditet på minst 15%, vilket uppfyllts under 
året. 

93°,{i av omsäth1ingen i moderbolaget är hänförligt till verksamhet som avser 
ägarkommunerna. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) : 

Balanserad vinst 
Årets resultat 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

5 (24) 

26.607.060 

18.718.533 

45.325.593 

45.325.593~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens resultaträkning 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Resultat från andelar i intresseföretag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

1,5 

5 
2,3 
4 

12, 13, 14 

6 
7 
8 

9 
10 

6 

2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31 

410 777 413 880 
421 66 

411198 413 946 

76172 76 280 
206 719 225 774 
90136 73926 

37 328 37 241 
0 83 

410 355 413 304 

843 642 

0 0 
10 962 3349 
2 391 5132 

-4 755 -8 886 
8 598 -405 

9 441 237 

0 0 
4 382 1 920 

13 823 2157 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 

Org.nr 556217-4580 

Koncernens balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgå ngar 

Materiella anläggningstillgångar 
Pågående nyanläggningar 
Markanläggning, deponi 
Byggnader och markanläggning, exkl deponi 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier och IT-utrustning 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i intresseföretag 
UEEskiuten skattefordran i temEorära skillnader 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Aktuella skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och UEEluEna intäkter 

Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

11 
12 
12 
13 
14 

15, 16 
17, 18 
19 

20,29 

21 

22 

7 

2015-12-31 2014-12-31 

9181 15 036 
18 680 18 680 

217 204 184 563 
71 213 70233 
3 725 4 776 

320 003 293 288 

0 0 
4115 9 206 
8 472 4103 

12 587 13 309 

332 590 306 597 

7772 10160 
7772 10160 

57123 69 308 
49 891 30647 
5184 2 953 

0 2 240 
21 534 10 775 

133 732 115 923 

1606 185 

143110 126 268 

475 700 432 865 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (5 000 aktier) 
Övrigt tillskjutet kapital 

Annat eget kapital inklusive årets resultat 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 
Återställningsfond 

Långfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Förutbetalda intäkter 

Kortfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Skuld till koncernföretag 
Leveran törssku I der 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
UEEluEna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 

23,24 

25 
26 

27 
28 

30 
30 

31 

32 
33 

8 

2015-12-31 2014-12-31 

5 000 5 000 
0 0 

64123 50300 

69123 55 300 

4 927 4 955 
90199 91 414 
95126 96369 

181 350 157 600 
33 888 38 697 

215 238 196 297 

5 000 7000 
10 676 11 605 
60 919 46 015 

0 0 
6 617 9 590 

13 001 10 689 
96 213 84 899 

475 700 432 865 

Inga Inga 
16 960 21 179 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Koncernens kassaflöde 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 

Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag 
Kapitalandel av resultat från andelar i intresseföretag 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar 

Skattekostnad 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-) I minskning(+) av varulager 
Ökning(-) I minskning(+) av fordringar 
Ökning(+) I minskning(-) av avsättningar 
Ökning(+) I minskning(-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella tillgångar 
Försäljning av intressebolag 
Försäljning av inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristiga skulder 
Förändring andelar i intresseföretag 
Förändring av långfristig fordran 
Lämnat koncernbidrag 
Erhållet koncernbidrag 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

9 

2015-01-01-

2015-12-31 

9 441 

0 
-10 129 
37 328 

-370 
-14 

36 256 

36 256 

2 388 
-18 295 

-1 243 
18 314 
37 420 

-64 099 
-300 

6 224 
426 

-57 749 

21 750 
0 
0 
0 
0 

21750 

1421 
185 

1 606 

2014-01-01-

2014-12-31 

237 

0 
-2 663 
37241 

83 
-13 

34 885 

34 885 

-1 887 
1 045 

193 
-44 998 
-10 762 

-27 751 
0 
0 

2 431 
-25 320 

36 027 
0 
0 
0 
0 

36 027 

-55 
240 
185 

~ 
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Moderföretagets resultaträkning 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkte r 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Persona 1 kostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

RÖRELSERESUL TA T 

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Resultat från andelar i intresseföretag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på å rets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

1,5 

5 
2, 3 
4 

12, 13, 14 

6 
7 
8 

9 
10 

10 

2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31 

267 557 256 246 
421 66 

267 978 256 312 

35 700 36 021 
137 374 136 517 
66149 51 184 

37 328 37 241 
0 83 

276 551 261 046 

-8 573 -4 734 

0 0 
15 765 686 
2 391 5128 

-4 658 -8522 
13 498 -2 708 

4 925 -7 442 

9 425 9 556 
4 368 931 

18 718 3 045 

~ 
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Moderföretagets balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiell a anläggningstillgångar 
Pågående nyanläggningar 
Markanläggning, deponi 
Byggnader och markanläggning, exkl deponi 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier och IT-utrush1ing 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i intresseföretag 
UEEskjuten skattefordran i temEorära skillnader 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordran hos koncernföretag 
Aktuella skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och UEEluEna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

11 
12 
12 
13 

14 

15, 16 
17, 18 

19 

20,29 

21 

22 

11 

2015-12-31 2014-12-31 

9 181 15 036 
18 680 18 680 

217 204 184 563 
71 213 70 233 
3 725 4 776 

320 003 293 288 

100 100 
470 758 

8 444 4103 
9 014 4 961 

329 017 298 249 

2 156 2 415 
2156 2 415 

29 437 37 784 
59 316 35 647 

4 784 2 615 
0 0 

13 628 8 398 
107165 84 444 

1606 185 

110 927 87 044 

439 944 385 293 

~ 
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Moderföretagets balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (5 000 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resulta t 
Årets resultat 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 
Återställningsfond 

Långfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Förutbetalda intäkter 

Kortfristiga skulder 
Lån hos koncernföretag 
Skuld till koncernföretag 
Leverantörssku lder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
UEEluEna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 
30 

