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Datum 

2021-03-30 
Referens 

KS 2021-00161 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Årsredovisning NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings) 
AB 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   



Bjuvs kommun 
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Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Anmälan kommunfullmäktige 
NSR AB 
Kommunens ombud 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2021-00161  

Årsredovisning för NSR (Nordvästra Skånes 
Renhållnings) AB 2020 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 
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att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, 80 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
NSR AB 
Diariet 
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Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
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KS 2021-00165 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  
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NSVA AB 
Kommunens ombud 
Diariet 
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§ 38 Dnr 2021-00165  

Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2020 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 
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att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, § 79 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 
 

 

 

 


