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Under 2015 har vi gjort ett antal 
renoveringsarbeten. I Torrlösa har 
vi sett över brunnar intill ån för att 
minska inläckaget till spillvattennätet. 
Dräneringsledningarna kring 
pumpstationen i Röstånga har 
fått grävas upp då det varit 
väldigt vattensjuk intill stationen. 
Liknande problem har vi haft vid 
marknadsplatsen i Röstånga, där 
en avskärande dränering har fått 
läggas för att undvika att intilliggande 
väg svämmas över. Ett avlopp på 
Svalegatan har renoverat på grund 
av av sättningar. En relining med 
kortstrumpa i Hallgatan, Röstånga, har 
utförts för att laga ett utläckage och 
ett större avloppsras har åtgärdats.

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning 
av ledningar har anskaffats och två 
tjänster för denna har tillsatts.
En inventering av bräddpunkter på 
ledningsnätet har påbörjats. Under 
kommande år kommer arbetet med 
NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas. 

Investeringar (reinvesteringar)
Relining av totalt 2 278 meter gamla 
spillvattenledningar i betong för att 
minska tillskottsvattenmängden till 
avloppsreningsverken har utförts.

Ekonomi

Drift och underhåll
Åtgärderna kring pumpstationen 
i Röstånga samt akut relining i 
Hallgatan och Svalegatan har bidragit 
till att budgeten överskridits något.

Utöka verksamhetsområdet
En detaljplan för Blomområdet i 
Billeberga har antagits. Planen 
medger bebyggelse av 38 nya 
enbostadshus vilka ansluts till 
befintligt VA-ledningsnät. Tanken är att 
dagvattnet från det nya planområdet 
och åtminstone en del av dagvattnet 
från intilliggande område ska passera 
en dagvattendamm innan det rinner ut 
i Braån.

Avledning dagvatten
Rensning av ett antal 
dagvattendammar har genomförts. Ett 
antal nya serviser är anlagda. Under 
året har rensning och grönyteskötsel 
utförts i dagvattenmagasin samt dike.  
Underhållsspolning av dagvattennätet 
enligt schema har genomförts. 

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar
Relining av en dagvattenledning i 
Svalöv, 90 meter, som haft problem 
med inträngande rötter utförd.

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet ligger något över budgeten. 
För att färdigställa saneringsplanen för 
Billeberga inom tidplan genomfördes 
rökkontroll av spillvattenledning 
i samhället. Detta medförde att 
kostnaderna blev något högre än 
planerat. (Ledningsnät och projekt)

Under året har inga större händelser 
inträffat på dagvattennätet som 
medför avvikelser mot budgeten. 
(Rörnät)

AVLEDNING SPILLVATTEN OMHÄNDERTA DAGVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 104 94 94,1 86 86

Dagvattenmagasin (st) 14 12 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,27 0,02 0,04 0,03 0,15

Spillvattenledningsnät* (km) 125 107 107,3 113 113

Antal stopp 34 26 4 3 17

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas
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Året som gått med våra kundkommuner – Åstorp

Mätartekniker stationerad i Åstorp. 
Under 2015 har vi stationerat en av 
våra mätartekniker i Åstorp för att 
komma närmare till kunderna och de 
ärenden vi ska utföra i Åstorp och 
Båstad.

Driftinformation på astorp.se.  
Automatisk publicering av drift-
information som rör Åstorps kommun 
på kommunens webbplats via RSS-
flöde från nsva.se.

Utöka verksamhetsområdet
Detaljplanerna för Lärkgatan och 
Backsippan har behandlats under året.

KUND OCH KOMMUNIKATION LEVERERA DRICKSVATTEN

Aktivitet Totalt år Andel %

Antal anläggningar *)

Antal kunder *)

Antal mätare *)

Kundservice

Antal inkomna VA-anmälningar 48

Antal nya anläggningar klara för fakturering *)

Antal hanterade ägarbyten *)

Antal anmälda källaröversvämningar 2

Fakturaservice

Skickade fakturor *)

Skickade påminnelser *)

Ärende till inkasso *)

Ärenden till avstängning *)

Mätarservice

Mätarbyten 281 108,1 %

Förgävesbesök 80 22,2 %

Besök per mätarbyte 1,28

Övriga mätarärenden 199

Kontrollerade mätare 305 108,5 %

Felaktiga mätare vid kontroll 13 4,3 %

*) Fakturering och ägarbyte hanteras av Åstorps kommun

ÅRSSAMMANSTÄLLNING: ÅSTORP
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Under året har en utredning om 
kommunens framtida vattenförsörj-
ning med inriktning på år 2050 fär-
digställts. Denna presenterades för 
kommunfullmäktige den 3 juni.  Re-
sultatet av utredningen visar att det 
finns två möjligheter att tillgodose 
vattenförsörjningen. Alternativen är 
fortsatt egen produktion i Kvidinge 
eller en anslutning till Sydvatten. 

Den 22 juni beslutar kommunfullmäk-
tige i Åstorp att NSVA ska arbeta med 
en inriktning på att kommunen fortsatt 
ska producera vatten inom kommunen. 
NSVA ska också starta en utredning 
och provborrningar för att lokalisera 
nya produktionsborror. En första åtgärd 
blir att sondera nya brunnslägen på 
Kvidingefältet för att ersätta borrorna i 
Ottosfält. 

Med anledning av osäkerheten i den 
framtida vattenförsörjningen har ett par 
projekt senarelagts. Den nödvändiga 
renoveringen av luftningstorn och av fil-
ter vid Tingdals vattenverk kommer där-
för inte att påbörjas förrän under 2016. 
Denna anläggning kommer att ha ett 
stort renoveringsbehov (1,3–1,5milj/år) 
flera år framöver eller framtill ett beslut 
tas om avveckling.

Under året har all personal flyttat till 
nya lokaler på Bronsgatan i Åstorp. 
Överbyggnaden på saltfickan i Kvidinge 
vattenverk har byggts om till en bättre 
funktion.

Utmärkning av brunnszoner har på-
börjats. Tillstånd att fortsätta etablera 
brunnszoner saknas för de brunnar som 
inte är placerade på kommunal mark.

Ett utsläpp av sannolikt dieselolja upp-
täcktes inom Kvidinge vattenskydds-
område. Detta kommunicerades med 
miljöförvaltningen som sedan ordnade 
med sanering av området. Ingen påver-
kan på dricksvattnet har noterats.

Ekonomi
Budgeten underskreds. Mycket av 
detta beror på att vi klarat oss från 
större haverier. Åstorp har också dragit 
stor nytta av ”stordriften” när det gäller 
beredskap. Bjuv, Svalöv och Åstorp 
är ett beredskapsområde numera på 
dricksvattensidan.

Investeringar
Dricksvattenavdelningen begärde 5,7 
miljoner i investeringsmedel under 
2015. Utfallet blev 1,55 miljoner.

Den största avvikelsen är renoveringar 
och utbyten på Tingdals vattenverk. 
Totalt 2,3 miljoner fanns i plan, utfallet 
blev 913 tkr. Dessa pengar lades på 
de delar där åtgärder var akut. Övriga 
projekt har senarelagts av osäkerheten 
med den framtida vattenförsörjningen. 
Den nödvändiga renoveringen av luft-
ningstorn och av filter vid Tingdals vat-
tenverk kommer därför inte att påbörjas 
förrän under 2016. Denna anläggning 
kommer att ha ett stort renoveringsbe-
hov (1,3–1,5milj/år) flera år framöver el-
ler framtill ett beslut tas om avveckling.

Jobbet med att hitta nya vattentäkter i 
Kvidinge området fick också ett lägre 
utfall (begärt 1,5 miljoner, utfall 52 
tkr).  Detta berodde på att markfrågor 
inte kunde lösas och därför kunde inte 
markundersökningar och provborrning 
genomföras. Ett projekt som avlöpte 
som planerat var montaget av ett nytt 
UV-aggregat på Kvidinge vattenverk. 
Övriga projekt var skalskydd samt res-
taurering av befintliga borror. 

DRICKSVATTENPRODUKTION

Månad 2013 2014 2015
Jan 93 604 99 536 108 110

Feb 103 357 105 031 99 112

Mar 87 229 115 890 103 398

Apr 89 208 114 371 115 847

Maj 120 965 117 301 122 155

Jun 110 440 116 900 119 359

Jul 119 351 128 209 123 059

Aug 116 772 113 735 124 902

Sep 105 319 101 126 112 894

Okt 102 879 101 130 111 651

Nov 98 104 93 992 107 836

Dec 98 937 100 150 111 052

Total 1 246 165 1 307 371 1 359 375

ÅSTORP, DRICKSVATTENPRODUKTION 2013-2015 (m3)
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Det finns idag två vattenverk i Ås-
torps kommun, Åstorps vattenverk 
och Kvidinge vattenverk. Åstorps 
vattenverk är i stort behov av reno-
vering, medan Kvidinge vattenverk 
är i gott skick. 

Under året har en förstudie till framtida 
dricksvattenförsörjning för Åstorps 
kommun tagits fram av Norconsult. 
Denna rapport resulterade i ett antal 
förslag och den linje man arbetar på 
idag är att Åstorps vattenverk ska 
kunna läggas ner och att Kvidinge 
vattenverk byggs ut för att klara hela 
kommunens vattenförsörjning.

