
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-19 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 26 november 2020 kl. 
19:00 i Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv för att 
behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
Justering måndag 30 november kl 16:00 

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2021 för Bjuvs kommun 
Dnr 2020-00468  

5.  Örkelljunga kommun ny delägare i NSVA AB 
Dnr 2020-00466  

6.  Ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och avlopp 
AB (NSVA AB) 
Dnr 2020-00483  

7.  Markgenomförandeavtal och överlåtelseavtal Bjuv 3:58 
Dnr 2020-00482  

8.  Ändrad princip för uppräkning av taxor och avgifter i Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst 
Dnr 2020-00459  

9.  Försäljning av delar av fastighetsbeståndet, AB Bjuvsbostäder 
Dnr 2020-00464  

10.  Revidering av ägardirektiv för NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Dnr 2020-00488  

11.  Tillägg om växtlighet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Bjuvs kommun 
Dnr 2020-00418  

12.  Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2021 
Dnr 2020-00493  

13.  Anmälningar  
A: Byggnadsnämnden § 77: Bjuvs kommuns Arkitekturpris reviderade stadgar  
B: Motion från Anders Månsson (S) angående namnbrickor till förtroendevalda vid 
besök i förvaltningarnas lokaler 
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Pia Trollehjelm 
Ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

 

 

GRUPPSAMMANTRÄDEN 
 

Sverigedemokraterna   2020-11-26 kl 18:00 
Foodhills AB, Bjuv 

Moderaterna 
 
Socialdemokratiska   2020-11-23 kl 18:30 
fullmäktigegruppen   Mikaelstugan, Bjuv 
 
V-gruppen  

 
Centern, Kristdemokraterna,   
Liberalerna     
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2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 136 Dnr 2020-00468  

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2021 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Tekniska hämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2021, som föreslås gälla från 2021-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-21 

Tekniska nämnden, 2020-09-29, § 78 
NSVA tjänsteskrivelse taxeändring 2021 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2021 Bjuv  

  

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2021-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entraprenadsindex, till 221 (Jan 2011=100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 procent 
jämfört med 2020 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med 2,5 procent, spillvatten med 0 procent och dagvatten med 0 procent. 
För typhus A (villa) innebär höjningen 7 kr per månad eller 1 procent och för 
Typhus B (flerfamiljshus) innebär höjningen 78 kr/månad eller 1 procent. 

VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021. 

 

Justeringar i VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 189 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigs beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 
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§ 78 Dnr 2020-00089  

Bjuvs kommun VA-taxa 2021 

Sammanfattning 

NSVA föreslår justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa för 2021, som föreslås 
gälla  
från 2021-01-01.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2021  
 

Ärendet 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2021-01-01 
VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört 
med 2020. 
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med 2,5%, spillvatten med 0% och dagvatten med 0%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 1 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 1%. 
VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021 
 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2021-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 2021-01-01 i enlighet med 
NSVA:s till handlingarna bilagda förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
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NSVA AB 
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Taxa för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § 155 att gälla from 2021-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Bjuvs kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Bjuvs kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän plats- 
mark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  

5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 
per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-
cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisled-
ningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls- 
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-
ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 

14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 
erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för V/S (I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift). 

c) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages 
en grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten- 
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för V/S. 

c) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) en fast grundavgift per år baserad på mätarstorleken för V/S. Debiteras enbart en 
av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 
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14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd fastighet inte ska mätas så ska en 
schablonavgift tas ut.  

 För fastigheter enligt 14.1 d) är schablonavgiften, för permanentboende en antagen för-
brukning om 100 kubikmeter (m3) per boendeenhet och år, för fritidshus 50 kubikmeter 
(m3) per boendeenhet och år och för kolonistuga 25 kubikmeter (m3) per boendeenhet 
och år.  

 För fastigheter enligt 14.2 d) är schablonavgiften en antagen förbrukning om 75 kubik-
meter (m3) per boendeenhet och år och enligt 14.3 d) en antagen förbrukning om 200 
kubikmeter (m3) per boendeenhet och år.  

14.7 För s.k. tillfälligt vatten erläggas en engångsavgift, kostnader förenade med hur det 
tillfälliga vattnet tillhandahålls samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras vanligtvis 
på mätning. I de fall mätning inte sker så baseras den rörliga avgiften på en schablon. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar 
enligt Taxebilaga 2.  

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

§ 18 

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 

 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 

 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 

 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 

 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök). 

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2018 (327,86) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 20XX-XX-XX då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 



NSVA 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-02-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Bjuvs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms

Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis
1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 568 710

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift 568 710
b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 50,00 62,50

25 mm 60,00 75,00
40 mm 75,00 93,75
50 mm 100,00 125,00

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 20,95 26,19

3. Byggvatten utan mätning 
Småhus (villor)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 50 m3 (V/S) 1 048 1 310

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 20,95 26,19

Annan fastighet
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 20,95 26,19

4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift 2 938 3 673

b) förbrukningsavgift m3
20,95 26,19

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension 100 mm 4 945 6 181

150 mm 9 788 12 235
200 mm 19 575 24 469
250 mm 29 877 37 346
300 mm 39 150 48 938

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 824 1 030

1,5 - 3,0 kW 2 575 3 219

Större än 3,0 kW 5 151 6 439
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VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2021-02-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 773 966

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 464 580

3.  Vinterförvaring av vattenmätare 180 225

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 340 1 675

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 412 515

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 412 515

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 51 513 64 391

Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 43 786 54 733

Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 36 059 45 074

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest 3 373 4 216

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m3
103 129

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel 536 670

2.  Återinkoppling av vattentillförsel 536 670

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 648 2 060

4.  Förgävesbesök 572 715

5.  Olovlig öppning av servisventil 3 297 4 121

6.  Olovlig stängning av servisventil 3 297 4 121

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 297 4 121

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.
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VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-02-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Bjuvs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

BRUKNINGSAVGIFTER         

FAST ÅRLIG AVGIFT 
Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 
Fast grundavgift/mätare 658 823 409 511 1 067 1 334
Fast grundavgift utan mätning 570 713 353 441 923 1 154

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)
Fast grundavgift/ 20 mm 658 823 409 511 1 067 1 334
mätarstorlek 25 mm 1 231 1 539 1 090 1 363 2 321 2 901

40 mm 2 287 2 859 1 744 2 180 4 031 5 039
Fast grundavgift utan mätning 570 713 353 441 923 1 154

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)
Fast grundavgift/ 20 mm 2 302 2 878 1 432 1 790 3 734 4 668
mätarstorlek 25 mm 5 526 6 908 3 433 4 291 8 959 11 199

40 mm 9 210 11 513 5 722 7 153 14 932 18 665
50 mm 13 815 17 269 8 583 10 729 22 398 27 998
65 mm 23 025 28 781 14 304 17 880 37 329 46 661
80 mm 36 839 46 049 22 885 28 606 59 724 74 655
100 mm 55 258 69 073 34 328 42 910 89 586 111 983
150 mm 172 681 215 851 85 908 107 385 258 589 323 236
200 mm 442 062 552 578 206 180 257 725 648 242 810 303

1 841 925 2 302 406 859 083 1 073 854 2 701 008 3 376 260
Fast grundavgift utan mätning 1 754 2 193 1 376 1 720 3 130 3 913

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc.

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT

Boendeenhets-/lägenhetsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 

Per lägenhet/-ekvivalent 867 1 084 818 1 023 1 685 2 106

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)
Avgift per lokal 867 1 084 818 1 023 1 685 2 106

I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas för åretruntboende utgår en reduktion med 50% av 

boendeenhets-/lägenhetsavgiften per stuga.

TOTALT 

TOTALT

   Flöde 1- 1000 kbm

SPILLVATTEN VATTEN 

SPILLVATTEN VATTEN
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VA-TAXA TAXEBILAGA 2
Gäller fr o m 2021-02-01

FAST ÅRLIG AVGIFT
Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 c) 

Småhus egen anslutning 626 783 414 518 1 040 1 300

Småhus gemensam anslutning 558 698 414 518 972 1 215

Lägenhet egen anslutning 626 783 414 518 1 040 1 300

Övriga lägenheter flerfamiljshus 206 258 138 173 344 430

Fastighet för flerfamiljsfastighet,

obebyggd/m2 0,89 1,11 0,59 0,74 1,48 1,85

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2c)

Avgift per lokal 626 783 414 518 1 040 1 300

Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3c)

Fast avgift per m2 tomtyta 0,89 1,11 0,59 0,74 1,48 1,85

+ Grundavgift om mätare saknas 1 810 2 263 1 810 2 263

Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 

Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 4,69 5,86 4,69 5,86

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50% om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet.

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

RÖRLIG AVGIFT

Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 d), 14.2 d), 14.3.c)

Avgift per m³ 8,20 10,25 12,31 15,39 20,51 25,64

Annan fastighet. Enligt taxan 14.10

Avgift för processvatten* 3,08 3,85 3,08 3,85

*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 

aktuella (se § 17)

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 14,62 18,28

Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 43,86 54,83

Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 29,24 36,55

Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 7,32 9,15

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.

