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Dagordning 

 

SYVABs styrelse sammanträder fredagen den 15 juni 2012 kl. 10.30, direkt efter ordinarie årsstämma kl 9.30 

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 2/12        Utsändes 
7  Ekonomirapport         Utsändes 
  7.1 Ekonomirapport 
   7.2 Investeringar 
8 Ekerö kommun – muntlig rapport från projektgruppen 
9 Rapport från ägargruppen 
10 Öppet hus 16 juni kl 12-16 
           
Beslutsärenden   
11 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2013    Utsändes 
    -Styrelsens arbetsordning      
     -Firmatecknare 

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

          
12 Investering – skivdiskfilter       Utsändes 
13 Mötesdagar för styrelsen          Utsändes 
14 Övriga frågor   
15 Mötets avslutande 
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§ 6 Rapport 2/12 
 
Process 
 
Resultat vecka 8-15 
Våren har varit mycket tuff på vattensidan och reningsresultaten är sämre än normalt för både BOD 
(syreförbrukande material) och kväve. Utgående halt BOD tangerade riktvärdet och hamnade på 8,4 mg/l för 
första kvartalet. 
 
Under våren har allt fokus legat på att få ned utgående halter av BOD. Halten BOD i vattnet bestäms dels av 
mängden löst organiskt material och dels av mängden suspenderat material. Mängden suspenderat material 
har inte varit extremt hög under perioden varför det var rimligt att anta att det var den lösta mängden 
organiskt material som var huvudanledningen till de förhöjda halterna. I slutet av februari låg därför fokus på 
styrning av lufttillsats i biologiska reningen samt metanoldoseringen i fluidbädden. Antalet provpunkter och 
antal analyser av BOD utökades i samband med detta. Det framgick dock att halten av löst organiskt material 
var mycket låg i utgående vatten och samtliga prov har underskridit detektionsgränsen på 3 mg/l. Det betyder 
att det är halten av suspenderat material som utgör problemet med förhöjda BOD-halter.  
 
Återigen gör sig Syvabs ”Akilles häl”, sandfiltret, sig till känna och visar än en gång prov på att ha mycket 
dålig kapacitet. Huvudproblemet är att sandfiltret idag bara kan ta emot ca 3 500 m3/h, vilket betyder att  
1 100 m3/h i medeltal förbi leds sandfiltret och blir således inte filtrerat. Detta påverkar givetvis utgående halt 
av suspenderat material, medelvärdet för 2012 uppgår hittills till 9,0 mg/l.  
 
Tyvärr har andra kvartalets resultat för BOD varit mycket försämrade och medelvärdet ligger hittills på 9,2 
mg/l. Med största sannolikhet kommer inte riktvärdet för andra kvartalet att klaras. Ett byte av sand i 
sandfiltret förbereds och inleds vecka 23. Efter senaste sandbytet, som utfördes 2010, låg utgående 
suspenderade halter under 5 mg/l.  
 
Halten utgående kväve från verket har också varit förhöjt under våren. Detta har dels berott på utslagen 
nitrifikation, till följd av reparation av skrapor som har gett avstängda linjer, och dels på ett aktivt val att 
periodvis dosera mindre mängd metanol i fluidbädden, för att minska risker för överdosering som förhöjer 
BOD-värdet i utgående vatten. Under sommaren kommer kvävereningen att köras på full kapacitet för att 
skapa marginal inför hösten. 
 
Tabell. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 8-15 Hela året Villkor Typ av villkor 

Tot-N 11,2 9,7 10 Riktvärde som årsmedel 
Tot-P 0,30 0,34 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel 

BOD 8,79 8,7 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 
gränsvärde som årsmedel 

COD 42 42 70 Riktvärde som årsmedel 
 
 
 
 

mailto:www@syvab.se


 
 
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: 

 Styrelsehandling § 6 Verksamhetsrapport 2/12 2(6) 

Ansvarig för dokumentet: 
 
 
 
 

Granskad och fastställd av:                                   Sign: Gäller från: 

S.Stridh/U.Brauer/K.Jokinen/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2012-05-31 
 

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 

 
Biologiska reningen 
Flera avstängningar till följd av reparationer i bassängerna har gjort att nitrifikationen har slagits ut ett flertal 
gånger under våren. Nu går processen återigen bra och både nitrifikationen (biosteget) och denitrifikationen 
(fluidbädden) kommer att köras så hårt som möjligt under sommaren för att få ned utgående kvävehalter. 
 