Ett antal renoveringar och utbyte 
av såväl huvudventiler, brandposter 
och servisventiler är utförda under 
året.  Utbyte av huvudventiler har 
utförts enligt reinvesteringsplan 
och budget. Ett antal gamla 
vattenserviser har lagts om och nya 
serviser har anlagts. Renspolning 
av vattenhuvudledningsnätet enligt 
schema har utförts. Under året har det 
varit elva vattenläckor. 

En vattentankstation för uttag av 
tillfälligt vatten har monterats på Norra 
Industrigatan och denna kommer att 
tas i drift under början av 2016. För att 
på sikt kunna styra uttag av tillfälligt 
vatten till tankstationer behöver fler 
stationer installeras.

GIS
VA-kartan för Åstorp uppdateras av 
NSVA sedan den 1 juni 2015. Innan 
dess uppdaterades kartan av Åstorps 
kommun direkt i Tekla. GIS-gruppen har 
tagit emot en förfrågning från Åstorps 
kommun om uppgifter till nybyggnads-
kartor. NSVA har under 2015 köpt 
in ArcGIS varpå vi bygger vår interna 
karttjänst. På så sätt kommer vi att få 
en bättre spridning och tillgänglighet av 
kvalitetssäkrad geografisk information 
internt inom NSVA.

Investeringar (reinvesteringar)
Nya dricksvattenledningar har bland 
annat anlagts i samband med sanering 
av Kapellgatan (för mer information se 
under ”Rena spillvatten”).

Året som gått med våra kundkommuner – Åstorp

Ekonomi

Drift och underhåll
Antalet vattenläckor är något mindre än 
budgeterat vilket bidrar till att kostna-
derna för året är mindre än budget. En 
deponi för schaktmassor har anlagts 
vilket också bidrar till mindre kostnader. 
Stort fokus på investeringsarbete har 
medfört att de interna resurserna inte 
riktigt räckt till för det drift- och under-
hållsarbete som ska utföras.

DRICKSVATTENDISTRIBUTION

NYCKELTAL

Antal läckor 
/Vattenledningsnät (km) 0,05

Vattenledningsnät (km) 206

Antal vattenläckor (st) 11
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Året som gått med våra kundkommuner – Åstorp

Året har präglats av en stabil drift där 
gällande villkor efterlevts. Nyvångs-
verket har under 2015 fungerat 
normalt avseende utsläppsvärden. 
Verket drabbades av ett haveri i en 
slutsedimenteringsbassäng varpå 
skrapsystemet fick renoveras.

Rötkammaren har renoverats, bland 
annat har hela gasdomen, som är en del 
av taket, helt rivits och ersatts. Under 
tiden detta pågick kunde slammet inte 
rötas varför kostnaderna för kvittblivning 
ökat under denna tid. En ny gasfackla 
har installerats på grund av nya säker-
hetsregler.

Kvidingeverket är mycket slitet och i 
stort behov av renovering. Under året 
inträffade en större läcka i marken 
varpå en byggnad hotade rasa, detta är 
åtgärdat. Verkets låga miljökrav ”räd-
dar” för tillfället läget något men med 
ökade myndighetskrav bedöms det som 
utsiktslöst att hålla verket i drift. Verket 
bör läggas ned och vattnet överföras till 
Nyvångsverket. Arbete med projektering 
över ledningsdragning har pågått under 
hösten 2015 och en plan för hur detta 
ska kunna genomföras kan presenteras 
2016. Reinvesteringarna har hållits på 
ett minimum i avvaktan på nedläggning.
Pumpstationerna sköts av driftgrupp 

Utöka verksamhetsområdet
Planerna på att lägga ner Kvidinge 
reningsverk och överföra spillvattnet 
till Nyvångsverket har kommit långt. 
Utredning och projektering av en över-
föringsledning har påbörjats under året 
av WSP. Detta arbete pausades dock 
tillfälligt i slutet av året då det framkom-
mit nya uppgifter som måste utredas. 
Bland annat eventuell samförläggning 
av ny vattenledning mellan Kvidinge 
och Åstorp samt eventuell inkoppling av 
fastigheter som idag saknar kommunalt 
spillvatten längs sträckan för den nya 
överföringsledningen.

Investeringar (nyinvesteringar)

Kärreberga. I Kärreberga stugområde 
ligger ett stort antal fastigheter med 
enskilda avloppsanläggningar som 
dömts ut av miljökontoret i Åstorps 
kommun. I strategin för utbyggnad av 
kommunalt avlopp på landsbygden 
var Kärreberga stugområde ett av de 
högst prioriterade områdena. Under 
året som gått har stugbyn, med 
sina 142 fastigheter, fått tillgång till 
kommunalt verksamhetsområde för 
spillvatten. Bland annat på grund av 
riklig bergförekomst har utbyggnaden 
i stugbyn tagit längre tid och totalt 
sett varit kostsammare än planerat. 

Anläggandet som startade med extern 
entreprenör 2014 fortsatte i egen 
regi under 2015. Arbetet i egen regi 
har fortlöpt med såväl tekniskt som 
ekonomiskt gott resultat. 

Inom projektet har också en 
självfallsledning anlagts, från 
Kärreberga by till ny pumpstation 
invid väg 21. Detta för att under 2016 
kunna avveckla den gamla uttjänta 
pumpstationen här. Projektet har 
också syftat till att förbereda för att 
kunna ansluta spillvatten från Kvidinge 
till ny pumpstation invid väg 21. 

Högalid och Maglaby. Högalid 
och Maglaby är nästa större 
landsbygdsprojekt i Åstorp, efter 
Kärreberg,a där VA-nätet ska 
byggas ut. En projektutredning har 
utförts under året av AquaP och 
systemlösning för hur kommunalt 
VA kan införas i områdena har valts. 
Utifrån detta har en detaljprojektering 
gjorts, även denna utförd av AquaP. 
Entreprenadarbeten ska igång under 
2016.

RENA SPILLVATTEN AVLOPPSRENING

NYCKELTAL

Anläggning År
Mottagen  

mängd 
spillvatten

Elförbrukning

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3)

Nyvångs RV 2015 1 629 972 977 457 0,60

2014 1 374 426 1 029 948 0,75

2013 1 354 130 1 044 778 0,77

2012 1 551 441 1 012 772 0,65

2011 1 511 719 874 171 0,58

Kvidinge RV 2015 152 208 115 979 0,76

2014 131 512 129 942 0,99

2013 142 688 77 419 0,54

2012 122 624 136 592 1,11

2011 118 826 127 912 1,08
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Ekonomi

Drift och underhåll
Årets resultat uppgick till 6 602 tkr 
mot budgeterade 6 357 tkr. Ökade 
kostnader för slamhantering under det 
att rötkammaren byggdes om ligger 
till grund för detta. Felmarginalen är 
således mindre än fyra procent mot 
budget.

Investeringar 
Under året har investeringsmedlen 
främst använts till arbete som måste 
göras oavsett utgången av projektet 
Ekevång.
 
Pumpstationer Ridhuset och 
Tingvalla. Båda pumpstationerna har 
totalrenoverats. Arbetet har utförts i 
egen NSVA-regi varpå stora kostnader 
sparats. Av budgeterade 800 tkr har 
endast 367 tkr använts.

Akuta haverier pumpstationer. 
Endast ett mindre haveri har inträffat 
under året. Av budgeterade 970 tkr 
har endast 32 tkr behövts användas. 

Styr- och regler pumpstationer. 
En omfattande el-dokumentation i 
form av CAD-ritning har genomförts 
på pumpstationerna. Denna har varit 
bristande och underlag har i stort sett 
saknats. Kostnaden uppgår till 413 
tkr av budgeterade 1 045 tkr. Övriga 
medel har omfördelats.

Skruvpressar Nyvångsverket. 
Befintliga silbandspressar är mycket 
slitna, gamla och har en tveksam 
påverkan på arbetsmiljön. Nya 
skruvpressar köptes in under 2015 för 
att ersätta dessa, installationen hann 
dock inte slutföras. Kostnaden uppgick 
till 1 998 tkr av budgeterade 3 500 
tkr. Återstående installationsarbeten 
genomförs februari 2016.

Rötkammare Nyvångsverket. 
Rötkammartaket har renoverats då 
detta var svårt skadat av korrosion. I 
samband med detta ersattes också 
en del inte brandgodkända delar på 
gasledningen. Kostnaden uppgick till 1 
082 kr mot budgeterade 910 tkr. 

Gasfackla Nyvångsverket. 
Gasfacklan har ersatts på grund 
av nya säkerhetsregler. Kostnaden 
uppgick till 450 tkr av budgeterade 
500 tkr.

Galler Nyvångsverket. Gallret på 
Nyvångsverket har ersatts då detta 
var slitet och till slut havererade. 
Kostnaden uppgick till 200 tkr och 
omfördelades från övriga medel.