DAGVATTEN 

GATA FASTIGHET 

DAGVATTEN TOTALT 

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN TOTALT 



BJUVS KOMMUN 1 (1)

VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2021-02-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 39 700 49 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 900 34 875

c)  avgift per m2 tomtyta 40,80 51,00

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 24 200 30 250

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 535 14 419

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 39 700 49 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 900 34 875

c)  avgift per m2 tomtyta 40,80 51,00

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 535 14 419

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 39 700 49 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 900 34 875

c)  avgift per m2 tomtyta 70,70 88,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 535 14 419

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 39 700 49 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 27 900 34 875

c)  avgift per m2 tomtyta 49,50 61,88

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 535 14 419

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.



 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

 

     
     

Thorsten Schnaars 
Per Sandell 
Samuel Sköld 

    Bjuv kommun  
     
Datum 

2020-09-01 
Handläggare 

Lina Larsson 
E-post 

lina.larsson@nsva.se 
 
 

Justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr o m 2021-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 2021-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Juste-
ringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 2,5%, spill-
vatten med 0% och dagvatten med 0%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 1 % och för 
Typhus B (flerfamiljshus) 1%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021 

 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. 

 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B. 
 
xxx föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

 

 
 
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och typhus B 
 
Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 7 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 78 kr/månad 
 

 
 
Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 700 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Tekniska förvaltningen 
Thorsten Olow-Schnaars,  
thorsten.olow-schnaars@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-03 
Referens 

TN 2020-00089 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Bjuvs kommun VA-taxa 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA föreslår justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa för 2021, som föreslås 
gälla från 2021-01-01.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 

NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2021  

Ärendet 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2021-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 0,4% jämfört med 2020. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 2,5%, spillvatten med 0% och dagvatten med 0%. 
För Typhus A (villa) innebär höjningen 1 % och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 1%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021 

 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.   
 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2021-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.   

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef  



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-09-03 
 

TN 2020-00089 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelning 

Diariet 

NSVA AB 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef  
samuel.skold@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-21 
Referens 

KS 2020-00468 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2021 för Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska hämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2021, som föreslås gälla från 2021-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-21 

Tekniska nämnden, 2020-09-29, § 78 
NSVA tjänsteskrivelse taxeändring 2021 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2021 Bjuv  

  

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2021-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entraprenadsindex, till 221 (Jan 2011=100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 procent 
jämfört med 2020 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med 2,5 procent, spillvatten med 0 procent och dagvatten med 0 procent. 
För typhus A (villa) innebär höjningen 7 kr per månad eller 1 procent och för 
Typhus B (flerfamiljshus) innebär höjningen 78 kr/månad eller 1 procent. 

VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021. 

 

Justeringar i VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-21 
 

KS 2020-00468 
Sida 

2(2) 
 

 

 

från och med 2021-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 137 Dnr 2020-00466  

Örkelljunga kommun ny delägare i NSVA AB 

Sammanfattning 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Aktieägaravtal NSVA, 2020-10-02 

 

 Ärendet 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

 

Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny 
delägare i NSVA: 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) 
miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de 
nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och 
betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna 
berättigar till andel i vinst från och med nästkommande 
räkenskapsår. 

2. Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar: 

- Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA. 

- Samtliga åtta kommuner har ett aktieägande med 1/8 per 
delägare. 

- Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i 
aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför 
att nytt totalt aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor. 

- Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar. 

3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA 
med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till 
nuvarande delägare. 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja 
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det 
lokala inflytandet. 

 

Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta 
syfte. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in 
som delägare i NSVA AB 

att teckna reviderat Aktieägaravtal, samt 

att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-28, § 180 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in 
som delägare i NSVA AB 

att teckna reviderat Aktieägaravtal, samt 

att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef 
samuel.skold@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-14 
Referens 

KS 2020-00466 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Örkelljunga kommun ny delägare i NSVA AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Aktieägaravtal NSVA, 2020-10-02 

  

Ärendet 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

 

Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny 
delägare i NSVA: 

 

1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) 
miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de 
nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och 
betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-14 
 

KS 2020-00466 
Sida 

2(2) 
 

 

berättigar till andel i vinst från och med nästkommande 
räkenskapsår. 

2. Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar: 

- Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA. 

- Samtliga åtta kommuner har ett aktieägande med 1/8 per 
delägare. 

- Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i 
aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför 
att nytt totalt aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor. 

- Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar. 

3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA 
med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till 
nuvarande delägare. 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja 
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det 
lokala inflytandet. 

 

Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta 
syfte. 

 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in 
som delägare i NSVA AB 

att teckna reviderat Aktieägaravtal, samt 

att ge ombudet för kommunens aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Diariet 
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AKTIEÄGARAVTAL 

 

Mellan Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, 

Svalövs kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun, [nedan ”Delägarna”], har denna dag 

följande avtal träffats.  

 

 

1.  Syftet med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Delägarna är överens om att genom sin ägarsamverkan i samriskföretaget NORDVÄSTRA SKÅNES 

VATTEN OCH AVLOPP AB, org.nr 556765-3786 [nedan ”NSVA”], långsiktigt samverka om 

förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar.  

 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få 

underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Delägarna är överens om att 

möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i NSVA. Beslut härom fattas av bolagsstämman.  

 

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Delägarna gemensamt överens om att förbinda sig att 

kvarstå som delägare i NSVA under en period av minst sex år till och med  

2026-12-31. Först därefter äger Delägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i 

enlighet med vad som anges nedan under punkten 13, Överlåtelse av aktier. 

 

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera Delägarnas rättigheter och skyldigheter såsom 

långsiktiga aktieägare i NSVA. Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal om aktier ska gälla samtliga 

nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som 

parterna under avtalstiden kan komma att äga i NSVA. 

 

 

2.  Aktier  

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor. 

 

I  NSVA ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.    

 

Delägarna ska äga aktier i NSVA enligt följande fördelning: 

 

Bjuv 1/8 x 100 % 

Båstad 1/8 x 100 % 

Helsingborg 1/8 x 100 % 

Landskrona 1/8 x 100 % 

Perstorp 1/8 x 100 % 

Svalöv 1/8 x 100 % 

Åstorp 1/8 x 100 % 

Örkelljunga 1/8 x 100 % 

______________________ 

Totalt  100% 

 

Denna aktiefördelning åstadkommes genom de transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal 
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mellan Delägarna angående förvärv av aktier m m, Bilaga A. Detta Aktieägaravtal är för sin giltighet 

beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt.  

 

Ändring av aktiefördelningen kan ske genom försäljning eller köp av aktier i enlighet med vad som 

anges nedan under punkten 13 Överlåtelse av aktier, efter beslut av bolagsstämma.  

 

Ändring av NSVAs aktiekapital genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämma.  

 

 

3.  NSVA och dess verksamhet 

NSVA har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av Delägarnas allmänna 

VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  

 

NSVA ska svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av Delägarnas VA-anläggningar. 

Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och 

behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.  

 

NSVA ska därvid också biträda Delägarna vid planering av allmänna VA-anläggningarnas utbyggnad 

samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i ägarkommunerna.  

 

NSVA ska också svara för Delägarnas VA-verksamheters administration, information, kundtjänst, 

abonnent- och taxefrågor, med undantag för debitering där varje Delägarkommun själva avgör hur 

man vill hantera frågan. NSVA ska ta fram erforderliga underlag för Delägarnas beslut som huvudman 

avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA.  

 

NSVA får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 

på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.  

 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Delägare skilda verksamhetsområden, för vilka 

respektive Delägares VA-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas.  

 

NSVA:s verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i kommunallagen 

(2017:725). 

 

Delägarna är införstådda med att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas.  

 

4.  Bolagsordning 

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska 

avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa inte strider mot lag och förordning. Ändring av 

bolagsordning förutsätter för sin giltighet Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.  

 

5. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 

Delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 
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Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande Delägarens aktier, överta 

dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant.   

 

Ordförande i styrelsen utses av fullmäktige i Helsingborg. Vice ordförande i styrelsen utses av 

fullmäktige i Landskrona.  

 

Ledamöter och suppleanter utses från tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant 

val.  

 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra 

i stället för ledamot som utsetts av samma Delägare.  

 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.  

 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Med reservation för vad framgår nedan i punkten 6 fattas beslut vid styrelsesammanträde i NSVA med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år. Extra 

styrelsesammanträde ska hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören.  

 

Delägarna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör 

förhållandet mellan NSVA och Delägaren. 

 

 

6. Enighet vid vissa styrelsebeslut 

I nedan angivna frågor är styrelsen beslutsför endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande, 

eller vid förfall för någon av styrelseledamöterna ersättare för denne, vilken ska vara vald av samma 

Delägare som den frånvarande styrelseledamoten, och för giltigt beslut krävs enighet: 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter Delägarnas fullmäktigeförsamlingars 

godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 

b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 

c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 

d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar 

beretts möjlighet att ta ställning  

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 

f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 
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Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 

möjlighet att ta ställning 

g) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 

rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 

h) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 

principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 

i) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 

krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt 

senast fastställda balansräkning 

j) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 

balansräkning  

 

Styrelsebeslut 

k) förslag till bolagsstämma om disposition av årets resultat  

l) förslag till bolagsstämma om att utse revisor 

m) beslut om att som leverantör delta i upphandling av förvaltning och drift av allmänna VA-

anläggningar i andra kommuner än Delägarna 

n) fastställelse eller ändring av arbetsordning för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande 

direktören och andra instruktioner som styrelsen finner nödvändiga 

o) beslut om att utse verkställande direktör 

 

Om beslut i fråga enligt ovan inte kan fattas beroende på att styrelseledamot eller styrelseersättare inte 

är närvarande vid sammanträdet eller enighet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett 

styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden 

bestämmer, genom beslut med kvalificerad majoritet av de då närvarande styrelseledamöterna eller 

styrelseersättarna.  