31 

32 
33 

12 

2015-12-31 2014-12-31 

5 000 5 000 
1 000 1 000 
6 000 6 000 

26 607 23 562 
18 718 3 045 
45 325 26 607 
51325 32 607 

17 841 17 841 

974 1 002 
90199 91 414 
91173 92 416 

181 350 157 600 
33 888 38 697 

215 238 196 297 

5 000 7000 
0 0 

43 839 22 147 
195 195 

4126 8 640 
11 207 8150 
64 367 46132 

439 944 385 293 

Inga Inga 
16 960 21 179 

~ 
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Moderföretagets kassaflöde 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 

Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag 
Kapitalandel av resultat från andelar i intresseföretag 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Realisationsvinst/förlust försäljning anläggningstillgångar 

Skattekostnad 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-) I minskning(+) av varulager 
Ökning(-) I minskning{+) av fordringar 
Ökning(+) I minskning(-) av avsäthiingar 
Ökning(+) I minskning(-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella tillgångar 
Försäljning av intressebolag 
Försäljning av inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

F inansi eri ngsverksamheten 
Förändring långfristiga skulder 
Förändring andelar i intresseföretag 
Förändring av långfristig fordran 
Lämnat koncernbidrag 
Erhållet koncernbidrag 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årefs slut 

13 

2015-01 -01-

2015-12-31 

4 925 

0 
0 

37 328 
-370 

0 
41883 

41883 

259 
-28 200 
-1 244 
20 235 
32 933 

-64 099 
-300 

15 520 
426 

-48 453 

21 750 
0 

-4 809 
0 
0 

16 941 

1421 
185 

1 606 

2014-01-01 -

2014-12-31 

-7 442 

0 
0 

37 241 
83 
0 

29 882 

29882 

86 
-2 642 

165 
-43 281 
-15 790 

-27 751 
0 
0 

2 431 
-25 320 

36027 
0 

28 
0 

5 000 
41 055 

-55 

240 
185 

~fr\ 
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TILLÄGGSUPPL YSNINGAR OCH NOTER 
Redovisningsprinciper mm 

Allmänna redovisningsprinciper 

Företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3) . 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Bedömningar och uppskattningar 
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen. 
Beträffande återställning av deponier har framtida tidpunkter för återställning av respektive deponi planerats. 
Framtida kostnad beräknas till nuvärdet med en kalkylränta oförändrad från föregående år om 3°/ri. 

För behandling av lakvatten och återställning av upplagsytor göres avsättning till åter
ställningsfond. Årlig avsättning är företagsekonomiskt erforderlig och redovisas bland 
ställningsfond. Avseende deponi som byggdes och togs i drift 2009 har totalt beräknad 
återställningskostnad aktiverats till tillgångarnas anskaffningsvärde. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har 
ett bestämmande inflytande. 

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de 
företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. 

I koncernredovisningen faller bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt . Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning 
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i 
koncernredovisningen tillämpade redovisning- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas 
av moderföretaget. 

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovising i vilken företaget ingår är Helsingborgs 
kommun ( org.nr. 212000-1157) med säte i Helsingborg. Moderföretaget för hela koncernen är samma 
juridiska person. 

lntäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i moderföretaget och koncernredovisning. 

Redovisning av leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasing- och arrendeavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. 
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Se vidare not 3. 
Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. ;7.., 

" '~ 
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Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
I moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Statliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda 
att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 
Under 2015 har bidrag erhållits om 8 (8) vilket redovisas som minskning av externa kostnader/personal

kostnader. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Materiella tillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder. 

A vskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Bygganläggningar 
Markanläggningar 
Containers 
Processanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

20-25 år 
20-25 år 

10 år 
7 år 

5-10 år 
5-10 år 
5-10 år 

Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån 
en bedömning om tillgångarnas nyttjandeperiod. Redovisat värde granskas beträffande 
eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det 
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikatorer 
och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna 
ned till det förväntade återvinningsbara beloppet. 

Inkomstskatter 
Värderingar av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas 
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 
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Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skuld~r värderas efter det 
första värderingstillfället ttill upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges. 

Noter 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande 

Koncernen 
2015 

Abonnemangsavgifter renhållningskollektiv 
Återvinning och återanvändning 
Behandling 

214 462 
108 216 
88 099 

2014 
207 872 

98 723 
107 285 

Moderföretaget 
2015 2014 

207 872 214 462 
33 265 
19 830 

410 777 413 880 

Nettoomsättningen fördelas enbart på den nordiska marknaden. 

Not 2 Arvode till revisorer Koncernen 
2015 2014 

PWC EY 
Revisonsuppd rag 124 170 
Annan revisionsverksamhet 0 139 
Skatterådgivning 7 20 

131 329 

Not 3 Operationella leasingavtal 
Koncernen 

2015 2014 
Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 9121 9 414 

23 561 
24 813 

267 557 256 246 

Moderföretaget 
2015 2014 

PWC EY 
124 135 

0 73 
7 20 

131 228 

Moderföretaget 
2015 2014 

7 421 7 411 

Moderföretaget arrenderar mark för verksamheten av Helsingborgs stad enligt långsiktigt avtal. 