Projektering ny ledning Kvidinge – 
Åstorp. Om Kvidingeverket läggs ned, 
vilket det enligt NSVAs uppfattning 
bör göras, behöver vattnet överföras 
till Nyvångsverket. Under året har en 
planering och projektering för hur 
detta skulle kunna ske genomförts, 
liksom en kostnadsberäkning för ett 
sådant projekt. Kostnaden uppgick till 
220 tkr av budgeterade 500 tkr. En 
viss del arbete fortsätter in i 2016. 

Yttre som utgår från Öresundsverket. 
Under året har två stationer rivits och 
ersatts med helt nya, pumpstationer 
Tingvalla och Ridhuset. Detta har gjorts 
i egen regi inom NSVA vilket sparat en 
hel del pengar. Pumpstationen Gamla 
Kärreberga är tagen ur drift och har er-
satts under vintern 15/16 med den nya 
Kärrebergastationen utmed väg 21. 

Uppgradering av övervakningssystemet 
för all drift av verk och pumpstationer 
har skett under hösten till Cactus EYE.

Framtida utveckling
Arbetet fortgår för ett gemensamt 
reningsverk i Nyvång, Ekevång. Till-
ståndsansökan kommer att lämnas in 
under våren 2016. 

Då Kvidinge reningsverk är undermåligt 
pågår arbete med att titta på alterna-
tivet nedläggning samt att då överföra 
spillvattnet mot Nyvångsverket/Eke-
vång.

AVLOPPSRENING
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Året som gått med våra kundkommuner – Åstorp

Intresset för kommunal anslutning 
på landsbygden är fortfarande stor. 
Två bostadsgrupper längs Ådals-
vägen arbetar parallellt med att ta 
fram privata lösningar för anslut-
ning till kommunalt VA. NSVA har 
under året haft kontinuerlig kontakt 
med dessa grupper och avsättning 
av anslutningspunkter kommer att 
ske i början av 2016.

Under året har arbetet med 
saneringsplan för Kvidinge 
påbörjats. Flödesmätning av 
spillvattenledningsnätet har handlats 
upp och utförts under oktober/
november. Saneringsplanen beräknas 
vara klar i början av 2016.

Ett antal nya serviser är anlagda. Även 
befintliga serviser har blivit omlagda 
till följd av skarvförskjutningar 
och rötter. Under året har det 
varit 22 avloppsstopp som har 
behövts högtrycksspolats. Årlig 
underhållsspolning av spillvattennätet 
enligt schema samt rotskärningar efter 
behov har genomförts. 

Under hösten har NSVAs nya funktion 
för tillskottskontroll satts igång genom 
att en bil för rökning och filmning 
av ledningar har anskaffats och två 
tjänster för denna har tillsatts. 
En inventering av bräddpunkter på 
ledningsnätet har påbörjats under året. 
Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar (reinvesteringar)

Kapellgatan. I området Västervång, 
beläget i centrala Åstorp, finns ett 
antal gator med äldre ledningar 
som behöver saneras. Ledningarna 
är byggda under 1940-talet och 
lider av tillskottsvatten. 240 meter 
av Kapellgatan har blivit sanerat 
under året. Vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar har bytts ut med 
gott resultat.

Ekonomi

Drift och underhåll
Inga större händelser har inträffat 
på spillvattennätet som påverkar 
budgeten. En deponi för schaktmassor 
har anlagts vilket också bidrar till 
mindre kostnader. Stort fokus på 
investeringsarbete har medfört att de 
interna resurserna inte riktigt räckt till 
för det drift- och underhållsarbete som 
ska utföras.

Utöka verksamhetsområdet
Detaljplanerna för Lärkgatan och Back-
sippan har behandlats under året.

Investeringar (nyinvesteringar)
Nya dagvattenledningar har anlagts 
i Fasangatan för att koppla in dräne-
ringsvatten från bullervall samt ansluta 
två fastigheter som idag ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten.

För att tillgodose de krav på dagvatten-
fördröjning som finns för företaget 
Frode Laursen har NSVA utrett möjlig-
heterna att anlägga ett öppet magasin 
på kommunal mark. Magasinet har till 
största möjliga mån också utformats 
för att ha en renande effekt då stora 
delar av dagvattnet kommer från Södra 
Industriområdet. 

AVLEDNING SPILLVATTEN OMHÄNDERTA DAGVATTEN

NYCKELTAL

DAGVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Dagvattenledningsnät (km) 157 132 141,5 124 124

Dagvattenmagasin (st) 10 11 ** ** **

SPILLVATTEN 2015 2014 2013 2012 2011

Antal avloppsstopp 
/spillvattenledningsnät* (st/km) 0,14 0,05 0,04 0,1 0,17

Spillvattenledningsnät* (km) 154 139 139,1 112 112

Antal stopp 22 7 5 10 19

*) inkl kombinerat ledningsnät **) uppgift saknas

107

107

107

107



87

Förprojektering har skett. NSVA kom-
mer att utföra detaljprojektering samt 
anläggning av magasinet. Byggstart 
planeras i maj 2016. Projektet bedrivs 
av kommunen och kommer finansernas 
med externa medel från kommunen.

Avledning dagvatten 
Dagvattenplanen som påbörjades 
2014 blev färdig under 2015. Planen 
har resulterat i ett skriftligt dokument 
med tillhörande digitalt kartmaterial. 
Planen redovisar kommunens lokala 
förutsättningar för dagvattenhantering 
och ger förslag på åtgärder för att 
fördröja och rena dagvatten. Planen 
väntar på att bli politiskt antagen.

Ett antal nya serviser är anlagda. 
Under året har rensning och grönyte-
skötsel utförts i dagvattenmagasin 
samt dike. Årlig kontroll av utlopp har 
utförts kontinuerligt. Underhållsspol-
ning av dagvattennätet enligt schema 
har genomförts. 

Utsläppet som inträffade 2014 och 
förorenade dagvattenmagasinet i 
Snuggarp medförde även under 2015 
en hel del åtgärder.

Under kommande år kommer arbetet 
med NSVAs nya funktion och bil för 
tillskottskontroll att fortsätta utvecklas.

Investeringar
Nya dagvattenledningar har bland 
annat anlagts i samband med sanering 
av Kapellgatan (för mer information se 
under ”Rena spillvatten”).

Ekonomi

Drift och underhåll
Utfallet ligger under budget och 
förutom besparing till övriga 
avdelningar är orsaken främst att 
rekrytering av resurser skett senare 
än planerat. Dels handlar det om att 
funktionen för tillskottsvattenkontroll 
blev försenad till senare delen av 
2015, istället för att fungera under 
hela året. De flesta av de planerade 
kontrollerna i Åstorp sköts därmed 
framåt i tiden. Dels fanns ett visst 
glapp vid rekryteringen efter 
pensionsavgången för VA-GIS-
ingenjör.

Arbeten med Snuggarpsdammen 
medför att budgeten för dagvatten 
överskrids även om den totala 
kostnaden för driftunderhåll ligger 
under budget.

OMHÄNDERTA DAGVATTEN
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Rent vatten. Ett jobb för livet .

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB    BOX 2022    250 02 HELSINGBORG    010-490 97 00    KUNDSERVICE@NSVA.SE    WWW.NSVA.SE
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Förvaltnings berättelse 

1 (17) 

Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786) 
får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015. 

Styrelse 
Styrelsen består av en ledamot med en ersättare utsedd av vardera delägares kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Lands
krona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Därutöver finns två arbetstagarrepresentanter. Dessa är adjungerade till styrelsen men är ej formella 
ledamöter. 

Styrelsen har sedan föregående bolagsstämma haft följande sammansättning: 

Magnus Jälminger (M), Helsingborgs stad 
Björn Persson (M), Landskrona stad 
Birgitta Jönsson (S), Svalövs kommun 
Anders Månsson (S), Bjuvs kommun 
Jan Nilsson (S), Åstorps kommun 
Sten Wahlgren (M), Båstads kommun, t.o.m. 2015-11-02 

UlfThysell 

Ersättare har varit följande: 

Maria Berglund (KO), Bjuvs kommun 
Hans Grönqvist (BP), Båstads kommun 
Anna Ingers (S), Helsingborgs stad 
Fredrik Jönsson (C), Svalövs kommun 
Rolf Ottosson (SD), Åstorps kommun 
Hellin Taskinen (S), Landskrona stad 

Revisorer 
Revisorer sedan föregående bolagsstämma har varit följande: 
Thomas Hallberg, Ernst & Young 
Magnus Helmfrid, Ernst & Young 

Lekmannarevisorer 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Verkställande direktör 

för Anders Månsson 
för Sten Wahlgren 
för Magnus Jälminger 
för Birgitta Jönsson 
för Jan Nilsson 
för Björn Persson 

ordinarie 
ersättare 

Kommunfullmäktige i Helsingborg och Landskrona utser vardera en lekmannarevisor. Därutöver har 
Helsingborgs stad utsett en ersättare. 

Lekmannarevisorer har sedan föregående bolagsstämma varit följande: 
Aina Modig Lindell, Helsingborgs stad 
Stefan Olsson, Landskrona stad 
Lars Mämpel, Helsingborgs stad 

ordinarie 
ordinarie 
ersättare / 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Ägarförhållanden 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ägs till lika delar av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. 

