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Dagordning 

 

Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 14 juni 2013 kl. 10.30 

Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och vice ordförande  

3. Fastställande av dagordning 

4. Föregående protokoll 

5. Val av justeringsmän 
 

Informationsdel 

6. Verksamhetsrapport 2/13        Utsändes 

7. Ekonomirapport         Utsändes 
  7.1 Ekonomirapport  
   7.2 Investeringar 

8. Rapport från ägargruppen  

         

Beslutsärenden   
9. Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2014    Utsändes 
    -Styrelsens arbetsordning      
     -Firmatecknare 

  -VD-instruktion 
 -Utlämnade av allmänna handlingar 
 -Utformning av ekonomisk rapportering 
 -Attestreglemente 

10. Mötesdagar för styrelsen       Utsändes 

11. Övriga frågor   

12. Mötets avslutande 

Grödinge den 22 maj 2013 
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§ 6 Verksamhetsrapport 2/13 
 
Process 
 
Resultat vecka 8-18 
Periodens reningsresultat har varit mycket bra, samtliga utgående parametrar har med marginal legat under 
gällande gränsvärden. Extra glädjande är att kvävereningen har återhämtat sig och utgående halter har varit 
mycket låga. Årsmedelvärdet för kväve har sänkts från 10,9 mg/l vecka 7 till 8,1 mg/l vecka 18.  
 
Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 8-18 Hela året Villkor Typ av villkor 

Tot-N 6,1 8,1 8 Gränsvärde som årsmedel 
Tot-P 0,33 0,30 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 7,0 5,8 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 
gränsvärde som årsmedel 

COD 44,6 42,2 70 Riktvärde som årsmedel 
 
 
Biologiska reningen 
Både nitrifikationen och denitrifikationen har fungerat bra under perioden. Mars månad var ovanligt kall, men 
med ett rekord på antal soltimmar var det lågt inkommande flöde till reningsverket och mikroorganismerna 
fick en chans att återhämta sig.  
 
Doktorandprojektet för att optimera lufttillsatsen i nitrifikationen har pågått under våren. Under hösten ska 
resultaten modelleras och disputation sker i mars 2014.  
 
Biogas 
Produktionen av rågas är beroende av tillförseln av externt organiskt material. Under perioden har det 
varierat en del och således också gasproduktionen. Mot slutet av perioden har gasproduktionen varit mycket 
hög. Under första kvartalet levererades 611 000 Nm3 fordonsgas.  
 
Inom EXRT-projektet har det första examensarbetet precis slutförts och resultaten kommer att redovisas i 
juni. TS-halten i försöksrötkammaren har höjts med ca 1 %. Preliminära siffror visar att försöksrötkammaren 
producerar 8 % mer gas jämfört med referensrötkammaren.  
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Produktion 
 
Arbetet fortgår med de två nya skivdiskarna som ska placeras i bassäng 2 i sandfiltret. Installationen är i sitt 
slutskede och allt montage ska vara klart vecka 31. 
 
Nya dukar till skivdiskfiltret är under utveckling. De nya dukarna är tåligare och har en dragkedja för enklare 
montering. Provkörning av dukarna har påbörjat och man har upptäckt svårigheter att få dukarna rena vid 
tvättning. Man har därför börjat ett test med större maskor på den bakre skyddsduken för att få bättre 
rengöring av filterdukarna. Utvecklingsarbetet fortsätter. 
 
Tillsammans med Flygt håller vi på att utveckla pumparna i mottagningsstationen. Detta för att komma till 
rätta med de problem som varit där med många driftstopp och material som fastnat i pumparna. Ett nytt 
pumphjul har tagits fram och har testats på pump 4. Pumphjulet funkar bra och inga problem har uppstått 
under de tre månader det har testkörts. 
 
Processvattenpumparna har gåtts igenom och pumparna var ganska slitna efter fem års kontinuerligt 
pumpande. 
 
Arbetet fortgår med att granska och utvärdera underhållssystem för att hitta ett system som passar Syvabs 
behov. Referensbesök har gjorts. Arbetet är i sitt slutskede och upphandling är nära förestående. 
 
Reningsverken i Hölö och Mölnbo börjar bli gamla och slitna. Telge Nät har tagit fram olika förslag på 
framtida utformning och beslut inväntas. 
 