 

 

7. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Såväl revisorn som 

ersättaren ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

8.  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad 

och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

 

9.  Bolagsstämma 

Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NSVA:s bolagsordning.  
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10. Insyn i NSVA:s verksamhet 

Respektive Delägares kommunstyrelse har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 

grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

11. Ytterligare delägare 

NSVA ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som 

fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter att 

Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning i frågan.  

 

 

12.  Överlåtelse av avtalet 

Delägarnas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får endast överlåtas till annan som samtidigt 

förvärvar Delägares aktier enligt punkten 13 nedan. 

 

 

13.  Delägares utträde ur NSVA och överlåtelse av aktier  

Delägarna förbinder sig att kvarstå som delägare i NSVA t o m 2026-12-31. Om Delägare därefter, 

och med beaktande av överenskommen uppsägningstid i punkten 15 första stycket, vill avyttra sina 

aktier ska Delägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga Delägare. Aktierna ska, så långt kan ske, 

fördelas jämnt bland Delägarna. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 

fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Köpeskillingen för aktierna ska 

utgöra de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 

årsredovisning. Köpeskilling skal erläggas inom en månad från det att priset blev bestämt.  

 

Om ingen Delägare önska begagna sin förköpsrätt ska Delägarna verka för att aktierna säljes till annan 

kommun, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om delägarskap. Den överlåtande Delägaren 

är därvid skyldig att meddela ny Delägare att aktierna överlåts med skyldighet för denne att biträda 

aktieägaravtalet och inträda som part. 

 

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun inte är möjlig, 

saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom NSVA.  Bolagsstämman ska då besluta att NSVA 

ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Delägare utifrån var 

och ens andel av totalt andel aktier i NSVA. 

 

 

14. Jämkning 

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt utan det ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Delägarens 

utbyte eller prestation enligt avtalet, ske skälig jämkning i avtalet. 
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15. Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott 

Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och gäller till och med  

2026-12-31. Vardera Delägare äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande, med beaktande 

av en uppsägningstid om minst 24 månader. I annat fall förlängs avtalet med 6 år i sänder med samma 

uppsägningstid. Senaste dag för uppsägning av avtalet till upphörande 2026-12-31 är 2024-12-31.  

 

Utöver vad som sagts ovan äger vardera Delägare från och med 2021-01-01 rätt att omedelbart säga 

upp Aktieägaravtalet i förtid, om någondera Delägare bryter mot bestämmelse i Aktieägaravtalet och 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande Delägaren, samt den felande Delägaren inte 

inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.  

 

Delägare som säger upp Aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare 

att förvärva den uppsägande Delägarens aktier i enlighet med vad som anges i punkten 13 stycke 1 

ovan, varvid köpeskillingen ska beräknas utifrån de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget 

kapital, beräknat vid den senast upprättade årsredovisningen. 

 

Skulle inte någon övrig Delägare förvärva aktierna, ska detta avtal upphöra att gälla per den dag till 

vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde ska avtalet äga 

fortsatt tillämpning till dess tvisten är avgjord. Tvist ska avgöras enligt vad som anges i punkten 17 

nedan. 

 

 

16. Tillämplig lag 

Detta Aktieägaravtal ska vara underkastat svensk rätt.  

 

 

17. Tvist 

Tvist mellan parterna i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 

tillämpning av svensk rätt.  

 

 

18. Ändrade förutsättningar 

Skulle förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras eller avtalet till följd av ändring i lag 

eller annan omständighet utom Delägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med 

Delägarnas intentioner, ska förhandlingar upptas mellan Delägarna i syfte att anpassa avtalet till de 

ändrade förhållanden som då må råda.  

 

______________________________ 
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Detta Aktieägaravtal har upprättats i åtta (8) exemplar, varav Delägarna tagit var sitt. 

 

 

Bjuvs kommun   Båstad kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

__________________   __________________  

 

 

Helsingborgs stad   Landskrona stad 

 

Datum:    Datum: 

 

 

__________________   _________________ 

 

 

Perstorp kommun   Svalöv kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

___________________   __________________ 

 

 

Åstorp kommun   Örkelljunga kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

_____________________   _____________________ 
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Bilaga A 

 

Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

 

Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs 

kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun [nedan ”Delägarna”] har gemensamt kommit 

överens om att långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna va-anläggningar 

genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.  

 

Ägarkommunerna är överens om att aktierna i NSVA ska fördelas enligt följande.  

 

Aktiefördelning 

 

Kommun Antal aktier Teckningskurs Aktiekapital 

Bjuv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Båstad 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Helsingborg 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Landskrona 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Perstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Svalöv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Åstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Örkelljunga 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Totalt 8.000  8.000.000 kr 

 

För varje aktie ska betalas 1.000 kronor. Delägarna förbinder sig sålunda att vardera tillskjuta 

1.000.000 kr i aktiekapital. 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 138 Dnr 2020-00483  

Ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB (NSVA AB) 

Sammanfattning 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även 
Ägardirektiv och Bolagsordning. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Ägardirektiv NSVA, 2020-10-02 
Bolagsordning NSVA, 2020-10-02  

 

Ärendet 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även 
Ägardirektiv och Bolagsordning. 

 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

 
Ägardirektivet 
 
Örkelljunga kommun läggs till som delägare. 
 
Ändrat datum för upprättande. 

 

Bolagsordningen 

 

Ändrat datum för upprättande. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad 
bolagsordning för NSVA AB. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-28, § 181 
 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad 
bolagsordning för NSVA AB. 

    
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef  
samuel.skold@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-14 
Referens 

KS 2020-00483 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB (NSVA AB) 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även 
Ägardirektiv och Bolagsordning. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Ägardirektiv NSVA, 2020-10-02 
Bolagsordning NSVA, 2020-10-02  

 

Ärendet 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även 
Ägardirektiv och Bolagsordning. 

 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

 
Ägardirektivet 
 
Örkelljunga kommun läggs till som delägare. 
 
Ändrat datum för upprättande. 

 

Bolagsordningen 

 

Ändrat datum för upprättande. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad 
bolagsordning för NSVA AB. 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-14 
 

KS 2020-00483 
Sida 

2(2) 
 

 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 

VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

  

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 

på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i 

kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att 

svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma. 

 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i 

ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av 

bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och 

lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet. 

 

 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

 

 

§ 6 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

 

 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 

delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 

delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägarens aktier, överta dennes 

rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets 

styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter 

har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för 

ledamot som utsetts av samma delägare. 

 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets 

verksamhetsområde. 

 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

 

 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och 

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och 

Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma till 

behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Val av protokollförare; 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

5. Val av en eller två justeringsmän; 

6. Fastställande av dagordningen för stämman; 

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 

9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall; 

12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt 

lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall; 

13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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§ 12 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

  

 

§ 14  Inspektionsrätt 

Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 

 

§ 16 Förköpsrätt 

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos 

bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt 

aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen 

för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med 

anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 

inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om 

förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast 

genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 

 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan 

ske ska jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 

fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där 

fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 

årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska 

den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § 

aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt 

förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken 

med uppgift för dagen för anmälan. 

 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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Denna bolagsordning, upprättad 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares 

fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 20xx-xx-xx. 
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Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 

bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av: 

• Gällande aktieägaravtal, 

• Gällande bolagsordning, 

• Detta ägardirektiv; samt 

• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

 

1. Bakgrund och syfte 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och 

Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvaltning 

och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 

vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i 

lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 

2. Kommunala ändamålet 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 

förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

  

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 

och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 

avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 

avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 

 

 

3. Verksamhetens inriktning 

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 

minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 

av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

 

 

4. Samverkan med delägarkommunerna 

NSVA ska: 

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en 

remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 

- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-

verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna 

Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA), 

- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 

fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 

- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ lag (2006: 412) om 

allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 

- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
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- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall 

ägnas särskild uppmärksamhet. 

 

 

5. Ekonomiska och finansiella mål 

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet 

med vad som stadgas i bolagsordningen. 

 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 

säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet 

uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god 

framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.  

 

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 

balanseras i ny räkning. 

 

 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 

löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska 

ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja 

intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att 

dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning.  

 

 

7. Delägarkommunernas styrning 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 

underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande 

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 

b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 

c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 

d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 

f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 

 

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 

rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
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b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 

principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare 

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 

krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt 

senast fastställda balansräkning 

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 

balansräkning 

 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om 

att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 

 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt 

att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter 

på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som 

bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 

fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

 

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 

verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 

delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) delårsrapporter 

d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 

e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 

f) årlig budget 

g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 

h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan 

uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska 

hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information 

och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras enligt ordning 

i respektive kommun. På samma sätt är NSVA skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun 

för motsvarande frågor. NSVA ska löpande hålla kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd 

för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA 

om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.  