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal : 

Ska betalas inom 1 år 
Varav arrende 
Ska betalas inom 1-5 år per år 
Varav arrende 
Ska betalas senare än 5 år per år 
Varav arrende 

16 

12 488 
8 591 

12 488 
8 591 
8 892 
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Not 4 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

Sjukfrånvaron, i procent av ordinarie arbetstid: 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

2015 
Antal 

anställda 
109 

37 
146 

Andel av sjukfrånvaro, i procent som avser långtidssjukfrånvaro 

Moderföretaget 

Dotterföretaget 
Koncernen totalt 

Löner och andra ersättningar 2015 

2014 
varav Antal varav 
män anställda män 
76% 85 76% 

71% 34 74% 
75% 119 76% 

4,33 3,71 

4,85 4,85 
3,67 4,02 

34,65 15,34 

68,24 68,24 
34,86 32,91 

2014 

Löner och 
andra 
ersättningar 

Sociala kost-
nader (varav Löner och 

pensions- andra 
kostnader) ersättningar 

Sociala kost
nader (varav 

pensions
kostnader) 

Moderföretaget 44 267 18263 36650 
(3 580) 

Dotterföretaget 16 555 6878 15 587 
(1 350) 

Koncernen totalt 60822 25141 52237 
(1 641) 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och VD respektive övriga anställda 

Styrelse Övriga Styrelse 
och VD anställda och VD 

Moderföretaget 2 066 42 201 2148 
Dotterföretaget 0 16 555 0 

Koncernen totalt 2 066 58 756 2148 

Av bolagets pensionskostnader avser 200 (200) gruppens styrelse och VD. För bolagets verkställande 
direktör gäller vid uppsägning från bolagets sida att avgångsvederlag utgår med ett års lön. För övriga 
ledande befattningshavare gäller ömsesidig uppsägningstid på mellan tre och tjugofyra månader. 

17 

11 644 
(161) 
6 585 

(1 480) 
18229 
(1641) 

Övriga 
anställda 

34 502 
15 587 

50089 
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Könsfördelning bland ledande befath1ingshava re 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 

Uppgifterna avser förh ållandet på balansdagen 

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Koncernen 
2015-12-31 

14% 
86% 

25% 

75% 

2014-12-31 
14% 
86% 

33% 

67% 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 
Andel av årets totala försä ljning som skett till andra föret ag inom koncernen 

Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag 

Erhållna utdelningar 
Årets resultatandel 

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 
Övriga ränteintäkter 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Återföring från periodiseringsfond 

Koncernen 
2015-12-31 

0 
10962 
10962 

2014-12-31 
0 

3 349 

3 349 

Koncernen 
2015-12-31 

3 
2 388 
2 391 

2014-12-31 
5 

5127 
5132 

Koncernen 

2015-12-31 
2 491 

2 264 
4 755 

2014-12-31 
3 942 
4 944 
8 886 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 
Erhållet koncernbidrag 

18 

Moderföretaget 

2015-12-31 2014-12-31 
14°/,, 

86'1o 

25% 

75% 

Moderföretaget 

14% 
86% 

33% 

67% 

2015 2014 
15% 13% 
7% 6'Yo 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

833 686 
14 932 0 
15 765 686 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

3 5 
2 388 5 123 
2391 5128 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

2 491 3 942 
2167 4580 
4 658 8 522 

Moderföretaget 

2015-12-31 2014-12-31 
0 4 556 
0 

9 425 
9 425 

0 
5 000 
9 556 

·~ 
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Not 10 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats 22 % (22%) 
Skatteeffekt av : 

Försäljning av näringsbetingade andelar 
Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Utnyttjat underskottsavdrag 
Skattemässiga avskrivningar på byggnad 
Ej skattepliktiga intäkter 
Schablonränta periodiseringsfond 

Redovisad skatt 

Årets skattekostnad i % 

Koncernen 
2015-12-31 

-14 
4396 
4 382 

2014-12-31 
-13 

1 933 
1920 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

9 441 237 

-2 077 -52 

2 411 0 
-65 -28 
238 864 

-520 -905 
0 123 
0 -15 

-14 -13 

0 5 

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2015 22,0% (22,0%) 

Not 11 Pågående nyanläggningar 

lngående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Aktiverat till byggnader och markanläggningar 
Aktiverat till maskiner och andra tekniska an. 
Aktiverat till inventarier och IT-utrustning 
Utgående anskaffningsvärden 

Not 12 Byggnader och markanläggning samt deponi 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Koncernen 
2015-12-31 

15 036 
64 099 

-53 162 
-16 315 

-477 
9181 

2014-12-31 

77 218 
27 751 

-67 624 
-22 309 

0 
15 036 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

422 819 355 234 
53162 67 624 

0 -39 
475 982 422 819 

-219 576 -200 328 
-20 522 -19 273 

0 25 
-240 098 -219 576 

235 884 203 243 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

0 0 
4 368 931 
4 368 931 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

14 351 2114 

-3 157 -465 

3 285 0 
-56 -56 
448 1 430 

-520 -905 
0 10 
0 -14 
0 0 

0 0 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

15 036 77 218 
64 099 27 751 

-53 162 -67 624 
-16315 -22 309 

-477 0 
9181 15 036 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

422819 355 234 
53162 67 624 

0 -39 
475 982 422 819 

-219 576 -200 328 
-20 522 -19 273 

0 25 
-240 098 -219 576 

235 884 203 243 

Flertalet byggnader och anläggningar i såväl moderbolaget som i koncernen är uppförda 
på mark som disponeras genom avtal mellan bolaget och ägarkommunerna. 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 

Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

Försäljning/utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående planenligt restvärde 

Not 15 Andelar i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets anskaffningar 
Omklassificering till intressebolag 