En ritningshandbok har tagits fram, den har fått namnet MDD – manual digital design. Det håller även på att 
tas fram en projekteringshandbok och en märkningshandbok. 
 
En översyn och renovering av luftning och mellansedimenteringen har påbörjats i linje 8. Samtliga bassänger 
ska så småningom renoveras och betongimpregneras. 
 
Sprängningar har genomförts vid berget bakom förtjockare 2. Där ska en ny väg och avlastningsplats för 
lastbilar anläggas. 
 
CE-märkning utav hela anläggningen har påbörjats. 
 
 
El och IT 

Nya gasvarnare har inköpts . En dockningsstation för kalibrering av dessa har installerats. Berörd personal har 
utbildats.  

Flödesmätare har bytts ut i Alby övre och nedre samt bräddflödesmätare i mellansedimentering. 
Luftflödesmätare i luftningsbassängerna 1 -8 har utbytts. Reglering av luftflöden har justerats i 
styrprogrammen. Skivdiskfilter 3 och 4 i filterbyggnaden är under installation. 
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I personalbostaden Elsaborg 1 har hela elinstallationen förnyats. Orsaken till detta var en tidigare vattenskada. 
Ny maskinpark har installerats i Syvabs tvättstuga. Rörelsedetektorer för belysning har installerats i 
adminbyggnadens korridorer och hygienutrymmen. 

En Syvabpresentation samt fjärrstyrning av verket demonstrerades på 42-tummare ombord på gasbilsflak 
under invigningen av den nya gasmacken i Botkyrka den 12/4.  
 
Fem underhållssystem har utvärderats bl.a genom referensbesök. Systemval görs under sommaren. Data från 
Redmine, Alfresco, Excellistor samt det gamla 3L-systemet kommer att överföras till det nya systemet.  
 
En Macserver är under installation för MDM-bruk avseende iPads och iPhones. Även för Android-klienter är 
en MDM-lösning under framtagande (MDM = Mobile Device Management). Ett generationsskifte för 
flertalet smartphones görs under försommaren.   
 
Webbplatsen ”NK3” driftsattes i april på server hos Syvab för delning av projektinformation externt. 
Projektgruppen NK utvärderar denna lösning under förprojektet.  
 
En videokonferensutrustning inkluderande en ny 70’’ Smartboard är under installation.     
 
Infrastrukturen för IT har vidareutvecklats på ett flertal punkter och bl.a gett bättre skriv- och läs-prestanda 
på SAN. Ett nytt webbaserat övervakningssystem för nätverksövervakning har installerats. Ett 
åtgärdsprogram med mål att etablera redundenta autonomt hanterade fiberbaserade fjärraccesser till 
styrsystemfunktionerna har startats.  
 
NK-projektet 
 
Projektet har nu lämnat förstudiefasen och benämns nu NKS (Nya krav Syvab). Projektorganisationen är på 
plats och arbetet fortskrider enligt plan. Givetvis är slutgiltig dimensionering avhängigt Stockholm Vattens 
beslut i september, men mycket kan göras oberoende av detta. Vi har exempelvis genomfört en geoteknisk 
undersökning väster om befintligt bassängblock. 
Förslag till framtida utsläppsvärden har diskuterats mellan Stockholm Vatten, Käppala och Syvab. Vi har nu 
gemensamt kommit fram till ett förslag som bör kunna uppfylla framtida myndighetskrav samtidigt som vi 
inte låser in oss i alltför snäva kravställningar som är svåra att uppfylla. I dessa diskussioner har Syvabs jurist 
deltagit.  
 
Rejektvattenreningens belastning är beräkningsbar utifrån idag kända belastnings fall varför 
förfrågningsunderlag redan nu kan utarbetas. Processen som valts är en anammoxprocess, med utgångspunkt 
från erfarenheter av befintlig anläggning. Beslut för investering bör kunna fattas på styrelsemötet i oktober.  
För att finna en god finansiering av projekten pågår ett förberedande arbete med internbanken i 
Södertälje/Botkyrka. 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-30/4 är 5,6 %, vilket är en för oss hög siffra. Efter en hög korttidsfrånvaro 
under influensatiden januari-februari har läget återgått till en för Syvab normal nivå, strax över 2 % för mars 
och april. 
 