 

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens 

vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA. 

 

 

9.  Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna med densamma. 
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Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 

för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

 

 

10. Löpande delägarsamråd 

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 

delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

 

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 

bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 

utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål 

för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på 

ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 

tre åren. 

 

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 

ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

 

11. Information till revisorer 

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 

tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 

delägarkommuners revision till information. 

 

Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 

ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

 

 

12. Beslut om ägardirektiv 

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 

bolagsstämma i bolaget. 

 

 

 

Dessa ägardirektiv, upprättade 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares 

fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2020-xx-xx. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 139 Dnr 2020-00482  

Markgenomförandeavtal och överlåtelseavtal Bjuv 3:58 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen förvaltning har upprättat markgenomförandeavtal och 
överlåtelseavtal för fastigheten Bjuv 3:58. Köpeskillingen är överens-
kommen till 3 973 300 kronor. 

 

Bakgrund 

Kommunen tecknade 2019-11-27 markanvisning med företaget 3hus om att 
de skulle förhandla med kommunen om att utveckla bostäder i 
flerbostadshus på fastigheten Bjuv 3:58 vid nya Hedvallska i Bjuv. Tomten 
är den sista återstående byggrätten inom exploateringsprojekt ”Bjuv 3:3” 
och genomförandet av innebär att projektet kan avslutas. 

   

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2020-10-21 
Markgenomförandeavtal med bilagor 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat dels ett marköverlåtelseavtal 
som reglerar själva försäljningen, dels ett markgenomförandeavtal som 
reglerar åtgärder kopplade till byggnationen. Bolaget 3hus med säte i Åstorp 
har för projektet bildat ett särskilt bolag, Bjuvshus Bjuv 3:58 AB, som 
kommer stå som ägare för fastigheten. 

Byggnationen väntas påbörjas efter årsskiftet och byggnadsnämnden har 
redan beviljat bygglovet. Projektet består av 43 hyreslägenheter fördelat på 
tre huskroppar 

 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna upprättat markgenomförandeavtal avseende fastigheten Bjuv 
3:58 med Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335) 

Godkänna upprättat överlåtelseavtal avseende fastigheten Bjuv 3:58 med 
Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335). 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna avtalen för kommunens räkning. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-28, § 179 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna upprättat markgenomförandeavtal avseende fastigheten Bjuv 
3:58 med Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335) 

Godkänna upprättat överlåtelseavtal avseende fastigheten Bjuv 3:58 med 
Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335). 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna avtalen för kommunens räkning. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Planeringsavdelningen 
Ulrika Adolfsson, mark och exploatering, MEX  
ulrika.adolfsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-21 
Referens 

KS 2020-00482 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Markgenomförandeavtal och överlåtelseavtal Bjuv 3:58 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen förvaltning har upprättat markgenomförandeavtal och 
överlåtelseavtal för fastigheten Bjuv 3:58. Köpeskillingen är överens-
kommen till 3 973 300 kronor. 

 

Bakgrund 

Kommunen tecknade 2019-11-27 markanvisning med företaget 3hus om att 
de skulle förhandla med kommunen om att utveckla bostäder i 
flerbostadshus på fastigheten Bjuv 3:58 vid nya Hedvallska i Bjuv. Tomten 
är den sista återstående byggrätten inom exploateringsprojekt ”Bjuv 3:3” 
och genomförandet av innebär att projektet kan avslutas. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2020-10-21 
Markgenomförandeavtal med bilagor. 
  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat dels ett marköverlåtelseavtal 
som reglerar själva försäljningen, och dels ett markgenomförandeavtal som 
reglerar åtgärder kopplade till byggnationen. Bolaget 3hus med säte i Åstorp 
har för projektet bildat ett särskilt bolag, Bjuvshus Bjuv 3:58 AB, som 
kommer stå som ägare för fastigheten. 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-21 
 

KS 2020-00482 
Sida 

2(2) 
 

 

Byggnationen väntas påbörjas efter årsskiftet och byggnadsnämnden har 
redan beviljat bygglovet. Projektet består av 43 hyreslägenheter fördelat på 
tre huskroppar 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna upprättat markgenomförandeavtal avseende fastigheten Bjuv 
3:58 med Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335) 

Godkänna upprättat överlåtelseavtal avseende fastigheten Bjuv 3:58 med 
Bjuvshus Bjuv 3:58 AB (org.nr 559212-7335). 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna avtalen för kommunens räkning. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
 























































 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 140 Dnr 2020-00459  

Ändrad princip för uppräkning av taxor och avgifter i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Sammanfattning 

Direktionen för Räddningsförbundet Skåne nordväst (RSNV) beslutade den 
1 oktober § 39 att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
RSNV och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen i respektive kommun 
för beredning till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att byta index från 
AKI – arbetskostnadsindex, till PKV – pris kommunal verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2020-10-01, § 39 
Missiv Ändrad uppräkningsmodell för taxor och avgifter inom RSNV 

  

Ärendet 

Uppräkning av taxor och avgifter för RSNV är beslutad att följa AKI – 
arbetskostnadsindex - som publiceras av SCB. Nedanstående taxor och 
avgifter uppräknas idag enligt AKI: 

Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Onödigt automatiskt brandlarm 

Inkopplingsavgift av automatiska brandlarm 

Årsavgift automatiskt brandlarm 

 

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för 
arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor och består av 
lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklöner och arbetsgivaravgifter. 
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PKV tas fram av SKR och används som underlag för beräkning av 
kommunernas kostnadsutveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt verksamhet viktas 
till ett genomsnittligt pris. 

Då AKI främst tillämpas på privat sektor anser RSNV att detta index inte är 
tillämpbart för kostnadsutvecklingen för kommunal verksamhet. Istället 
föreslås en övergång till PKV som tas fram av SKR.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 

Godkänna att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
PKV från SKR ersätter tidigare uppräkningsmodell AKI 
(arbetskostnadsindex) kolumn S enligt SCB. 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst för varje kalenderår får höja avgifter och 
taxor med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret gällande ovanstående taxor avgifter.  

 

Beslut gäller från 2021-01-01. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att förslag till beslut kompletteras med följande: 
Under förutsättning att samtliga medlemskommuner tar likalydande beslut. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 

Godkänna att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
PKV från SKR ersätter tidigare uppräkningsmodell AKI 
(arbetskostnadsindex) kolumn S enligt SCB. 
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst för varje kalenderår får höja avgifter och 
taxor med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret gällande ovanstående taxor avgifter.  

 

Beslut gäller från 2021-01-01 under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner tar likalydande beslut. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 190 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

Godkänna att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
PKV från SKR ersätter tidigare uppräkningsmodell AKI 
(arbetskostnadsindex) kolumn S enligt SCB. 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst för varje kalenderår får höja avgifter och 
taxor med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret gällande ovanstående taxor avgifter.  

 

Beslut gäller från 2021-01-01 under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner tar likalydande beslut. 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Ändrad princip för uppräkning av taxor och avgifter i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Räddningsförbundet Skåne nordväst (RSNV) beslutade den 
1 oktober § 39 att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
RSNV och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen i respektive kommun 
för beredning till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att byta index från 
AKI – arbetskostnadsindex, till PKV – pris kommunal verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-14 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2020-10-01, § 39 
Missiv Ändrad uppräkningsmodell för taxor och avgifter inom RSNV 

  

 

Ärendet 

Uppräkning av taxor och avgifter för RSNV är beslutad att följa AKI – 
arbetskostnadsindex - som publiceras av SCB. Nedanstående taxor och 
avgifter uppräknas idag enligt AKI: 

Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Onödigt automatiskt brandlarm 

Inkopplingsavgift av automatiska brandlarm 

Årsavgift automatiskt brandlarm 

 

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för 
arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor och består av 
lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklöner och arbetsgivaravgifter. 

 

PKV tas fram av SKR och används som underlag för beräkning av 
kommunernas kostnadsutveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt verksamhet viktas 
till ett genomsnittligt pris. 
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Då AKI främst tillämpas på privat sektor anser RSNV att detta index inte är 
tillämpbart för kostnadsutvecklingen för kommunal verksamhet. Istället 
föreslås en övergång till PKV som tas fram av SKR.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 

Godkänna att ändra uppräkningsmodell av taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
PKV från SKR ersätter tidigare uppräkningsmodell AKI 
(arbetskostnadsindex) kolumn S enligt SCB. 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst för varje kalenderår får höja avgifter och 
taxor med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret gällande ovanstående taxor avgifter.  

 

Beslut gäller från 2021-01-01. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 
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§ 144 Dnr 2020-00488  

Revidering av ägardirektiv för NSR AB (Nordvästra 
Skånes Renhållnings AB) 

Sammanfattning 

Ägardirektivet för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ska 
kontinuerligt ses över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets 
mål är relevanta och ändamålsenliga. 2020 tillsattes en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram 
ett reviderat ägardirektiv. Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned 
och uppdragsbeskrivningen har uppdaterats för att spegla det uppdrag som 
NSR har idag. Bolagets mål har minskats till två samt att bolaget ska följa 
vissa nyckeltal som är av intresse för ägarkommunerna. 