Allmänt om verksamheten 

2 (17) 

NSVA ansvarar för förvaltning och drift av delägarnas allmänna VA-anläggningar. Syftet med bolaget 
är att inom verksamhetens geografiska område vidmakthålla en effektiv organisation genom att ut
nyttja stordriftfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

Förutom drift och underhåll skall NSV A även ansvara för förnyelse och förbättring av delägarnas 
VA-anläggningar. Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning av 
dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändettagande av vid reningen avskilt 
slam. Bolaget skall dessutom biträda delägarna vid planeringen av VA-verksamheten. 

Då bolaget är en utförarorganisation för ägarnas VA-verksamhet redovisas den totala VA-verksam
heten av respektive delägare. Arbetet utförs till självkostnadspris, varför bolaget i normalfallet ej gene
rerar någon vinst. 

NSV A äger tillsammans med VA Syd och Sydvatten AB forsknings- och utvecklingsbolaget 
Sweden Water Research AB. Syftet med bolaget är att samverka och nyttja delägarnas gemensamma 
resurser inom detta område för att skapa långsiktig hållbarhet i våra verksamheter. 

Miljöinformation 

Bolaget har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende reningsverk. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, utom gällande anläggningarna i Svalövs och Bjuvs kommuner, där 
Söderåsens Miljöförbund är tillsynsmyndighet. 

Väsentliga förhållanden och händelser 

Den 1 januari öve1tog NSVA ansvaret för fakturering av slutkunder också för Helsingborgs stad, vil
ket innebär att NSV A nu svarar för faktureringen för fem av sex ägarkommuner. Detta innebar i prin
cip en fördubbling av antalet fakturor, vilket var en stor utmaning för avdelning Kundnära tjänster. 

Under året har flera nya IT-system anskaffats. Nytt affärssystem, som upphandlades i samarbete med 
Helsingborg stad, blev Agresso, vilket driftssattes 1 oktober. För att öka styrningen av den allt större 
investeringsvolymen har systemet Antura anskaffats, vilket driftssattes under hösten, och beräknas 
vara i full drift under våren 2016. 

Under året har avtal slutits om öve1täckning av Öresundsverket i Helsingborg, vilket sker inom ra
men för stadens projekt H+. Huvuddelen av kostnaden kommer att belasta stadens skattekollektiv, 
men NSVA har samordningsansvar för åtgärderna. Under 2015 har detta främst resulterat i utred
ningsarbete. 

Framtida utveckling 

Under 2016 kommer nya system för avvikelsehantering och verksamhetsdokumentation att introduce
ras. Arbete med att uppgradera ISO-certifieringen till de nya versionerna av standarderna påbö1jas 
under 2016./ 

/ /t"l 

112

112



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 3 (17) 
Organisationsnummer 556765-3786 

Flerårsjämförelse 
Se not 21 för definition av nyckeltalen. 

Belopp i tkr eller procent 2015 2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 557.093 505.204 466.289 410.133 361.426 
Resultat efter finansiella poster 68 64 31 39 135 
Balansomslutning 188.615 122.520 122.485 I 07.296 92.964 
Sysselsatt kapital 6.000 6.000 6.000 6.723 17.074 

Räntetäckningsgrad 2.507,7% 185,6% 124,9% 116,2% 152,5% 
Avkastning på sysselsatt kapital 1,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 
Kassa I ikviditet 95,2% 96,3% 97,2% 100,9% 117,6% 
Soliditet 3,2% 4,9% 4,9% 5,6% 6,5% 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Inga vinstmedel står till bolagsstämmans förfogande. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övribrt hänvisas till efterföljande resultat- och balans
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer./ ~ 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 

Övriga rörelseintäkter 3 

Summa rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 4-6 

Personalkostnader 7 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 

Övriga rörelsekostnader 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Summa resultat från finansieJla poster 

Resultat efter finansieJla poster 

Skatt på årets resultat 9 

Årets resultat 

2015 

557.093 
17.831 

574.924 

-469.138 
-104.200 

-1.529 
-4 

-574.871 

53 

18 
-3 

15 

68 

-68 
0 

4 (17) 

2014 

505.204 
13.232 

518.436 

-418.817 
-98.285 

-1.235 
-3 

-518.340 

96 

43 
-75 
-32 

64 

-64 
o/,.~ 
. ,t!r 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 5 (17) 
Organisationsnummer 556765-3786 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 10 9.294 6.976 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 11 40 
materiella anläggningstillgångar 

9.334 6.976 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 12 17 17 
Uppskjuten skattefordran 13 107 95 

124 112 

Summa anläggningstillgångar 9.458 7.088 

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
Förnödenheter och handelsvaror 5.383 3.275 

5.383 3.275 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 33.461 16.410 
Övriga kortfristiga fordringar 14 17.862 28.359 
Fä rutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 18.073 19.439 

69.396 64.208 

Kassa och bank 16 104.378 47.949 

Summa omsättningstillgångar 179.157 115.432 

SUMMA TILLGÅNGAR 188.615 122.520 
/ 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 

SKULDER 

Eget kapital 17 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (6.000 aktier a 1.000 kr) 

Fritt eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 18 

Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 20 

2015-12-31 

6.000 
6.000 

0 
0 

6.000 

0 

71.397 
76.414 

339 
12.114 
22.351 

182.615 

188.615 

Inga 
1.500 

6 (17) 

2014-12-31 

6.000 
6.000 

0 
0 

6.000 

0 

23.218 
60.060 

334 
9.645 

23.263 
116.520 

122.520 

Inga 
Inga 

/ 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Kassaflödesanalys 

Belopp/tkr 

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

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning( +)av varulager 
ökning(-) /Minskning(+) av rörelsefordringar 
Ökning(+ )/Minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

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

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 
Avskrivningar på tillgångar 

2015 

68 
1.529 
1.597 

-80 
1.517 

-2.107 
-5.188 
66.095 
60.317 

-3.888 
-3.888 

56.429 
47.949 

104.378 

2015 

18 
-3 

1.529 

7 (17) 

2014 

64 
1.235 
1.299 

-66 
1.233 

-275 
-4.593 

35 
-3.600 

-2.037 
-2.037 

-5.637 
53.586 
47.949 

2014 

43 
-75 

1.235 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Noter till resultat- och balansräkningarna 
Not 1. Redovisningsprinciper 

8 (17) 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012: l Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inklude
rar endast det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk
ning. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Varulager 

Stö1Te äldre enheter har värderats till anskaffningsvärde. Omsättningslager har inventerats och värde
rats till återanskaffningsvärde. Avdrag för inkurans har ej skett. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I an
skaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

För att en anläggning skall aktiveras krävs att utgiften uppgår till minst 0,5 prisbasbelopp. I annat 
fall omkostnadsförs utgiften. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Li1tjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fordon 8 år 
Datorer med kringutrustning 
Övriga inventarier 

5 år 
10 år 

Skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter har ej bedömts vara väsentlig. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Innehav av aktier i intressebolag värderas till nominellt värde (anskaffningsvärde). Uppskjuten skatte
fordran värderas till det belopp varmed det förväntas kunna utnyttjas under kommande år. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel
ser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden an-/,, r 
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( 

118

118



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

9 (17) 

vända skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsva
rande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 

Upps!\jutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas vatje balansdag. 

Utvecklings kostnader 
Bolagets utgifter för utvecklingsarbete kostnadsförs löpande. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Ersättningar till anställda 
Bolaget är anslutet till det kommunala pensionsavtalet KAP-KL 2006, samt AKAP-KL 2014 avseende 
anställda födda 1986 eller senare. Den förmånsbestämda pensionen enligt dessa avtal har försäkrats 
via KPA. Kostnaden betalas via löpande premier, varför inget behov av avsättning i balansräkningen 
föreligger. 

Not 2. Nettoomsättning 

Belopp i tkr 

Intäkter drift och underhåll 
Intäkter investeringar 
Rörelsens sidointäkter 

Not 3. Övriga rörelseintäkter 

Belopp/ tkr 

Gasproduktion 
Omhändertagande slam 
Värmepump 
Externa tjänster 
Fakturerade kostnader till intresseföretag 
Övriga intäkter 

2015 

284.447 
272.542 

104 
557.093 

2015 

6.732 
1.527 

752 
7.114 

389 
1.317 

17.831 

2014 

281.947 
223.153 

104 
505.204 

2014 

4.838 
1.739 
1.140 
3.098 

662 
1.755 

13.232 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Not 4. Utvecklingskostnader 

Belopp itkr 

Årets utvecklingskostnader 

2015 

3.320 
3.320 

Utvecklingsarbete bedrivs från 2014 inom ramen av Sweden Water Research AB. 

Not 5. Leasingkostnader 

Belopp i tkr 

Framtida minimileaseav9ifter avseende icke 
uppsä9nin9sbara operationella leasingavtal 

Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

2015 

8.175 
9.469 

17.644 

8.768 

10 (17) 

2014 

2.205 
2.205 

2014 

7.914 
12.975 

378 
21.267 

8.862 

Beloppen som redovisas är hyresavtal avseende lokalhyra samt leasingavtal. Hyresavtal redovisades 
inte 2014, varför jämförelsetalen har uppdaterats. 

Huvuddelen av leasingavtalen avser billeasing. Resterande del utgörs av avtal gällande datorutrust
ning. Avtal gällande datorutrustning böljade gälla 2014. 