Försäljning/utrangering 
Utgående redovisat värde 

Not 16 Specifikation av andelar i koncernföretag 

NSR Produktion AB 

NSR Produktion AB 

Koncernen 

2015-12-31 2014-12-31 

294 091 289 706 
16 31 5 22 309 
-6 776 -17 924 

303 629 294 091 

-223 858 -223 020 
-15278 -16 261 

6 720 15 423 
-232 416 -223 858 

71213 70 233 

Koncernen 

2015-12-31 

34 523 
477 
-50 

34 950 

-29 747 
-1 528 

50 
-31225 

Kapital

andel 

3 725 

100% 

2014-12-31 

34 559 

0 
-36 

34 523 

-28 076 
-1 707 

36 
-29 747 

4 776 

Rösträtts

andel 

100% 

Organisationsnummer 
556875-8493 

20 

Moderföretaget 

2015-12-31 2014-12-31 

294 091 289 706 
16 315 22 309 
-6 776 -17924 

303 629 294 091 

-223 858 -223 020 

-15 278 -16 261 
6 720 15 423 

-232 416 -223 858 

71213 70 233 

Moderföretaget 

2015-12-31 2014-12-31 

34 523 34 559 
477 0 
-50 -36 

34 950 34 523 

-29 747 -28 076 
-1 528 -1 707 

50 36 
-31225 -29 747 

3 725 4776 

Moderföretaget 

2015-12-31 2014-12-31 

Antal 

andelar 

100 
0 

0 
0 

100 

1 000 

Bokfört 

värde 

Säte 
Helsingborg 

~ 

100 
0 
0 

0 
100 

100 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 17 Andelar i intresseföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Kapitalandel av årets resultat 
Anskaffning 
Försäljning 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 

Not 18 Specifikation av andelar i intresseföretag 

Koncernen 
2015-12-31 

9 206 
-833 
300 

-588 
8 085 

2014-12-31 

6543 
2 663 

0 
9 206 

Antal Kapital- Rösträtts

andel 

Solel i Helsingborg ekonomisk förening 
Liquidgas Biofuel Genesis AB 

Liquidgas Biofuel Genesis AB 

Not 19 Uppskjuten skattefordran 

Ingående saldo 
Årets förändring 

Varav byggnader 

Not 20 Fordran hos koncernföretag 

Andel i koncernkonto 
Fordran koncernföretag 

andelar andel 

100 
5100 33% 

Organisationsnummer 
556588-8392 

Koncernen 

33% 

2015-12-31 2014-12-31 

4103 
4369 
8472 

8444 
8444 

3200 
903 

4103 

4103 
4103 

Koncernen 
2015-12-31 

49 891 
0 

49 891 

2014-12-31 

30647 
0 

30647 

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter 
Förutbetalda hyror och kostnader 

Not 22 Kassa och bank 

Kassamedel 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

3 721 
17 813 
21534 

Koncernen 

1 820 
8 955 

10 775 

2015-12-31 2014-12-31 

1 606 185 
1606 185 

21 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

758 
0 

300 
-588 
470 

758 
0 

0 
758 

Bokfört Resultat-

värde moder- andel 

företaget Koncern 
300 
170 3645 
470 3 645 

Säte 
Göteborg 

Moderföretaget 
2015-12-31 2014-12-31 

4103 
4 341 
8444 

8 444 
8444 

Moderbolaget 

3200 
903 

4103 

4103 
4103 

2015-12-31 2014-12-31 

49 891 
9 425 

59 316 

Moderbolaget 

30 647 
5 000 

35 647 

2015-12-31 2014-12-31 

3330 
10 298 
13628 

Moderbolaget 

1 462 
6 936 
8 398 

2015-12-31 2014-12-31 

1606 185 
1606 185 

~ 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 23 Förändring av eget kapital 
Koncernen 

Ingående balans 2014-01-01 
Årets resultat 
Utgående balans 2014-12-31 

Årets resultat 
Utgående balans 2015-12-31 

Aktie

kapital 

Övrigt 

till skjutet 

Annat eget 
kapital inkl. 

kapital årets resultat 

5 000 0 

5 000 0 

5 000 0 

48 143 
2157 

50300 

13 823 
64123 

Totalt 

53143 
2157 

55 300 

13823 
69123 

Moderföretaget Aktie- Reservfond 
kapital 

Balanserat Årets resultat 
resultat 

Totalt 

Ingående balans 2014-01-01 
Årets resultat 
Utgående balans 2014-12-31 

Överföring resultat föregående år 
Årets resultat 
Utgående balans 2015-12-31 

Not 24 Obeskattade reserver 

5 000 

5 000 

5 000 

1 000 23 562 

1 000 23 562 

3045 

1000 26 607 

Skillnad mellan bokförda och planenliga avskrivningar 

Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 3 925 (3 925) 

Not 25 Uppskjuten skatteskuld 

Ingående balans 
Årets förändring 

Långfristiga förutbetalda intäkter 
Obeskattade reserver 

Not 26 Återställningsfond 

Ingående balans 
Avsättning till återställningsfond 
Upplösning av återställningsfond 

22 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

4955 5985 
-28 -1 030 

4927 4 955 

974 1 002 
3953 3953 
4 927 4 955 

Koncernen 
2015-12-31 

91 414 
6 588 

-7 803 
90 199 

2014-12-31 
91 221 
2 474 

-2 281 
91414 

3 045 
3 045 

-3 045 
18 718 
18 718 

Moderbolaget 

29 562 
3 045 

32 607 

0 
18 718 
51325 

2015-12-31 2014-12-31 

17 841 17 841 

17 841 17 841 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

1 002 1 030 
-28 -28 
974 1 002 

974 1 002 
0 0 

974 j 002 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

91 414 91 221 
6 588 2 474 

-7 803 -2 281 
90199 91414 

2(-1) 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 27 Långfristiga skulder 

Lån hos Helsingborgs stad 

Förfaller till betalning 2 - 5 år 
efter balansdagens utgång 

Skulder till koncernföretag 

Förfaller till betalning senare än 5 är 
efter balansdagens utgång 

Skulder till koncernföretag · 

Not 28 Förutbetalda intäkter 

Ingående balans 
Förändring 
Utgående balans 

Not 29 Checkräkningskredit 

Beviljad kredit 
Utnyttjad kredit 

Not 30 Skuld hos koncernföretag 

Kortfristig del av långfristiga lån 
Skuld i koncernkonto 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

148 600 157 600 
148 600 157 600 

32 750 0 
32 750 0 

Koncernen 
2015-12-31 

38 697 
-4 809 
33 888 

2014-12-31 

40 770 
-2 073 
38 697 

Koncernen 
2015-12-31 

26500 
0 

2014-12-31 

26500 
0 

Koncernen 
2015-12-31 

5 000 
10 676 
15 676 

2014-12-31 

7 000 
11 605 
18 605 

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlönesku Id 
Upplupna soc.avgifter på sem.löneskuld 
Övriga upplupna kostnader 

Not 32 Ställda säkerheter 
Företagsinteckning finns i eget förvar. 