Vi har genomfört en rekryteringsprocess gällande drifttekniker. Kompetensen på de sökande var så hög att vi 
hittade två personer som vi nu anställt, en drifttekniker/instrumenttekniker till processavdelningen och en 
drifttekniker till produktionsavdelningen. Vi har nu täckt upp för de vakanser vi haft på personalsidan. 
 
I slutet av sommaren kommer vi att genomföra en medarbetarenkät. Den utförs med hjälp av vår 
företagshälsovård Avonova. Utvärdering kommer sedan att ske under hösten och presenteras på våra 
inplanerade personaldagar i mitten av oktober. 
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§ 7.1 Ekonomirapport 
 
Ekonomiska kommentarer 
Det ekonomiska läget är något försämrat jämfört med februari, utfallet per 30 april är – 762 tkr. 
 
Detta beror på att kemikalieförbrukningen har ökat vilket är direkt kopplat mot att innehålla utsläppskraven 
för kväverening, men vi ser även ökad polymerkostnad. 
 
Vi räknar dock med att kunna hålla budget per 131231, dels ser vi nu att biogasproduktionen ökar kraftigt 
och inflödet av substrat är god. Vidare kommer energikostnaden underskrida budget då Syvab är fortsatt 
skattebefriade för energiskatt vid produktion av biogas. Samarbetet med Internbanken kommer sannolikt att 
påverka räntekostnaden redan 2013.  
 
Biogasproduktionen är god, men vinterns eftersläpning är ej inhämtad per den 30 april. Substratkostnader har 
reducerats genom aktivt ”optimeringsarbete”, vilket innebär att resultat per 120430 följer budget.    
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Intäkter Budget 2013 Utfall april Prognos helår

Anslutningsavgifter 122 000             40 667               122 000             

Övriga rörelse int 19 500               5 569                  19 500               

Totala intäkter 141 500             46 236               141 500             

Kostnader Budget 2013 Utfall april Prognos helår

Drift

Kemikalier 11 540               5 024                  13 540               

Drivmedel 590                     139                     590                     

Slamtransport 7 500                  2 353                  7 500                  

Energikostnad 22 800               6 938                  21 500               

Övrigt drift 22 990               7 733                  22 990               

Summa drift 65 420               22 187               66 120               

Personal

Lönekostnader 19 790               6 551                  19 790               

Pensionskostnader 3 700                  1 011                  3 700                  

Sociala kostnader 7 335                  2 017                  7 335                  

Utbildning 540                     190                     540                     

Övrigt personal 935                     296                     935                     

Summa Personal 32 300               10 065               32 300               

Finansiellt

Avskrivning 27 600               9 368                  27 600               

Ränteintäkter -                       -                       -                       

Räntekostnader 15 150               4 841                  14 450               

Övrigt finansiellt 1 000                  537                     1 000                  

Skatt 30                       -                       30                       

Summa Finansiellt 43 780               14 746               43 080               

Resultat -                       762 -                    -                       

Bokslutsdisp -                       -                       -                       

Resultat 0 762 -                   -                      
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Biogasverksamheten 2013 (Tkr)

Budget Utfall april Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 17 000                    4 577                      17 000                    
Summa intäkter 17 000                    4 577                      17 000                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 2 200 -                     742 -                         2 200 -                     
El 1 200 -                     281 -                         1 200 -                     
Arbetstid 1 000 -                     352 -                         1 000 -                     
Substrat omkostnad 3 000 -                     623 -                         3 000 -                     
Summa driftskostnader 7 400 -                     1 998 -                     7 400 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 160 -                     72 -                           2 160 -                     
Avskrivning 2 100 -                     700 -                         2 100 -                     
Summa kapitalkostnader 4 260 -                     772 -                         4 260 -                     

Resultat 5 340                      1 807                      5 340                      

 

mailto:www@syvab.se


 
 
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: 
 Styrelsehandling § 7.2 Investeringar 1(1) 
Ansvarig för dokumentet: 
 
 
 
 

Granskad och fastställd av:                                 Sign: Gäller från: 

Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman  2013-05-01 
 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 
 
§ 7.2 Investeringar 
 
Investeringar följer den reviderade investeringsplanen. NK-projektets kostnader belastar därmed 
reinvesteringsplanen.  
 