Det senaste examenarbetet som studerat lufttillsatsen i biosteget är slutfört och kommer att redovisas 12/6. 
Arbetet har titeln ”Ammoniumåterkoppling på Himmerfjärdsverket – Utvärdering genom försök och 
simuleringar”. Simuleringarna visade att den mest energieffektiva reglerstrategin är långsam 
ammoniumåterkoppling. Detta kunde även bekräftas vid fullskaleförsök.  
 
Biogas 
Biogasproduktionen (rågas) har successivt ökat under året. Från 700 m3/h till att nu ligga stabilt på  
1 000 m3/h.  
Rötkammare 1 har byggts om för att studera effektivare rötningsprocess. Projektet delfinansieras genom 
Svenskt Vatten Utveckling. Egenskaperna i reaktorn kommer att förändras och detta måste övervakas noga. 
Flera examensarbeten kommer att utföras inom detta projekt.  
 
HNS 
Fortsatt försök med ny utsläppspunkt har inletts. Det betyder att det renade avloppsvattnet leds ut på ett djup 
av 10 m istället för på 25 m som är normalt. Tillstånd har medgivits av miljödomstolen och försöket 
genomförs i samarbete med Stockholms universitet och övervakas av vår tillsynsmyndighet för att förhindra 
eventuell negativ påverkan på badvattenkvalitet lokalt. Avsikten är att verifiera tidigare mycket lovande 
resultat om begränsning av blågrönalger i Himmerfjärden. Försöket kan innebära att vi permanent flyttar 
utsläppspunkt både i djupled och slutlig lokalisering. 
 
NK-projeket 
Förstudien inom NK-projektet löper på och samtliga beställda utredningar är nu levererade. Under maj och 
juni sker sammanställning och utvärdering, Två huvudalternativ för Himmerfjärdsverkets ombyggnad 
kommer att väljas ut för grundlig kostnadsanalys under hösten. I början på juni kommer en workshop att 
genomföras där samtliga involverade konsulter bjuds in. Tillsammans kommer vi att diskutera för- och 
nackdelar i förslagen i syfte att hitta den mest lämpade anläggningen för Himmerfjärdsverket. 
 
 
Produktion/El  
 
Installationen av den nya frekvensstyrda huvudpumpen (HP4) pågår, den har en lägre kapacitet för att erhålla 
ett jämnare flöde. Dess kapacitet kommer att ligga mellan 800-1 400 m3/h. Nytt kablage kommer att dras i 
det andra schaktet för att säkerställa drift vid eventuell brand. 
 
Arbetet med att byta till kedjeskrapor i försedimentering fortgår. Tre linjer har hittills färdigställts och arbete 
pågår för närvarande i linje 4. En linje är två bassänger. Totalt har anläggningen sju linjer som skall åtgärdas i 
detta läge. 
 
Den nya avvattningscentrifugen har installerats och fungerar bra. Det planerade utbytet av gammal 
slambehandlingsutrustning fortsätter enligt plan. 
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Ramupphandlingen för el, mek, bygg och pumpar är färdig. Ramavtal har tecknats med berörda företag. 
Intresset för upphandlingarna har varit stort. 
 
I samband med sandbytet i sandfiltret kommer en av bassängerna att byggas om och ersätts med 2 skivdiskar. 
 
En ny stepscreen levereras i dagarna. Dess funktion är att skilja av skräp och trasor från slammet före rötning. 
Utrustningen ersätter utrangerad maskin. 
 
En läcka har uppkommit vid ozonanläggningen. Läckaget åtgärdades och man har även sett över larm-
funktionerna för att höja driftsäkerheten. Säkerhetsrutinen har fungerat så att ingen personal utsatts för risk. 
 