~ 

23 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

6 058 5 366 
1 869 1 669 
5 075 3 654 

13 001 10 689 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

148 600 157 600 
148 600 157 600 

32 750 0 
32 750 0 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

38 697 
-4 809 
33 888 

Moderbolaget 

40 770 
-2 073 
38 697 

2015-12-31 2014-12-31 

26 500 
0 

Moderbolaget 

26 500 
0 

2015-12-31 2014-12-31 

5 000 
0 

5 000 

7 000 
0 

7 000 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

4 940 4 209 
1 520 1 305 
4 747 2 636 

11207 8150 
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NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
Org.nr 556217-4580 

Not 33 Ansvars förbindelser Koncernen Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av 
framtida beräknade å terställningskostnader 

Not 34 Nyckeltalsdefinition 
Rörelsemarginal 
Rörel seresultat i procent av nettoomsättningen 

Justerat eget kapital 

16 960 21 179 16 960 
16 960 21179 16 960 

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansie lla poster i procent av genomsnittligt eget kapital 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Helsingborg 2016-02-12 

Bengt Hansson 

/"? __ 

.~/~ 
Bo Lambertsson Persson 

14-/V~~ 
r~r~ 

Mvl 
Anders Månsson 

Vår revis ionsberättelse har lämnats I r/~J.-~ lfr{ e.o ;b 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers I 

p~:r~ 
Auktoriserad revfo. 

24 

( ) 

Lars Forsberg ! 

rt (\ ) 
Re1110 Persson 

Min granskningsrapport har lä mnats 
~Cl\ ~C..lot'"'-"-~\ 20\c;. 

21 179 
21179 
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pwc 
Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Nordvästra Skånes Renhållnings AB, org.nr 556217-4580 

Rapport om årsredovisningen och koncernredo
visningen 
Vi har utfört en revision av årsredo,~sningen od1 koncern redovis
ningen för Nordvästra Skllnes Renhållnings AB för å r 2015. 

StzJrelse11s och verkställande direktörens ansvar får 
å1·sredovisninge11 och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkstiillande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncern redovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödviindig för att upprätta en å rs redO\~sning och koncern redovis
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisoms ansvar 
Vårt ansvar iir att uttala oss om årsredovisningen och koncernre
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller vä
sentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncern redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredo\~sningen och koncernrcdovisningen, vare 
sig dessa beror pft oegentligheter eller p;'t fel. Vid denna riskbe
dömning beaktar revisorn de delar uv den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon
cern redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är iindamålsenliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effckti,~
teten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i re<lo\~sningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och kon
cernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden . 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis
ningen upprät1ats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB:s och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dessas finansiella resultat och kassaOöden 
för året enlii:,'1. ilrsredO\~sningslagen. Förvaltningsberättelscn är 
förenlig med årsre<lo\~sningens och koncern redovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vftr revision av årsredovisningen och koncern redovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Nordviistra Skånes Renhållnings AB för 
år 2015. 

Sty1·elsens och vel'kställande dil'ektörens ansvar 
Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till di spositioner 
beträffande bolagets '~ns t eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för fön1altningen cn lig1 
akticbolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit
ioner betriiffandc bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfiihet har vi utöver vår 
re,~sion av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
s tyrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredO\~sningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillr1ickliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden . 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkstiillande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Helsingborg <len/J1ebruari 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

~t;r 
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HELSINGBORG 
STADSREVISIONEN 

Till årss tämman i 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

Org. nr 55621 7 -4580 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Renhål lnings 
ABår2015 

.Jag h;:ir granskat bolagets verksamhet under 2015 . 

Cranskningcn har med utgångspunkt frän kommunallagen ut forts enligt akticholagslagcn 

och gud revisionssed i kommunal verksamhet . 

Cranskningen har utgått frän bed(imningen av väsentlighet och risk . Samplancring har 

skett med bolagets auktoriserade revisor . .Jag har fokuserat min granskning pä 

verksamheten i forh ållandc till ändamålet. 

lJnder året har jag speciellt sett på hur bolaget använder sig av styrdokumcnt . .lag 

hcdiimer att styrdokume nt används pä ett hra sä tt . 

.lag hediimcr sammantaget att bolaget följ e r ägardi rektiven och att bolagets verksamhet 

skiitts pä ett än damålsenligt (ll'h från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 

bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

l-kbingburg 20 I (i-02 - 2~) 

Sodra Storgata n :i6 · Postadress 251 89 Hels ingborg · Tel 042 - 10 50 15 · stadsrevisionen@helsingborg .se helsingborg.se 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunslyreh~e n 

Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

. 2016 -O L~- 1 8 
Dnr .... SS. .. ~~~S..~~ 
~ ..... \o.:-::: .. ~\::i.~ ...... .. 

Samarbetskommittens protokoll 2/ 2016 

Tid/ Plats Fredagen den 8 april 2016, kl 09.00-11.55. 

Erikstorps Kungsgård, Borstahusen, Landskrona. 

