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JES vinner upphandling i Skåne. 
 
JES AB har vunnit en upphandling gällande projekthantering och utveckling. 
Det innebär att JES från och med februari 2013 löpande kommer stötta NSR 
AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) inom strategiskt ledningsstöd i 
projekt och organisation. 
 
NSRs vision är att vara ”Ett regionalt miljöföretag i världsklass”. I det kommande arbetet för 

att uppnå visionen kommer JES bland annat vara ett stöd i att implementera projekt som 

arbetsform i organisationen. Det innebär exempelvis att JES kommer upprätta ett 

projektkontor och ansvara för kvalitetssäkringen av NSRs projektportfölj.  

Vårt unika simulerings- och utbildningsverktyg Projektlaboratoriet visar sig återigen vara ett 

vinnande koncept i kombination med vår metodik för verksamhetsstyrning. JES 

arbetsmetodik är väl utvecklat för att arbeta utifrån ett strategiskt helhetsperspektiv. 

Ett utdrag från tilldelningsbeslutet: 

”JES redovisar en mycket utförlig och väl genomarbetad arbetsmetod med däri ingående 

projektmodell och projektverktyg. Det finns en tydlig koppling mellan de efterfrågade 

tjänsterna och hur dessa sinsemellan kommer att samverka för att NSR ska kunna uppnå 

målen med visionen” 

JES VD Johan Eskengren är mycket glad över beslutet: 

”Det är fantastiskt roligt att vinna en så pass omfattande upphandling. Att vi blev utvalda är 

ett kvitto på att vår metodik håller måttet i den starka konkurrensen och att vi på allvar kan 

konkurrera med branschens allra största. Vi ser fram emot ett spännande och givande 

samarbete med vår nya kund.” 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett företag inom planering, insamling och 

behandling av material för återvinning. De arbetar främst för invånarna och näringslivet i 

nordvästra Skåne och samarbetar med andra aktörer för att påverka utvecklingen som sker 

inom avfallsbranschen. 

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 

och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och 

Båstad har de renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. 

http://www.projektlaboratoriet.se/