I Eolshäll är pump 1 på renovering och uppgradering efter ett konhaveri. Det har även beställts 
vibrationsmätare till samtliga fyra pumpar. Detta för att snabbt kunna åtgärda om det fastnar för mycket 
trasor i pumparna och på så vis slippa klagomål angående hög ljudnivå från boende uppe på berget(gamla 
Eolshällsverket). 
 
En revison har genomförts av produktionsavdelnings arbetssätt. Syftet är att förbättra planering, 
kommunikation, arbetsfördelning m.m. Tidigare har en liknande revision genomförts på IT- och El-
avdelningen med gott resultat. 
 
Elavdelningen har genomfört en elkvalitetsanalys. 
Man har mätt och analyserat effektuttag på huvudpumparna för att hitta en bättre lösning när flera pumpar är 
i drift samtidigt. En mindre omkoppling och med minimal materialinvetering kommer Syvab att få en fullgod 
lösning där man slipper de problem som idag uppstår med faskompensering till pump 1 och 2. 
Man kommer samtidigt att minska sina omkostnader för reaktivt effektuttag. 
 
IT  
Två incidenter i driftsmiljön har inträffat under perioden. En kortare (ca 5 min oplanerad omstart av primär 
brandvägg), samt en längre som varade från natten fram till kl 10.00 på förmiddagen där styrsystemet 
fungerade, men ett antal virtuella servrar inte gick att nå (p.g.a tappad lokal disk hos en värdmaskin). I det fall 
detta senare scenario upprepas, skall förbättrad övervakning och förbättrade rutiner förkorta 
återställandetiden. 
 
Katastrof- och återställningsövning genomfördes en söndag i april. Gateway, SAN och hela servermiljön i A-
hallen stängdes ned. Efter att i B-hallen ha startat redundent gateway kunde nätverks- och 
styrsystemfunktioner återställas lokalt inom en timme. I steg två testades, med framgång, återställning av icke-
kritiska servrar från ordinarie dygns- och vecko-backuper.  
 
Att återupprätta samtliga serverfunktioner i B-hallen kan ta uppemot 30 timmar, men inga hinder för ett 
sådant genomförande kan förutses mot bakgrund av genomförda tester. Processen dokumenterades och 
utgör grund för IT-katastrofberedskap. 
 
”Larmgruppen” har reviderat larmprioriteringar och beskrivningar (4 757 driftlarm). Jämförelse av antalet 
beredskapslarm i applikationen AXAM under andra halvan av februari (eller  mars) relativt andra halvan av 
maj indikerar att antalet reducerats med minst 50 %. Larmutsändningen har också utvecklats för att avlasta 
sekundärt beredskapsansvarig. 
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För att skapa en funktionell operatörsvänlig miljö i kontrollrummet har nya möbler och en ny operatörsdator 
med 6 större LCD-skärmar installerats. På dessa kan olika vyer i styrsystemet återges. All beredskapspersonal 
(14 operatörer) är inplanerade för en 2-timmars individuell utbildning på nya datorn och för att träna på mer 
avancerade funktioner i styrsystemen.   
 
Nytt ekonomisystem är under installation, samtidigt som fakturasystemet migreras från extern till lokal miljö. 
Förväntas ersätta de gamla systemen (tagna ur produktion) i juni. 
Ny maillösning har kompletterats med synkronisering av mail även på mobila klienter (smartphones och 
iPads). Uppgradering av 7 användarklienter till Win7P 64b med Office 2010 samt lokala användarutbildningar 
för nya Office- och webmail-funktioner har genomförts. Teknisk lösning och hårdvara (iPads) har 
införskaffats till vår styrelse för att förbättra informationsflödet. Till höstens styrelsemöten kommer 
handlingar att distribueras med modern teknik. 
 
IT-fokus fram till hösten är bl.a driftsättning och utbildning avseende nya lösningar för diarie-, dokument-
hantering och avtalsbevakning, samt förbättringar och användarutbildning i rapportverktygen nxw/VISA. 
Förbättringar av trend- och börvärdes-återgivning kvarstår också att genomföra. 
 