Närvarande 
Ledamöter Peter Danielsson, Helsingborg, ordförande 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Jan-Björklund, Helsingborg 

Peter Kovacs, Höganäs, närvarande till 11.35 

Kerstin Persson, Klippan 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Birgitta Jönsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Åstorp 

Eddie Ek, Astorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Christer O lsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Katarina Pelin, Båstad 

G äster 

Palle Lundberg, Helsingborg, från kl 09 .20-11.30 

Tomas Rikse, Klippan 

Stefan Johansson, Landskrona 

Pet Almström, Perstorp 

Lena Mårtensson-Stenudd, Astotp 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Peter Andreasson, Örkelljunga 

Asa Åberg, Familjen Helsingbotg 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingbotg 

Christian Larsson, Helsingborgs stad 

Lena Andetsson, Landsktona stad t 

__§)~ ~ 
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§ 1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Peter Danielsson hälsade alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Torkild Strandberg till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. Önskemål framkom att under 

punkten övrigt ta upp frågorna om polisens organisation, pågåtågsstopp i Barkåkra 

respektive Förslöv samt nedläggningen av Findus i Bjuv. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den föreslagna dagordningen med ovanstående tillägg under punkten 

övriga frågor. 

Besluts punkter 

§ 3 Årsredovisning 2015 

Handlingarna har varit utskickade tillsammans med kallelsen till sammanträdet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna årsredovisning 2015 och lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att ur det totala överskottet återföra avräkningsbelopp avseende 

traineeverksamhetcn, HR-projekt och infrastrukturstrategi från 2015 till 2016 

samt att översända årsredovisningen till medlemskommunerna i syfte att sprida 

information om Skåne Nordvästsamarbetet/Farniljen Helsingborg på hemmaplan. 

§ 4 Återkoppling Verksamhetsplan 2016-2019, Mätetal 2.1 Utveckla relationer 

till befintliga företag 

Familjen Helsingborgs näringslivschefer har undersökt och utvärderat om det finns 

alternativ till mätetal 2.1och2.2 i Verksatnhetsplanen för 2016-2019. Christian 

Larsson, näringsliv och destination, redovisar ärendet. Beslutet i näringslivschefs

gruppen blev att föreslå kommundirektörsgruppen och styrelsen att bibehålla 

befintliga mätetal utifrån att de speglar olika dimensioner av "nöjdhet". 

Samarbetskommitten beslutar 

att bibehålla de befintliga mätetalen i V erksamhetsplanen 2016-2019. 

Jt>~H 
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Informations punkter 

§ 5 Erfarenheter från Roadshowen 

Styrelsen beslöt vid sitt möte den 20 november 2015 att styrelseledamöterna under 

januari-mars 2016 ska bjuda in till i varandras fullmäktige för en föredragning om 

Familjen Helsingborg. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att det varit uppskattade redovisningar som ökar fullmäktigeledamöterna kunskaper 

om Familjen Helsingborgs olika verksamheter. 

samt att uppdra åt kommundirektörsgruppen att utveckla konceptet för ökad 

förankring bland förtroendevalda och anställda, som exempelvis filminspelning. 

§ 6 Utbyte med Entreprenörsregionen 12 maj (kl 13-16.30) 
Entreprenörskommunerna är 11 kommuner från Halland, Kronoberg, Jönköping 

och Västra Götaland i samverkan som förlagt sin årsstämma i Helsingborg den 12 

maj. Företrädare för entreprenörsregionen har framfört önskemål att utbyta 

erfarenheter kring samarbetet inom Familjen Helsingborg. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att vi genom sekretariatet försorg sätter ihop ett team som representerar Familjen 

Helsingborg vid mötet med entreprenörskommunerna den 12 maj. 

Tematisk uppföljning 

Dagens tema är "Vägen till kunskapsutveckling, integration och ökad 

måluppfyllelse inom skolan". Torkild Strandberg och rektor Lena Andersson 

redovisar erfarenheter från Landskrona stad. 

Övriga frågor 

- Peter Kovacs tog upp frågan kring polisens arbete och nya organisation. 

Samarbetskommitten beslutar 

att ärendet tas upp på dagordningen vid nästa styrelsemöte. 

- Bo Wendt tog upp frågan om möjligheten att tågen mellan Helsingborg och 

Halmstad ska stanna i Förslöv och Barkåkra. 

Samarbetskommitten beslutar 

att uppdra åt sekretariatet att omgående kontakta Region Skåne för att stämma av 

frågan 

samt att i\mförn frågan till beredning till kollektivtraflku"kofl ~H 
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- Jonas Esbjörnsson tog upp frågan kring nedläggning av Findus i Bjuv utifrån 

hur vi tillsammans kan agera inom Familjen Helsingborg. 

Samarbetskommitten beslutar 
att uppdra åt ordförande, vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande i 

Bjuv att skriva ett brev till näringsdepartementet angående nedläggningen av 

Findus i Bjuv 

att till nästa möte genom näringslivsnätverket skaffa sig en lägesbild kring var 

berörda bor, underentreprenörer, spridingseffekter samt förutsättningar för att 

rädda kvar delar av verksamheten. 

samt att bjuda in arbetsförmedlingen till nästa möte. 

Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll från den 5 februari är utsänt. 

- Nästa möte är i Klippan, 3 juni 2016. 

Ordföranden tackade för dagens möte och bjöd in till en gemensam lunch. 

