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Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 28, Dnr: KS 200/12‐900

BOLAGSORDNING FÖR NORDVÄSTRA
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR)
Bakgrund

Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen
som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget:
•
•
•
•

Att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål
för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att
nå målen
Att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund‐ och miljönytta som
bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster
samt en sund konkurrens
Att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent
av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall
Att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt
och utveckling för näringsliv.

Bolagsordning
§1

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR).

§2

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

§3

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall
för delägarkommunerna och att bedriva därmed sammanhängande regional
verksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas för eller tillsammans
med delägarkommunerna.

§4

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.

§5

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.500.000 kr och högst 10.000.000 kr.

§6

Antalet aktier ska vara lägst 2.500 och högst 10.000 stycken.

§7

Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många
suppleanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter
väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§8

Räkenskapsår är 1 januari ‐ 31 december.

§9

För granskning av bolagets årsredovisningar jämte räkenskaperna samt
styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning
utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
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§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska
kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med
en suppleant.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.
Därvid ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller flera justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna‐
revisorns granskningsrapport.
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10) Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter.
11) Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och
suppleant för denne.
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen
eller bolagsordningen.