 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-26 
Ägardirektiv för NSR AB 

  

Ärendet 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat 
ägarkommunerna. Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning 
beslutar ägarkommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska 
kontinuerligt ses över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets 
mål är relevanta och ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades 
senast hösten 2015. Ett par av de mål som återfinns i ägardirektivet ska 
vara uppfyllda under 2020. Vidare har Höganäs kommun inträtt i NSR fullt 
ut.  

 

Mot denna bakgrund tillsattes i början av år 2020 en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram 
ett reviderat ägardirektiv. Arbetsgruppen har tillsammans med 
tjänstepersoner från NSR tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv.  
Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned och 
uppdragsbeskrivningen har uppdaterats för att spegla det uppdrag som 
NSR har idag. De punkter som i detalj angav ”hur” samordningen av 
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avfallshanteringen skulle gå till har tagits bort. Kopplingen till den regionala 
avfallsplanen har förts in i direktivet och bolagets mål har minskats till två. I 
ägardirektivet anges att bolaget ska följa vissa nyckeltal som är av intresse 
för ägarkommunerna. Nedan följer ett utdrag från ägardirektivet som anger 
bolagets föreslagna mål och nyckeltal. 

 

Mål: 

 ”NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Bolagets 
koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska 
reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.” 

 ”NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer 
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. Bolaget ska till och med 
2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.” 

 

Nyckeltal: 

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per 
person  

 Nöjd kundindex  

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-
rapporten och den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas 
riksförbund   

 

Förslaget till nytt ägardirektiv har föredragits på NSR:s ägarsamråd den 17 
april 2020. Sedan ägarsamrådet har NSR genomfört ett klimatbokslut. 
Bokslutet ligger till grund för målet att reducera bolagets 
koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent till och med 2025. 
Klimatbokslutet är utfört i enlighet med det så kallade GHG-protokollet, som 
är en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp, 
vilket gör att bolaget kan jämföra sig med andra aktörer. Förslaget till 
ägardirektiv har presenterats för styrelsen i NSR under våren och hösten 
2020.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att förslag till beslut kompletteras med följande: 
Under förutsättning att samtliga ägarkommuner tar likalydande beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB under 
förutsättning att samtliga ägarkommuner tar likalydande beslut. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 194 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB under 
förutsättning att samtliga ägarkommuner tar likalydande beslut. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Revidering av ägardirektiv för NSR AB (Nordvästra 
Skånes Renhållnings AB) 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Ägardirektivet för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ska 
kontinuerligt ses över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets 
mål är relevanta och ändamålsenliga. 2020 tillsattes en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram 
ett reviderat ägardirektiv. Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned 
och uppdragsbeskrivningen har uppdaterats för att spegla det uppdrag som 
NSR har idag. Bolagets mål har minskats till två samt att bolaget ska följa 
vissa nyckeltal som är av intresse för ägarkommunerna. 

   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-26 

Ägardirektiv för NSR AB 

  

Ärendet 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat 
ägarkommunerna. Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning 
beslutar ägarkommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska 
kontinuerligt ses över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets 
mål är relevanta och ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades 
senast hösten 2015. Ett par av de mål som återfinns i ägardirektivet ska 
vara uppfyllda under 2020. Vidare har Höganäs kommun inträtt i NSR fullt 
ut.  

 

Mot denna bakgrund tillsattes i början av år 2020 en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram 
ett reviderat ägardirektiv. Arbetsgruppen har tillsammans med 
tjänstepersoner från NSR tagit fram ett förslag till ändrat ägardirektiv.  
Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned och 
uppdragsbeskrivningen har uppdaterats för att spegla det uppdrag som 
NSR har idag. De punkter som i detalj angav ”hur” samordningen av 
avfallshanteringen skulle gå till har tagits bort. Kopplingen till den regionala 
avfallsplanen har förts in i direktivet och bolagets mål har minskats till två. I 
ägardirektivet anges att bolaget ska följa vissa nyckeltal som är av intresse 
för ägarkommunerna. Nedan följer ett utdrag från ägardirektivet som anger 
bolagets föreslagna mål och nyckeltal. 
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Mål: 

 ”NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Bolagets 
koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska 
reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.” 

 ”NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer 
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. Bolaget ska till och med 
2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.” 

 

Nyckeltal: 

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per 
person  

 Nöjd kundindex  

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-
rapporten och den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas 
riksförbund   

 

Förslaget till nytt ägardirektiv har föredragits på NSR:s ägarsamråd den 17 
april 2020. Sedan ägarsamrådet har NSR genomfört ett klimatbokslut. 
Bokslutet ligger till grund för målet att reducera bolagets 
koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent till och med 2025. 
Klimatbokslutet är utfört i enlighet med det så kallade GHG-protokollet, som 
är en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp, 
vilket gör att bolaget kan jämföra sig med andra aktörer. Förslaget till 
ägardirektiv har presenterats för styrelsen i NSR under våren och hösten 
2020.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
NSVA AB 
Delägarkommuner 
Diariet 
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ÄGARDIREKTIV 

SID 1(6) 

ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av ägarkommunernas 
verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av 
bolagsstämma.  

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att hushållsavfall inom den egna 
kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa 
angelägenheter till NSR.  
 
NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt 
att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt. 
 
NSR har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Respektive kommunfullmäktige 
beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer 
besluten. För perioden 2020-2024 har ägarkommunerna beslutat om en regional avfallsplan 
som NSR har att följa. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 
 
Bolaget har också i uppdrag att tillhandahålla tjänster till ägarkommunerna som avser 
hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering. NSR får även 
ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall.  
 
NSR ska även samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen.  
 

 



 
ÄGARDIREKTIV 

SID 2(6) 

2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas och vara en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls.  

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.  

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga 
mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna.  

3. Mål  

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam regional avfallsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag.  

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton1 2019. Bolaget ska reducera 
dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025. 

3.2. NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen 

mot ett cirkulärt samhälle 

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. 

3.3. Rapportering av måluppfyllelse och nyckeltal  

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen samt på ägares begäran. Utöver måluppfyllelsen och eventuella nyckeltal 
relaterade till detta ska bolaget redovisa utvecklingen av nedanstående nyckeltal. 

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person  

 Nöjd kundindex  

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund   

Bolaget redovisar även årligen nyckeltal till kommunerna utifrån den regionala 
avfallsplanen. 

                                                           

1 Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från 
biogasproduktionen som inträffat 2019. 



 
ÄGARDIREKTIV 

SID 3(6) 

4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga 
till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott. 

4.1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4.2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent.  

4.3. Återvinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga 
ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive 
kommun. 

Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5.1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år i 
samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ 
från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad.  

5.2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
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ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att förankra 
frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar.  

5.4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse eller 
bolagsstämma fattar beslut. Följande frågor anses vara av sådan karaktär: 

 Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

 Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

 Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5.5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

 Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

 Beslut om nya delägare. 

 Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier.  
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5.6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av:  

 protokoll från bolagsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 

 affärsplan, samt  

 övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar  

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget 
ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av 
hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan eventuell övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur denna fördelning har 
gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner kallas till 
eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

I årsredovisningen för NSR ska en resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ingå.  I resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott.  Bolaget ska i årsredovisningen också redovisa 
principerna för hur denna fördelning har gjorts.  

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5.7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.  

5.8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur 
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 
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6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och 
aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda 
och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant sätt att 
ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs en kontroll 
som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i  

Datum: xx december 2020 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 146 Dnr 2020-00418  

Tillägg om växtlighet i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20, § 62 att föreslå kommunstyrelsen 

att bifalla ett tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Tillägget 

avser föreskrift om växtlighet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget att föra 

in en föreskrift om växtlighet i de lokala ordningsföreskrifterna. De allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna syftar till att komplettera lagstiftningen och 

bidra till att allmän ordning och säkerhet på offentlig plats upprätthålls. Att 

införa en föreskrift om att växtlighet inte får hindra framkomlighet och sikt på 

gator och cykelvägar eller skymma gatubelysning och gatuskyltar bedöms 

vara förenligt med de allmänna lokala ordningsföreskrifternas syfte.   

Kommunstyrelsens förvaltning har lagt in förslaget om en ny föreskrift om 

växtlighet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Förvaltningen föreslår 

därför reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter där föreskrifter om 

växtlighet har tagits in i § 9. Som en följd av denna nya paragraf har 

numreringen av övriga paragrafer och paragrafhänvisningar setts över och 

vid behov reviderats, men någon förändring av sakinnehåll i befintliga 

paragrafer har inte skett.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2020-10-16 
Tekniska nämnden, 2020-08-20, § 62 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun med förslag på ny 
bestämmelse i § 9 (gulmarkerad). 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna tillägget om växtlighet i § 9 i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna och att det ska gälla från och med 
2020-12-01.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 196 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tillägget om växtlighet i § 9 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och 
att det ska gälla från och med 2020-12-01.  