Vid protokollet , -Z.-, 
_-/1~.~~ 

C{a~~~nge Hansson 

Justeras 

tlli~ 
Peter Danielsson, ordförande orkild Strandberg 
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LANDSKRONA 

Dammhagskolan 
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DAMMHAGSKOLAN 

• F-6 skola 
• Ca 265 elever 
• 95% av eleverna har ett annat modersmål 
• Mer än 40% är nyanlända 
• Mer än 35 % omsättning av elever årligen 
• 4 förberedelseklasser med nyanlända ca 45 elever 
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Utsikter samarbete Helsingborg-Landskrona 
Fokus barn i riskzonen startade 2007 
 
Startade med enskilda barn utifrån Skolfams- 
koncept 
 
Gick över till gruppnivå-Modellklasser2010-2012 

Bakgrunden till Dammhagskolans resa 72
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Utgick från forskning (Thomas och Collier) 

• Höga förväntningar 

• SvA undervisning- språkutvecklande arbetssätt –
genreped 

• Moderna undervisningsmetoder 

• Modersmålsundervisning/studiehandledning 

• Sociokulturellkunskap 

• Föräldrasamverkan 

Screenade eleverna regelbundet – färgkartor  

 

Modellklass 2010-2012 73

73



Vad tog vi med oss från projektet Utsikter 

• Höga förväntningar och fokus på kunskap 

• Värdegrundsarbetet inne i de ordinarie 
ämnena 

• Språkutvecklande arbetssätt genom 
genrepedagogik 

• Analysarbetet 
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elev År 
i Sv 

tecken ord men DLS 
läsf 

ma tecken ord men. DLS 
läsf 

ma tecken ord men DLS 
läsf 

ma   tecken ord men DLS 
läsf 

ma

1 3 

2 4 2 2 2 3 1 3 4 4 3 2 4 4 2 4 1 5 4 2 3 3 

3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 4 5 4 4 3 3 

4 9 3 2 3 9 3 6 3 5 4 5 6 2 1 4 1 9 5 5 5 2 

5 10 4 3 3 7 4 5 5 4 7 5 6 5 6 5 2 6 6 7 6 4 

6 10 1 1 2 2 2 3 5 6 5 1 4 3 3 6 1 5 5 6 6 1 

7 F 1 5 4 3 5 3 7 8 7 7 6 5 4 7 5 8 6 7 8 6 

8 4 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 5 2 1 3 4 5 3 2 4 2 

9 6 3 1 5 3 3 6 5 5 5 5 6 4 6 4 3 8 5 4 6 4 

10 3 1 3 2 1 3 4 5 3 2 5 5 5 3 3 5 7 5 4 4 9 

11 5 3 1 2 3 4 5 4 4 4 3 6 5 3 4 2 9 7 5 4 4 

12 5 2 1 3 7 4 4 4 6 4 5 6 4 4 4 1 7 5 5 4 4 

13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 5 2 2 3 1 

14 F 1 1 2 5 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3 2 5 4 2 4 1 

15 3 

16 3 

17 
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Dammhagskolans analysprocessen 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Ma-analyser 
ca 3/termin 

screening 

analysmöten 

Insatsperiod 
6-8 v 

uppföljning 

insatser 

Ma-analyser 
ca 3/termin screening 

analysmöten 

Insatsperiod 
6-8 v 

uppföljning 

insatser 

Januari 

screening 

Februari 
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Årsklocka Dammhagskolan 2015/2016 

KARTLÄGGNING – ANALYS - INSATSER 

 
åk Augusti September Oktober Novembe

r 
December Januari/Februari Mars   April Maj juni 

F   Diamant AF  
SVAPP 
  
  

      Diamant AF 
SVAPP 
Bokstäver 
Bornholms- 
test 
  

  

  

  Diamant 
AF 
SVAPP 
Bokstäver 
Bornholms
- 
test 
  

  

Åk 1 Diamant 
IL- basis 1 

Diamant 
SVAPP 
Skolord 1 
Bokstäver 
H4/H5 
IL-basis2 
IL-basis 3 

Diamant 
IL-basis 2 
IL-basis 3 
IL-basis 4 
IL-basis 5 
IL-basis 6 
IL-basis 7 
IL-basis 8 
  

Diamant 
IL-basis 7 
IL-basis 8 
  

Diamant 
  

Diamant 
Magne 1 
Bokstäver 
H4/H5 
  

Diamant 
IL-basis 11 
IL-basis 12 
IL-basis 13 
  

Diamant 
IL-basis 11 
IL-basis 12 
IL-basis 13 
  

Diamant Diamant 
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Vad är det vi screenar ? 

• Färdigheter-  läsförståelse, stavning, läshastighet, 
ordförståelse och matematik 
 

• Mer parten av testerna kan redovisas både i poäng 
och stanaine värde 
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Inför analysmötet 
 

• Lärarna screenar eleverna och lägger in 
resultaten i Digilys. 

• Excelark/klasslista-revideras 
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Dig i Lys Grundskola - Mallar Användare Importera 

Anvander utseendet "6A 14/15 Dammhagskolan" 

Dammhagskolan VT -15 (Lag 3) Färgkarta 

Visa A te rva n d tm planeringe n 

Resultat S tanine 
14 / 15. Dammh agskolan1 

Byt utseende El ; V isa tre nder El 

Li:iskedj Li:iskedj Li:iskedj DLS li:is Screenl 

or. ordk or, teck or, men hastlgh ng 3 - s Screeni 

edjor 6 enkedjo ingsked et lsbjo v / Skolo ng 3 - s Magne Magne 

N:imn H5SA A rSA j orSA men6A rd SA OSA SSA 9, SA 

1 30 22 34 36 18 38 19 - 1 5 

1 25 23 26 30 - 31 - 17 

1 45 - 2 4 - 16 30 17 --1 26 26 28 - 18 18 1 7 20 

116 - 32 28 - 3 1 --- 22 28 25 - 35 18 -1 29 - 28 -- 31 15 - 1 5 

1 06 - 25 ---- 15 

153 25 25 38 19 35 19 18 21 

140 - 37 -- 3 1 15 14 

151 33 36 33 - 33 

134 26 43 30 16 33 16 

1 3 1 26 39 3 1 - 30 16 1 7 

1 54 36 43 53 25 38 18 

1 30 2 4 25 29 ------ 3 1 

Medelvärde 126.63 22.25 30.81 27.69 1 3.69 32.73 1 5.81 13. 1 3 17. 14 

LANDSKRONA STAD 
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Pedagogerna –dokumenterar-lämnar till EH-teamet 

• Vilka arbetsmetoder har du använt sedan senaste 
analysmötet? 