 
Pågående större investeringar 
• NK-projektet 
• Täckning av F2 (Förtjockare 2), förbättringar av mottagning av flytande materiel  
• Systemutveckling av Citect 
• UH-system (Underhållssystem) 
• Värmeväxlare mottagningsstation 
 
 
 
Beviljad investeringsram 2013 (miljoner kronor) 

 
IB 2013 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Bidrag 

 
Summa 

 
2,8 

 
27,6 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30,4 

 
 
 
 
 
Utfall per 130430 
 
Pågående arbeten 

 
3,2 

 
Investeringar 

 
6,9 

 
Summa 

 
10,1 
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§ 9 Arbetsordning för styrelse, Vd-instruktion och instruktion för 
 ekonomisk rapportering samt attestreglementet 
 
 
Förslag till beslut: 
 
att arbetsordningen för styrelse, Vd-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering samt 
attestreglementet för perioden 2013-06-14 till och med årsstämman år 2014 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
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Arbetsordning för styrelsen för SYVAB 2013-06-14 – årsmötet 2014 
 
 
§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) 
 
Styrelsen är skyldig att verka för bolagets intresse och svarar för dess organisation och förvaltningen av 
dess angelägenheter. 
 
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för 
när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till 
styrelsen. 
 
Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och VD. 
 
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller 
anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att 
arbetsfördelningen kan upprätthållas. 
 
 
§ 2 Firmateckning 
 
Bolaget tecknas alltid av styrelsen. Firmateckning kan ske av två ledamöter i förening. VD tecknar på 
grund av sin ställning bolaget när det gäller löpande förvaltningsåtgärder. 
 
 
§ 3 Ordförandens uppgifter 
 
Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer 
på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 
 
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i 
övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 
 
Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen. 
 
Ordföranden skall se till att ärenden är beredda på ett tillfredsställande sätt. 
 
Ordförande skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att 
samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. 
 
Ordförande skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning 
lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare 
händelser. 
 
Ordförande skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker. 
 
Ordföranden förhandlar med VD om lön och övriga förmåner och skyldigheter varefter 
överenskommelsen anmäls i styrelsen. 
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Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i 
styrelsens arbete och bolagets verksamhet.  
 
 
§ 4 Tid för styrelsesammanträde 
 
Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. Vid det första sammanträdet efter ordinarie 
årsstämma skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året. 
 
 
§ 5 Kallelse till sammanträde 
 
Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelse skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en 
vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag. 
 
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. 
 
 
§ 6 Dagordning 
 
Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall i förekommande fall innehålla följande: 
 
* Mötets öppnande 
 
* Val av justeringsmän 
 
* Fastställande av dagordning 
 
* Protokoll från föregående möte 
 
* Anmälningar/information 
 
* Ekonomisk rapportering 
 
* Övriga rapporter 
 
* Beslutsärenden 
 
* Övriga frågor 
 
* Nästa sammanträde 
 
 
§ 7 Beredning av ärenden 
 
Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa 
bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlagen hinner färdigställas 
inom den tid som anges i § 5. 
 
I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 5 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka 
problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av 
dessa samt ett förslag till beslut. 
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§ 8 Suppleanter 
 
Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 5 (det stod § 4). Suppleant som ej 
tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. 
 
 
§ 9 Arbetstagarrepresentanter 
 
Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, deltar 
arbetstagarrepresentanterna i styrelsens arbete i enlighet med vad som framgår av lagen.  
 
 
§ 10 Protokoll 
 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat 
antecknas. 
 
Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av 
styrelsen. 
 
Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet. 
 
Protokollet utsändes till ledamöterna efter det protokollet justerats. 
 
Protokollen skall föras i nummerföljd. 
 
Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. 
 
 
§ 11 Ekonomisk rapportering 
 
Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade 
skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska 
situation. 
 
 
§ 12 Återkommande ärenden 
 
Följande ärenden skall - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna 
sammanträden. 
 
*          Kvartal 1: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. 
 