Avgifterna för billeasing har justerats för att ta hänsyn till att endast halva momsbeloppet är av
dragsgillt för billeasingavgifter. 

Not 6. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

Belopp i tkr 2015 

Ernst & Youn9 AB 
Revisionsuppdrag 59 
Andra uppdrag 

KPMG 
Revisionsuppdrag 12 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 7 

Lekmannarevision 
Revisionsuppdraget 11 

- -··- - --- -· ~ 
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70 
23 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Organisationsnummer 556765-3786 

Not 7. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Anställda 

Medelantalet anställda i Sverige 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare på balansdagen 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

2015 

35 
132 
167 

1 
5 
6 

2 
6 
8 
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2014 

33 
130 
163 

6 
6 

2 

8 

Medelantalet anställda har beräknats som antalet arbetade timmar inklusive semester, sjukfrånvaro och 
tjänstledighet dividerat med årsarbetstid enligt schablon 1.920 timmar. Övertid har ej medräknats. 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Belopp itkr 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 
Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

Pensionskostnader till styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader till övriga anställda 
Totala pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Ledande befattningshavares förmåner 

2015 

1.361 
70.225 

71.586 

23.649 

170 
4.790 
4.960 

100.195 

Belopp i tkr Grundlön/arvode 

Styrelsens ordförande 
Övriga styrelseledamöter 
Verkställande direktör 
Övriga ledande befattningshavare 

111 
250 
982 

4.545 

2014 

1.279 
66.082 

67.361 

21.998 

108 
4.301 
4.409 

93.768 

Pensionskostnad 

170 

791/ 
, I 

i 
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Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till 
verkställande direktören (VD) fastställs av styrelsen. Inget tantiem eller därmed jämförlig ersättning 
finns till styrelse och verkställande direktör. 

Förutom grundlön disponerar VD en tjänstebil. Styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter 
har inte erhållit någon ersättning utöver beslut av bolagsstämma. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare fastställs av VD efter samråd med styrelsens ordfö
rande. Ersättning utgörs av grundlön och avtalspension. Med ledande befattningshavare avses de per
soner som tillsammans med VD utgör företagets ledning. Utöver VD har ledningen under året bestått 
av följande personer: 

Ekonomichef 
Personalchef 
Chef avdelning Dricksvatten 
Chef avdelning A vloppsrening 
Chef avdelning Ledningsnät och projekt 
Chef avdelning Rörnät 
Chef avdelning Kundnära tjänster 

Pensionsvillkor 

För ledande befattningshavare uppgår pensionsåldern till 65 år. Bolaget är anslutet till det kommunala 
pensionsavtalet KAP-KL. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkar årets resultat. Inga 
pensionsavtal utöver KAP-KL finns tecknade i bolaget. 

Ett nytt tjänstepensionsavtal för den kommunala sektorn, AKAP-KL, har tecknats för födda I 986 
eller senare. Bolaget är anslutet till detta avtal, som bö1jade gälla 2014-01-01. 

Avgångsvederlag 

Vid uppsägning av VD gäller en uppsägningstid på 12 månader. Vid uppsägning av andra ledande be
fattningshavare gäller uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal. 

Vid uppsägning utgår lön under uppsägningstiden. Bolaget har ej tecknat några avtal om avgångsve
derlag därutöver. 

Not 8. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 2015 2014 

Maskiner och inventarier -1.529 -1.235 
-1.529 -1.235 

~.?fi1!i 

1 
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Not 9. Skatt på årets resultat 

Belopp i tkr 

Aktuell skattekostnad för perioden 
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Skatt hänförlig till tidigare år 

Not 10. Inventarier 

Belopp i tkr 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 

Årets förändringar 
- Inköp 
- Omklassificering 
- Försäljningar/utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 

Arets förändringar 
- Försäljningar/utrangeringar 
- Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Procent 

22,0% 

125,7% 

-1,6% 

-46,1% 

100,0% 

2015 

-111 
32 
11 

-68 

2015 

Belopp 

68 

-15 
-86 

1 
32 

-68 

2015-12-31 

10.270 

3.847 

14.117 

-3.294 

-1.529 

-4.823 

9.294 

Procent 

22,0% 

52,7% 

0,0% 

25,3% 

100,0% 
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2014 

-50 
-16 

2 
-64 

2014 

Belopp 

64 

-14 
-34 

-16 
-64 

2014-12-31 

7.428 

2.037 
805 

10.270 

-2.059 

-1.235 

-3.294 

6.976 

~ ''/1 
I • fi) 
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Not 11. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr 

Ingående nedlagda kostnader 
Omklassificeringar m.m. 
Under året nedlagda kostnader 

Not 12. Andelar i intresseföretag 

2015-12-31 

40 
40 

2014-12-31 

805 
-805 

Bolagets andelar består av 1.700 aktier å 10 kr i 556945-8945 Sweden Water Research AB. Kapital
och röstande! uppgår till 33,33%. 

Not 13. Uppskjuten skattefordran 

Belopp i tkr 

Ej avdragsgill avsättning avtalsförsäkringar och pensioner 
för semesterlöneskuld m.m. 
Skattesats 
Temporära skillnader i skulder 

Not 14. Övriga kortfristiga fordringar 

Belopp i tkr 

Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Svalövs kommun 
Åstorps kommun 
Övriga poster 

Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Belopp i tkr 

Köpt vatten 
Övriga poster 

2015-12-31 

485 
22% 
107 

2015-12-31 

5.522 

7.860 
4.320 

160 
17.862 

2015-12-31 

14.614 
3.459 

18.073 

2014-12-31 

432 
22% 

95 

2014-12-31 

2.188 
19.691 

6.314 
166 

28.359 

2014-12-31 

13.341 
6.098 

19.439 

i 
,j 
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Not 16. Likvida medel 

Belopp i tkr 

Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavanden 
Banktillgodohavanden, VA-avgifter 

2015 

43.355 
61.023 

104.378 

15 (17} 

2014 

23.603 
24.346 

47.949 

Banktillgodohavanden avseende VA-avgifter är de av slutkunderna inbetalda VA-avgifter vilka NSVA 
fakturerar för ägarkommunernas räkning. Dessa medel överförs till respektive kommun en gång per 
månad. Dessa tillgodohavanden är nätmast att likna vid klientmedel. 

Not 17. Förändring av eget kapital 

Belopp i tkr 

Belopp vid årets ingång 
Disposition av föregående års resultat 
Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Not 18. Förskott från kunder 

Belopp i tkr 

Bjuvs kommun 
Helsingborgs stad 
Landskrona stad 
Svalövs kommun 

Aktie
kapital 

6.000 

6.000 

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Belopp i tkr 

Personalrelaterade kostnader 
Förutbetalda bidrag 
Elkostnader 
En trep renad kostnader 
Driftövervakning 
Övriga poster 

Balaserat 
resultat 

Arets 
resultat 

2015-12-31 

15.447 
32.714 
23.236 

71.397 

2015-12-31 

8.599 
672 

2.166 
8.420 

2.494 
22.351 

Totalt 

6.000 

6.000 

2014-12-31 

8.895 

6.442 
7.881 

23.218 

2014-12-31 

7.670 
875 

2.133 
6.226 
2.269 
4.090 

23.263 
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Not 20. Ansvarsförbindelser 

NSVA har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research AB (SWR) ingått avtal om 
kapitaltäckningsgaranti, vam1ed aktieägarna förbinder sig att säkerställa att egenkapitalet i SWR vid 
vaije tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Åtagandet är begränsat till 1.500 tkr. 

Not 21. Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning 
Sysselsatt kapital 
Genomsnittligt sysselsatt kapital 
Räntetäckningsgrad 
Avkastning på sysselsatt kapital 

Kassalikviditet 
Soliditet 

Totala tillgångar 
Totala tillgångar - räntefria skulder 
Genomsnitt av ingående och utgående sysselsatt kapital 
(Rörelseresultat+ finansiella intäkter) I räntekostnader 
(Rörelseresultat+ finansiella intäkter) I genomsnittligt sysselsatt 
kapital 
(Omsättningstillgångar - lager) I kortfristiga skulder 
Eget kapital I balansomslutning 
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Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2016-03-10. 

Ernst & Y oung 

1./r L-
................................................. ~) ......... 
Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor " 

Vår granskningsrapport har avgivits 2016-03-10. 

~· iL t/(r; d~;; ./ <- 1. i cä .................................. {············· .. ········ 
Aina Modig Lindell /1 

Lekmannarevisor ut§~dd av ägarna 
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... :;,,\?i~.;.:zi········································· 
Stefan Olsson 
Lekmannarevisor utsedd av ägarna 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, org.nr 556765-3786 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB för räkenskapsåret 2015. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund
val 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 inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revislonsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten 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 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp ABs finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB för räkenskapsåret 2015. 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns an.svar 

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

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen 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 styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags· 
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

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

Helsingborg den 10 mars 2016 

Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

/ 

128

128



Till årsstämman i 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Org. nr 556765-3786 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB år 2015 

Vi har granskat holagcb verksamhet und('r ZOlS. 

Granskningen har med utgangspunkt fran kommunallag('n utf(irts ('nligt aktichnlagslagcn 
och god n·visionssl'd i kommunal V<'rksamhet. 