• Vad har varit framgångsrikt eller mindre framgångsrikt? 
(koppla till  resultat i screening, Nationellaprov, 
kunskapskraven mm)  

• Vilka resurser har du haft? Hur har de använts?   Hur har de 
fungerat? 

• Har du några idéer om hur du vill arbeta vidare utifrån vad 
du sett i kartläggningen? 

• Övrigt 

Pedagogerna –dokumenterar-lämnar till EH-teamet 

Inför analysmötet 
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• Vad ser vi i den aktuella kartläggningen? 
 

• Hur har du arbetat för att förbättra ditt resultat? 
 
• Hur skapar vi ett bättre resultat på 

gruppnivå/individnivå (ta fokus på det ni kan 
påverka)? 
 

• Hur arbetar vi med de elever som behöver 
utmanas? 

Analysmötet 82
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Gruppnivå 

• Under 6-8 veckor oftast dagligen 

• Fokus på något ex. läsförståelse, läshastighet, tiotalsövergång 
mm 

–Pedagogiskmetod ex. upprepad läsning, dictogloss, MG-
program, Pairreading på modersmålet mm 

Individnivå 

• Specialpedagogisk insats eller någon annan personal  

 

Insatser 
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• Dammhagskolans analysprocessen 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Ma-analyser 
ca 3/termin 

screening 

analysmöten 

Insatsperiod 
6-8 v 

uppföljning 

insatser 

Ma-analyser 
ca 3/termin screening 

analysmöten 

Insatsperiod 
6-8 v 

uppföljning 

insatser 

Januari 

screening 

Februari 
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• Personal 

 SvA-lärare / flerspråkig 

 assistent med språkkompetens 

• Ingår i analysarbetet 

• EH-teamet inkopplat 

• Undervisas av ämneslärare i prest-ämne, en och ma 

• Språkutvecklande arbetssätt 

 

 

 

ARBETET I FBK PÅ DAMMHAGSKOLAN 
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• Utgår från samma tema kopplat till LGR 11 som 
reguljärklasserna 

• lUP – Omdömesportal 

• Fadderverksamhet 

• Undervisas i alla ämne 

• Eleven går ca 1 år i fbk 

 

ARBETET I FBK PÅ DAMMHAGSKOLAN 
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• Flexibel organisation 
 -personalomflyttning under termin 

 -ämneslärare i fbk 

• EH-teamet- viktigt och flexibelt 

• Kurator stöd för pedagogerna 

• Arbetar kompensatoriskt- läxhjälp/extra tid 

• Personal bemanning/rekrytering 

• Förstelärare – utv.grupp  Lagledarna- arbetsorg 

 

Arbetsorganisationen 
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• FBK ingå i arbetslag 

• Samplanering 

• Prioritera studiehandledning 

• Mötesstruktur –FBK möten 

• Tydliga rutiner  

 mottagande- utslussning- stadieövergångar 

 Kartläggning 

• Ekonomin-läromedel mm 

 

Arbetsorganisationen 
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Implementerat språkutvecklande arbetssätt: 

-Studiebesök 

-Personalen utbildad i genrepedagogik  

-Utbildar i kommunens lärare 

-Pedagogiska möten 

-Klassrumsobservationer 

-Prioriterat område i kommun 

Utvecklingsorganisation 

-Personalen utbildad i genrepedagogik  

89

89



Studiecirklar 
• Stärk språket stärk lärandet, Gibbon 
• Lyft språket lyft tänkandet,  GibbonMatematik 
• Språk ,kultur matematik,   Löwing-Kilborn 
• Lässtrategier och studieteknik, B Westlund 
• Beteende problem i skolan, Hejlskov Elvén 
Intern Facebooks sida 
Pedagogisk litteratur 
Nyanländas lärande 7,5p 

  

Utvecklingsorganisation 
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• God överblick över elevsituationen 

• Inblick i hur klasserna arbetar 

• Fokus på rätt saker 

• Utvecklar pedagogiken 

  -Pedagogiska diskussioner- kollegialt lärande 

  -Bokcirklar ( Gibbon, Barbro Westlund, Hejlskov Elvén) 

  -Intern genreutbildning 

 

Reflektion 91
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Från låga förväntningar pga. elevens 
socioekonomiska situation 

 

Till höga förväntningar kopplade till lärmiljön 

 

Från en utanförskola till en 
kunskapsskola 

DAMMHAGSKOLANS UTVECKLING SEDAN 2008 
92

92



LANDSKRONA STAD 
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Jan-Inge Hansson 
0732 - 31 53 68    2016-02-29 

 
 
 
 
EKONOMISK PLAN  2015 (kkr)  Budget Redovisn 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter    5 950 5 940 
Övriga intäkter                        58 
Summa intäkter    5 950 5 998  +48 
 
Kostnader 
Familjen Helsingborg (NoD)   3 150 3 150 
Eurando        150    150 
Infrastrukturstrategi       100        0 
Sekretariat                     1 150   1 111  
Styrelsen (250+65)          315    326 
Hemsida Fam Hbg (Living)      100    100 
Kommunchefsgruppen       100       68 
Mångfaldsprojekt       200            0     
Elbilsprojekt         25        0 
Kollektivtrafikgruppen         25        0 
Systemanalys Region Skåne      100             100 
Till sekretariatets förfogande (150-100)       50            0 
Till styrelsen förfogande (550-65)                           485                0 
Summa     5 950 5 005+945 
 
Ingående överskott 2015                      1 147 
Årets överskott 2015                            993 
Avräkning Trainee o HR       -31 
Utgående överskott 2015 netto                    2 109 
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