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 62 Dnr 2020-00085  

Lokala Ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

På Bjuvs kommuns hemsida kan allmänheten få anvisningar gällande 
beskärning av träd, buskar och häckar intill gator. Exempelvis får häckar vid 
hörntomter inte vara högre än 0,8 m i en sikttriangel om minst 10 meter åt 
vartdera hållet. https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/bygga-om-bygga-till-
bygga-nytt/tillsyn-och-olovligt-byggande/klipp-hacken-for-
trafiksakerheten.html Anvisningarna bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, broschyr ”Klipp häcken!” som är avsedd som hjälp i 
kommunens kontakter med fastighetsägare. 
Ett flertal andra kommuner har förutom information på hemsidan även 
föreskrifter om växtligheten i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Det 
står i föreskrifterna liknande information som Bjuvs kommun endast har på 
hemsidan. Överträdande av lokal ordningsföreskrift kan dömas till 
penningböter eller föreläggande och förverkande.  
Tekniska förvaltningen föreslår att tillägg om växtlighet görs i de Allmänna 
Lokala Ordningsföreskrifterna samt att information finns på hemsidan att 
kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun 
rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens 
bekostnad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-13, Ingrid Trollås Gata/parkchef 
Underlag, SKR_klipp häcken 
Underlag, Tillägg ordningsföreskrifter växtlighet 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla tillägg i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna och att det ska börja gälla 2020-11-01.  

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tillägg i 
de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna och att det ska börja gälla  
2020-11-01.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Tekniska förvaltningen 
Ingrid Trollås,  
ingrid.trollas@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-13 
Referens 

TN 2020-00085 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Lokala Ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning av ärendet 

På Bjuvs kommuns hemsida kan allmänheten få anvisningar gällande 
beskärning av träd, buskar och häckar intill gator. Exempelvis får häckar vid 
hörntomter inte vara högre än 0,8 m i en sikttriangel om minst 10 meter åt 
vartdera hållet. https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/bygga-om-bygga-till-
bygga-nytt/tillsyn-och-olovligt-byggande/klipp-hacken-for-
trafiksakerheten.html Anvisningarna bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, broschyr ”Klipp häcken!” som är avsedd som hjälp i 
kommunens kontakter med fastighetsägare. 

Ett flertal andra kommuner har förutom information på hemsidan även 
föreskrifter om växtligheten i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Det 
står i föreskrifterna liknande information som Bjuvs kommun endast har på 
hemsidan. Överträdande av lokal ordningsföreskrift kan dömas till 
penningböter eller föreläggande och förverkande.  

Tekniska förvaltningen föreslår att tillägg om växtlighet görs i de Allmänna 
Lokala Ordningsföreskrifterna samt att information finns på hemsidan att 
kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun 
rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens 
bekostnad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-13, Ingrid Trollås Gata/parkchef 

Underlag, SKR_klipp häcken 

Underlag, Tillägg ordningsföreskrifter växtlighet 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla tillägg i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna och att det ska börja gälla 2020-11-01.   

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef 

Ingrid Trollås 
Gata/parkchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/bygga-om-bygga-till-bygga-nytt/tillsyn-och-olovligt-byggande/klipp-hacken-for-trafiksakerheten.html
https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/bygga-om-bygga-till-bygga-nytt/tillsyn-och-olovligt-byggande/klipp-hacken-for-trafiksakerheten.html
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Tillägg till Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Bjuvs kommun 
 
Växtlighet 
 
För att inte hindra framkomlighet eller sikt för trafikanter får växtlighet på tomt inte 
skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd än 2,50 
meter över marken, över cykelväg på lägre höjd än 3,2 meter över marken eller över 
körbana på lägre höjd än 4,60 meter över marken. Växtlighet får inte heller skymma 
gatubelysning eller gatuskyltar. 

 
Vid hörntomter intill gata, gångbana eller gång- och cykelväg får inte häckar eller 
annan växtlighet vara högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 
meter åt vartdera hållet längs med körbanan, gångbanan eller längs med gång- och 
cykelvägen. Vid utfarter får inte häckar eller annan växtlighet vara högre än 0,8 meter 
i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vartdera hållet längs med 
körbanan, gångbanan eller längs med gång- och cykelvägen. Växtlighet får inte 
heller skjuta ut mer än 0,4 meter sidledes över gata, gångväg eller gång- och 
cykelväg. 
 
 

Tillägg till Bjuv.se 
 
Kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun rätt att, 
efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad. 
 
https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/bygga-om-bygga-till-bygga-nytt/tillsyn-och-olovligt-
byggande/klipp-hacken-for-trafiksakerheten.html 
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Klipp häcken!
SIKTENS BETYDELSE FÖR SÄKERHETEN PÅ BOSTADSGATOR  
OCH VAD TOMTÄGARE KAN GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN



2,5 m

2,5 m

10 m

10 m 80 cm

Säker trafik på  
bostadsgator kräver fri 
sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. 
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan 
rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm från 
gatan inom markerad sikttriangel. 
Sikten skall vara fri minst 2,5 m 
från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång 
och cykelväg eller gata bör du se till 
att dina växter inte är högre än 80 
cm i en sikttriangel som sträcker 
sig minst 10 m åt vardera hållet.



Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. Om du har buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata 
eller gångbana bör du se till att det 
finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 > Över gångbana, minst 2,5 m
 > Över cykelväg: minst 3,2 m
 > Över körbana: minst 4,6 m

0,6 m
2 m

Gångbana

>2,5 m

>3,2 m

>4,6 m

Cykelbana Körbana

Några rekommendationer:

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att 
redan vid planteringstillfället föreställa sig 
trädens och buskarnas utveckling några år 
framåt så att man placerar dem tillräckligt 
långt från vägen. Växterna brer ut sig olika 
mycket beroende på vilken art man väljer, 
vilken klimatzon man befinner sig i, jordens 
beskaffenhet och skötseln. I plantskolor 
finns kunskap om växter. Där kan man få tips 
om arter som passar trädgården klimat- och 
funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst  
2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre 
buskplantor bör placeras minst 60 cm innan-
för tomtgräns. 0,6 m

2 m

Gångbana

>2,5 m

>3,2 m

>4,6 m

Cykelbana Körbana

LÄMPLIGA HÄCKVÄXTER

Friväxande låg häck:
 > Liten svart aronia
 > Björkspirea
 > Hybridspirea
 > Mahonia
 > Ölandstok

Klippt häck:
 > Avenbok
 > Bok
 > Hagtorn
 > Häckkaragan
 > Idegran
 > Liguster
 > Måbär
 > Naverlönn
 > Oxbär
 > Spirea
 > Syrén

Beträffande planterings
avstånd och beskärning,  
rådfråga plantskolan i  
samband med inköp.



”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och  betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer.”

Plan- & bygglagen 8 kap 15 § 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-16 
Referens 

KS 2020-00418 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Tillägg om växtlighet i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20, § 62 att föreslå kommunstyrelsen 

att bifalla ett tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Tillägget 

avser föreskrift om växtlighet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget att föra 

in en föreskrift om växtlighet i de lokala ordningsföreskrifterna. De allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna syftar till att komplettera lagstiftningen och 

bidra till att allmän ordning och säkerhet på offentlig plats upprätthålls. Att 

införa en föreskrift om att växtlighet inte får hindra framkomlighet och sikt på 

gator och cykelvägar eller skymma gatubelysning och gatuskyltar bedöms 

vara förenligt med de allmänna lokala ordningsföreskrifternas syfte.   

Kommunstyrelsens förvaltning har lagt in förslaget om en ny föreskrift om 

växtlighet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Förvaltningen föreslår 

därför reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter där föreskrifter om 

växtlighet har tagits in i § 9. Som en följd av denna nya paragraf har 

numreringen av övriga paragrafer och paragrafhänvisningar setts över och 

vid behov reviderats, men någon förändring av sakinnehåll i befintliga 

paragrafer har inte skett.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2020-10-16 
Tekniska nämnden, 2020-08-20, § 62 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun med förslag på ny 
bestämmelse i § 9 (gulmarkerad). 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tillägget om växtlighet i § 9 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och 
att det ska gälla från och med 2020-12-01.  

  Christer Pålsson 
Kommundirektör  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dokumenttyp Föreskrifter Revideringsintervall Vid behov  
Version 5.0 Giltigt till och med Tills vidare 
Dokumentägare Kommundirektör Beslutat/antaget datum 1997-01-31, § 2 

Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig Kanslichef Reviderat datum 2003-02-27,  

2014-03-27,  
2017-05-24, 
2020-xx-xx 
Kommunfullmäktige 

Gäller för Bjuvs kommun   

 

 



 

 

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun 

 

Bjuvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 

finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 

allmänna ordningen i Bjuvs kommun skall upprätthållas. 

Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom 

skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 

enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 i ordningslagen om inte annat anges. 

Bestämmelsen i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 

kommunen. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd 

av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 

plats: 

Lekplatser, idrottsplatser, järnvägsområden, begravningsplatser, kyrkogårdar, 

friluftsbadet i Bjuv samt Köpcentrumtorget, Kronanparken, Folkets Hus-parken och 

Tivoliparken i Bjuv. 