<Jranskning<'n har utgatt fran lwdiimningcn a\' \'äsl'ntliglwt och risk. Samplanering har 

skett med bolagets auktoriserade revisor. Vi har fokuserat var granskning pa 

wrksarnlwten i förhallande till ändamakt. 

l Jndcr aret har vi sp<'cicllt sett pa hur holag('t använd\'r sig av styrdokunwnt. Vi hediinwr 

att styrdokunwnt anvätllls pa ett hra sätt. 

Vi hl•diimcr sammantaget att bolaget följer ägardirektiven och att bolagets verksamhet 
skiitts pä ett iindamäls('nligl lll'h frän ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 

holagcl~ interna kontroll varit tillräcklig. 

I klsinghnrg 201(i-03-10 

St1·fan Olsson 
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BÅSTADS 1-<0MMUN 
Kommunstyrelsen NSR 

2om -u~- 2 3 

Dnr: /{J/(y r 
Protokoll Styrelsemöte 2/ 2016 med styrelsen i NSR Produktion AB 
fredag 2016-02-12, kl. 09:00-12:00 
Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

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 Dtilow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef och Revi
sor Peter Sjöberg under§ 13-14. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 11 Vice Ordförande Berner Lundgren förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Reino Persson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 1/ 2016. 

§ 12 Årsredovisning 2015 
Ekonomichef Mats Örth redogjorde för årsredovisningen för 2015 . 

Omsättningen i koncernen var 411 Mkr (414 Mkr 2014) och resultatet efter finansiella 
poster var 9 Mkr (237 Tkr 2014). 

Soliditeten var 15 %. 

93 % av omsättningen var ägarhärledd och uppfyller Teckal-kriteriet. 
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Investeringarna uppgick till 64 Mkr under 2015. 

Revisor Peter Sjöberg informerade om revisionsberättelsen, att inga kvarstående 
poster står öppna och att de är eniga med bolaget. 

Beslutar 
att godkänna årsredovisningen för NSR Produktion AB genom styrelsens underteck
nande. 

§ 13 Ekonomiska rapporter 
NSRs låneskuld 2015-12-31 

Ekonomichef Mats Örth redogjorde för den utskickade sammanställningen som 
visade att bolagets samlade lånskuld var 186,3 Mkr per 2015-12-31 . 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgick till 53 % av det maximala utrymmet enligt 
konsortialavtalet. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 14 Överföring av verksamhet från NSR Produktion AB till NSR AB 
VD Kim Olsson informerar om att i enlighet med tidigare styrelsebeslut har större 
delen av verksamheten i NSR Produktion AB upphandlats enligt koncession. Då 
omfattningen av verksamheten i NSR Produktion AB kommer att vara begränsad 
föreslås att den resterande verksamheten överförs till moderbolaget, NSR AB och att 
NSR Produktion AB blir ett vilande bolag·. 

Beslutar 
att ge VD i uppdrag under första halvåret 2016 överföra verksamhet som kvarstår i 
NSR Produktion AB tili NSR AB. 

§ 15 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att där ännu inte finns något nytt att rapportera angå
ende förpackningsutredningen. Avfall Sverige har tagit fram ett förslag angående 
förpackningsinsamlingen vilket är likt det sättet NSR idag jobbar med TMR. 

Det pågår förhandling angående tvisten gällande biogasutbyggnaden. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 16 Verksamhetsrapporter 

Redovisning av utfall 2015 jämfört med övergripande måltal. 

Kim Olsson informerar om det preliminära utfallet av nyckeltalen 2015 i NSRs 
övergripande affärsplan. 

Miljö: 
Utfallen av samtliga fyra mål tal utvecklas i positiv riktning men inte tillräckligt för att 
uppnå målen för 2015. 

Kund: 
Utvecklingen av måltalet är mycket positivt och uppfyller målsättningen för 2015. 

Personal och partners: 
Utvecklingen av de flesta måltalen är positiv men inte tillräckliga för att uppnå målen 
för 2015. 

Ekonomi och effektivitet: 
Utvecklingen av måltalen är mycket positiv och uppfyller målsättningen för 2015. 

En mer detaljerad genomgång med handlingsplan för de miljörelaterade målen 
kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 17 Policy 
VD Kim Olsson informerar om justeringarna som är gjorda i Finanspolicy samt 
Kvalitetspolicy för biogödsel och kompost. Styrelsen föreslog att samtliga NSRs 
policys behöver revideras i samband med NSR Produktion ABs överföring till 
NSRAB. 

Beslutar 
att anta Finanspolicy och Kvalitetspolicy för kompost samt ge VD i uppdrag att ta 
bort NSR Produktion AB från samtliga policydokument då all verksamhet drivs från 
NSRAB. 

§ 18 Tillståndsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att ett möte är bokat med Länsstyrelsen i nästa vecka. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna, 
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§ 19 Information om arbetesprocess av uppdaterade VD instruktioner 

Vice Ordförande Berner Lundgren föreslår att styrelsen bildar en mindre arbetsgrupp 
som arbetar om dokumenten: 
a) Arbetsordning för styrelsen 
b) Arbetsfördelning mellan styrelse, vd och övriga särskilt inrättade organ 
c) Instruktion för verkställande direktören 
d) Instruktion för ekonomisk rapportering 

Beslutar 
att styrelsen ger presidiet samt Rickard Sallermo i uppdrag att: 
• arbeta in nytt förslag till Arbetsordning för styrelsen 
• arbeta in nytt förslag till Arbetsfördelning mellan styrelse, vd och övriga 

särskilt inrättade organ 
• arbeta in nytt förslag till Instruktion för verkställande direktören 
• arbeta in nytt förslag till Instruktion för ekonomisk rapportering 

§ 20 Information om arbetesprocess för framtagande av ny affärsplan. 
VD Kim Olsson informerar om arbetsprocessen för framtagande av ny affärsplan 
2018-2020 och att beslutet om ny affärsplan tas om ett år. Styrelsen har möjlighet till 
mindre revideringar av befintlig affärsplan på styrelsemötet i juni 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 21 Övriga frågor 
Mötesdeltagarna finner att de fått tillräckliga underlag i rätt tid för att kunna fatta 
beslut samt att mötet lagt tiden på rätt sakfrågor och att ordföranden fördelat ordet 
på ett bra sätt. 
Styrelsen efterlyser styrelseutvärderingen för 2015. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 22 · Avslutning 
Vice Ordförande Berner Lundgren tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2016-02~ 12 
Vid protokollet 

Eva-Lena Di.ilow 

Justeras: 

~/V 
/ Berner ~ undgr n 
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BÅSTADS ~<Oi\.1MUN 
KomrnL r·' 1yrel:c2., 

Protokoll Styrelsemöte 2/ 2016 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2016-02-12, kl. 09:00-12:00 
Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg 

NSR 

2016 -03- 2 3 

Dnr: 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

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 Dulow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef och Revi
sor Peter Sjöberg under§ 13-14 och Cecilia Holmblad, Renhållningschef under§ 19. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 12 Vice Ordförande Bemer Lundgren förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Reino Persson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 1/ 2016. 

§ 13 Årsredovisning 2015 
Ekonomichef Mats Örth redogjorde för årsredovisningen för 2015. 

Omsättningen i koncernen var 411 Mkr (414 Mkr 2014) och resultatet efter finansiella 
poster var 9 Mkr (237 Tkr 2014). 

Soliditeten var 15 %. 

93 % av omsättningen var ägarhärledd och uppfyller Teckal-kriteriet. 
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Investeringarna uppgick till 64 Mkr under 2015. 

Revisor Peter Sjöberg informerade om revisionsberättelsen, att inga kvarstående 
poster står öppna och att de är eniga med bolaget. 

Beslutar 
att god känna årsredovisningen för NSR AB genom styrelsens undertecknande. 

§ 14 Ekonomiska rapporter 
NSRs låneskuld 2015-12-31 

Ekonomichef Mats Örth redogjorde för den utskickade sammanställningen som 
visade att bolagets samlade lånskuld var 186,3 Mkr per 2015-12-31. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgick till 53 % av det maximala utrymmet enligt 
konsortialavtalet. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 15 Överföring av verksamhet från NSR Produktion AB till NSR AB 
VD Kim Olsson informerar om att i enlighet med tidigare styrelsebeslut har större 
delen av verksamheten i NSR Produktion AB upphandlats enligt koncession. Då 
omfattningen av verksamheten i NSR Produktion AB kommer att vara begränsad 
föreslås att den resterande verksamheten överförs till moderbolaget, NSR AB och att 
NSR Produktion AB blir ett vilande bolag. 

Beslutar 
att ge VD i uppdrag under första halvåret 2016 överföra verksamhet som kvarstår i 
NSR Produktion AB till NSR AB. 

§ 16 Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att där ännu inte finns något nytt att rapportera angå
ende förpackningsutredningen. Avfall Sverige har tagit fram ett förslag angående 
förpackningsinsamlingen vilket är likt det sättet NSR idag jobbar med TMR. 

Det pågår förhandling angående tvisten gällande biogasutbyggnaden . 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 17 Verksamhetsrapporter 
Redovisning av utfall 2015 jämfört med övergripande måltal. 