 
Miljö och kvalitet 
 
Uppströmsarbetet REVAQ 
Ur slamkvalitetssynpunkt är tillflödet av kadmium, koppar och zink de metaller som är högprioriterade med 
behov av riktade och utökade uppströmsåtgärder. För övriga ämnen bedöms reduktionen ske genom ökat 
tillsynsarbete och kontrollverksamhet samt genom bättre efterlevnad av råd och krav. 
 
Kortsiktiga kvalitetsmål 
Senast till år 2017 ska följande gälla för avloppslammets kvalitet: 
1. Cd/P-kvoten ska minska till 20,4. 
2. Hg ska begränsas till maximalt 0,23 g/ha och år för spridning på åkermark. 
3. Ag ska begränsas till maximalt 0,56 g/ha och år för spridning på åkermark. 
4. Pb ska begränsas till maximalt 50 % av gränsvärdet för spridning på åkermark. 
4. Zn och Cu ska begränsas till maximalt 80 % av gränsvärdet för spridning på åkermark. 
5. Ni ska begränsas till maximalt 70 % av gränsvärdet för spridning på åkermark. 
6. Cr ska begränsas till maximalt 50 % av gränsvärdet för spridning på åkermark. 
7. Ingen tillförsel av utfasningsämnen från A- och B-verksamheter. 
 
Långsiktiga slamkvalitetsmål 
Senast år 2025 ska följande gälla för avloppsslammets kvalitet: 
1. Cd/P-kvoten ska minska till 17. 
2. Zn ska begränsas till maximalt 60 % av gränsvärdet för spridning på åkermark. 
3. Ingen tillförsel av utfasningsämnen från C-verksamheter. 
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Handlingsplan och förebyggande åtgärder 
Handlingsplaner för samtliga upptagningsområden är fastställda under maj 2012. Åtgärder för att begränsa 
bidraget av metaller och kemikalier i syfte att förbättra vattenkvaliteten omfattar i huvudsak följande åtgärder: 

• Implementera Revaqkrav i befintliga ledningssystem för A- och B-verksamheter. 
• Industriområdesinventering 
• Fastställa kvalitetskrav vid anslutningspunkter 
• Utfasning av prioriterade kemikalier från C-verksamheter 
• Begränsning av ovidkommande vatten 

 
Tillstånd och beslut 
Verksamheten bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken. Gällande beslut meddelades 1996 och har uppdaterats 
vid några tillfällen:  
• Ändringstillstånd för mottagning av organiskt material. 
• Slutliga villkor för BOD har meddelats under 2008. 
• Under 2010 meddelades tillsynsbeslut för en Sevesoanläggning och tillstånd om ändring för hantering av 

brandfarlig vara. 
• Tillstånd för hantering av brandfarlig vara har meddelats 2010. 
• Godkänd biogasanläggning har meddelats av Jordbruksverket 2011. 
• 2011 meddelar länsstyreslen att verksamheten omfattas av skyldigheterna enligt lagen om skydd mot 

olyckor. 
 

Nya beslut meddelade under 2012 
• Mark- och miljödomstolen meddelar i dom 2012-04-11 bolaget tillstånd att höja utsläppspunkten för 

renat avloppsvatten från 25 meters djup till 10 meters djup och låta den höjda utsläppspunkten bestå, 
dock längst till och med 31 december 2013. 

• Mark- och miljödomstolen avslutar i dom 2012-04-11 prövotidsförfarandet och fastställer slutliga 
villkor för TOTP och TOTN. 

 
Pågående tillståndsansökningar 
Tre pågående tillståndsansökningar är aktuella för 2012:  
 
• Överföring och anslutning av avloppsvatten från Ekerö. Domstolsförhandlingen är fastställt till den 13 

juni 2012. 
• Tillstånd för framställning av gasformigt bränsle. Ansökningshandlingarna kommer att skickas in vecka 22 

eller 23. 
• Syvab har påbörjat arbetet med att ta fram ansökningshandlingar för omprövning av hela verksamheten. 

Det första samrådet med berörda myndigheter kan tidigas ske i augusti/september 2012. 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-30/4 är 4,31 %. Beräkningen av sjukfrånvaron är räknad på ett nytt sätt från 
2012, årsarbetstiden räknas på perioden och inte på helår som tidigare. Det gör att sjukfrånvaron ger ett högre 
%-tal från årets början mot tidigare år.  
Den långtidssjukskrivning vi haft sedan hösten 2010 pågår fortfarande och ser tyvärr ut att bli permanent. 
Bortsett från det ligger sjuktalet på en, för Syvab, normal nivå. 
 