Som offentlig plats ska även jämställas trapptorget på Norra Storgatan 1 Bjuv 

(beläget på fastigheterna Bjuv 10:73, 74, 75 samt del av 10:26), samt kommunens 

väderskydd/busskur på Norra Storgatan i Bjuv (belägen på fastigheten Elefanten 4). 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 7, 11 första stycket, 12, 

13, och 20 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

  

Lastning av varor m m 

 

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 

åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 

olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 



 

 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 

räddningstjänstens arbete hindras. 

  

Schaktning, grävning m m 

 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det 

sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller 

 

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 

Containrar 

 

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en 

offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med reflexer samt med ägarens 

eller nyttjanderättshavarens adress och telefonnummer. 

 

Växtlighet 

 

9 § För att inte hindra framkomlighet eller sikt för trafikanter får växtlighet på tomt inte 

skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd än 2,50 

meter över marken, över cykelväg på lägre höjd än 3,2 meter över marken eller över 

körbana på lägre höjd än 4,60 meter över marken. Växtlighet får inte heller skymma 

gatubelysning eller gatuskyltar. 

Vid hörntomter intill gata, gångbana eller gång- och cykelväg får inte häckar eller 

annan växtlighet vara högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 

meter åt vartdera hållet längs med körbanan, gångbanan eller längs med gång- och 

cykelvägen. Vid utfarter får inte häckar eller annan växtlighet vara högre än 0,8 meter 

i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vartdera hållet längs med 

körbanan, gångbanan eller längs med gång- och cykelvägen. Växtlighet får inte 

heller skjuta ut mer än 0,4 meter sidledes över gata, gångväg eller gång- och 

cykelväg. 



 

 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

 

10 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 

gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 

meter. 

 

Affischering 

 

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som 

vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 

anordningar som är avsedda för detta ändamål. 

Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 

Högtalarutsändning 

 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer 

på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 

Insamling av pengar 

 

13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 

liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst 

eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 

tillstånd. 

 

Förtäring av alkohol 

 

14 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden angivna i 3 § i dessa 

föreskrifter.  



 

 

 

Camping 

 

15 § Camping får inte ske på offentlig plats och på de platser som jämställs med 

offentlig plats enligt 3 §. 

 

Hundar 

 

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 

den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 

18 §§.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 

polishund i tjänst, signalhund för hörselskadad eller för servicehund för 

funktionsnedsatta personer. 

17 § Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser inom de områden som anges i 

bilagda kartor (bilagorna 1-4). 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 

inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 

adress och telefonnummer. 

18 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom de områden som anges på 

bilagda kartor (bilaga 1-4) samt de platser som anges i 3 §. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 

19 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats, 

områden som enligt ordningsföreskrifterna är att jämställa med offentlig, det vill säga 

det område där lokala ordningsföreskrifter gäller, samt gårdar tillhörande förskolor 

och skolor, utan polismyndighetens tillstånd. 

Undantag: Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan 

polismyndighetens tillstånd på nyårsafton mellan kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 

nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 

omständigheter.  

Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor närmare 

än 100 m från 



 

 

 - Varagården, Bjuv 

 - Ekhaga, Billesholm 

 - Solhemmet, Ekeby 

 - N Vrams vårdhem 

 - Sjukhemmet, Almgatan Bjuv 

 

Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor på offentlig 

plats inomhus, såvida inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk 

samt att polistillstånd inhämtats för användandet. 

 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m 

 

20 § Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 

inom detaljplanelagt område och på de platser som jämställs med offentlig plats 

enligt 3 §. 

 

21 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats 

och på de platser som jämställs med offentlig plats enligt 3 §. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 

 

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 

sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats 

av kommunfullmäktige. 

 

Överträdande av lokal ordningsföreskrift 

 

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-10, 11 

första stycket, 12, 13 första stycket och 14-21 kan dömas till penningböter enligt 3 

kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft snarast (beslut 1997-01-31). 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 147 Dnr 2020-00493  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige bestämma dag 

och tid för fullmäktiges sammanträden. Den styrande majoriteten i Bjuvs 

kommun avser att ändra veckodagen för kommunfullmäktiges 

sammanträden från torsdagar till måndagar. Tiden ska även fortsättningsvis 

vara kl. 19. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på 

tidplan för sammanträdena.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2020-10-27 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Tidplan för sammanträden 2020-10-26  
Översikt ekonomiåret 2021 2020-10-26 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att kommunfullmäktiges sammanträden ska ske sista måndagen i månaden 
och godkänna framlagt förslag på tidplan för 2021 års 
kommunfullmäktigesammanträden.   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 197 
 
 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på ärendet. 

Jörgen Johnsson (M), Lars Hein (SD) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att kommunfullmäktiges sammanträden ska ske sista måndagen i månaden 
och godkänna framlagt förslag på tidplan för 2021 års 
kommunfullmäktigesammanträden.   

 

Reservation 

Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
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Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige bestämma dag 

och tid för fullmäktiges sammanträden. Den styrande majoriteten i Bjuvs 

kommun avser att ändra veckodagen för kommunfullmäktiges 

sammanträden från torsdagar till måndagar. Tiden ska även fortsättningsvis 

vara kl. 19. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på 

tidplan för sammanträdena.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2020-10-27 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Tidplan för sammanträden 2020-10-26  
Översikt ekonomiåret 2021 2020-10-26 

  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att kommunfullmäktiges sammanträden ska ske sista måndagen i månaden 
och godkänna framlagt förslag på tidplan för 2021 års 
kommunfullmäktigesammanträden.   

   

Julia Pietrek 
Kanslichef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSORDNING FÖR 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I  

BJUVS KOMMUN 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dokumenttyp Arbetsordning Revideringsintervall Vid behov  
Version 1 Giltigt till och med 2022-12-31 
Dokumentägare Kanslichef Beslutat/antaget datum 2019-12-12 
Dokumentansvarig Kommunsekreterare Beslutat/antaget av 2019-12-12 

Kommunfullmäktige 
Gäller för Kommunfullmäktige   

 

 



 

 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

1 § 

Fullmäktige har 31 ledamöter. 

 

Presidium   

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 

december. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

3 § 

Till dess att val av presidie har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident.  

 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

  



 

 

 

Tid och plats för sammanträden  

5 § 

 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången tidigast den 15 oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

6 § 

Sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 

7 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

kommunens anslagstavla. 

 

8 § 

Fullmäktige sammanträder i aulan, Varagårdsskolan Bjuv. 

 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde. 



 

 

 

Tillkännagivande av sammanträdena 

9 §  

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträde ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, 

om inte särskilda skäl talar emot.  

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser om brådskande ärenden.  

 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

10 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  

11 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

  



 

 

 

12 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot 

och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 

och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

13 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till i första hand gruppledaren och i andra 

hand kommunsekreteraren. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. 

 

14 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 

15 § 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

 

16 § 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 

för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

  



 

 

 

Upprop  

17 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 

också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

18 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 17 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena  

19 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 

flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena  

20 § 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller styrelse eller någon annan som besvarar en  



 

 

interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

Styrelsens ordförande för ett kommunalt bolag när fullmäktige behandlar ett ärende 

som rör förhållanden i bolaget respektive ordförande i ett kommunalförbund som 

kommunen är med i, vid interpellation eller fråga.  

 

21 § 

Fullmäktiges presidium samt en ledamot från oppositionen ansvarar för revisionens 

budget- och ansvarsprövning, fullmäktiges revisionsgrupp. 

Kommunens revisorer får delta i överläggning när fullmäktige behandlar 

delårsrapporten, årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den 

förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

Revisorerna får väcka ärende i kommunfullmäktige om ärendet gäller förvaltning som 

har samband med revisionsuppdraget. 

 

22 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och styrelser, 

revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 

ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 

på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

  



 

 

 

23 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Som sekreterare i kommunfullmäktige och dess valberedning tjänstgör den vid 

kommunstyrelsens kanslienhet anställde kommunsekreterare eller, vid förhinder för 

denne, annan kommunalrättsligt kunnig handläggare inom kommunen, som anvisas 

av kommundirektören. 

 

Talarordning och ordning vid sammanträdena  

24 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han 

eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till inlägg på 

högst två minuter för två replikskiften med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 

görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

25 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 

har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Den ledamot eller tjänstgörande ersättare som har framställt ett yrkande ska avfatta 

det skriftligt. 

  



 

 

 

Deltagande i beslut  

26 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar  

27 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

28 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den: 

upptar namnet på någon som inte är valbar 

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

  



 

 

 

Motioner  

29 § 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion 

får inte ta upp ämnen av olika slag. En motion väcks genom att den ges in till 

styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes. 

 

Medborgarförslag  

§ 30  

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  

- får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.  

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

 Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 

ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till 

en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

 Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år 

redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

  



 

 

 

Företagens initiativrätt 

31 §  

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

32 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 2 kap. 2-6 

§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 

närvarande.  

  



 

 

 

Frågor  

33 § 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den skall ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 

dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Beredning av ärendena  

34 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 

fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 

fattats. 

 

Återredovisning från nämnderna 

35 §  

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

respektive nämnds reglemente. 