Kim Olsson informerar om det preliminära utfallet av nyckeltalen 2015 i NSRs 
övergripande affärsplan. 

Miljö: 
Utfallen av samtliga fyra måltal utvecklas i positiv riktning men inte tillräckligt för att 
uppnå målen för 2015. 

Kund: 
Utvecklingen av måltalet är mycket positivt och uppfyller målsättningen för 2015. 

Personal och partners: 
Utvecklingen av de flesta måltalen är positiv men inte tillräckliga för att uppnå målen 
för 2015. 

Ekonomi och effektivitet: 
Utvecklingen av måltalen är mycket positiv och uppfyller målsättningen för 2015. 

En mer detaljerad genomgång med handlingsplan för de miljörelaterade målen 
kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 18 Policy 
VD Kim Olsson informerar om justeringarna som är gjorda i Finanspolicy samt 
Kvalitetspolicy för biogödsel och kompost. Styrelsen föreslog att samtliga NSRs 
policys behöver revideras i samband med NSR Produktion ABs överföring till 
NSRAB. 

Beslutar 
att anta Finanspolicy och Kvalitetspolicy för kompost samt ge VD i uppdrag att ta 
bort NSR Produktion AB från samtliga policydokument då all verksamhet drivs från 
NSRAB. 

§ 19 Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om bakgrunden till beslut att inte 
köra in sopbilar och tömm.a kärlen inne i området på kvarteret "Ebbe" som ligger i 
Helsingborg då vägen inte är bred nog att köra på. De boende har inte verkställt 
utlovade åtgärder. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar om hur jämvägsdubbelspåren, som 
ska dras i Ödåkra, påverkar de boende avseende avfallshantering. 
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Renhållningschef Cecilia Halmblad informerar om att NSR har projektanställt en 
person för att arbetsmiljöinventera i Ängelholm och Båstad inför entreprenadbytet 
under 2016. 

Renhållningschef Cecilia Halmblad informerar om att Öresundskraft har efter
debiterat 113 kontrakt som de hittat vid stängning av NSRs debitering. Öresundskraft 
ska nu lämna en tredjeparts revision som säkerställer faktureringssystemet som an
vänts åt NSR. 

Cecilia informerar om att den 5 december 2015 skedde konverteringen av nytt 
faktureringssystem. Nu har alla typer av faktureringskörningar genomförts vilket har 
inneburit en stor arbetsbelastning för personalen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 20 Tillståndsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att ett möte är bokat med Länsstyrelsen i nästa vecka. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 21 Information om arbetesprocess av uppdaterade VD instruktioner 
Vice Ordförande Berner Lundgren föreslår att styrelsen bildar en mindre arbetsgrupp 
som arbetar om dokumenten: 
a) Arbetsordning för styrelsen 
b) Arbetsfördelning mellan styrelse, vd och övriga särskilt inrättade organ 
c) Instruktion för verkställande direktören 
d) Instruktion för ekonomisk rapportering 

Beslutar 
att styrelsen ger presidiet samt Rickard Sallermo i uppdrag att: 
• arbeta in nytt förslag till Arbetsordning för styrelsen 
• arbeta in nytt förslag till Arbetsfördelning mellan styrelse, vd och övriga 

särskilt inrättade organ 
• arbeta in nytt förslag till Instruktion för verkställande direktören 
• arbeta in nytt förslag till Instruktion för ekonomisk rapportering 

§ 22 Information om arbetesprocess för framtagande av ny affärsplan. 
VD Kim Olsson informerar om arbetsprocessen för framtagande av ny affärsplan 
2018-2020 och att beslutet om ny affärsplan tas om ett år. Styrelsen har möjlighet till 
mindre revideringar av befintlig affärsplan på styrelsemötet i juni 2016. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 23 Övriga frågor 

Mötesdeltagarna finner att de fått tillräckliga underlag i rätt tid för att kunna fatta 
beslut samt att mötet lagt tiden på rätt sakfrågor och att ordföranden fördelat ordet 
på ett bra sätt. 

Styrelsen efterlyser styrelseutvärderingen för 2015. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 24 Avslutning 
Vice Ordförande Berner Lundgren tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2016-02-12 

Vid protokollet 

Eva-Lena Diilow 

rf ~\J )_ 
Reino Persson 
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Mötesanteckningar = IJ{ommu.olillai~21 ha01dikapprå(Cjet u åstads 
kommun 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-03-08, kl. 17.00 - 18.45 

Astrakanen 

Ingrid Edgardsdotter (KD), ordförande 

1 (6) 

Sven Nordström, vice ordförande, Reumatikerföreningen Nordvästra Skåne 

Leif Olsson, Psoriasisförbundet /olwlavdelning Bjäre/Asbo 

Britt-Marie Rosander 
Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 

Kerstin Hörup, SRF-Ängelholm-Båstad 

Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Johan Peterson nämndsekreterare 

Frånvarande Jan Gunnarsson, Lena Jönsson och Yvonne Santesson 

1. Val av sekreterare 
Johan väljs till sekreterare. 

2. Val av justerare och justeringsdag 
Justering sker av Sven Nordström. 

3. Föregående minnesanteckningar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

4. Vård och omsorg informerar 

Information av Åsa Hedin - Psykiatrihandläggare 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunsr)'relsen 

Åsa informerar om LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och svarar på 
rådets frågor kring hennes verksamhet. Hon informerar om hur kriterierna ska uppfyllas för 
en person ska ingå i någon av lagens tre personkretsar. Åsa berättar om dess tio olika 
insatser, exempelvis personlig assistent och gruppbostad. I Åsas redogörelse av LSS
lagstiftningen framgår att alla LSS-insatser är frivilliga och att man kan ansöka om personlig 
assistans både hos kommunen och hos försäkringskassan. 

Kerstin frågar om synskadade kan ingå i LSS och Åsa svarar att de kan det och att de i så fall 
ingår i personkrets 3. Kerstin frågar även om LSS- verksamheten är liknande i olika 
kommuner och Åsa svarar att de jobbar regionalt för att det ska vara liknande behandling i 
kommunerna. 

Åsa lovar att skicka information till Johan Peterson som ska maila ut den till ledamöterna. 

Information av Margareta Hammarberg - Vård- och omsorgschef 
Trapphus boende ska byggas på Vårliden, Vångavägen µ{.Där ska finnas 10 lägenheter. 

I Lf 
Fontänhusets verksamhet är till för personer med psykisk ohälsa. Kommunen är med och 
bidrar till verksamheten men den är föreningsstyrd. Vid nästa möte för Vård- och 
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Bilaga 3 

från : Marlen Sjögren [Marlen.Sjogren@bastad.se] 
Skickat: den 8 mars 2016 08:10 
Till: kerstin.horup@bjarenet.com 
Ämne: Hyra av bassäng på Vårliden . 

Hej! 
Ursäkta mitt sena svar. 
Här kommer lite information om bassängen på Vårliden: 

Bassängdjup grunda delen: 130 cm, djupa delen:lSO cm 
Du kommer ner i bassängen via en trappa med räcken på båda sidor. 

Temperaturen i vattnet brukar ligga på 32 till 33 grader celcius. 

6 (6) 

Det finns två omklädningsrum, ett för damer och ett för herrar. Båda har stor dusch 

utan tröskel/list och med duschdraperi. Det finns också stor handikapp anpassad 
toalett i båda omklädningsrummen. Bastu finns men är gemensam 

Det finns öppet bad för damer och herrar på tisdagar och fredagar 8.00-12.00 och 
det kostar då 20 kr per person och tillfälle. 

Övrig tid bokas bassängen via kontakt med mig Marlen Sjögren på 0431-77789 
eller marlen.sjogren@bastad.se. Det kostar då 200 kr/timme i hyra för utomstånde 

och 100 kr/timme för andra kommunala verksamheter. 

De tider som för närvarande är lediga är: 

Måndagar: 8.00-13.00 
Tisdagar: 12.00-13.30 
Onsdagar: 12.00-15.00 
Torsdagar: 10.00-13.00 

Fredagar: 12.00-13.30 
Lördagar: 8.00-17.00 
Söndagar: 8.00-15.00 

Hör gärna av dig om du har fler frågor. 

Med vänlig hälsning 
Marlen Sjögren 
Enhetsassistent 
Hemvård City 

IT .l BÅSTADS 
~,:E KOf\~MUN 
Ge~. ök os~, pJ tx1';lc1clse 
111 ar_l~n.s j ogren@bastacl.se. 
Telefon: 0431-7778.2 
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6. Åtgärd: undersöks för närvarande. 

7. Möjlighet att sitta vid disken vid betjäning. 

Åtgärd: möjlighet finns redan i dagsläget genom 
höj- och sänkbar disk, samt tillgänglig 
kontorsstol. 