Rekryteringen av en elektriker är genomförd, Thorbjörn Dake började sin anställning den 7/5. Tjänsten är 
tillsvidare då en elektriker går i pension inom närmaste året. 
 
Ytterligare en drifttekniker kommer rekryteras på viss tid för att tillfälligt ersätta sjukskriven medarbetare. 
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§ 7.1 Ekonomirapport 

 
Ekonomiska kommentarer 
Det ekonomiska läget har ytterligare förbättrats sedan februari.  Prognos för intäkter har höjts med 4,4 mkr. 
Ökningen består av extra ordinära intäkter för återbetald energiskatt samt ökad försäljning av biogas. Vi ser 
dock ökade kostnader för kemikalier (metanol) samt högre avskrivningskostnad än budgeterat.  Sammantaget 
ger dock prognosen ett positivt resultat på 1,7 mkr för 2012. Läget per april visar på ett resultat på 3,4 mkr 
bättre än budget. 
 
Vi har nu valt nytt ekonomisystem - Hogia. Arbetet med bytet har satt igång och beräknas vara genomförd 
redan i juni, vilket är 4 månader tidigare än beräknat. Under augusti månad kommer även lönesystemet att 
bytas ut, även detta kommer att bli Hogia. Sammantaget kommer bytet innebära bättre uppföljnings-
möjligheter, bättre integrering samt en minskad årskostnad med ca 100 tkr.  
 
Nytt diariesystem är nu igång och parallellkörs med det gamla systemet under några månader. Vi räknar med 
att helt gå över till det nya digitala systemet under sommaren.  Diariesystemet kompletteras med en modul för 
avtalsbevakningar, Syvab har ca 250 - 500 avtal/år som skall datumbevakas. Det nya systemet är ett 
efterlängtat verktyg för att kunna hantera dessa avtal mer rationellt. 
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Intäkter Budget 2012 Utfall april Prognos helår

Anslutningsavgifter 119 741             39 884               119 741             

Övriga rörelse int 19 619               10 431               24 000               

Totala intäkter 139 360             50 315               143 741             

Kostnader Budget 2012 Utfall februari Prognos helår

Drift

Kemikalier 10 090               3 273                  11 090               

Drivmedel 510                     305                     800                     

Slamtransport 8 500                  1 765                  8 500                  

Energikostnad 22 600               7 285                  22 600               

Övrigt drift 24 775               10 285               24 775               

Summa drift 66 475               22 913               67 765               

Personal

Lönekostnader 18 500               6 134                  19 000               

Pensionskostnader 3 000                  1 387                  3 000                  

Sociala kostnader 6 670                  1 913                  6 670                  

Utbildning 520                     76                       565                     

Övrigt personal 760                     220                     650                     

Summa Personal 29 450               9 730                  29 885               

Finansiellt

Avskrivning 25 580               8 972                  27 500               

Ränteintäkter -                       -                       

Räntekostnader 16 825               4 800                  15 825               

Övrigt finansiellt 1 000                  428                     1 000                  

Skatt 30                       -                       30                       

Summa Finansiellt 43 435               14 200               44 355               

Resultat -                       3 472                  1 736                  

Bokslutsdisp -                       -                       

Resultat 0 3 472                  1 736                  
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Biogasverksamheten 2012 (Tkr)

Budget Utfall april Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 10 800                    4 566                      14 000                    
Summa intäkter 10 800                    4 566                      14 000                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 600 -                         572 -                         1 500 -                     
El 1 000 -                     248 -                         1 000 -                     
Arbetstid 600 -                         320 -                         930 -                         
Substrat omkostnad 3 000 -                     1 178 -                     3 500 -                     
Summa driftskostnader 5 200 -                     2 318 -                     6 930 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 1 200 -                     430 -                         1 290 -                     
Avskrivning 1 333 -                     500 -                         1 500 -                     
Summa kapitalkostnader 2 533 -                     930 -                         2 790 -                     

Resultat 3 067                      1 318                      4 280                      
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§ 7.2 Investeringar 2012 
 
Investeringar följer beslutad plan inga större avvikelser har identifierats.  
 