 

Beredning av revisorernas budget  

36 §  

Presidiet bereder revisorernas budget. 

 

  



 

 

 

Valberedning 

37 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 1:e vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande för den tid som de har valts att vara 

ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Justering av protokoll  

38 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation 

39 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

  



 

 

 

Expediering och publicering  

40 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. Kommunens förtroendevalda revisorer och 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges alltid möjlighet att läsa 

kommunfullmäktiges protokoll digitalt.  

Uppropslista/voteringslista ska bifogas kommunfullmäktiges protokoll. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 

och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 

beslutar annat. 

 

41 § 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 

kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av 

lag eller annan författning. 
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Byggnadsnämnden 
 

             

- beredning 
 

             

Barn- och utbildningsnämnden 
 

             

- arbetsutskott 
 

             

Kultur- och fritidsnämnden 
 

           
 

 

- beredning  
 

             

Tekniska nämnden 
 

             

- beredning 
 

             

Vård- och omsorgsnämnden 
 

             

- arbetsutskott 
 

             

Ordförandegruppen 
 

             

  

Sammanträden 2021 

 



Översikt ekonomiåret 

2021

2020-10-26



Jan
Feb

Mars 

April

Maj

Juni
Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

3. 19 april, preliminära ramar bereds 

med KSO. 

14 april, budgetförutsättningar för 

Ordförandegrupp

28 och 29 april preliminära ramar 

meddelas nämnderna. 

4. 10 maj analys och planeringsdag 

- samtliga partier bjuds in till 

presentation och analys av 

årsredovisning 2020 och 

planeringsförutsättningar 2022  

5. maj-aug:

förvaltningen 

tar i dialog 

med 

nämnden 

fram 

preliminär 

plan för mål 

och ekonomi. 

7. 6 och -7 september:

Dialogmöten (nämnd och 

budgetberedningen)

25 okt: Kommunfullmäktige-

beslut om mål och ekonomi för 

kommunen 2022, plan 2023-

2024

8 . Underlag för  nämndbudget 

arbetas fram under hösten, 

klart 30 november

9. Senast 31 dec Beslutad 

nämndbudget inklusive mål 

och ekonomisk fördelning
1: jan-feb: in och om-världsanalys 

budgetförutsättningar

26 april:

KF beslutad årsredovisning

21 juni: KF beslutad 

Tertialuppföljning T1 (per 30 april)

25 okt: KF beslutad 

Delårsuppföljning (per 31 aug)

Nämndernas årsredovisning klar 

senast 5 mars

6. Senast 31 aug förvaltningens 

förslag till preliminär plan för mål 

och ekonomi ska behandlas av 

nämnd

2. Mars: Ordförande chefskonferens, 

Kick-Off för Budgeten

Översikt 2021



Ekonomiårets beslutsprocesser 2021

Brytpunkt 
Delårsrapport 31 aug

27 sept DÅ 
behandlas på 

måndags-
beredning

29 sept DÅ 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

6 okt KSAU 7 okt CESAM 13 okt KS 25 okt KF

31 dec 2020 brytpunkt 
Årsredovisning

29 mars ÅR 
behandlas på 

måndags-
beredning

31 mars ÅR 
skickas till 

beredning och 
CESAM 

7 april KSAU
15 april 
CESAM

14 april KS 26 april KF

Brytpunkt 
Tertialrapport

30 april

24 maj T1 
behandlas på 

måndags-
beredning

26 maj T1 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

2 juni KSAU 3 juni CESAM 9 juni KS 21 juni KF

27 sept Budget 2021 
behandlas på 

måndagsberedning

29 sept Budget 
2021 skickas 
till KSAU och 

CESAM

6 okt Budget 
2021 

behandlas på 
KSAU

7 okt Budget 
2021 

behandlas på 
CESAM

13 okt Budget 
2021 

behandlas  på 
KS

28 

25 okt Budget 
2021 

behandlas på 
KF

27 september 
deadline för 

budgetberedningen





 
 

 
Byggnadsförvaltningen 
 

2020-10-12 

  

 

Byggnadsnämnden i Bjuvs kommuns Arkitekturpris 
 
Stadgar 
 

§ 1 Prisets syfte  
Arkitekturprisets syfte är att sprida intresse för det byggda genom att premiera 
byggnadsverk eller anläggningar eller en kombination, vilka tagit till vara eller utvecklat 
kvaliteter enligt kriterierna under § 2. 
  

 § 2 Kriterier  
Byggnadsverk kan nomineras i tre kategorier. Anläggning kan nomineras i sistnämnda 
kategorin:  
 
"Grupp A: God byggnadsvård — varsam och väl genomtänkt ombyggnad, vård eller  
restaurering av ett äldre verk,  
 
Grupp B: God arkitektur — en ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig  
och i sitt sammanhang,  
 
Grupp C: God livsmiljö — byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att  
utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.  
Vinnande byggnadsverk eller anläggning utses med stöd av en av ovanstående 
kategorier eller i kombination. 
 

 § 3 Jury och beslutande  
En jury bestående av byggnadsnämndens presidium och två representanter från 
Byggnadsförvaltningen föreslår vinnare av Arkitekturpriset samt motiverar det.  
Vid byggnadsnämndens sammanträde i november presenteras jurygruppens förslag till 
vinnare och beslut fattas. 
 

 § 4 Nominering 
Nominering till priset kan göras av enskilda såväl som juridiska personer samt 
organisationer och juryns medlemmar. Nominering kan göras anonymt. 
 
Byggnadsförvaltningen, ska senast i september månad, vartannat år (ojämna årtal), 
offentligt efterlysa nomineringar på kommunens hemsida samt i media. 
Nomineringstiden ska vara minst en månad. Nomineringarna, som företrädesvis ska 
vara genomförda under de senaste åren, ska vara belägna i Bjuvs kommun. 
 
§ 5 Pristagare  
En, eller max 2, pristagare utses senast vid byggnadsnämndens 
decembersammanträde. Det är byggnadsverket eller anläggningen som erhåller pris.  
Byggherren och, i förekommande fall, arkitekten omnämns. 
 



Bjuvs kommun 

Datum 

2020-06-25 
 
 

Sida 
2(2) 

 

§ 6 Priset  
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde senast december 
månad. Varje segrare belönas genom att byggnadsverket tilldelas en plakett eller annat 
likvärdigt pris som jurygruppen beslutar om. Samt att byggherren och, i förekommande 
fall, arkitekten erhåller ett diplom. 



 

 
 

 
 

Byggnadsnämnden 
Kathleen Lundblad 
Bygglovshandläggare 
Kathleen.lundblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-12 
Referens 

Dnr 2020- 

 

 

Förslag till beslut - revidering av byggnadsnämnden i Bjuvs kommuns 
Arkitekturpris stadgar 
 
Sammanfattning 
Arkitekturpriset i Bjuvs kommun syftar till att sprida intresse för det byggda 
genom att premiera ett byggnadsverk eller en anläggning eller en 
kombination, vilka tagit till vara eller utvecklat kvaliteter enligt stadgarnas 
kriterier. 

Enligt stadgarna ska nomineringstid utlysas varje år. De senaste åren har 
vinnare av arkitekturpriset utsetts vartannat år. Jurygruppen har, de år priset 
inte delats ut, kommit fram till att inget av de nominerade objekten uppfyllt 
kriterierna enligt stadgarna för priset. Byggnadsförvaltningen föreslår därför 
att stadgarna ska ändras och att utdelning av arkitekturpriset i Bjuvs 
kommun ska ske vartannat år, med start 2021. Om nomineringstiden 
utlyses vartannat år finns chans att flera objekt nomineras som kan 
bedömas vara värdiga priset. Enligt de reviderade stadgarna kan objekt 
som nomineras för priset fortfarande vara färdigställda under de senaste 
åren. Enligt reviderade stadgar kan ett, eller max två, objekt tilldelas priset.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12  
Reviderade stadgar, 2020-10-12 

 

Förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta förslag om 
reviderade stadgar för Bjuvs kommuns Arkitekturpris. 

Förändringen gäller från byggnadsnämndens sammanträde i oktober 2020.  

 
För byggnadsnämnden 

 
 
Kathleen Lundblad 
Bygglovshandläggare 
  

 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 77 Dnr 2020-00065  

Förslag till ändring av arkitekturprisets stadgar 

Sammanfattning 

Arkitekturpriset i Bjuvs kommun syftar till att sprida intresse för det byggda 
genom att premiera ett byggnadsverk eller en anläggning eller en 
kombination, vilka tagit till vara eller utvecklat kvaliteter enligt stadgarnas 
kriterier. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-10-12  
Reviderade stadgar, 2020-10-12 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta förslag om 
reviderade stadgar för Bjuvs kommuns Arkitekturpris. 
Förändringen gäller från byggnadsnämndens sammanträde i oktober 2020.  
 
 

Yrkanden 
Liselott Ljung (S), Niels Madsen (M), Göran Palmkvist (M), Jerry Karlsson 
(SD) och Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag om reviderade stadgar för 
Bjuvs kommuns Arkitekturpris. 
Förändringen gäller från byggnadsnämndens sammanträde i oktober 2020.  
 
 
 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 