* Sammanträde i anslutning till ordinarie årsstämma: Val av styrelseordförande och vice 
 ordförande, beslut och firmateckningsrätt och attestreglemente, fastställande av arbetsordning 
 för styrelsen samt VD- instruktion, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna 
 handlingar hos bolaget samt fastställande av sammanträdesdagar för det kommande året. 
 
* Kvartal 3: Budget för nästkommande räkenskapsår. 
 
* Kvartal 4: Långtidsplanering 
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§ 13 Offentlighet och sekretess 
 
Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 Kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i 
tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller bolaget samt att bolaget jämställs med 
myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. 
 
Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. 
Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av 
aktiebolagslagen. 
 
Enligt bolagsordningen gäller: 
 
Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vid vägran att utlämna handling skall frågan, om sökanden begär det, prövas av 
styrelsen. 
 
 
                                                      _____________________ 
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VD-instruktion 
 
Instruktion för verkställande direktören (VD) i Syvab fastställd av bolagets styrelse 2013-06-14. 
 
Enligt 8 Kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund här av skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. 
Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s 
verksamhet eller för särskilt fall. 
 
 
§ 1 Löpande förvaltning 
 
VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar 
 
* att leda bolagets verksamhet 
 
* att verkställa styrelsens beslut 
 
* att anställa personal 
 
* att förhandla med de fackliga organisationerna om löner och övriga förmåner 
 
* att fullgöra förhandlings- och informationsskyldigheter enligt MBL 
 
* att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning 
 för personalen 
 
* att besluta om uppsägning och omplacering av personal 
 
* att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden 
 ej överstiger 5 000 000 kronor eller annars är av principiell betydelse eller av 
 större vikt 
 
* att i enlighet med av styrelsen beslutade finanspolicy handha bolagets likvida medel samt 

skuldförvaltning 
 
* att sälja utrangerade tillgångar 
 
* att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande 
 förvaltningen av bolaget. 
 
 
§ 2 Brådskande ärenden 
 
VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om 
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall 
styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
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§ 3 Bokföring och medelsförvaltning 
 
VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i 
överenskommelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. 
 
§ 4 Offentlighetsprincipen 
 
VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 Kap § 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar. 
 
 
§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande 
 
VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar 
ställning till viss fråga. 
 
VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets 
organisation. 
 
 
§ 6 Rapportering 
 
VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. 
 
Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt 8 
Kap 4 § ABL. 
 
Rapporter om bolagets förhållanden i övrigt skall lämnas vid varje styrelsesammanträde. 
 
 
§ 7 Beredning av ärenden 
 
VD skall i samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande bereda styrelsens ärenden och 
föredra dessa vid styrelsens sammanträden. 
 
 
§ 8 Budget 
 
VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till 
budget för kommande räkenskapsår. 
 
 
§ 9 Attesträtt 
 
VD skall i erforderlig omfattning upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna instruktion 
skall upptas vilka personer som skall utföra underliggande kontroll, vem som har attesträtt och 
utanordningsrätt. Senast fastställd på styrelsemötet 130614, daterad 130522. 
 
VD:s resor utom Norden skall godkännas av styrelsens ordförande eller vid dennes förhinder av vice 
ordförande.  
 
Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den som ordföranden bemyndigar skall attestera VD:s 
kostnader. 
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§ 10 Delegation 
 
VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare 
inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin 
behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas. 
 
 
                                                _______________________ 
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Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 Kap 4 § ABL för SYVAB 
 
 
Dessa skriftliga instruktioner har 2013-06-14 fastställts av styrelsen för Syvab. 
 
 
§ 1 Rapporter inför varje styrelsesammanträde 
 
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde i förekommande fall tillhandahålla skriftlig 
information om: 
 
* Senaste periodbokslut 
 
* Budgetuppföljning 
 
* Riskengagemang 
 
* Kommande investeringar 
 
* Personalförhållanden 
 
* Eventuella synpunkter från revisor 
 
* Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 
 
 
§ 2 Rapportering i övrigt 
 
Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse 
för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 
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§ 9 Attestreglemente för SYVAB 
 
§ 1 Attestreglementets syfte 
Syftet med attestreglementet är att ange regler för beställning, kontroll, betalningar och ekonomiska 
transaktioner samt att resurser används i enighet med fattade beslut. 
 