Pågående större investeringar 
• Renovering försedimentering, nya skrapor och betongarbete 
• Ekerö (förbrukat 4,0 mkr) 
• Nya krav (förbrukat 3,4 mkr) 
 
 
 
Beviljad investeringsram 2012 (mkr) 

 
IB 2012 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Bidrag 

 
Summa 

 
10,0 

 
25,6 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
35,6 

 
 
 
 
 
Utfall per 120430 
 
Pågående arbeten 

 
0,7 

 
Investeringar 

 
7,1 

 
Summa 

 
7,8 
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§ 11 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 2012-06-15 till och med årsstämman år 2013 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
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Arbetsordning för styrelsen för SYVAB 2012-06-15 – årsmötet 2013 
 
 
§ 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 2012-06-15. 
 
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 120615, daterad 120531. 
 
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 2012-06-15 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. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: 
 Styrelsehandling  § 11 Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, attestreglemente mm - Beslut 1(2) 
Ansvarig för dokumentet: 
 
 
 
 

Granskad och fastställd av:                                             Sign: Gäller från: 

Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2012-05-31 
 

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 

 
§ 11 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 

Kvalitetsingenjör Karri Jokinen < 2 basbelopp 0 

Arbetsledare Vidar Svärd < 2 basbelopp 0 

Arbetsledare Birgitta Sundin < 2 basbelopp 0  

Logistik/utvecklingshandläggare Anders Aronsson < 2 basbelopp 0  

prisbasbelopp 2012 = 44 000 (2 x 44 000 = 88.000, 8 x 44 000 = 352 000) 
 
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/Driftchef 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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§ 12 Skärpta reningskrav 2013 - beslutsärende 
 
SYVAB har fått skärpta krav på utsläppsnivåer redan första januari 2013 och måste snabbt genomföra 
åtgärder för att klara de nya kraven. 
 
 Nuvarande krav 2012 Nya krav 2013 
Kväve 10 mg/l 8 mg/l 
Fosfor 0,5mg/l 0,4 mg/l 
Bod7  8 mg/l 8 mg/l 

  
 
Dagens slutpoleringssteg består av 10 sandfilter av typ ABF monterade i en bassänghall. Filteranläggningen 
dimensionerades ursprungligen för 7 200 m3/h och togs i drift 1991. Vi har vid ett flertal tillfällen genomfört 
omfattande åtgärder för att upprätthålla anläggningens kapacitet och reningsresultat. Anläggningen har idag 
dålig kapacitet vilket medför att redan vid flöden över 4 000 m3/h förbikopplas vatten. Det medför att den 
totala mängden suspenderat material (partiklar) ej avskiljs tillräckligt bra vilket då påverkar reningsresultatet 
negativt.  
 
För att förstärka slutpoleringen ersätts ett av sandfiltren med två skivdiskenheter (liknande Gryaabs). 
Utrustningen dimensioneras för ett flöde av 3 000 m3/h. I det nya skivdiskfiltret ingår två maskinenheter och 
kanalisation för flockning som medger att hjälpflockulant kan användas vid behov. 
Det förstärkta slutpoleringssteget får då en total kapacitet av 6 600 m3/h.  
 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 
 att styrelsen beviljar 5,0 mkr till nyinvestering för komplettering med skivdiskfilter i befintligt 
 sandfilterbyggnad. 
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§ 13 Mötesdagar 
 
 
Styrelsen föreslås ha efterföljande möten enligt nedan 
 
 
Den 3-5 oktober 2012, styrelsekonferens i ett av Danmarks reningsverk  
 
Fredag den 7 december 2012 kl 19.30 med efterföljande lunch 
 
Fredag den 22 mars 2013 kl 9.30 
 
Fredag den 14 juni 2013 kl 10.30 direkt efter årsstämman 
 
 
Samtliga möten hålls på Himmerfjärdsverket förutom oktobermötet. 
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