8. Pelare i lokalen skall vara utmärkta i 
kontrasterande färger. · 

Åtgärd: pelare kring informationsdisk är i nuläget 
märkta med röda band. Om det är dessa pelare 
som avses emottages tacksamt förslag på 
tillräcklig förbättring~ 

9. Underlätta att hitta till konferenslokalen. 

Åtgärd: förbättrad skyltning undersöks under 
2016 

10. Ett par kuddar bör finnas i konferenslokalen. 

Åtgärd: ev. inköp under 2016 

11. Förbättra möjligheten att hitta ut vid 
utrymning av lokalen. 

Åtgärd: ses över under 2016 

12. Ytterbelysningen vid entren är mycket dålig. 

Åtgärd: samråd med ansvarig vaktmästare 

Mats Johansson, 2015-03-02 Båstads bibliotek 
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Bilaga 2 \ , ; 1 i ; ~' ' I ~' 

Uppföljning. Kommunala Handikappsrådets · .. ·· ... ·. 
inspektion av biblioteket 2015=1 l-10 : :· 
Redovisas i punktform efter rådets anmärkningar · 

1. Markeringar, får sysnkadade, på pelare är defvis 
blockerade av affischer. · · 

... i. 

Åtgärd: borttagande av affischer och anslag som 
blockerar, samt information till personal 

2. Dåligt ljus på HWC - kan behöva vara något 
starkare. 

Åtgärd: samråd med ansvarig vaktmästare 

3. Att skyltar ej skulle placeras så de hindrade 
entren. 

Åtgärd: gäller främst skylt till utställning i·. 
galleriet. Kontakt med utställningsansvarig. 

4. '\/id utställningar och dyl skall man placera· 
skärmar och annat utställningsmaterial så att 
besökare med rullstol kan komma fram. 

Åtgärd: information till personal samt berörda 
uton1stående aktörer 

5. Markeringar rr1ed fårg och relief so1n kan 
underlätta för synskadade att hitta fram till disken. 
Forts. 
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_,j · . "l . · •. ' 
: . ··' . .; ' 
' - -11 

Väll<ommen till 
Träffpunl(t Cafesol 

·. ·· ·.·. Vi öppnar den 15 mars 

3 (6) 

En mötesplats för social gemenskap och rikare fritid inom 
socialpsykiatrin. l(om gärna med egna ideer och önskemål 
om innehåll för träffarna. 

Vi har öppetpå tisdagar mellan kl.14. 3 0 - 18. 00 
och torsdagar mellan 12. 00 - 16. 00 

.. . 

På torsdagar lagar vi en god soppa tillsammans och på 
tisdagar ordnar med kaffe och kaka till fika. Allt är till 
självkostnadspris. 

Här finns även m.öj~ighet att lyssna på musik, skapa i ateljen, spela schack etc. 

Plats: A-huset i Båstad. Första våningen. 
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~ KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommuns1)'rel:!!en 

Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 10. Val av justerare 

2016-03-03 kl 13:00 - 14:45, Arorna, kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Marianne Malm, HR-chef 
Suzanne Skoglöf, HR-specialist 

Arbetstagarrepresentanter: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal 
Ola Andersson, Vision 
Jonas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

Att justera dagens protokoll utses Ingrid Pihlsgård, Kommunal och Ola Andersson, Vision. 

§ 11. Föregående protokoll 
Protokollet från 2016-02-04 läggs till handlingarna. 

§ 12. Personal 
Anna Löfström informerar: 

1 (2) 

• Riktlinjer gällande privat hälso- och sjukvård för anställda i Båstads kommun - bruttolö
neavdrag, bilaga 1. Erbjudandet gäller synfels behandling eller fertilitets behandling. Vill 
man utnyttja erbjudandet kontaktas Anna L. 

• Förtroendetid. 
• Lönerevision. Kartläggningen är klar. Inledande överläggningar planeras till första veck

an i april. Underlag är utskickat till fackliga för medlemskontroll. Tidplanen är att löner
na ska vara klara i maj . 

§ 12. Arbetsmiljö 
Suzanne Skoglöf redovisar hälsostatistik för 2015, bilaga 2. Jämfört med 2014 har korttidsfrån
varon minskat men långtidsfrånvaron har ökat. 
Suzanne redovisar även hälsostatistik för januari 2016, bilaga 3. 
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§ 13. Ekonomi 
Marianne Malm informerar/påminner om KF-mål, nämndsmål och verksamhetsmål. 

§ 14. Organisation 
Rekrytering av skolchef har påbörjats. En rekryteringskonsult är anlitad. Han kommer att ha 
enskilda samtal med chefer inom barn och skola. Fackliga företrädare i Binsam träffar han i 
grupp. Därefter tas en profil fram och annonsering och search startar. 

§ 15. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 
Lärarnas Riksförbund frågar om e-lönebesked. Suzanne har det på sin lista. 

Vision frågar om utbildning för skyddsombud. Den påbörjas under hösten och delas upp på che
fer och skyddsombud. 

Vision frågar om utbildning i ny AFS. Fackliga företrädare utbildas genom respektive förbund. 
HR-avdelningen utbildar i första hand chefer, genomförs under april/maj. Cheferna för sedan ut 
informationen till medarbetarna. Fackliga bjuds in till diskussion om implementering. Jonas Ap
pelgren föreslår centralt framtagen information. 

Vision frågar om revidering av samverkansavtalet. Diskussion vid nästa Cesam om hur det görs 
på bästa sätt. 

§ 16. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelista från 2016-02-24 gås igenom med bland annat följande punkt: 

• Information -Äldreboende och förskola i Förslöv. 

§ 17. Övriga frågor 
Inga frågor idag . 

. Vid anteckninu 

/)~f:!l:ffr!ff:.~[}i;iv 
Chefssekretera?esson 

~~C!Sför arb~ivaren 

~32;:~ 
--~~~-- ~ 
Marianne Malm 
HR-chef 

Vision 
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Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen ~ CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 1. Val av justerare 

2016-02-04 kl 13:00 -14:05, Arorna, kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Katarina Pelin, kommunchef 
Suzanne Skoglöf, HR-specialist 

Arbetstagarrepresentanter: 
Kicki Lundvall, Kommunal 
Marie Nilsson, Kommunal 
Ola Andersson, Vision 
J anas Appelgren, Lärarnas Riksförbund 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 

Sekreterare: 
Marianne Fredriksson 

1 (2) 

Att justera dagens protokoll utses J anas Appelgren, Lärarnas Riksförbund och Ola Andersson, 
Vision. 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från 2015-12-03 läggs till handlingarna. 

§ 3. Arbetsmiljö 
Hälsostatistik redovisas vid nästa Cesam. 

§ 4. Personal 
Kommunchefen ger en lägesrapport om rekryteringen av vård- och omsorgschef som pågått 
under hösten och vintern. En rekryteringskonsult upphandlades och tjänsten annonserades i 
lokal och rikstäckande press samt via sociala medier. Konsulten använde sig också av search. Två 
kandidater har kallats till en första intervju men ingen av dem har gått vidare. Katarina Pelin har 
under processen informerat vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
vård och omsorgs ledningsgrupp. 
Nu planeras ett omtag med byte av rekryteringsfirma och justering av profilen. 
Avtalet med den nuvarande inhyrda vård- och omsorgschefen förlängs över sommaren. 

Rekrytering av skolchef kommer att påbörjas under våren med planerat tillträde vid årsskiftet. 
Intervjuer kommer att göras med representanter i organisationen för att sedan ta fram en profil. 

§ 5. Ekonomi 
Arbetet pågår med bokslut 2015. Samtidigt påbörjas arbetet med budget 2017 och plan 2018-
2019. En heldag planeras för politiker och ledande tjänstemän. 
Katarina redogör för vision och mål. 
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§ 6. Organisation 
Inga frågor idag. 

§ 7. Ärenden aktualiserade av fackliga företrädare 

2 (2) 

Lärarförbundet frågar om implementeringen av ny AFS som gäller från den 31/3. Den ersätter 
tre gamla och fokuserar på arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling, hur man 
förebygger, vem som utreder osv. Obligatoriska informationsmöten kommer att hållas under 
april och maj för chefer och fackliga ombud. Eventuellt även info för politiken. 

Lärarnas Riksförbund m.fl frågar om lönerevisionen. Anna Löfström bjuds in till nästa Cesam. 

§ 8. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS au:s ärendelista från 2016-01-20 och 2016-02-02 gås igenom med bland annat följande punk
ter: 

o Avtal avseende samarbetskommitten Familjen Helsingborg 
e Anvisning flyktingar 2016-2017 

§ 9. Övriga frågor 
• Suzanne Skoglöf informerar om nytt upplägg för arbetsmiljöutbildningen. Cheferna får 

utbildningen genom CUB medan en separat utbildning planeras till hösten för skydds
ombuden. Fackliga företrädare har önskemål att utbildningen blir över två dagar. In
formation kommer under våren. 

• Suzanne Sk?glöf in~ormer~_r ?m bru~ol?neav,drag. End~sylågra deta~j~r återstår in_nan 
det kan tas i bruk, till att boqa med for ogonlaseroperat10ner och fert1htetsbehandhng. 

I / 

Vid anteckni~..J:l4 

/)!Attd111te~jl}~t?t~~i~ 
Marianne Fre iksson 

h 
Chefssekreterare 

~~ö facke ' 

Jonas Appelgren 
Lärarnas Riksförbund 

I ,. 

Juf ~fö; arbt~iv~r,t ' 
-,~!lrLl / lt10~ 

.· ~atarina Pe i~ 
/ ommunchef 
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