§ 2 Beställningsattest  
Alla inköp skall baseras sig på affärsmässighet. Företag inom offentlig förvaltning skall följa LOU. Riktlinjer 
för Syvab’s upphandlingar enligt LOU är fastlagd i ett separat policydokument.  
 
Beställningstillfället innebär beslut om inköp av behörig bemyndigad person att göra inköp inom respektive 
ansvariges budget. Om annan person som inte har attesträtt beställer varor krävs ett godkännande och en 
skriftlig attest av behörig attestant. Följande funktioner och personer har rätt att attestera inköp. 
 

Titel Namn Driftbudget Investering 

VD Carl-Olof Zetterman Enligt budget, fastställd av styrelsen  Avtal < 5 mkr 

Ekonomichef Lars-Göran Zetterman < 8 basbelopp < 8 basbelopp 

Processchef Sara Stridh < 8 basbelopp < 8 basbelopp 

Produktionschef Ulrich Brauer < 8 basbelopp  < 8 basbelopp 

Elingenjör Henrik Ulriksson < 2 basbelopp < 2 basbelopp 

IT-ansvarig Bertil Enberg < 2 basbelopp < 2 basbelopp 

Arbetsledare Vidar Svärd < 2 basbelopp 0 

Arbetsledare Birgitta Sundin < 2 basbelopp 0  

Logistik/utvecklingshandläggare Anders Aronsson < 2 basbelopp 0  

 
VD har rätt att attestera betalningar upp till 5 mkr och ingå avtal upp till 5 miljoner kronor. Vid belopp över 
dessa skall ordföranden kontaktas för godkännande. 
 
Beställningar överstigande övriga tilldelade budgetar skall godkännas av VD samt beställningsbrev skrivas. 
 
Som investering gäller belopp över 15 000 kr och över en livslängd på minst 3 år, särskild instruktion gäller 
vid fastställande om inköpet är att anse som investering eller driftkostnad. Över 8 basbelopp skall investering 
attesteras först av närmaste chef för att sedan även attesteras av VD.  
 
Om befattningshavare är frånvarande gäller far och farfarsprincipen, d v s chef eller chefens chef skall 
godkänna inköp. Ekonomichef har rätt att göra rättningar över budgetgränserna. 
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§ 3 Granskningsattest 
Budgetansvarig som gör granskningsattest av faktura kontrollerar att fakturan motsvarar beställning och att 
leverans skett.  
 
Attestant godkänner faktura genom elektronisk signatur och konterar faktura.    
 
§ 4 Beslutsattest 
Beslutsattest innebär kontroll att behörig beställare godkänt fakturan, att kontering är riktig och att inga 
övriga hinder finns för att fakturan skall betalas. Beslutsattestant ansvarar för att verifikation uppfyller kraven 
enligt redovisningslagen och enligt god redovisningssed. 
 
Beslutsattest görs av ekonomichef. Om ekonomichef är frånvarande kan VD beslutsattestera. 
 
Varje faktura skall ha minst två attester innan betalning får ske.  
 
§ 5 Betalning 
Alla betalningar skall tecknas med minst två i förening: 
 
VD Carl-Olof Zetterman 
Ekonomichef Lars-Göran Zetterman 
Processchef Sara Stridh 
Controller Gunilla Lord 
Controller Birgitta Sundin 
 
§ 6 Ersättare 
VD kan utse tillfälliga attestanter vid ledighet/sjukdom och semestrar. Ett skriftligt beslut skall då finnas 
dokumenterat och arkiverat. Vid VD’s frånvaro finna stående delegation till ekonomichef att fatta 
nödvändiga brådskande beslut för verksamhetens löpande drift. 
 
§ 7 Jäv 
Beslutsattest av ekonomiska transaktioner får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller 
som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personer med släktskap får ej verkställa utbetalning 
i förening. 
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§ 10 Mötesdagar 
 
 
Styrelsen föreslås ha efterföljande möten enligt nedan 
 
 
Fredag den 11 oktober 2013 kl 9.30 
 
Fredag den 6 december 2013 kl 10.30 med efterföljande lunch 
 
Fredag den 21 mars 2014 kl 9.30 
 
Torsdag den 5 juni 2014 kl 10.30 direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch 
 
 
Samtliga möten hålls på Himmerfjärdsverket. 
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